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 ثَيشةكي
 

كة زماني  تدةكؤَليَتةوة، بةدواداضوون بؤ ئةو هؤكارانة دةكا ئةم كتيَبة لة زماني شيعري
ئاسايي ئاخاوتن دةكةنة زماني شيعري، يان قسةي مرؤظـ دةكةنة شيعر. هةَلبةتة 
جياوازييةكي رِيشةيي لةنيَوان زماني قسةكردني رِؤذانة و زماني دةقة شيعرييةكاندا هةية، 

كة شاعرييَك ثيَويستييةتي تا شيعرةكةي  ،ئةم جياوازيية لةو ئةرك و كاتةدا دةردةكةويَ
بةرهةم دييَنَ، لةكاتيَكدا قسةكةري ئاسايي هيض ثيَويسيت بة ئةرك و كاتي زؤر نيية بؤ 

 رِيَكخستين قسةكاني و بةبيَ هةَلوةستةكردن هةرضي بييةويَ دةيَليَ.
ةييةكانةوة نخبةدواداضووني ئةم بابةتة طرنطة لةم كتيَبةدا لةرِووي بؤضووني قوتاخبانة رِة

سةبارةت بة زماني شيعري ئةجنام دراوة و لة قوتاخبانةكانيش هةوَلي ئةوة دراوة قوتاخبانة 
تةواو لةيةك جياوازةكان دةستنيشان بكريَن بؤئةوةي بريورِا لةيةكرت نزيكةكان دووبارة 

و  يرنةكريَنةوة، لة ثيَناو ثيَكاني ئةم ئاماجنةدا قوتاخبانةكاني بنيادطةري و شيَوازطة
و هةَلوةشاندنةوة هةَلبذيَردراون. لة ثراكتيزةكردني تيؤرةكانيش منوونةي شيعري  سيميؤلؤذيا

 شاعرياني هةشتاكاني هةوليَر بةهؤي دةوَلةمةنديي زمانةكةيانةوة وةرطرياون. 
يةكةميان طرنطيي مةسةلةي زماني  هةَلبذيَردراوة:دوو هؤكار لةبةر ئةم كتيَبة  يبابةت

نةي ئةدةبي دا، لة رِةخنةي ئةدةبيي كورديشدا ئةم مةسةلةية تا ئيَستا خةشيعريية لة رِ
لةرِووي ليَكؤَلينةوةوة هةذارة. دووةميشيان طرنطيي قوتاخبانة رِةخنةيية ئةورووثاييةكانة لة 

 بواري ليَكؤَلينةوةي زماني شيعري دا.  
 ثرسي طشيت يَدسيَ بةش ثيَكديَت، لةدةروازةكةدا هةن لة دةروازةيةك وئةم كتيَبة 

لةبارةي  شيعرو زماني شيعري خراوةتةروو كةئةمانةن )ضييةتي زماني شيعري، زماني 
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  لةدوو باس كتيَبةكةشيان زماني شيعر،ضةمكي شيعرييةت(، بةشي يةكةمي  ،شيعري
وو رِ لةباسي يةكةمدا ضةمكي  زماني شيعري لةسةردةمة جياوازةكاندا خراوةتة  ثيَكديَت،

ونى رةخنةطراني يؤنان و رؤمان و رةخنةطراني عةرةب و رةخنةطراني وضتيَيدا باسي بؤ
ئينجا باسي ضةمكي زماني  ئةدةبييةكان كراوة، سةردةمي ريَنيسانس و رابةراني ريَبازة
و  و باري داهيَناني شاعرياني هةشتاكاني هةوليَر شيعري لةرةخنةي ئةدةبي كورديدا كراوة

كارةكانيان خراوةتةروو. لةباسي دووةمي بةشي  ت بؤاكسةرجني رةخنةي ئةدةبيي كورديي ئةو
طرنطي بة ناوةوةي شيعر دةدةن، واتة  كراوة كة ةيةكةمدا باسي ئةو قوتاخبانة رةخنةييان

ئةوانيش بنيادطةري و شيَوازطةري و سيميؤلؤذيا و  زماني شيعر دةدةن، طرنطي بة فؤرم و
 هةَلوةشاندنةوةن.

ى ميتؤدةكاني ثيَكهاتةي زماني شيعري كراوة لةروانطة باسي كتيَبةكةدالةبةشي دووةمي 
ثيَكهاتةي زماني شيعري باسيَكدا لةهةر  هةية،باسي ئةم بةشة ضوار  وة،يَرةخنةي ئةدةبيي نو

 خراوةتةروو. ةوةلةروانطةي بريو بؤضووني يةكيَك لة قوتاخبانة رةخنةييةكان
ميتؤدةكاني رةخنةي نويَ  يش هةوَليَكة بؤ ثراكتيزة كردنكتيَبةبةشي سيَيةمي ئةم 

 ر.دةقي شيعري كورديي هةشتاكاني هةوليَسيَ  بارةىلة
بةهيواي ئةوةي كتيَبةكة سووديَك بة قوتابيان و ليَكؤَلةران بطةيةنيَ و خزمةتيَك بيَ بؤ 

 رِةخنةي ئةدةبيي كوردي.
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 سنووري دةستةواذةي )زماني شيعري( :دةروازة
 

كة شيعرييةت دةخاتةروو  سي  تايبةت بةزماني شيعر ورثئةم دةروازةية هةنديَ         
 ئةمانةن:  ئةمانةن

                                                                                                               
 :ضييةتى زمانى شيعري -أ

 :دةكريَثيَكهاتة دابةش  وزمان بؤ دو، 1بة ثيَى روانطة دوانةيى يةكةى )سؤسيَر(    
 
زمان: كة ريَزمانى قسة كردنةو ئةو ياساو ريَسايانةى كة هةموو قسة ثيَكةرانى زمان -1

 .لةسةرى كؤكن
 كان دةطؤريَت.اكتيكييةكةى زمانةو بة ثيَى كةسةقسة: رووة ثر -2

ن بؤ يةئيَستا ئةطةر بةهةمان رِوانطة برِوانينة دياردةى زمانى شيعر دةبىَ دابةشى بك    
 شيعر( و ئةوكاتيش ثيَويستة كة: عر/ي)زمانى ش

ريَزمانيَكى تؤكمة بيَت، هةموو قسة ثيَكةرانى )شاعريان( لةسةرى كؤك  زمانى شيعر: -1
 بن.

 يَت.شيعر: رووة ثراكتيكييةكةى زمانى شيعر بيَت و بة ثيَى كةسةكان بطؤرِ -2
كييةكةى زمانى شيعرة و بةثيَى يتئةطةر سةرجنى خاَلى دووةم بدةين كة )شيعر رِووة ثراك

ئةم خاَلة لة ثيَناسةى شيعر دةضيَت لة رِووى زمانةوانييةوة ئةم ، كةسةكان دةطؤرِيَت(
ثيَناسةية كاتيَك رِاستة ئةطةر خاَلى يةكةم رِاست بيَت،  واتة خاَلى دووةم دةرةجنامى 

يَكى تايبةت بة شيعر هةية ناى يةكةمة. ليَرةدا ثرسياريَك ديَتة ثيَشةوة )ئاية رِيَزمراستةوخؤ

 
نامةي )ريَكخستين  1879لةسالي ،ةجنيَف لةدايك بووة(: ل1913 -1857فرديناند دي سوسري ) -1

( دكتؤراي لةزماني سانسكرييت دا 1880دةنطةكان لةزماني هيندوئةرووثي دا(ي بالوكردووةتةوة، لة )
 (.11: 2008بةدةست هيَناوة، مامؤستا بووة لة ثةميانطةي خويَندني باآل لة ثاريس. )هيَمن عومةر ئةمحةد:
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كة هةموو قسة ثيَكةرانى لةسةرى كؤك بن و هةموو ثراكتيزةكانى شيعر بيَت(؟ واتة ئاية 
يةكانى قسةكردنى يية طشتيريَساى زمانيى تايبةتى بؤ شيعر هةية كة جيابىَ  لة رِيَسا زمان

ئةطةري بوونيدا  كة لةنوض ة،ينى نيوة بويئؤتؤماتيكى خةَلكى؟ هةَلبةتة ئةم رِيَزمانة تايبةتي
خةَلكى دةتوانن فيَرى بن و ئةو كاتةش شيعر دةبيَتة خويَندن و فيَربوون و هيض بةهايةك بؤ 

تيكى بةآلم كة رِيَزمانى زمانى شيعرى هةمان رِيَزمانى قسة كردنى ئؤتؤما ،داهيَنان ناميَنىَ
رة لة قسة كردنى ئاسايى ؤزكة هةتا ئةو رِادة  ت،وا لة شيعر دةكابىَ،  ضيية ئةو هؤكارةى كة

جياواز بىَ؟ بؤ وةآلمى ئةو ثرسيارة دةبىَ سةرةتا سنوورى دةاللةتى دووضةمكى )زمانى 
 دةستنيشان بكريَت.  شيعر( و )زمانى شيعرى(

  
  زمانى شيعرى: و زمانى شيعر -ب  

 نة كة شاعرياير بوونى نييعلة خاَلى يةكةمةوة ئةوة دةركةوت كةزمانيَكى تايبةت بة ش
ى تايبةت بة مؤسيقا بوونى كوةك ئةوةى كة زمانيَ )بةرهةميان ثآ بنووسن( بكةنيَقسةى ث

كةواتة دةستةواذةى  هةية و لة هةموو وآلتانى دونيادا ميوزيك كاران دةخيويَنن و فيَرى دةبن.
   :ة بةكاربيَت لة بةر دوو هؤكاريية راست نيي)زمانى شيعر( بةو رةهاي

ة وةك زمانيَكى تايبةتى مؤسيقا، بؤية دةتوانني يبوونى ني رزمانيَكى تايبةتيى شيع -1
 ينَي زمانى شيعر.بةآلم ناتوانني بَل ،يَني زمانى مؤسيقابَل

( لة دنياى 10: 1984دياردةى شيعر لة دةرةوةى زمان بوونى هةية )جان كؤهني: -2
تا تابلؤى  ةةوينى باَلندةيةكهونةرو تةنانةت لة سروشتدا شيعر بوونى هةية، هةر لة هةَلفرِ

 شيَوةكاريَك.
 بؤية كاتيَك كة كةرةستةيةك لة كةرةستةكانى وةك )زمان،  تابلؤ،  سةما،  ويَنة......(
تيَكةلَ بة شيعر دةبن، ئةوة دةبىَ وشةى شيعر وةك وةسف كردن و تايبةت كردن خبةينة ثاَليان 

بةم  ، .......(ىرماى شيعرى،  ويَنةى شيعةينَي )زمانى شيعرى،  تابلؤى شيعرى،  سو بَل
ة، يةويريَكى زانستوسنو ةجؤرة دةستةواذةكان لة )ئةثسرتاكت( بوون رزطار دةبن و دةكةون

سيَفةتيَكى ثةيوةست  وة ئةطةر فريَزيَكى ليَكدراو لة )ناو +ضونكة لة رووى لؤذيكى زمانيية
 بة ناوةكة( ثيَكهاتبىَ ئةوة ضةند بة كارهيَنانيَكى هةية:

رةطةزكردن )استعمال جنسى( واتة فريَزةكة لة رووى واتاوة وةك  ةبة كارهيَنانيَكى ب -1
 )بريارى سةرؤك(. كرةطةزيَك دةرخبريَت كة بوونى سةربةخؤى هةبيَت وة
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واتة بوونيَكى )ماددى( بة فريَزةكة نةدريَت، ئةوكاتةش كارى  بةكارهيَنانى ناجنسى: -2
 )بريارى سةرؤكايةتى(. هاوةَلناوةكة تةنيا وةسف دةبيَت و )ثاآلوتن( نابىَ،  وةك

لة دؤخيَكيشدا كةفريَزةكة هةردوو بوونى هةبيَت، ئةوا هةردووكيان يةكسان دةبن، 
بريارى سةرؤك(، بةآلم لة زؤربةى بة كارهيَنانةكاندا ئةم يةكسان  =واتة:)بريارى سةرؤكايةتى 

نةش وو(. بة ثيَى ئةم بؤ ض223-2004:220بوونة سةد لة سةدة روونادات( )روبريمارتان:
ة يبةرجةستةى ني)زمانى شيعر( بوونيَكى  زمانى شيعر( لةبةر ئةوةش كة ≠)زمانى شيعرى 
كةهيض كاميان  ية وةك )تابلؤى شيعر،  سةماى شيعر، ويَنةى شيعر،.....(،يو رامانيَكى زةين

)زمانى  ئاماذة  بؤ دياردةيةكي زانستيي ناكةن و دةربرِيين خوازةيني ، بؤية دةستةواذةى
 ةكان.يو لة ليَكؤَلينةوةدا دةكةويَتة ذيَر تيشكى ياسا زماني زانستى ترة (شيعرى

كة  ،ليَرةش وةآلمى ثرسيارةكانى خاَلى يةكةم لة بارةى ضييةتى زمانى شيعر ئةوة دةبىَ
ية وةك ريَزمانى مؤسيقا( بةَلكو ئةوة زمانى قسةكردنى ي)ريَزمانيَكى شيعرى بوونى ن

بةشيعربووندا دةيطوازيَتةوةو بةرهةمةكةى دةبيَتة شيعر، ئةم  ىدماتيكة و شاعري بة ناوةنؤئؤت
 ةت(.يدةطوتريَ )شيعري دياردةيةش لةزماندا ثيَى

 
 ةت:يعرييضةمكى ش -ث

يَتةوة وةك ةت ضةمكيَكى بةرفراوانةو لة دياردة هةست بزويَنةكانى سروشت دةكؤَليعرييش
ى زمانةوانيشةوة بةثيَى دابةش ووكرا. لة رِ 2ثيَشرت ئاماذة بؤ بؤضوونةكةى )جان كؤهني(

ةت ليَكؤَلينةوةية لةو هةل و مةرجانةى كة يعرييش ،بؤ ئةركةكانى زمان 3كردنى )ياكؤثسن(
 بةآلم زمان دةخةنة ئةركى ئةدةبييةوة. شعريةت وةك دةستةواذة لة كؤندا بوونى نةبووة،

ة، هةروةها يافةيلةسووفة يؤنانييةكان هةوَليان داوة بزانن كة سيحري شيعر لةضي د
 

ةرو رةخنةطريَكي ئةدةبيي فةرةنسيية، لةبةناوبانطرتين كتيَبةكاني )بنيادي زماني جان كؤهني: ليَكؤَل - 2
 شيعريي(ة كة كةميَكي رةرطيَردراوة بؤ زماني كوردي.

: زمانةوانيَكي روسيية، شارةزاييةكي بةرفراواني لةئةدةب وفؤلكلؤر 1982-1894رؤمان جاكؤبسن  -3
، بةرابةري بزووتنةوةي فؤرماليستة 1915مؤسكؤ لة سالي هةبووة، دامةزريَنةري بازنةي زمانةوانييةلة

رووسةكان دادةنريت، لةدامةزرينةراني بازنةي زمانةواني ثراطة، ليكؤلينةوة زمانةوانييةكاني لةسةر زماني 
 .(63: 2004شيعر جيَبةجيَكردووة.)جون اي جوزيف واخرون: 
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))ئةو  ( و )جورجانى( بةردةوام ثرسياريان كردووة كةجاحزوةك ) رِةخنةطراني عةرةبيي
    ضني كة دةقى ئةدةبى بةبىَ بوونيان دروست نابىَ؟(( هؤكارانة

(54: 2006)امحد رمحانى:  

 

بة  ة)...( ئاماجنى طةرِان )زانستى شيَوازى شيعريية :ةتدا دةَلىَيعرييكؤهني لة ثيَناسةى ش
دواى ئةو بنةمايانةى كة لة ثؤليَن كردنى دةق بةسةر خانة ئةدةبييةكاندا ثشتى بىَ 

 ثةخشانة شيعر(  ثةخشان، دةبةسرتىَ،خانة ئةدةبييةكانى وةك:شيعر،
(15-11:1984)جان كؤهني:  

 

ةت ثةيوةندى نيَوان رِؤَنانى ذيَرةوةو رِؤنانى يعرييلة رِووى زانستى رِستة سازييةوة ش
ةت يبة جؤريَك )ئةطةر رِؤنانى ذيَرةوةو سةرةوةى رِستة وةك يةك بن ئةوة شيعري ةسةرةوةي

ةت دةردةكةويَت و لة طؤرِانيَكى رِاستةوانةدا دةبىَ لةطةلَ يناميَنىَ و ئةطةر جياواز بن شيعري
 لة ناساندنى شيعريةت دا )ياكؤثسن( .(2002:64:مطلوبطؤرِانى دوو رِؤنانةكة(.  )امحد 

ةت بةو ثرسيارةوة خةريك دةبىَ كة ض شتيَك ثةيامى قسةيى دةطؤرِيَت بؤ ييرعيدةَلىَ ))ش
ةت يعريي(  هةروةها لة ثايةى زمانيى ش1384:71بةرهةمى ئةدةبى؟((  )راجرفالر و سايرين:

دةدويَت و دةخياتة ضوار ضيَوةى زمانى باآل كة بةرِاى ئةو )زمانى باآل ئةو زمانةية كة بؤ قسة 
وة بةكار ديَت، زمانى ئاساييش كة بؤ قسة كردن لةبارةى شتةكانى ةنكردن لةبارةى زما

(. بةم جؤرة 1384:74)مريم خوزان،حسني ثايندة:: زمانى ميسداقة( و دةوروبةر بةكار ديَت
دةتوانني بَلينَي  كة شيعرييةت كؤى ئةو رىَ و شويَنة زمانييانةية كة زمانى  ئاخاوتنى ئاسايى 

و ثةيامى قسةيى دةطؤرِيَت بؤ شيعر. ئةو رىَ و شويَنانةش لة  بةرةو  زمانى شيعرى دةبات
 دا دةخريَتة رِوو.كتيَبةبةش و تةوةرةكانى ئةم 
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 بةشي يةكةم
 

 ضةمكي زماني شيعري و قوتاخبانةكاني ِرةخنةي ئةدةبي نوَي
شيعري   ئةم بةشة لة دوو باس ثيَكديَت. لة باسي يةكةمدا  قسة لةضةمكي زماني

دةكريَت لةسةردةمة جياوازةكاندا. لة باسي دووةميشدا  قوتاخبانةكاني رِةخنةي ئةدةبي نويَ 
 خراونةتةرِوو. 

 
 :ضةمكي زماني شيعري لةسةردةمة جياوازةكانداباسي يةكةم:      1-1

ئةم باسة لة سيَ تةوةرة ثيَكديَت، تةوةرةي يةكةم باس لة ضةمكي زماني شيعري   
كاني ثيَش سةدةي بيستةم. تةوةرةي دووةم باس لة ضةمكي زماني شيعري ةودةكات لة ما

دةكات لة سةدةي بيستةمدا. تةوةرةي سيَيةميش باس لة ضةمكي زماني شيعري دةكات لة 
 رِةخنةي ئةدةبيي كورديدا.

   
 :  ضةمكي زماني شيعري ثيَش سةدةي بيستةمي زايين      1-1-1

لة ضةمكي زماني شيعري دةكات لة الي رةخنةطراني  سائةم تةوةرةية بة ضةند خاَليَك ب
 سةردةمة جياوازةكاندا.

 
 :يؤنان و رِؤمانةكان  1-1-1-1

باسيان لة زمانى  ،بؤ تيَطةيشنت لة شيعركؤنةوة لة  ــهةموو هةوَلة رةخنةييةكانى مرؤظ
 ةوشيعر هونةريَكة كةرستةكةى زمانة، لةم بوارة شيعر كردووة. ئةميش لةبةر ئةوةى كة

ون لة وون(، ئةفالتودةتوانني سةرةتاكانى طرنطيدان بة زمانى شيعر بطةرِيَنينةوة الى )ئةفالت
رِادةى ئةو سوودة زانستى و  ثيَوةرى ئةو، .ة شيعرييةوة دةيرِوانييرِوانطةى تيؤرى رِةوشت
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ةر بمية بوو كة شيعر دةتوانىَ بة خةَلكى بطةيةنيَ، هةر لةبةر ئةوة هةَلويَستى  بةرايرِةوشت
لة عةقلَ  ــذيَنىَ و مرؤظوشيعرو شاعريان توند بوو ضونكة شيعر زمانى هةستة و سؤز دةورو

ن لةو دارِشنت و زمانة تايبةتييةوة ودووردةخاتةوة، ئةو كاريطةرييةى شيعر بة بؤضوونى ئةفالتو
يَك ناشاعري لةرِيَي السايي كردنةوةوة بة وشةو رِستةكاني كار لةكةس) :ديَت كة شيعر هةيةتى

رِووة   ت.دةكات كة لةخؤي نةزانرت نني، بةبيَ ئةوةي هةست بة ئاكامةكاني ئةوكارةي بكا
بؤ  يطؤرِبي و داماَلى ييةكةي ليَقاَلبة شيعرشيعر ئةوكاتة دةردةكةويَ كة رِاستةقينةكةى 

ديارة كة ئةو قاَلبة تايبةتييةى شيعريش بة هؤى تايبةت (. 1976:554:ونوفالتئة) ثةخشان(
م آلبة ،ضونكة ثةخشانيش هةر بةكارهيَنانى زمانة ،هيَنانى زمانةوة دروست دةبيَترابةك

 نابيَتة شيعر.  بؤية ضونكة تايبةمتةنديَتييةكانى شيعرى نية لة بةكارهيَنانى زماندا،
، 6ثىَ دةدا ييبة وردى لة كارى زمانى تراذيديا دةدويَ و طرنط )ئةرستؤ( لة )هونةرى شيعر( دا 

ش كردووة سةبارةت بة ضؤنيةتى يَ)هونةرى وتار ـ ريتؤريكا( )ضةندين تيَبينى  ثيَشك هةروةها لة
و بةكارهيَنانى  خوازةو خواسنت بةمةبةستى دروست كردنى كاريطةرى بةسةر  ريَكخستنى رستة

(  هةروةها لة طرنطى شيَوازى شاعري دةدوىَ كة ضؤن 59: 2002)د. ابراهيم خليل:    طويَطرةوة(
)د.حممد  ينى جؤراوجؤر(وداوى ناماقوولَ لة الى خةَلكى ثةسند بكات بة وةسف كردن و دةربرِوردةتوانىَ 

كؤمةَليَك رِىَ و شويَن و  لة)هونةرى وتار ـ ريتؤريكا( دا ئةرستؤ ، (40ـ  58: 1982 :غنيمي هالل
خواسنت بة  وش كردوة سةبارةت بة ضؤنيةتى رِيَكخستنى رِستةو بةكارهيَنانى خوازةةيَتيَبينى ثيَشك

دةبيندريَت  دانةكانى ئةرستؤومةبةستى دروست كردنى كاريطةرى بةسةر طويَطرةوة. ئةوةى كة لة بؤضو
و رِةوانى زمانةكةي بؤ كاريطةريى زياترو باشرت طةياندنى  طرنطى دانيةتى بة شيَوازى زمانى شيعر

بةندةيةك ببيسرتيَ، هةروةك  لة يان ،كيَو بةرز لة مندال )ناكريَت زمانيَكى ثاراو ثةيام، بؤ منوونة دةَلىَ:
(. لة بارةى 1984:194 )ئةرستؤتاليس:برِدريَن( ردةناكريَت بابةتة كةم بايةخةكان بة زمانيَكى بةرز دة

شاعريانيشةوة ئةرستؤ ثيَى واية كة شاعري سوود لة وشة )هاوواتا( كان وةردةطريَت  بؤ جوانرتكردنى 
شيعر بةوة لة وتار جيادةكاتةوة  كة لة شيعردا شاعري دريَذة بة  ىشيعرةكةى. هةروةها زمان و شيَواز

ات، بؤ منوونة )لة شيعردا بةَلام لة وتاردا ئةمة ساردى لة شيَوازو زمانى وتار دروست دةك ،وةسف دةدات
  ة(.يوتاردا ئةو وةسف كردنة ثيَويست ني بةآلم لةو ،ية لة بارةى سثييَتى ماست بدوينَيئاساي

( 202: 1984 :سئةرستؤتالي)  

 
 . 63 -60،  22برِوانة : هونةري شيعر، د. حةميد عةزيز، الثةرِة :   -6
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ئةرستؤ لة باسى زمانى شيعردا لة شيَوازو فةرهةنط و رةوانبيَذى دواوة، طرنطيشة ئةوة 
)ئةطةر  دارى نةكردووةتة مةرجى شيعر. وةك لة هونةرى شيعردا دةَلىَ:كة زمانى كيَش طوتريَب

ناوى  دابنىَ ئةوا خةَلك  بة شاعري شيعرباسيَكى فيزيكى بة  نيا ،يةكيَك باسيَكى ثزيشكى
دةبةن، هؤمريؤس و ئيَمثيَ دوكلس لة كيَش و سةروا بةوالوة هيضيان لةيةكرتى نةضووة بؤية وا 

 رِاستة يةكيَكيان بة شاعريو ئةويرتيان بة ليَكؤَلةرةوةى سروشتى نةك شاعري ناو بربدرىَ. 
(22: 2005 ئةريستؤتلس:)  

    
ى يؤنانةكان بةالى هؤراسةوة يالةرِةخنةى ئةدةبى رؤمانيدا سةبارةت بة زمانى شيعر الس

( هةندىَ بؤضوونى جياوازي هةية سةبارةت بة Longinusم )النطينيؤسآلكاريَكى ثةسندة، بة
ةكان( يسراوة بة  يؤنانى و رؤمانيو)زؤرتر دةستةواذةى عيربى دةكاتة هةويَنى نو زمانى نووسني

 ،كةلَ كاريَكى شياو نةبووةيَسني بة زمانيَكى تو( ديارة نو58: 2007)عةبدوخلاليق يةعقووبي: 
يَكيش ريية و هيض شاعيبةآلم ئةو كردوويةتى، هةرضةندة نووسينةكةى وتارةو شيعر ن

لةوسةردةمدا السايى نةكردووتةوة، بةآلم بناغةيةكى طرنطة بؤ سةردةمةكانى تر، بة تايبةتى كة 
دةى ثيَشوازى ارلة بوارى رةخنةدا طرنطى بة مةسةلةى تر دةدات وةك هةَلويستى خويَنةرو 

جةماوةر لةدةق. ئةم بؤضوونانةى وايانكرد كة شيَوازة رةخنةييةكةى لة سةدةى هةذدةمدا طرنطى 
زؤرى ثىَ بدريَت و باَليش بةسةر قوتاخبانةكانى رةخنةى سةدةى بيستةمدا 

(. سةربارى ئةم بؤضوونانةى النطينيؤس كة لة 58: 2007بكيَشيَت.)عةبدوخلاليق يةعقووبي: 
انى نووسيندا هةنطاوى تازةى تيَداية، بةآلم بة طشتى ناتوانني بَلينَي رؤمانةكان لة مزبوارى 

رى ئةدةبى يؤنانةكان دةرضوون، بةَلكو السايى كردنةوةى يؤنانةكان بةالى ولتووبازنةى ك
))ئةوةندةي مةسةلةكة ثةيوةندي : هؤراس لةم بوارةدا دةَلآرؤمانةكانةوة كاريَكى ثيَويست بووة. 

 وةوة هةية، شةوو رِؤذ منوونةي طريكةكانتان لةبةرةزاو بيَت(( يَبة ئ
(31: 2005)هؤراس:   

 

هؤراس لة بوارى زمانى شيعردا طرنطى بة )وشة( داوةو ئاطادارى شاعري دةكاتةوة كة 
دةبىَ وشةكانيشى  ،وشةكانى سرِو مردوو نةبن. كاتيَك ئةركى شيعر دةربرِين و روون كردنةوةية

و ثرِ واتاو ذيان بن، لةم بوارةوة زمان بة دار دةضويَنيَت و وشةكانيش  بةردةوام زيندو
بةردةوام دار طةآلى دةوةريَت و طةآلى نوىَ بةطةآلكانى دار دةضويَنىَ، بة دريَذايى ساَلةكان 
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بةَلكو  ،كانيش هةموويان بةيةك جار نامرنآلدةطريَتةوة، بةآلم دارةكة هةردةميَنىَ و زيندووة، طة
ةرن و طةآلى نوىَ لة جيَى ئةواندا شني دةبنةوة، بةم جؤرة ثيَويستة شاعري بةدواى وةكةم كةم د

وشةى نوىَ دابطةريَت و وشةكانيشى بة شارةزايى و وةستايى لة رستةكاندا بةكاربهيَنىَ بؤ ئةوةى 
 شيعرةكةى بةرزو جوان بىَ. 

( 14: 1993: ئةلتاليب)عمر حممد   

 

( كة لةسةدةى Quintilian. )كونتليان 5يةكان )كؤنتليان(ييةكيَكى تر لة رِةخنةطرة رِؤمان
يةكةمى زاينيدا ذياوة، بةرِوونى باسى هةندىَ اليةنى كاريطةرى زمانى كردووة لة ئةدةبدا وةك 

يَت: )دةقة رِةوانى و ناسكى وشةكان و طوجنانى واذةو واتاكان. لةوةش دوورتر دةرِوات و دةَل
دةبن كة خاوةنةكةيان ضةندة تواناى ياريكردنى هةية بة  ئةدةبيةكان بةوة لة يةكرتى باشرت

 كةرةستةى دةق كة وشةكانن( 
  (.59: 2002)د.ابراهيم خليل:

 

بذاردنى وشةى طوجناو بؤ ثاراوى و كاريطةرى دةقى ئةدةبى  لة بؤضوونةكةى )كونتليان( دا هةَل
ية، خؤى لة يدةقى ئةدةب ىنطرنطيى خؤى هةية، ئةم هةَلبذاردنةى وشةو هةولَ دانى ناسكى و رِوو

خؤيدا طرنطى دانة بة رِةوانبيذى وةك هونةريَكى قسةيى لة دةقى شيعريدا ، كةواتة طرنطى دانة 
 بةزماني شيعرةكة. 

يؤناني و رِؤمانييةكان لة باسى زمانى شيعردا طرنطييان بة شيَواز و رِةوانبيَذى داوة، 
يَت بؤ ئةوةى كاريطةر بن و لة بوارى ربِبردةشيَواز بةو واتايةى كة شاعري ضؤن رستةكانى 

 
ناوي تةواوي )ماركوس فابيوس كونتيالنوس(ة، رةخنةطريَكي رؤمانيية لةبواري  (: ز90- 235) كونتيلني -5

يةكةم كةسة كة قوتاخبانةي بؤ خويَندني رةوانبيَذي داناوة.  مةشقي وتارخويَن(ي نووسيوة،)رِةوانبيَذيدا كتيَيب 
 .(241 :1984 )ليليان هريالندز واخرون:

دةستيَكي  : يةكيَكة لة شاعرية )خمضرم( ةكان،(ك 65 -)؟  جرول بن أوس بن مالك العبسي ةيئة: حوت -2
خةليفة  باآلي لة شيعري داشؤريندا هةبووة، شيعري داشؤريين لةسةر باوك و دايك و خؤيشي نووسيوة.

وف و فردينان عومةري كورِي خطاب بةهؤي  داشؤريين خةَلكةوة ماوةيةك دةستبةسةري كردووة. )لويس معل
 (  239: 1973توتل: 
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درامادا ضؤن زمانى ضينةكان بثاريَزيََت، رِةوانبيَذيش بة واتاى هةَلبذاردنى وشةى كاريطةرو 
  بةكارهيَنانى خوازةو خواسنت وهونةرةكاني رِةوانبيَذي. 

 
 :ةخنةطراني ئةدةبي عةرةبير     2-1-1-1

ريان بةزمانى شيعر داوة، ئةميش لةو ؤزشاعريو رةخنةطرانى  عةرةبيش طرنطييةكى 
رِوانطةوة كة شيعر سةنعةتيَكة كةرةستةكةى زمانة، لةبةر ئةوة هةوَلى ثاراوكردن و 

 واتا)سةنعةت( ي  ثوختةكردنى زمانى شيعريان داوةو طرنطييةكى زؤريان بة دروست كردن
خؤى هةبووة.  ىطداوة، واتا طيانى شيعرةو لة وشةدا هةَلدةطرييَت، لةبةر ئةوة وشة طرن

شيعرى ضاك ثيَويستى بة بةكار هيَنانى وشةى طوجناو هةبووة بؤ مةبةستى دياريكراو، واتة 
باشرتين وشة لة نيَو هاوواتاكانى خؤيدا هةَلببذيَردريَ كة بةوردى مةبةستى شاعري بطةينيَتة 
بةرانبةرةكةى. لةو بوارةدا بةشيَكى زؤرى شاعريانى كؤنى عةرةب بة )شاعرية 

ضونكة ئةمانة شيعريان هةبوو كة يةك سالَ بة  ،2(ةتكارةكان( ناودةنران وةك )حوتةيئةعنسة
 (.حولّياتدانانيةوة خةريك دةبوون و ثيَى دةطوترا )

دا  البيان والتبيني(( ئةم رِامان و وردةكارييةى بةالوة طرنط بووة و لة كتيَبى )جاحز)
ن شيعر شيعرى حةوىل ـ يةك ساَلة  ـ يباشرت: )باس دةكات كة دةيطوت( قسةيةكى )حوتةيئة

يَتةوة دةطيَرِ( ةيئة)حوت كة ئةو قسةيةى جاحزى ثوختةكراوة(. د. حممد  غنيمي هالل دةَلىَ: ))
و هةَلبذاردن و  لةو كتيَبةيدا، ماناى واية ئةو رِيَضكةيةى بة دلَ بووة لةبةر طرنطى وشة

 هةناسة دريَذى و دووربينى شاعري((.
(. 154: 1982ل: الهغنيمي  )د.حممد  

 

ةت لة ية، بةَلكو شعريييةت واتاى دةربرِينةكان نييعري( سةرضاوةى ش)جاحز بة بؤضوونى
دةَلىَ: ))واتا وةكو ئةو 4ك( 676اني ـ جورج)نةزم( ةوة سةرضاوة دةطرىَ، )عةبدولقاهريى 

 
(: ))أبو بكر كورِي عبد الرمحن كورِي حممد ية، لة 1078-ه( )؟ 676عةبدولقاهريي جورجاني )؟ ـ  -  4

جورجان لةدايك بووةو هةر لةويَش كؤضي دوايي كردووة، شارةزايةكي بواري ئةدةب و زانسيت )حنو( ة، 
أسرار  ،اإلعجاز دالئل: ثريؤز داوة، لةنوسراوة بةناوبانطةكاني طرنطيي بةليَكؤَلينةوة لة ئيعجازي قورئاني

 (.211: 1973البالغة،  الرسالة الشافية يف إعجاز القرآن.(( )لويس معلوف و فردينان توتل : 
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تيَكةلَ  ىبؤيةية واية كة نةخش و نيطارى ثىَ دروست دةكريَت، ضؤن كةسيَكى شارةزا لة ريَذة
كردنى بؤيةكان و شارةزا لة بةكارهيَنانيان نةخش و نيطارةكةى جوانرتو ناوازةترة لة نةخش و 
نيطارى كةسيَكى نةشارةزا، شاعريةكانيش هةروان لة بةكارهيَنانى واتاكانى )نةحو( كة 

 كةواتة ئةو شاعريةى كة شارةزاى (.87: 1984)عبدالقاهر اجلرجاني:  بةرهةمى )نةزم( ن((.
ية ية ي)نةزم(يش ئةو كاية هونةر  ة،ي)نةزم(ة، شيعرةكةى جوانرتة لةو شاعريةى كة شارةزا ني

كة لة رِيَى ريَساكانى زمانةوة شيعر دروست دةكات. ))بةم جؤرة عةبدولقاهري دةستةواذةى 
(  بةكارهيَناوة، بةآلم )نةزم( style)نةزم( ى بة  واتايةكى نزيك لة دةستةواذةى شيَواز )

 رتة لة شيَوازو ثانتاييةكى طةورةتر دةطريَتةوة(( نافراو
(.41:2002)د.ابراهيم خليل:  

 

يةكانى رستة يية سينتاكسيباسى )نةزم( دةكةن باسى ثةيوةندرِةخنةطرانى عةرةب كة  
دةكةن و بة واتاو جوانكارى واتاييةوة دةيبةستنةوة، بؤية دةكرىَ بَليَني كة )زمانى شيعر( 

زمانيَكى نةزم دارة، بة واتاى ئةوةى ثةيوةندى و ياسا زماني يةكان بة  بةالى عةرةبةكانةوة
 تيكاى زمانى بةكارهيَندراون. يَستمةبةستى دروست كردنى ئيَ

)عةبدولقاهرى جورجانى كة طةورةترين خاوةن  :رةزا شفيعي كدكين( دةَلىَ )د.حممد لةم بارةيةوة
ي دا، رةوانبيَذى و كاريطةرييةكةي لة بنيادة متيؤرةكانى رةوانبيَذيية لة ئيَران و جيهانى ئيسال

سينتاكسييةكانى زمان دةستنيشان دةكات و بة زانستى واتاكانى سينتاكس ناويان دةبات، 
سينتاكسييةكانى  مةبةستيشى لة زانستى واتاكانى سينتاكس ئاطاداريي شاعريو ئةديبة لة بةكارهيَنانة

 ض باريَكدا دةتوانيَت ض نةقشيَكى هةبيَت(.  زمان بة جؤريَك كة هةر ياساو بنياديَك لة
( 31: 1379 شفيعي كدكين: رةزا )د.حممد  

 

اني بؤضوونى تر بةرانبةر شيعر هةبوو جورجرى رةخنةطرانى عةرةب ثيَش عةبدولقاهلةناو 
لة  7ك( 337كة تايبةمتةندى ترى دةداية زمانى شيعر. بؤ منوونة )قودامةى كورِى جةعفةر ـ 

 
أبو ناسراوة بة )قدامة بن جعفر بن قدامة بن زياد البغدادي،)) ك(: 337قودامةى كورِى جةعفةر)؟ ـ  -7

قدالشعر(ي هةية وكاريطةري يؤنانييةكاني ثيَوة ديارة(( )لويس معلوف و فردينان توتل : كتيَيب )ن،(الفرج
1973 :564.) 
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كيَش و سةرواى هةية و واتايةك  ( دا شيعر بةوة دةناسيَنى كة )قسةيةكةعرشلا نقد) كتيَيب
 بةم ثيَية  دةطةيةنىَ(، 

ى لة كيَش و سةروا بؤ زياد دةبيَت. زمانى شيعر مةرجى مؤسيقاى ناوةوة و دةرةوة
دادةنىَ  )قودامة( كاتيَك لة واتاى شيعر دةدويَت، )واتا( بة كةرةستةى شيعر سةربارى ئةمةش

  .شيعر بةو ويَنةية دادةنىَ كة بة كةرةستةى )واتا( دروست دةكريَت و
     

 قودامة هةنديَك مةرج بؤ واتا دادةنيَت لةوانة:  
يان لة دوو وشةى  ،/ نابىَ شاعري دذى قسةى خؤى  بوةستيَتةوة، ض لة دوو قةسيدة 1

 يان لة ستايش كردنى كةسيَك و ثاشان  داشؤرينى.  ،دذبةيةك
شريين دةتوانىَ شيعرى ضاك دروست بكات وةك ئةوةى ثياوى دارتاش ئةطةر ان/ واتاى 2

 بةآلم دةتوانيَت لة دار شتى جوان و ثاك دروست بكات.  ،خؤى كةسيَكى خراثيش بيَت
قدامة ) / ثيَكهاتةكانى شيعر )وشة، واتا، كيَش، سةروا( دةبىَ طوجناوبن لةطةلَ يةكرتى.3

و واتاى شيعريش  امة هةوَلى دا ياسا بؤ زمانى شيعردوق (.  303ـ  295: 1981 :بن جعفر
بةجىَ بكات، لةو هةنطاوةشدا يَشيعرى عةرةبى ج ةىربادابنيَت و بنةمايةكانى لوَذيك لة

 وةرطرتووة( جاحز )سوودى لة ئةرستؤ و عةرةبةكانى ثيَش خؤى وةك ئةمسةعي و 
(.38: 2008 :حممد عبداملوتةليب)  

 

لة نووسينةكانيدا ليَكؤَلينةوةى لة بارةى بنيادى  8(وهب نباهةر لة سةردةمى قودامة )
دروست كردنى شيعر كرد و ضةند بةشيَكى طرنطى لة كتيَبةكةى بة ناو نيشانةكانى )رِةمز، 

(. لة ميَذووى رةخنةى 38: 2008:لنيشان( نووسى )حممد عبداملوتةليبئاماذة ، كورتربِى، تيَ
يان  ،آلم بة طشتى بة ئاقارى رةوانبيَذى دا دةضنةب ،عةرةبى دا هةوَلى ترى رةخنةيى زؤرن

 تيَكةأل بة زانستى كةالم دةبن و لة شيعر دوور دةكةونةوة لةوانةش: 
 ك  207ـ  166/   ءفةرران / اـ معاني القر

 
( الكاتببة )ابن وهب   وهب كورِي  سليمان  كورِيابراهيم  كورِيأبي احلسني اسحاق ابن وهب: )) - 8

وه البيان( ي هةية لة زانسيت الربهان يف وج)لةسةرةتايةكاني سةدةي ضوارةمي كؤضي ذياوة، كتيَيب  ،ناسراوة
 http://www.ahlalloghah.com/showthread.php?p=7419)رِةوانبيَذي دا. )
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 ك  208ن / أبو عبيدة / اـ جماز القر
 ك  232ابن سالم /   /راةعوشئةل تةبةقاتـ 

 ك  274 /تيبة قـ الشعر والشعرا  / ابن 
 ك  249را / ابن املعتز / ةعوشئةل تةبةقاتـ 

 ك  285ـ الكامل / املربد / 
 ك  395/ ابو هالل العسكري /  ئةلستاعةتةين ـ كتاب

 ك  643ـ العمدة / ابن رشيق / 
 ك  486 /ئةلقةرتاجةنيغا  / حازم ةلوـ منهاج الب

ئةمةش بة هؤى ئةوةى كة لة  هةوَلةكانى رةخنةى عةرةبى فراوانرتن لة هةوَلى يؤنانةكان،
ورى رةخنةيى يؤنان و رؤمانيان لةبةردةست دا بووة، لة اليةكى تريشةوة ولتواليةكةوة ك

ريَكى دةوَلةمةندى ولتووطةرِانيان بة دواى سةراسيماى زمانى قورئانى ثريؤز، وايكرد كة ك
اني داية كة زمانى جروجبةآلم لووتكةى ئةو هةوآلنة لة دوو كتيَبةكةى   ،رةخنةيى بيَتة ئاراوة

ى داهيَنا وةك يَدةوَلةمةند كردو زؤر ضةمكى نو ئةدةبى و شيعرى لة ئاستة جياجياكانةوة
)واتاى وشة ـ واتاى نةحو( و )واتاى واتا(  كة واتاى دووةمى وشةيةو لة سياقى رستةدا 

ربةى ؤزو  ثةيداى دةكات، هةروةها دةستةواذةى  )خسنت( كة بةواتاى الدان بةكاريهيَناوة
 .الدانة واتايى و سينتاكسييةكان لة ذيَر ئةم بريؤكةية روون دةكاتةوة
  (114ـ   83: 2005)د.عبدالواسع امحداحلمريي:

 
 :سةردةمي ريَنيَسانس    3-1-1-1

ئةويش  لة سةردةمى )رِيَنيَسانس( دا مةسةلةيةكى نويَ هاتة ناو زمانى شيعر،
داوايكرد كة ئيرت شيعر بة زمانى  9)دانتى( ،ةةيي و نةتةوةييضبةكارهيَناني زماني ناو

وسريَت و شاعريان واز لة زمانى التينى بهيَنن، لةم رِووةوة )كؤميديا( يةكةى ونةتةوةيى بن
خؤى ـ كة دواتر بة كؤميدياى يةزدانى ناسرا ـ بة زمانى ئيتاَلى شيَوةى تؤسكانى نووسى.)د. 

 
ز، لةشاعرية زؤر بةناوبانطةكاني سةدةكاني ناوةرِاسيت (.1245-1321) ارييئةلدانيت دانيت:  -9

لويس )ي ناوضةيي نووسي. ئةوروثاية، دذي شيَوازي دينداري كةنيسة وةستايةوةو كتيَيب )كؤميديا( ي بة زار
 (.281:  1973معلوف و فردينان توتل : 
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ة، وسيووال سكاآل( ى نو)كان طراندىَ ديَ ؤ( لة نامةكةى كة ب16ـ  5: 2007حوسيَن: هيمداد
)ئةو زمانةى خةَلك ثيَى دةدويَن ـ  دةَلىَ:  يةمى كؤميديا،يَيةكة بؤ بةشى سيوةك ثيَشةك

  زمانى عةوام، باو، يان خؤماَلى ـ زمانيَكى جوان و شايانة بؤ نووسني(
( 57: 2007)عةبدوخلاليق يةعقووبي:  

 

ى شيعرو بة يةكسان زانينى زمانةكان هةر لة الى نيبةكارهيَنانى زمانى ميللى لة نووس
دانتى دةرنةكةوت، بةَلكو رةخنةطرانى تريش لة هةمان سةردةمدا دةركةوتن كة ثاَلثشتى 

( يةكيَكى p. pomponazziبؤضوونةكانى دانتى يان دةكرد، لةوانةش  )ث. ثومثوناتسى  
يةخ و ثلة و ثايةدا وةكو يةك ابديكةية لةو كةسانة كةباوةرِى وابوو تةواوى زمانةكان لة 

و دةربرِينى مةبةستةكاندا هةمان توانايان  ــبةهرةمةندن، لة طواستنةوةى  هةستى مرؤظ
 هةية. هةموو زمانةكان وابةستةى ياساى تايبةت بة خؤيانن(.

( 62: 1377)كورش سةفةوي:   

 

ويةوة زمانى وبلة ئةجنامى ئةم هةوآلنةى سةردةمى ريَنيَسانس، ئيرت زمانى التينى نة 
رةمسى ئةدةبيات و زمانة نةتةوةيييةكان لةجيَي ئةو طةشةيان سةند، بةم جؤرةش زمانى شيعر 

يةكانى تر كة لة بارةى رد، واتة  سةربارى مةرجة رةخنةيسيماى نةتةوةيى بوونى ثةيداك
 زمانى شيعرةوة هةبوون، لة طؤشةنيطاى نةتةوةييةوة سةيرى زمانى شيعري كرا.

    
  :قوتاخبانة ئةدةبييةكان     6-1-1-1 
 : سيزمالك
سيزمى نوىَ، واتة لة سةدةى حةظدةمى زاينى دا اللةسةردةمى سةرهةَلدانى ريَبازى ك 

مةرجى شاعريى  ،سيزمى نوىَ كؤمةَليَك رِيَساو بنةماى ثتةويان بؤ كارى ئةدةبى داناالرِابةرانى ك
يك و رؤمانى بكاتةوة، ئةمةش هةم لة رطضاك لةو سةردةمة دا ئةوةبوو كة السايى ثيَشينانى 

)زمانى دةربرِين، تةكنيك، شيَواز، كيَش،  سةروا،  هونةرةكانى  جؤرة ئةدةبييةكان و هةم لة
  .وونزمانيَكى ثتةوو رِ بووة شيعر ئيرت ليَرةوة زمانى (2004:30ثريبالَ:  )د. فةرهاد رِةوانبيَذى(

)ضونكة تةم و )ى شيَوازى دةربرِين بوو نووسيك لةسةر رِالرةخنةطرانى ك يجةخت كردنةوة
لةم بوارةدا  (28: 2007 حوسيَن: )د. هيمداد مذى دةربرِين هؤكارى هاندانى ئاذاوةية((
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جةختيان لةسةر زمانى  11و )ئةليكساندةر ثؤث( 10شاعريو رةخنةطرانى وةك )جان درايدن(
ساموئيل جانسون( لة  رثاراوو روون و كيَشى شيعر و راستطؤيى دةربرِين دةكردةوة، )دكتؤ

يان رِةنطة كامل بوونى كيَشى شيعر و،   ،ة هؤى  باشرت بوونوبارةى درايدن دةَلىَ: ))درايدن بو
ثرِو ثاراو بوونى زمانةكةمان و راست و دروست بوونى هةست و عاتيفةمان(()عةبدوخلاليق 

ى( دا كةلةساَلى ما(. )درايدن( لة كتيَبى )وتاريَك لة بارةى شيعرى در40: 2007يةعقووبي: 
يةتى، خؤى بة بنةما كالسيكييةكان دةبةستيَتةوة لة بوارى سةرواى ووسيوو(دا ن1448)

شيعردا، سةروا بة ثيَويست دةزانيَت ضونكة بة بؤضوونى ئةو خةياَلى شاعري بةردةوام كؤت 
 رشكيَن و هةَلطةراوةية وةك سةطيَكى درِ ثيَويستى بة كؤت و زجنري هةية بؤ ئةوةى سنوو

  شاعري دةكات كة زياتر لة ثيَويست رؤبضيَت( نةشكيَنىَ. شيعرى بىَ سةروا وا لة
(.18: 1993،ئةلتاليب حممد )د.عمر  

 

يزم سالكيزم،)بوالؤ( رؤليَكى طرنطى هةبوو لة ضةسثاندنى ريَبازى سالكهاوشاني رِابةراني 
كالسيزمى بة  ىو بنةماكان يدا دةستووروكردةوة تيَآل)هونةرى شيعر( ى ب دا، كتيَبى

 شيَوةيةكى تيؤرى دارِشتةوة، بة برِواى ئةو ثيَويستة زمانى شيعر زمانيَكى قورس و
سةنعةتكارانة بىَ. كةواتة دةتوانني بَليَن زمانى شيعرى لةسةردةمى كالسيزم زمانيَكى  ضرِو 

جؤريَك  ةب  ثرِ سةنعةت، بةآلم لة هةمان كاتدا روون و بىَ تةم و مذ بووة، زمانيَكى باآل بووة
 ئةم كؤت و بةندةى زمانى شيعر  .ضيين  ئؤرستؤكراتي ثيَوة ديار بووة رِةنطدانةوةي 

لةسةدةى هةذدةمدا شكاو زمانى شيعر بةرةو ئازادبوون هةنطاوى نا، ئةم ئازادبوونةش بة 
 .هؤى سةرهةَلدانى قوتاخبانةى رؤمانسيزمةوة بوو

 
: رةخنةطرو شاعريي ساترية، طرنطي بة زماني شيعرداوةو شيعري ئازادي 1700 -1431جؤن درايدن  - 10

، باشرتيين بةرهةمةكانيةتي كة بة 1477شتيَك لةريَي خؤشةويسيت دا(/  شانؤنامةي )هةموو ،نووسيوة
 (.165: 1984ة. )ليليان هريالندز واخرون: شيعري ئازاد نوسراو

شيعرةكاني بة منوونةي باالي شيعري كالسيكي ، : شاعرييَكي ئينطليزيية1766-1488الكسندر بوب  -11
تيكاي يَستلة ي كيَك لة نووسينةكانيدا  بةناوي )مقالة يف النقد( هةوَلي داناني تيؤريَكي ئيَ نويَ دادونريَت،

 (.92: 1984كةي هؤراس دةضيَت. )ليليان هريالندز واخرون: شيعري داوة كة بة هةوَلة
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ئةمةش  و ئازاديي داهيَنان و دةربرِين هةبوو، تةبرِوايان بة زاتي رِؤمانسيستةكان :رِؤمانسيزم
ي فةيلةسووفى ئةَلمانى بوو بةسةر رابةرانى 12كاريطةريى )ئةمانويَلَ كانت( بة هؤى

رؤمانسيزمةوة، )كانت( ثيَى واية كة كةسى ئازاد دةتوانىَ داهيَنان بكات، كؤت و بةند و قاَلب 
سنوور و قاَلب و مةرجى هةبوو ئةوا نابيَتة  رريَطرى داهيَنانن، بة بؤضوونى )كانت( هونةر ئةطة

و سةنعةت، لةم بارةيةوة دةَلىَ: )هونةر بةوة لة سةنعةت جيا  بةَلكو دةبيَتة ثيشة ،هونةر
 دةكريَتةوة كة ئازادة، بةآلم ثيشة هونةريَكى دروست كراوة(

 (. 59: 2002 :ئةلسةباغد.رمزان )
 

بى َ مةرج بؤ شيعرةكةى دابنرىَ، دةبىَ خؤيشى لة انكة شاعري وةك ئةوةى   ،)كانت( باوةرِى وابو
ناخةوة ئازاد بىَ و خاوةن ويستى خؤى و ئازاديي خؤى بيَت. لةم سؤنطةيةوة كؤت و ثةيوةستةكانى 
زمانى شيعر سووك بوون و ئيرت بةرةو سادةيى و تارِادةيةكيش فرة واتايى هةنطاوى نا،  ئةو ئازاديةى 

 شدا وةك خؤى مايةوة و لة هةندىَ خاَلدا خؤى دةنواند: يمزمانى شيعر لةسةردةمي رياليز
 بى شيعرى. ـ نةمانى قاَل1
 ـ كيَشى شيعرى طؤرِانى بةسةر داهات و بةرةو نةمان رؤيشت. 2
 ـ سةروا بة هةمان شيَوة طؤرِانى بةسةر داهات. 3
 ـ شيَواز طؤرِانى بةسةر داهات و بةرةو سادةيى رؤيشت. 6

و  ئةم سادةبوونةوةيةى زمانى شيعري زؤرى نةخايةند :كانةتثةرناسيست و سيمبؤَليس
يستةكان زمانى شيعر كةوتة قؤناغيَكى نوىَ  و لةطةلَ دةركةوتنى شاعرية ثةرناس و سيمبوَل

بارى سةرجنةكان بة تةواوى لة بارةى شيعر و زمانةكةيةوة طؤرِانيان بةسةر داهات، مؤسيقاى 
و مةسةلةى ئيلتيزام، ئةمانة هةموو لة  امى شيعريةشيعرى، رةوانبيَذى و ويَنةى شيعرى، ث

ويى دةرضوون، دةسةَلاتى وبنةرةتةوة طؤرِانيان بةسةر داهات. خواسنت و خوازة  لة ضةق بةست
واتا بةسةر شيعرةوة نةما. زمانى شيعر هةموو ئةو كؤتانةى ثضرِاند كة ثيَشرت ثيَيانةوة 

 يى نةناسراو. ناثةيوةست كرابوو، شيعريش بووة بوونةوةريَكى زم
 

: فةيلةسوفيَكي ئةَلمانيية،بةهؤي طرنطيداني بة زاتيةت كاريطرييةكي بةرضاوي لةسةر 1806-1726ئةممانويَلَ كانت
اسيية ( كتيَبيَكي سي1795شاعرياني رؤمانتيك هةبووة، لةنووسينةهةرةبةناوبانطةكاني )ثرؤذةي ئاشتييةكي بةردةوام 

 (676: 1987( لةبارةي فةلسةفةي ئاينةوةية. )جورج طرابيشي: 1793و )ئاين لة سنووري عةقَلي ثةتيدا 
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ئةم طؤرِانكاريية ثيَضيَكى طرنط بوو لة رِيَرِةوي رةخنةى ئةدةبى دا، ضونكة كةرستةكانى 
رةخنةى شيعر لة واتا سواوةكان و زانستة ثاَلثشتةكانى دةرةوةى شيعر وةك كؤمةَلناسى و 

موو ةهيستةكان سوودى نةما، تةنانةت رةوانبيَذى بة بؤشيعرى سيمبوَلي ميَذوو و دةرونزان
شارةزاييةكانيةوة لة طةمة زمانييةكان، تووشى شؤك بوو، بانطةشةى كؤتايى هاتنى 

 سةردةمى رةوانبيَذى ليَرةو لةوىَ سةريهةَلدا. 
زانستة مرؤييةكانى وةك دةروونزانى لة رِيَى بؤضوونةكانى فرؤيد و يؤنط لة بارةى ئةدةبةوة هةوَلى 

ريو ليَكدانةوةى رةمزةكانى كة لة نةستةوة سةرضاوة عابىَ وضانيان هةبوو بؤ خستنةرِووى نةستى ش
انكارية خيَراكانى زمانى  شيعر بن كة لة كؤتايى دةطرن، بةآلم ئةم هةوآلنة نةيانتوانى لة ئاستى طؤرِ

انكارييانة لة تيَطةيشتنى ثةرناسةكانةوة ديَ بؤ فةلسةفةى سةردةمى ثةرناسةكانةوة سةريهةَلدا. ئةم طؤرِ
لةكاتيَكدا رياليستةكان و رياليزمى سؤشياليستى داوايان دةكرد كة ئةدةب دةبىَ  ر.عيشيعر و ئةركى ش

، واتة ئةركيَكى ئةخالقى ببيينَ و تلة ناو كيَشةكانى خةَلكدا بذي وزامةكانى كؤمةَلطا ساريَذ بكا
نابىَ  تونيَكى تريان هةبوو، ئةوان دةيانطولة هةمان كاتدا ثةرناسةكان بؤضو يةكان رابطةيةنيَ.يراست

يان بة تةرازووى راست و ضةوت يان وابةستةبوون و وا بةستة نةبوون  ،هونةر بة تةرازووى ضاكة و خراثة
و  واتة ))ئةطةر قسة  ،، بةَلكو هونةر بة تةرازووى جوانى و ناشريينى ثيَوانة دةكريَريَثيَوانة بك

 ، Im moralئةخالقى هةبن انهةبىَ لة بةرامبةريش دا قسة و كردةوةى   Moralكردةوةى ئةخالقى 
يَ،  ة و بة ثيَوةرةكانى ئةخالق ناثيَودريو كردةوةيةكيش هةية كة ثةيوةندى بة ئةخالقةوة ني ئةوا قسة

 تيكا(. يَستيةكان و راستى يةكانى جوانى و ئيَيية مامتاتيكيلةوانةش راست
( 104د. حممد مندور:؟: )  

 

ة كة شيعر دذى ئةخالق و راستى و ضاكةكان بىَ ية نيوةيةى شيعر ماناى ئيَبؤضوونةكانى ئةو نةوة نو
ا مةعريفى و كؤمةآليةتى و و ثاَلثشتيان بىَ، بةَلكو ماناى بىَ اليةنيى شيعرة لة ئاست بةه يان اليةنطر

 ،يةكان، لة رِووى زمانيشةوة ئازادبوونى وشةية لة باطراوندة واتايية باركراوةكان بة دريَذايى كاتيئايين
لة كؤتى واتا كؤنةكان و بةكارهيَنانة سواوةكان، بة  تئةو نةوة نويَية ))وشة رِزطار دةكا يشاعري ضونكة

(، هيض فةرهةنطيَكيش بؤ ئةو واتا 270: 2006)عبداهلل حممدالغذامي:واتاى نوىَ بةكاريدةهيَنيَتةوة(( 
يَن و كى تر دةطؤرِيَ، ضونكة واتاكان لة شاعرييَكةوة بؤ شاعريتة كة شاعري دروستيان دةكاينويَيانة ني

لة ئةجنامدا هةر شاعرييَك زمانيَكى تايبةت بة خؤى دةخولقيَنىَ، ئةو خوَلقاندنى زمانة بة الى 
يستةكانةوة بنةمايةكى طرنطى بة شاعري بوونة، بةبؤضووني ئةوان ))ئةركى شاعري ئةوةية سيمبوَل
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( ، بة جؤريَك بة هؤى ئةو 49احسان عباس:؟: )(( تزمانيَك دابهيَنىَ كة طوزارشت لة خؤى بكا
ية يزمانةيةوة بتوانيَ ثرسةكانى ناخى خؤى بةرانبةر بة دياردةكانى بوون و بوونةوةر  دةربربِيَ، طرنطيش ن

بةرهةمةكةى ضةندة نزيكة لة تيَطةيشتنى خةَلك، بة ثيَضةوانةوة ئةو زمانة مايةى تةم و مذة، ضونكة 
)شيعر  :( دةَلى1884لة وةآلمى طؤظارى )فوغ( ساَلى)  13(تةواو تاكةكةسي و خوديية،  وةك )ماالرميَ

ـ و ئيَستا تيَكةلَ بة ئاهةنطى بنةرةتى خؤى بووةتةوة، ئاهةنطى واتاى تةم و ـدةربرِينة بة زمانى مرؤظ
ةتى شيعر ئةمةش واتة بارى ئاسايى و بنةرِ(. 1983:130)ر.م.ألبرييس: (مذاوى دياردةكانى بوون
  .يَبئةوةية كة تةم و مذاوى 

بؤضوونةكانى ئةو نةوة نويَيةى شيعر شؤرِشيَك بوو لة هةموو بوارةكانى شيعردا ، لة 
تيكاى شيعرى، لةو بابةتانةى كة يَستضةمك و ثيَناسةى شيعر، لة ئةركى شيعر، لة ماناى ئيَ

، لة خةياَلى بوون و واقيعى بوونى شيعر، كةدوا جار هةموو ئةمانة تشيعر دةبىَ باسيان بكا
لة بارةى تواناى زمانى  .تيان بة زمانيَكى جياواز هةبوو كة شاعري دروستى بكاتسثيَوي

)دةربرِينةكان، ناوةكان و كارةكان و ة شيعرةوة ماالرميَ ئةو شاعرية بة ضاك دةزانىَ ك
هاوةَلناوةكان بة جؤريَك دةضنىَ كة ئاهةنطيَكى دةنطى وا دروست بكةن مرؤظــ رابكيَشيَتة 

(. لة ثيَناو طةيشنت بة قووآليى واتا 61 :ةكانى( )امساعيل رسالن:؟نوقوآليى نةست و خة
شاراوةكان ماالرميَ هةموو جؤرة دةستكارييةكى بة زمان و ريَنووسى شيعر دةركرد، لة 

سدا طرنطى بة زةق كردنةوةى شويَنى هيَزو ئاوازةكان دةدا، ئةمةش لة ريَطةى نووسينى وريَنو
بة جؤريَكى ئةندازةيى ريَكدةخست بؤ ئةوةى لة كاتى  ىنثيتةكان بة ثيتى طةورة، وشةكا

 (.53، 52خويَندنةوةدا ئاماذةدار بن )امساعيل رسالن:؟: 
يان  ،ماالرميَ باوةرِى وابوو تاقة ثيتيَك دةتوانىَ كارى ئةدةبى سةركةوتوو بكات

 كتيَبيَك دريَذكراوةى ثيتيَكة((  بيشيَويَنىَ،لةم بارةيةوة دةَليَت((:
(. 33: 2004حممدالغذامي:  )عبداهلل  

 

 
خؤي فيَرة زماني ئينطليزي كرد بؤئةوةي  ،: شاعرييَكي فةرةنسيية(1898-1862ستيظن مالرمية ) - 13

ئينطليزي كاري كردووة. بةهؤي  وةك مامؤستاي زماني ،بتوانيَ )ئةدطار ئالن ثؤ( بةزماني خؤي خبويَنيَتةوة
نووسينة رةخنةييةكاني و بةرهةمة جياوازةكانييةوة بةرِابةريَكي سيمبوليزم دادةنريَت. )ليليان هريالندز 

 (301: 1984واخرون: 
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ئةمةش بة هؤى ئةوةية كة ئةطةر ئةو تاقة ثيتة لة شويَنى طوجناوى خؤى طرنطى ثىَ دراو 
ئاماذة دار بوو. ئةوا واتاى كتيَبةكة بةرةو ئةو ئاماذةيةدةبات، بؤية طرنطة ئاماذةكة لة شويَنى 

 جىَ بكات. بةيَيةكةى خؤى جيةى بتوانىَ ئةركة واتايى و جوانخؤى بيَت بؤ ئةو
زمانى شيعري لةسةر دةستى سيمبوليستةكان بووة ثةيكةريَكى ئةندازةيى ثرِ لة ئاماذة، 

ذيان شؤرِدةبوونةوة  وآليى ثرسة ئةزةلييةكانى مرؤظـ ووئاماذةكانيش شاوَليانة بةرةو ناخ و ق
ئةو  قيع و رياليزمطةرايىؤيى و واقيع دا برِوات، وايانة بة ناو ذيانى ئةمرِنةك ئاسؤي

يةى نةما، ضونكة بؤضوونةكان لة بنةرِةتةوة هةَلتةكان و تيَكشكان ئةو واقيعة ثريؤزةى ثريؤزي
)ئيَمة كؤمةَليَك وةهممان هةية  طومانيَك، وةك  ئةدؤنيس دةَلىَ: كة ثيَشرت هةبوو، بووة تةنيا

ن و ووبةرانبةر بة ذيان و ناوى دةنيَني  واقيع، شيعر ئةطةر لة واقيع دوا، كةواتة بؤض
( هةروةها 105ـ  103: 2005وةهمةكانى خؤمان دووبارة بةرهةم ديَنيَتةوة( )أدونيس: 

)ساندى ))خؤ رِزطار كردن لة واقيع دةمانطةيةنيَتة واقعيَكى دةوَلةمةند ترو باآلتر(( : دةَلى
ئةم واقيعة باآليةش واقيعى جيهانى شيعرة و لةويَدا واتا بة هؤى ( 63: 2005 سامل ابو سيف:

 اناى باآلى زمانةكةوة بةردةوام نوىَ دةبيَتةوة و لة دايك دةبيَتةوة. وت
دا طوَرِانيَكى زؤرى بةسةر  لة ئةورووثا لة كؤتايى سةدةى نوَزدةم يضى زمانى شيعرئةطةر

يستةكان مؤسيقاى شيعريان ضونكة سيمبوَل ،داهات، بةآلم بةهاى مؤسيقايى خؤى ثاراستبوو
شيعر دةزانى، هةرضةندة ئةو مؤسيقاية ثةيوةست بوو بة زمانى  بة رِةطةزيَكى طرنطى زمانى

ي شيعر زمانى لةاليةكى ترةوة تايبةتى هةر شاعرييَك، بةآلم بوونيَكى طشتى هةر هةبوو،
 يَساكانى زمان بوو، سةربارى هةموو سةر ثيَضييةكانى ثةيوةستى رِ

ندةي نةخايةندو ةهيةكانى هةر ثاراستبوو. ئةو ثاريَزطاريية يبةآلم ياسا سينتاكس
 ئةزموونيَكي نويَي شيعر لة سةر دةسيت شاعرياني دادايي وسوريالي لةدايك بوو.

 
 
 :ضةمكي زماني شيعري لةسةدةي بيستةمدا      2-1-1

 :شاعرياني فؤرخمواز )دادايي وسوريالييةكان(     1-2-1-1
تاى سةدةى بيستةم و ةرس لة سةوتةقينةوةى تةواوى زمان لة رووى ريَزمان و فةرهةنط و ريَنو

ئةو شةرِة جيهانيية نةطريسةي كة يةكان دةستى ثىَ كرد، يدادايي و سوريال ةلةسةر دةستى شاعري
هةموو ثيَوةريَك ياخي  هيض بةهايةكي بؤ مرؤظــ و ذيان نةهيَشتةوة بووة هؤي ئةوةي كة شاعريان لة
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بةردةم زمانى شيعر دا نةما، ثيَوةرة  يَكى سوور لةهيض ياسايةك بةهاى نةماو هيض هيََل  ، بؤيةتبكا
 رةخنةييةكانى ثيَشووش دةستةوةستان بوون لةبةرامبةر ئةو شيعرو بؤضوونة شيعرييانةى كة ثابةندى

يةك نةبوو كة بيثاريَزن، هيض جوانى يةك نةبوو كة السايى بكةنةوة، يهيض ياسايةك نةبوون، هيض ثريؤز
لة هةموو سةر هةَلدان و رؤشنبريى و ثيَضة طرنطةكانى  ،بةَلكو خؤيان شيعرو جوانى و ثيَوةر بوون

يةكان بةسةر شيعردا يتطري وةكو طؤرِانى داداو سوريالرِةخنةى شيعريدا هةرطيز طؤرِانيَكي طةورةو طش
يةكانيش نةهيَشت. يزمان و ريَز بةندى كةرستة زمانانيَك كة تةنانةت نرخى بؤ رِيَنةهاتووة، طؤرِ

 ةى حةفتةمى دادييزم دا هاتووة: مالةبةشى هةشتةمى بةيانن
 بؤ نووسينى شيعريَكى دادايى: 

 رؤذنامةيةك هةَلطرة 
 تؤزيَكى بدرِيَنة 

يَى يةكةى بة قةد ئةو شيعرةبىَ كةخؤت دةتةوىَ بيَليامةية وتاريَك هةَلبذيَرة دريَذلةو رِؤذن
 وتارةكة لة رؤذنامةكة جياكةرةوة 

 دى بربِة و بيكةرة كيسةيةكةوة رودواتر هةيةك لة وشةكانى ئةو وتارة بة 
 كيسةكة هةَلتةكيَنة 

 ئةو كات هةريةك لة وشة برِاوةكان يةك يةك دةربيَنة 
 بة وردى بياننووسةوة 

 بةو شيَوةى خؤى، كة لة كيسةكة هاتةدةرةوة 
 شيعريَكى هاوضةشنى ئةوةى خؤت دةبيَت 

  ،رِاكيَشسةريَكى نوىَ و بيَويَنة و سةرجنئةو كات دةبيتة نوو
 كة خةَلكى رِةشؤكى هيض لةبةرهةمةكةت تيَناطةن..( 

(.213: 2007حوسيَن:  )د. هيمداد  

 

 : بةر سةرنج دةكةونبة خويَندنةوةى ئةم ريَنماييانةي ثيَشةوة هةندىَ خالَ 
 ـ ريَزمانى قسةكردن ثيَويست نيية لة نووسينى شيعردا. 1
 ية. يدةكةن، هيض طرنطييةكى ن تى رستةكة دةبن و ض ئاماذةيةك دروسيَـ وشةكان لة كو2
 .تة دةستنيشانى جواني دةقي شيعري بكايـ  هيض ثيَوةريَكى جوانناسى ني3
 .تـ شيعرى ضاك ئةوةية ويَنةيةكى ثضرِ ثضرِ بيَت و كةس تيَى نةطا6
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هةَلبةتة شيعريَكى لةم جؤرة طاَلتةجارِى نية بة شيعر و ثلةو ثايةكةى، لة هةمان كاتدا بىَ 
ة، بةَلكو ثةياميَكة بؤ هةموو سةردةمةكان كة ذيانى مرؤظى سةرةتاكانى يريش نيعيوةزيفةيى ش

سةدةى بيستةم بىَ ماناو بىَ ناوةرؤكة، دةروونى مرؤظةكانيش وةك شيعرةكة تيَكشكاون، 
داداييزم دةيويست  ية.يانى شيعرةكة بىَ هيَزو بىَ طرنطنيَوان وشةك ثةيوةندييةكانيان وةك ثةيوةندى

زمانة تيَكشكاوةي شيعردا شؤرِشيَك دذي كؤمةَلطاو بةهاسةثيَنراوةكان هةَلطريسييَنَ وةك  وةلةرِيَي ئ
هونةر، ئاين، ئازادي، برايةتي، ئةمانة  خيَزان، ئةخالق، دةَليَ: ))نيشتمان، 16)تريستان تزارا(

كن، دةبيَ يَرلةسةردةمانيَكي زوو ثيَداويستييةكاني مرؤظايةتي بوون، بةآلم ئةمرؤ تةنيا ئيَسكةثةيكة
لتوورة زمانييةكانيش بةالي و(. زمان و ك2005:158قساب: طةسك بدريَن(( )د.مجال شحيد،د.وليد

زمان توند بوو بةجؤريَك هةَلويَستيان بةرامبةر  ئةوانةوة بةشيَك بوو لةو طةندةَليية كؤمةآليةتيية بؤية
شيعريدا بةرثا بكةن. ئةمةش وةك  ىك لة ناو زمان و زمانى دةربرِينةيةكان دةيانويست فةوزاي))داداي

رِةخنة طرتنيَك بوو دذى زمان خؤى،  بة سيفةتى ئةوةى زمان خؤيشى ئامرازيَكى سيستةمى 
 (. 330: 2004 :ثريبالَ ة طةندةلَ و سةثاوةكةية(( )د. فةرهاديكؤمةآليةتي

ييان  رعهاوشانى ئةو بآلوبوونةوة خيَرايةى داداييزم و سورياليزم كة بة تةواوى زمانى شي
تيَكشكاند ، نووسةر و رةخنةطرانيَك هةبوون كة لة بريى ئةوةدا بوون ضؤن مامةَلة لةطةلَ شيعرى 
سةدةى بيستةم بكةن، بة ض ثيَوةريَك برِيار لةسةر بة شيعر بوون و  بة شيعر نةبوونى دةق بدةن، 

دا ضةندان هةولَ و تةقةال  تيكاى شيعر دابرِيَذن، لةم مةيدانةيَستضؤن ثيَناسةيةكى سةر لةنوىَ بؤ ئيَ
دةركةوتن لة رووسيا و لة ئةمريكا و ثاشان لة وآلتاني ئةورثايى دا كة بة طشتى رةوت و ثيَوةرى 
رةخنةي ثيَشوويان رِةت كردةوة، ئةو قوتاخبانة نويَيانة لة زؤر مةسةلة ناكؤك بوون، بةآلم هةموويان 

ن، ثشت بةستانيان بة ميَذوو  وكؤمةَلناسي ربِلةسةر ئةوة كؤك بوون كة شيعر لة دةوروبةرةكةى داب
بةبؤضووني ئةوان لةبةر ئةوةي شيعر بةرهةميَكي  و رةوانبيَذى بؤ تيَطةيشنت لة شيعر رةت كردةوة.

 ينةوةى شيعربيَ. زمانيية دةبىَ زمانةوانى ئامرازى ليَكؤَل
هةموو  ةكليَرةوة و لةو هةوَلة نويَيانةوة رةخنةى ئةدةبيي نوىَ دةست ثىَ دةكات 

 ثيَوةرةكانى جياوازن لة رةخنة كؤنة سواوةكة.
 

 
ي ( دا، بةدةركردن8/2/1914ثاشان لة ) ،ماوةيةك  لةطةلَ سورياليستةكاندابوو ،تريستيان تزارا: شاعرييَكي رؤمانيية  -16

 (  211: 2007)د.هيمداد حوسيَن بةكر: طؤظاري )دادا( ريَبازي داداييزمي راطةياند.
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 بؤضوونى رِةخنةطرانى قوتاخبانةكانى رِةخنةى نوىَ:   2-2-1-1
بوونةوةى رةخنةي ئةدةبى هاوكات رووياندا: يَةتاكانى سةدةى بيستةمدا دوو نولة سةر

 New critcismنوىَ(  ةخنةى )رِ يةكةميان رةخنةى فوَرماَليستة رووسةكان و دووةميان
ئةم دوو رةوتة ليَكضوونيَكى زؤر لة نيَوانياندا هةية لة رووى طرنطى دان بة شيعر و  بوو.

تيَكةلَ بوونى  ةآلم هةريةكةيان بة شيَوازى خؤى.ثشتطويَ خستين دةورووبةرةكةى، ب
 .بؤضوونةكانى ئةو دوو قوتاخبانةية لة دواى  ثةجناكانى سةدةى بيستةم دا بة تةواوى روودةدات

ةكانى )دوسوسيَر( بنةما يفؤرماَليستة رووسةكان بة سوود وةرطرتن لة بنةما زمانةواني
رةخنةييةكانى خؤيان ثةرةثىَ دا، )رابةرى فؤرماَليستةكان( )رؤمان ياكؤبسن( بوو كة لة 

ينةوةى ةى ليَكؤَل( واتة )كؤمةَلopojazؤياز )ثبازنةى مؤسكؤى زمانةوانى و ثاشان لة ئؤ
( )بازنةى زمانةوانى ثراط( كة بة 1924ى بةرةزاوى هةبوو. لة )ؤَلزمانى شيعرى( رِ

)فؤرماليستى ضيك( يش ناودةبريَت دامةزرا رؤمان ياكؤبسن و ظكتؤرشكَلؤظسكى و بؤريس 
 (.14، 15: 1994ئيخنباوم لة ئةستيَرةكانى ئةو بازنةية بوون( )رامان سلون: 

ةكةو ئةو فؤرمى شيعردةدا، واتة زمانى شيعر ةبيان يلسيتةكان لةوةوة هاتووة كة طرنطناوى فؤرما
يةى كة شيعرةكةى دروست كردووة )فؤرماليستةكان كارةكانى خؤيان لة ضؤنيةتى يثةيكةرة زمان

بةكارهيَنانى كةرستةكانى زماندا ضرِ كردبووةوة، لة تةكنيكةكانى بةكارهيَنانى زمانيان دةكؤلَيةوة، ئةوان 
كى تايبةتى زمانة جيا لة بةكارهيَنانى ئاسايى كة مةبةستةكةى )طةياندن( يَثيَيان وابوو ئةدةب بةكارهيَنان

 حممد) (ئةو بةكارهيَنانة تايبةتة زمان لة بةكارهيَنانى ئاسايى دوور دةخاتةوة و دةيكاتة وزةيةكى شيعرى. ة
يةويليك(، ني(. بازنةى ثراط كةسانى ناودارى تريشى تيَدابوو وةك )تنيانؤف( و )ر77 :2008: عبداملوتةليب

ياكؤبسن و رينيةويليك   1939( سالَ بوو، ثاش هيَرشى نازيةكان بؤ سةر ضيك لة 13تةمةنى ئةو بازنةية  )
طةشتيان بؤ ئةمريكا كرد و ياكؤبسن  1961بة ناضارى سةريان هةَلطرت و لة ضةند شويَنيَك ذيان تا لة 

 (.8ـ 7: 1384يرين: اسلةو ولَاتة مايةوة(.  )راجر فالر و  1982تاكؤتايى تةمةني 
يةكانى سةدةى بيستةمدا لة رؤذهةآلت رِةخنةى ماركسى باَلى بةسةر ئةدةبدا يلة س

كيَشا، لة ئةستيَرةكانى ئةو رِةخنةية )جؤرج لؤكاش، بريَخت، ماكس هوركهاميةر، هربرت 
و وبماركيوز(بوون، ئةو رةخنةية تا ئاستيَكى زؤر رةخنةيةكى رياليزمى بوو، باوةرِى بةوة هة

كة ئةدةب دةبىَ رةنطدانةوةى واقع بىَ، هةوَلةكانيان دوور بوو لة هةوَلةكانى ياكؤبسن و 
ية هةروا نةمايةوة بةَلكو لة ناوةراستى سةدةى ينةكان، بةَلام ئةو رِةخنة ماركسزمانةوا

بيستةمةوة كةوتة ذيَر كاريطةرى بنيادطةرى و )رةخنةى بنيادطةرى ماركسى( دةركةوت و 
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م لةطةلَ ماركسيةت آليادطةراكان باسيان لة سيستةمى دةق دةكرد، بةنبئيرت وةك 
 ميَذووييةوة هةية.  -دةيانطوجناند و ثيَان وابوو ئةو سيستةمة ثةيوةندى بة ذيَرخانى ئابووري 

 دةنطوباسى فؤرماليستة رووسةكان بة هؤى دوو رِووداوةوة تةواو كث بوو: 
 يةكةميان:

( كة 1932ناوةندى حزبى شيوعى لة يةكيَتى سؤظيةت لة ) سراوى كؤميتةىودةرضوونى نو 
 يةكان دةكات.يفةرمان بة ىلَ سةندنةوةى متمانةى هةموو كؤمةَلةو طرووثة ئةدةب

( 116:2008)د.يوسف وغليسي:  

 

 دووةميان:
( كة بووة هؤى 1939) هيَرشى لةشكرى ئةَلمانياى نازى بؤ سةر )ضيكؤسلؤظاكيا( لة 

 ثراط(. انةوانيي مزئةَلقةي ) لةناوضوونى
 لة رِيَى كتيَبى )فؤرماليستة رووسةكان(ى (1955)لة ساَلى  بؤضوونةكانى فؤرمالسيتة رووسةكان )

ياكؤبسن كتيَبى )زمانى بنةرةتى  1943وثاى رؤذئاوا، ثاشان لة و)ظيكتؤر ئةرليك( طةيشتة ئةور
( ــا هةلَبذاردةكةى )تزظيتان توَدوَروَظهةبنيادطةرى و ثاش بنيادطةرى( وةرطيَرِاية سةر زمانى فةرةنسى، هةرو

 Theorie de laكة كؤمةلَيَك دةقى فؤرمالَيستة رووسةكانى تيَ داية بة ناوى  )تيؤرى ئةدةبى(( 

litteratare  (( بة ناوى 1945لة ساَلى )( بآلو بوةوة و كتيَبة بة ناوبانطةكةى )ظالدميري ثرؤث
(Morphologie du conteبؤ ضل سالَ دواى )  وةرطيَرِدرا( )يوسف  1970دةرضوونى لةساَلي

(. ئةطةر بة تةنيا رةخنةى فؤرمالَيستة رووسةكان بنيادطةرى بيَت ئةوا كةواتة رةخنةى 2008:114وغليسى:
يةكةى ئةوةية كة يستةمدا بآلوبوويةوة، بةآلم راستوثا لة نيوةى دووةمى سةدةى بيوبنيادطةرى لة ئةور

)رةخنةى  ،ةؤلَينةوةي فةلسةفى لة فةرةنسا ثيَش كارى ئةدةبى و زمانى هةبووكبنيادطةرى وةك ميتؤديَكى ليَ
لةسةر بنيادى دةق دةكرد،  وة كارياندان بة دةقةيبوو، لة رِووى طرنطو ئةمريكا هة وثاونوىَ( ش كة لة ئةور

ستى زمانةوانى ناوردةكاريةكانى  فؤرمالَيستة رووسةكان توانى زياتر رةخنةى نوىَ دةوَلةمةند بكات و زبةآلم 
)دو  يةكةىيبكاتة برِبرِةى ثشتى رِةخنةكة.  ئةوةى لةو بوارةدا ثيَويستة بطوترىَ ئةوةية كة هةوَلة زمانةوان

ميتؤدة نويَية  ووكرايةوة، وشةى بنيادطةرى وةك ناوي ئةآلسوسيَر( كة بة ناوى )كؤرسى زمانةوانى طشتى( ب
بنيادطةرى بوو بة تيَطةيشتنى ئيَستاى ئيَمة، بةآلم ناوليَناني  يبةكارنةهيَناوة. رِِِاستة ميتؤدى كاركردنةكة

كارةكاني وشةى بنيادطةرى تيَدا نةبوو. هةريةكة لة قوتاخبانةى ذنيَف و بازنةى ثراط و قوتاخبانةى باختني و 
، ضةمكى بنيادطةرى ميتؤدي كاركردنيان بنيادطري بووة 1963و بازنةى نيويؤرك  1931بنهاطن ؤبازنةى ك

 وثا بةو ميتؤدةوة لكا.وقوتاخبانةيةكى ئةدةبى لة نيوةى دووةمى سةدةى بيستةم و لة ئةور كةو
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ة، وةك ئةوةى اليةنطرانى زؤر بوو دذ وةستانيشى يذيَرخانى ضةمكي بنيادطةري فةلسةفي
كة هةوَلى فةلسةفاندنى كارة  يهةبوو كة رةخنةى تونديان ئاراستة دةكرد، بة تايبةت

 15ليَرةوة )ميشال فؤكؤ(  يةكةى ون بوو،زمانييَر درا ئيرت سيما سوزمانةوانيةكانى س
 .م دارةكان نابينىَآلبة ،رةخنةطرى ئةدةبيي بنيادطةر بةو كةسة ناودةبات كة دارستان دةبينىَ

(. 117: 2008)يوسف وغليسي:   

 

يةكان واى لة كارى ئةدةبى يكة كاريطةرى ليَكؤلينةوة فةلسةفئةمةش لةبةر ئةوةى  
كة طرنطى بة كؤى كارةكة بدريَ و بنيادى طشتى و سيستمى دةق بة طشتى كارى  ددةكر

)رؤجية  رى بضووك دةكوذيَ واى كرد كة هؤكاتيَدا بكريَ، هةر ئةم رِوانينة كة تاك و 
 تيَيدا وسيَ وو( بنــكتيَبى )بنيادطةرى، فةلسةفةي مردنى مرؤظ 14(طارودى

فةلسةفةيةكي هاوثيَضي خؤي كردووة كة لة  ؤي ئيَمةدا))ضةمكي بنياد لةئةمرِ:دةَليَ
لةطةلَ خؤي هةَلدةطريَ((  ـسروشتة دؤطمايةكةيدا خاَلي طةيشنت بة فةلسةفةي مردني مرؤظ

(  بنووسيَ كة لبنيويةا سوئب( و )ليونارد جاكسون( كتيَبى )13: 1985)رؤجيةطاروودي: 
وايان داوةتةثالَ سؤسيَر كة  ىكة شيكار تيدا بنيادطةراكانى فةرةنسا بةوة تؤمةتبار دةكايَت

رِيَك ثيَضةوانةى بؤضوونةكانى سوسيَرةو لة زانايةكى زمانةوانيةوة كردوويانة بة فةيلةسوفيَك 
  كة بؤضوونةكانى  خؤيان لةسةر زارى ئةو دةدركيَنن.
(. 164- 102:2008:البنيويةس وئب)  

 
فيَكي فةرةنسيية،لةطرنطرتين فةيلةسوفةكاني نيوةي دووةمي سةدةي و: فةيلةسو1986-1924ميشيل فؤكؤ  15 

ي لة بنيادي بريكردنةوة بيستةمة، كاريطةر بووة بةميتؤدي بنيادطةري و هةوَلي بةكارهيناني داوة لة فةلسةفةدا، باس
كردووةو دةَليَ )ئةو سستةمةي كة بريكردنةوةي ئيَمة لةسةري دةروات لةطةلَ سستةمي بريكردنةوةي كالسيكي وةك يةك 
نيية(، طرنطي بة رؤلي زمان داوة لة بريكردنةوةي مرؤظ دا، طرفيت لةطةلَ  رةخنةطراني بنيادطةري لةوةدا بووة كة 

 (632: 1987بةرهةمةكاندا دةتويَننةوةو تايبةمتةندييةكاني بزردةكةن. )جورج طرابيشي:  بةرهةميَكي ئةدةبي لةكؤي
( لة مةرسيليا لةدايك بووة، لةسالي 1913رؤجيية طاروودي: بريمةنديَكي فةرةنسيية لة ساَلي ) -14

يةت و ( ئةندامي مةكتةبي سياسي حيزبي شيوعي بووة، دةيان كتيَيب تيؤريي هةية لةبارةي ماركس1954)
فةلسةفة، كاريطةرييةكي طةورةي لةسةر بريي ماركسيزم هةبووة لة ئةورووثادا  لةهةشتاكاني سةدةي 

 (389: 1987بيستةمدا رةوتيَكي سؤفيزمي طرتةبةرو ثاشان بووة موسوَلمان.)جورج طرابيشي: 
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قوتاخبانةيةكى رِةخنةيى، لةبةر  وباشرت واية بنيادطةرى وةك ميتؤدى كاركردن بناسيَنريَ نةك وةك
ئةوةى خودى ئةو قوتاخبانة رةخنةييانةى كة كاريان بة ميتؤدى بنيادطةرى دةكرد زؤرن و لة كاتى 

يان بةردةكةويَ، وةك رةخنةى ماركسى و رةخنةى دةروونزانيى يثؤلني كردن هةموويان ثشكى بنيادطةر
م ئةوةى كة نويَنةرى رةخنةى ئةدةبيى آلبة ،الكان و رةخنةى سؤسيؤلؤذى و رةخنةى زمانةوانى

بنيادطةرييةو كارى ئةم ليكؤَلينةوةيةش بةهؤى تيؤرة ثةيوةستةكانى بة زمانى شيعرةوة ثشتى ثىَ 
 نة زمانةوانييةكةى )ياكؤثسن( ة كة كارى لةسةر زمانى شيعر كردووة. ودةبةستىَ، منو

كاريطةرى الكان و دريدا و رؤآلن بارت  بة 1947بنيادطةرى بة هةموو فراوانييةكةيةوة ))لة ساَلى 
يةكان ناودةنريَن((  كؤتايى هات و تيَكةَلةيةكى هةمة رِةنط شويَنى طرتةوة كة بة )ثاش بنيادطةرى(

(. ثوختةى بنيادطةرى لة شيعر دا دابرِينى شيعر بوو لة دةوروبةري، لة 2008:125س البنيوية: وئب)
زمانى شيعر، وةك ئةوةى لة كارةكانى ياكؤثسن دةردةكةويَ.  ةبخاوةنةكةى، لة ميَذوو. خةريك بوون بوو 

وةك كارةكةى  تهةروةها طةرِان بوو بة دواى ئةو سستةمةى كة رِةمزةكان لة كايةيةكى واتايى دا رِيَكدةخا
هةريةكة لة رةخنةى  را كة)كلؤد ليظى شرتاوس( كة لة بيناى رِةمزة ئةفسانةييةكانى كؤَلييةوة. بةآلم بين

  بةستةوةو  بةدةوروبةرةوة ئةدةبى  بة جؤريَك   هةريةكةيان و سؤسيؤلؤذى  و دةروونزانى ىماركس
ريَضكة كؤنةكةى طرتةوةبةر، هةر لةبةر ئةوة ثيَويست بوو يان بنيادطةرى بة واتاى ثيَشووى  لة   شيَوازيَك

 ى ئةدةبى بكؤَلريَتةوة.رانةميَنى و فراوانرت بكريَ، يان ثشت لة بنيادطةرى بكريَ و بة شيَوازى تر لة ك
كةم و كورِى بنيادطةري لةوةدابوو هةموو ثةيوةندييةكي دةقي بةدةوروبةرةكةيةوة 

دةثضرِاند، ضونكة ثوختةكةى لة رووى زمان ئةوة بوو كة بة ثيَى بؤضووني سوسيَر )زمان  
language  ( لة )قسةparolى رةيان باآلترة، ئيرت لةوةوة رةخنةى بنيادط ،( لة ثيَشرتة

كاريَكى بة )قسة( وةنةبوو، ئةمةش واتة طرنطى بة سةرضاوةي قسة نةدابوو خاوةنى دةق و 
يةكةى مةبةست بوو كة ضؤن كاردةكات، يبوون، بةَلكو تةنيا بنيادة زماندةوروبةرةكةي 

ونةوةريَكى زمانيى وليَرةوةش خاوةنى دةق مافى خاوةنداريةتى نةدةماو دةق دةبووة ب
 .سةربةخؤ

وَلة زمانةوانييةكانى فؤرماَليستةرِووسةكان، رِةخنةيةكى تر بة ناوى رِةخنةى نوىَ ةههاوشانى 
(New criticism 1911( هةر لة سةرةتاكانى سةدةى بيستةمةوة سةري هةَلدا )بؤ يةكةم جار لة 

(. )جوَن كروَ رانسوم( لة The new criticism)جون سبنجارن( كتيَبة رِةخنةييةكةى خؤى ناونا )
ئةو قوتاخبانةية  1961هةتا  1911مان زاراوةى بةكارهيَنا، لةو ماوةيةشدا واتة نيَوان ساىلَ ةه 1961

يةكانى يكةسايةت خنةى تويَكارى،ضةند ناويَكى ىلَ نرا، لةوانة رةخنةى شيكارى، رةخنةى فؤرمى، رة
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انةش: كلينت يتوتنةوة رِةخنةييةش  بة رةخنةطرة نويَيةكان ناوبانطيان دةركرد، لةو كةسايةوئةم بز
، رؤبةرت ثني  Burke، بريك  Blackmur، بالكمور   Tate، ئاَلن تةيت  Brooksوكس روب

، كارل Daiches، ديظيد ديتشس Empson، وليةم ئيمثسون  Ropert pen warrenوةرن
: 2002( )د.ابراهيم خليل:Wilson، ئيد مؤند ولسون  Spender، ستيظن سثيندةر wimsattوميزات

)ئينطلؤ ـ ئةمريكى( يش ناودةنريَت ))ثةرةسةندنى رةخنةى تازةى  نوىَ،بة رةخنةى ىة(.رةخن43
ئينطلؤ ئةمريكى هاوكات بووة لةطةلَ بنيادطةرى ضيكى، كؤمةَلةى رةخنةى نوىَ لة دةورى كةسايةتى 

( و خويَندكارةكةى  روبري A. Tate( و ياريدةدةرةكةى )ئةلني تيت  G. Romsom)جى. س. رانسؤم  
 (.70: 2007ن:سيَو( كؤبوونةوة(( )عةىل تاهري حR.P.waren نيوار

 ئيَس..يدةبيَت، بؤضوونةكانى )تى نوىَ( بة ضةند قؤناغيَك تيَثةرِبريو بؤضوونةكانى )رةخنة
لة بارةى زمانى شيعرةوة لة شيَوازى دةربرِين ضرِ ببووةوة، شيَوازيَك كة بتوانىَ  17ئيليةت(

)رةوانبيَذى ئةوةية ئةديب بتوانىَ هةست و بريةكانى  :دةَلىَ ويَنةى طوجناو دروست بكات، وةك
لة بةرامبةريَكى بابةتى دا بة بةرجةستة بكات، واتة شتيَك دابهيَنى كة هةستةكانى 
بةرجةستة بكات و لة ناخى وةرطردا هةمان هةست دروست بكاتةوة بة جؤريَك كة هةستةكانى 

 ئةديب ببنة ئةزموون بؤ وةرطر( 
(.193: 2006كومى:لا)د.حممدشبل   

 

اندنى كؤن طةشةى ثىَ دا، بةمةش وئةم بريةى )ئيليةت( ثةرةى بة ويَنةى شيعرى داو لة جيَى ليَكضو
 ( يى ىلَ هات كة لة كؤمةَليَك ويَنةى بضووك ثيَكهاتبىَ.  زمانى شيعرى وةك جةستةيةكى )فسيفسْا

جوَن كروَ رانسم( كارى )فؤرمى دةرةوةى شيعر طرنطى خؤى لة )رةخنةى نوىَ( دا هةبوو، 
ئةدةبى بةوة لة كارى نا ئةدةبى جيادةكاتةوة كة لة كارى نائةدةبى دا ناوةرؤك مةبةستة، 
بةآلم كارى ئةدةبى فؤرمى وةك ناوةرؤك بةالوة طرنطة ، )رانسم( زياتريش دةروات و دةَلىَ: 

يارى وةك ثيَويست ناة، ناتوانرىَ زي))لة كارى ئةدةبى دا  زانيارى لة خودى خؤيدا بايةخى ني

 
لةرووي ،وة(: شاعريو رةخنةطريَكي ئينطليزة، لةئةمةريكا لةدايك بو1945-1888اليوت. ت. س. ) - 17

عةقالنييةتةوة خؤي بة كالسيك دةزانيَت، )ثيَي واية كة عةقآلنييةت لة شيعردا بةشدارة بةآلم وةك رِةطةز 
دةرناكةويَت( لةرووي شيعرةوة نويَكةرةوةي شيعري ئينطليزيية، نووسيين رةخنةيي طرنطي هةيةو زؤر 

 (.62، 1984طرنطيي بة خويَندنةوةي ورد داوة. )ليليان هريالندز و آخرون،
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(، ديارة كة 2006:102بطات بةبىَ ضنينى فؤرمى كارى ئةدةبى(( )د.حممدشبل الكومي:
 ضنينى فؤرمى شيعريش كاريَكى زمانيى ثةتييةو جؤريَكة لة سةنعةتكارى. 

رِةخنةى نوىَ بةم هةَلويَستانةى لة رِةخنةى فؤرماَلستى نزيك دةبيَتةوة، ضونكة تةواوى دةروازة 
ة دةرةكييةكان بؤ ضوونة ناو دةقى ئةدةبى رِةت دةكاتةوة بة جؤريَك  ))ليَكؤَلينةوة لة ييرِةخنة

سةرضاوةو باطراوندى ميَذوويى و دةروونى و كؤمةَلايةتييةكانى شيعر كةمرتين بايةخيان ثىَ 
 دةدريَت لة ليَكدانةوةى شيعر دا(( 

(.165: 2006)د.حممدشبل الكومى:  

 

دةبيَتة كاريَكى بابةتى و زانستى  و دوور لة بارى سةرجنى  بةم جؤرةش رةخنةى شيعرى 
 تاكةكةسي و خودى.

ئةم ضنينة تايبةتييةى . بة بؤضوونى رةخنةى نوىَ زمانى شيعر ثيَكهاتةيةكى زمانيي ضنراوة
( Langerالنطةر   زمان، شيعر لة ثةخشان جيادةكاتةوة. بةو هؤيةوة زمانى شيعري وةك )سوزان

 ئاوازة، ئيحاية، ويَنةية، بةدواى يةكداهيَنانى واتاكانة((.  ))دةنطة، :دةَلىَ
( 43: 2006)د.ابراهيم خليل:   

 

وردبوونةوة دةبىَ لة رِايةَلةكانى ئةم ثيَكهاتة ضنراوةو ئاشكرا كردنى ئةركى رِةخنةطريش لةو كاتةدا 
لة  18)رؤالن بارت( ىتيَك لة رةخنةطرانى قوتاخبانةى  رةخنةى نوىَ بة تايبةسستةمى كاركردنى. كؤمةَل

تيكاى دةق دةداو لة بارةى زمانى يَستناوةرِاستى سةدةى بيستةمةوة طرنطييةكى زؤريان بة جوانى و ئيَ
شيعرييةوة رؤَلى رِةمزيان بة طرنط دةنرخاند و لة بوارى واتاى شيعر و بيناى واتاوة مةسةلةى 

يان رةت دةكردةوة. ليَرةوة )رةخنةى  ،ئاسايى ى)دةقئاويَزان( يان زةق دةكردةوة، لة هةمان كاتدا رةوانبيَذ
نوىَ( خؤى لة ئاستى دةق دا ديتةوة، واتة طرنطى ثىَ دانى زمان لة ئاستةكانى دةنطسازى و وشةسازى و 
رِستة سازييةوة سةركةوت بةرةو )دةق(، ليَرةوة تيَكةلَ بوونى واتاكان و ثةيوةندى دةق بة دةرياى 

ينةوة. ليَرةدا دةردةكةويَت كة لة سةرةتاى سةدةى بيستةمةوة رةخنةى لَؤدةقةكانةوة بووة مةسةلةى ليَك
 

كارةكاني ضةند  ،(: رِةخنةطرو واتاناس و فةيلةسووفيَكي فةرةنسيية1980 - 1915رؤآلن بارت ) - 18
 قوتاخبانةيةك دةطرنةخؤ، وةك بنيادطةري و بنيادطةريي ماركسي و ثاش بنيادطةري و بوونطةرايي.  

(http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86_%D
8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA) 
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يَتةوة و طرنطى بة زمان و سستةمى بةدواى يةكداهاتنى ئةدةبى بة طشتى بةرةو ناوةوةى دةق دةطةرِ
واتاكان دةدات. هاوكات بة كاريطةريي ثيَشكةوتين ليَكؤَلينةوة زانستى و كؤمةآليةتييةكان  ريَبازى ترى 

يى وةك رةخنةى دةروونزانى و رةخنةى ماركسى و رةخنةى سؤسيؤلؤذى دةردةكةون كة سوود لة ةنرةخ
ذيانى شاعريو  بارودؤخى كؤمةآليةتي و ئابوورى  وةردةطرن بؤ ضوونة ناو دنياى ئةدةب. بةآلم ئةوةى 

ريَتةوة كة كار طة)رةخنةى ئةدةبيي نوىَ(، ئةوة تةنها ئةو رِةوتة رةخنةيية د :طرنطة كاتيَك كة دةَلينَي
يَت، ئةو و بة سوود وةرطنت لة زانستى زمانةوانى  بة دواى بنيادى دةقدا دةطةرِت لةسةر خودى دةق دةكا

س. ئيليةت( و )ياكؤبسن( ةوة دةست ثىَ دةكات و ثاشان دةبيَتة ميتؤدى ئيَ. تيرِةوتةش هةر لة )
 .ييش دةطريَتة خؤاكوثايى و ئةمريوبنيادطةرى كة زؤر قوتاخبانة و بريمةندى ئةور

لة طةشةكردنى رةوتى رةخنةى نوىَ دا قوتاخبانةكانى )ثاش بنيادطةرى( دةردةكةون كة 
م بةبريو بؤضوونى جياوازةوة كارى نوىَ لة آلبة ،هةمان بريمةندانى سةردةمى بنيادطةرين

 رةخنةى ئةدةبى دا ئةجنام دةدةن، لة رةخنةى ثاش بنيادطةريشدا هةرضةندة كارى رةخنةيى
(( دةدريَت، بةآلم زمانى شيعري contexدةضيَتة دوو تويَي دةقةوة طرنطى بة شيَوازو سياق 

هةر شاباسى ليَكؤَلينةوةكانة، ئةمةش لة كارةكانى جاك دريدا و رؤالن بارت و رةخنةطرو 
 بريمةندانى ترى سةردةمةكةيان بة روونى دةردةكةون و لة بةشةكانى ئةم تويَذينةوةيةشدا

يان لةسةر دةكريَ. بة دريَذايى سةدةي بيستةم و بوونى ضاثةمةنى و ئاسانى تسقسةى ثيَوي
طواستنةوةي زانياريةكان، رةخنةى نوىَ توانى سنوورى جوطرافى بربِيَ و كار بكاتة سةر 

 .رةخنةى ئةدةبى ميللةتانى ترى وةك عةرةب و تورك و كورد و فارس
 
      :كورديدا ييضةمكي زماني شيعر ي لة رِةخنةي ئةدةب    3-1-1

 زماني شيعري و سةرهةَلداني رةخنةي نويَ لة ئةدةبي كوردي دا:   1-3-1-1
كورد وةك ئةوةى كة ئةدةبى نويَي لة توركةوة ثىَ طةيشتووة، بة هةمان ضةشن رِةخنةى نويَشى 

رةتاكانى ةسهةر لة رِيَى ئةدةبياتى دراوسيَكانيةوة ثىَ طةيشتووة  رِةخنةى نوىَ لة ئةدةبى كورديدا لة 
بةآلم دةركةوتنةكة لة ضوار  ،( دةردةكةويَشيَخ ساَلح سةدةى بيستةم لةسةر دةستى )شيَخ نووري

 ئيليةت( ة لة بارةى ويَنةى شيعرييةوة.  .ئيَسضيَوةى هةندىَ لة بؤضوونةكانى )ت.
ة تسبة كةرشيَخ نووري لة وتارة رِةخنةييةكانيدا جةخت لةسةر جوانى دةكاتةوةو ئةو جوانييةش 

يةكان دروست ناكات، بةَلكو ويَنةى شيعرى وةك ئامرازيَك دةستنيشان دةكات بؤ يرةوانبيَذ يية كالسيك



 36 

لةم بارةيةوة شيَخ نووري لةوتاريَكي لة)رٍِِؤذنامةي ))طواستنةوةي حاَلةتي دةروونى شاعري بؤ خويَنةر. 
يةوة الزمة ديققةت يمةرِئ جوانةمان كة خستة شكليَكى)ئةم فيكرة  :(دا دةَلى1924َ، 27ذيان: ذ 

لةيةك شت بكةين كة ئةويش جوانيية( دةستةواذةى )شكلى مةرِئى( هةمان دةستةواذةى )املعادل 
 . ((( ةT.S. Eliot: جيَطرةوةى بابةتى( ئيليةت )وعىضاملو

(12: 2003 ثريبالَ: فةرهاد )د.  

 

ى ثىَ يطرنط ىرئةم بؤضوونانةى رةخنةى نوىَ لة الى )طؤران( يش بة شيَوةيةكى تيؤ 
دراوةو زمانى شيعرى كوردى بة ريَرةويَكى تازةدا بردووة، بةآلم ئةوةى طرنطة ئةوةية رةخنةى 
نوىَ لة ئةدةبى كورديدا لة سةرةتاكانى سةدةى بيستةم لةسةر دةستى شيَخ نووري و طؤران 

انى رطبناغةيةكى باشى بؤ دانرا كة بريتى بوو لة خستنةروى هةندىَ بريى زانستيى رِةخنة
ثاييةكة بة تةواوى نةطويَزرايةوة ناو ئةدةبى وبيانى، بةآلم لة اليةكةوة رةخنة زانستيية ئةورو

كوردى و نةبووة زانست، لة اليةكى تريشةوة نةتوانرا لةوةى كة هةية زياتر ثةرةى ثىَ بدريَ، 
يش مةلةبةر ئةوة بؤضوونةكانى طؤران لة بارةى زمانى شيعري هةتا حةفتاكانى سةدةى بيست

 هةر تازةو نوىَ بوون. 
 ،لة اليةكى تريشةوة رةخنةى ئةدةب كوردى رةخنةيةكى وةسفى بووة نةك ثراكتيكى

بووة نةك زانستى. بة طشتى قسة لةسةر دةوروبةرى  (ئينتيباعيئينجا رةخنةيةكى رِامانى )
 ةدةق كراوة. وةك ذيانى شاعريو ئةو زمانانةى كة دةيزانى و ئةو قاَلب و كيَشانةى ك

 بةكاريهيَناون.
زمانى شيعريش لة دوو تويَي رةخنةدا تةنها  طرنطى بة فةرهةنطةكةى دراوة. واتة 

يان تيَكةلَ، سادةية يان ئاَلؤز. ئةم رةخنة ساوايةى كة دةستى ثىَ كرد هةر  ،زمانيَكى ثةتيية
نة وةك خةبة ساوايى مايةوةو طةشةى نةكرد، بةَلكو بة ريَرِةوى خراثيشدا رؤيشت، بة جؤريَك ر

زانست مامةَلةى لةطةلَ نةكرا. بةَلكو رةخنة كراية ئامرازيَك بؤ هةَلرِشتنى رِق و كينةكانى 
رةخنةطر بةسةر نووسةرى شيعر لة ميانةى ليَكدانةوةى شيعرةكةدا. روونرت بَليَني رةخنة بريتى 

ن و وةسف و ادبوو لة طلةيى و طازاندةو شكاندنى نووسةرو شاعري، يان بريتى بوو لة ثيَداهةَل
ئينشايةكى بىَ بنةماى زانستى، ئةم ثةتايةى رةخنة تا ئيَستاش زاَلةو رِيَطرى سةرهةَلدانى 
رةخنةى زانستيى كورديية. رةخنةى نويَى كوردى سةرةتايةكى جوانى هةية لة سةر دةستى 

 ىنكيَتةوة. زماويةكانى سةدةى بيستةمدا دةثويو ثاشان طؤران دواتر هةر لة س  شيَخ نووري
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دى خالَ و ةمةعةالئةددين سةجادى و رةفيق حيلمي و شيَخ حم) :شيعر لة رةخنةكانى
ن ةسةل حيريم و كامةدى مةال كةمةو حم ولَوسةدين مستةفا رِةزةعد. ةزاق بيمار و عةبدولرِ

و هةموو رةخنةطرانى تريش دا  (...كاكةى فةالح كةمال غةمبار و بةسري و مارف خةزنةدار و
وةى فةرهةنطى زمانةكةيةو طرنطييان بةوة داوة كة شاعري تاض رادةيةك يَضتةنها لة ضوار 

نةتةوة ناو هؤكارة سياسى و هةستة نةتةوةييةكانى وكوردى ثةتى بةكارهيَناوة ئينجا قوولَ بو
 شاعريو تةواو لة شيعرةكة دوور كةتوونةتةوة.

بؤضوونةكانى خستؤتة  ووردى بريلة نامةى دكتؤرايةكةيدا زؤر بة  لةم بوارةدا )د. ثةريَز(
 .  19رِوو ليَرةدا ثيَويست بة باس كردنيان ناكات 

دةركةوتنى رةخنةيةكى زانستى كة بنةماو ميتؤدةكانى دياربيَت لة ئةدةبى كورديدا هةتا 
ة، ئةمةش ماناى وانيية كة هةوَلى تاكةكةسى نةبيَت، هةوَلى تاكةكةسى لة يئيَستا بوونى ني

يتوانيوة بضةسثيَت، ئةدةبى كوردى لة حةفتاكانةوة و لةسةر ةنم آلحةفتاكانةوة هةية، بة
عرى واى بةرهةم يدةستى شاعريانى رِوانطةو شاعريانى تريش كة هاوكاتى ئةوان بوون، دةقى ش

هيَناوة كة زةمينةى سةرهةَلدانى رةخنةى نويَن، ضونكة رةخنةى كؤن و ستايش و طلةييةكانى 
جةاللي مريزا : تى ئةم دةقانة، بةتايبةتى شيعرةكانىساثيَش حةفتاكان، دةستة وةستانن لة ئ

 ثةشيَو و شيَركؤ َلآللةتيف هةَلمةت و فةرهاد شاكةىل و عةبدو  كةريم و ئةنوةر قادر حمةمةد و
. لةطةلَ بوونى ئةم دةقة و رةفيق سابري و سةآلح شوان و سةالم حمةمةد و سامي شؤرِشبيَكةس 

ى جياوازن لة ضاو دةقةكانى ثيَش خؤيان، بةآلم رةخنةى كنويَيانةش كة جؤريَكى تازةو زمانيَ
 شيعر هةر الوازو نا زانسيت و هةوَلى تاكةكةسي بووة.

  
 :ي كوردييهةشتاكاني سةدةي بيستةم و رةخنةي ئةدةب ييزماني شيعر     2-3-1-1

هةشتاكانى  ،ش كردنى دةقى نوىَ كة زمانيَكى جياواز و شيَوازيَكى جياوازى هةبيَيَلة بوارى ثيَشك
سةدةى بيستةم بةرزترين ثلةى هةية و تا ئيَستاش بةردةوامة. شاعريانى ئةم قؤناغة كة زؤربةيان 

يَتةوة، بةآلم لة هةشتاكاندا ئةو طؤرِانة طةورةية لة زمانى سةرةتاى كارةكانيان بؤ حةفتاكان دةطةرِ
قؤناغيَكى جيا لة هةموو  كةشيعرةكانياندا روودةدات كة ببيَتة هؤى ئةوةى هةشتاكانى هةوليَر و

 
برِوانة:  رةخنةي ئةدةبي كوردي ومةسةلةكاني نويَكردنةوةي شيعر، )د.( ثةريَز سابري، دةزطاي ضاث و 

   (. 386 287،ل )2004،هةوليَر،1بآلوكردنةوةي ئاراس،ض 
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: وةك )ثيَشرِةو(قؤناغةكانى شيعرى كوردى مامةَلةى لةطةَلدا بكريَت، لةم قؤناغةدا شاعرياني طرووثي 
شاد وسف، دَلوي آل، ئةنوةر مةسيفى، هاشم سةرِاج، سةباح رةجندةر، عةباس عةبدوَلجةالل بةرزجني

ان بة زمانى شيعر دا، ض لة رِووى فةرهةنط و يششاعريانى تريش دةركةوتن كة ثةرةيةكى با ،ةبدوَلآلع
شيَوازةوة، ض لة رِووى بيناى ريَزمانى و فؤرم و مؤسيقاى شيعرةوة. لةبارةي طؤظاري هاودةنطةوة 

لةشاري هةوليَر تةنها دوو ذمارةي ليَ  1983)طؤظاري هاودةنط لةساَلي  :)د.فةرهاد ثريبالَ( دةَليَ
:؟(، شاعرياني 2003)د.فةرهاد ثريبالَ: ووي هةوليَر دةريان دةكرد(تششاعرييَكي داني دةرضووة، كؤمةَلة

ناودةنران، ))ئةم  ثيَشرِةوطؤظاري هادةنط و ئةوانةش كة لة ستايف طؤظارةكةدا نةبوون لة هةشتاكاندا بة 
  ((نوئةم ناوةيان بةبةردا كردبو (د زامدارو)مةمحو ناوة خؤيان هةَليان نةبذاردبوو، بةَلكو رةخنةطراني وةك

:؟(.2008 )د.هيمداد حوسيَن:  

 

 زماني شيعري هةشتاكاني هةوليَر زمانيَكي تةقييةوةية، تةقينةوةش بةم جؤرة ثيَناسةكراوة:
 ))دووركةتنةوةي دةق لة يةك واتايي(( -1

(131: 2003)د.حممد عزام:   

 

كة وشةكان وةك -وةك ريلكة باسي دةكات))مةبةست لة تةقينةوةي زمان ئةوةية  -2
فري بةتاأل وان وشاعري بة ئارةزووي خؤي ثرِيان دةكات. واتة تةقاندنةوةي ثةيوةندي نيَوان ةد

  ل و سةرضاوة((ودال و مةدلو
(276: 2008)عبدالعزيز موايف:  

 

))تةقاندنةوةي زمان بريتيية لة ئازاد كردني زمان لة كةش وهةواي بةكارهيَنانة -3
 (41: 2005ي نوآ و جياوازدا(( )ئةدؤنيس: كةكؤنةكاني و بةكارهيَناني لة كةش وهةواي

ورةكاني واتادا، لةدايك بووني و))تةقينةوةي زماني دةق تيَثةرِيين دةقة بةسةر هةموو سن-6
 بآلوبوونةوةية بةثيَي طوتةي رؤآلن بارت((  خويَنةري زيرةكة،

(75: 2004)د.عبداهلل حممد الغذامي:   
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ي زمانةكةي بةزاندووة، ))طرامةري شيعري ينشيعري هةشتاكاني هةوليَر سنووري ريَزما
حةفتاكان، هةمان طرامةري شيعري طؤرانة. بةآلم ئايا طرامةري شيعري هةشتاكان 

 (.2006:15 طرامةريَكي ديكة نيية(( )ئةنوةر مةسيفي:
ئةم رِةوتةي شيعري كوردي بةوة جيا دةكريَتةوة كة السايي هيض رةوتيَكي ثيَش خؤي نيية 

اسيت هةشتايةكاندا تةوذميَكي نويَخوازي لةهةوليَر سةريهةَلدا كة ا ))لةناوةرِدلةئةدةبي كوردي
ئةم  (.88: 2003ةوتي باوي شيعري كورديدا جياواز بوو(( )فةريد زامدار: رِ تةواو لةطةلَ

جياوازبوونة كةرستةيةكي دةوَلةمةندي رةخنةي نويَبوو دةبواية سووديَكي رةخنةيي زؤري ليَوة 
رةخنةى ئةدةبى كوردى لةو ماوةيةدا نةك هةر نةيتواني سوود لةم كةرستة نويَيانة  مبةآل ،ببيندريَ

 يةوة دةركةوت. يوةربطريَت و بة شيَوازيَكى زانستى دةركةويَتةوة، بةَلكو لةوثةرِى دةم هةراش
لة ثيَش هةشتاكاندا مةترسييةكى زانستى هةبوو لةوةى كة شاعرييَك خؤى بة زاريَكى ناوضةيي 

وة، لةطةلَ ئةوةى كة ئةو دياردةية ثيَش هةشتاكان زؤر كةم و دةطمةنة، مةترسى يةكة ةتببةستي
مستةفا  ةزةدينئةو مةترسيية لة الى )د. ع  لةوةدا بوو كة زمانى ئةدةبيي يةكطرتوو الواز دةبيَت،

 ىبةسري( و رةخنةطراى تريش خراونةتة رِوو. بة طشتى بةكارهيَنان حةسةن )د. كامل ( ولَوسوةرِ
بؤ دةوَلةمةندكردنى زمانى ئةدةبى يةكطرتوو  وشةى جياجياى دياليَكتةكانيان بة كاريَكى باش زانيوة

بةآلم ئةو هةوَلة رةخنةييةى هةشتاكان  ،بة مةرجى ئةوةى لة رِيَساى زمانى ئةدةبى يةكطرتوو النةدةن
َلى تيَكشكاندن بوو. وةكة هةنديَك رةخنةطر ثيادةيان دةكرد دوور بوو لةو مةترسيية زانستييانة. ه

ح شوان( لة ذيَر آل( دا  )سة5، ل20/1/1988، 19)ثاشكؤى رؤذنامةى عرياق، ذ:  بؤمنوونة لة
 دا، لة هةندىَ شويَندا،ةيى لةم بابةتةش، كة لةم دواي)دوا هةوَل )زمانةكةت بثاريَزة( دةَلىَ: ناونيشانى

سان، كة بةناوى شيعرةوة، هةندىَ رستةى ائاو دةكةويَت، ضةند دةنطيَكى ناسازى كورِة كةضةَلة ضبةر
ريَزكردنى هةندىَ وشة و بةكارهيَنانى ناوضةطةرييانةى دواكةوتووي بىَ  بةدةستى ئةنقةست شيَويَنراو و

طوندةكةى خؤيان دةرناضيَت و ناضيَتة ناو  نيا ،كةَلك بةكاردةهيَنن، هيضى لة ضوار ضيَوةى طةرِةك
( نووسةر هيَشتان زياتر 328: 2004سابري: ةوة(، )د.ثةريَزييفةرهةنطيَكى ثاكى وشةى كورد هيض 

ئةمانة خؤيان ثيَش ئيَستا لة ئةجنامى  هةر )بةآلم ئةطةر :زانستى دوور دةكةويَتةوةو دةَلىَ رةخنةى لة
طيَرة شيَويَنييةوة باياندابيَتةوة سةر ناوضة طةرى و بة ئةنقةست بةكارهيَنانى وشةو رستةى  كاريَكى

 يَن ضى ؟!( )د.ثةريَز(كةس نةبيَت تيَي بطات دةبىَ بَل10سةر تا ئةوسةرى كوردستان ) موةها كة لة
( ئةم جؤرة رةخنة نازانستيية لةوة سةرضاوة دةطريَت كة خاوةنةكةى لة اليةكةوة 2004:328سابري:

ى نالة ئةدةبى هةموو دنيا بىَ ئاطا بيَت و لة اليةكى تريشةوة هةست بةوة نةكات كة كاتيَك طوندةك
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تيَت و لة جوطرافياى كوردستان رةش دةكريَنةوة رؤحى ئةو طوندانة كة زمانى وكورد دةسو
تاَلةبانى( يش لة  رِةشيد خةَلكةكةية لة جوطرافياى رةهاى شيعردا ثيَشوازى ىلَ دةكريَت. )موكةرِةم

د وخ( لة ذيَر ناونيشانى )ثرؤذةى نوىَ كردنةوة يا9: ل17/12/1979، 1123هاوكارى، ذ:  :)ر
))شةثؤليَكى بة زؤر سةثيَنراو و  شيَواندن( دا ئةو شةثؤلة نويَيةى هةشتاكان بةوة وةسف دةكات كة

بىَ بنةما و دوور لة كؤمةلَ و دوور لة رةوتى ويَنةى رِةسةن و دذ بة هةموو نةريت و بةهايةكى 
 كةلةثوورى و ويَذةيى و ميَذوويية((.

ةيةكى زانستى كة ثشت بة ميتؤدى رةخنةيى دياريكراوةوة نخليَرةوة دةبىَ سةرجنى ئةوة بدةين كة رِة
ةجندةر و ر حسةبا) وةك انيشاعريببةستيَت ثيَويستيةكى زؤر طرنطى رةخنةى ئةدةبى كورديية، دةقةكانى 

لة الدان و تةقينةوةى زمانى، ئةم جؤرة دةقانة بة سةليقةى فةرهةنطى و بة  ن( كة ثرِئةنوةر مةسيفى
مامةَلةيان لةطةلَ ناكريَت، بةَلكو ثيَويستييان بة ميتؤديَكى زمانةوانى هةية تا بيناى  ىتيكاى ميزاجيَستئيَ

ئةم زمانة نويَية ئاشكرا بكات و ضؤنيةتى ثةيوةندييةكانى ناوةوةى دةرخبات، ئةطةرنا رِةخنةطر تووشى هةَلةى 
لة بارةى شيعرةكانى  20ثةريَز( وةك )د. زانستى دةبيَت، بارى سةرجنةكانى بة ئاقاريَكى نازانستيدا دةرِؤن،

م لة رووى دةستكارى كردنى زمان و فرِيَدانى ضةند ئامرازو كةرستةيةكى بة آلئةنوةر مةسيفى دا دةَلىَ: )).. بة
بيانووى ئةوةى كة شتى زيادن و ثيَويستة وازيان ىلَ بهيَنريَت بة حةقيقةت ئةمةيان بؤضوونيَكى سةقةتة و 

 سان نيية بة سةثاندن و لة ثرِ بة نووكة قةَلةميَك برِيارى لةسةر بدريَت((ائطؤرِانى زمانيش كاريَكى وا 
(. 330: 2004سابري: )د.ثةريَز   

 

ز(، ئيرت   2004) دةردةكةويَت كةكاتيَك ئةمة رةخنةى كةسايةتييةكى ئةكادميى بيَت لة ساَلى ئيَستا
ى بة رةخنةى نوىَ هةية و رةخنةي تسطةورةترين طةواهيية بؤ ئةوةى كة شيعرى هةشتاكانى هةوليَر ثيَوي

 تة لة ئاستى دا.آلكؤن بىَ دةسة
لة اليةكى ترةوة بوونى رةخنةيةكى زانستى ئةدةبةكةمان لة رةخنةى ميزاجى رزطار 

خيَنةر ضارةسةر دةبيَت. رِةخنةى بنياتنةر و ودةكات و طرفتى رةخنةى بنياتنةرو رةخنةى رِو
رةخنةى ميزاجى و رامانني، زادةى حوكم دانن  ىةخيَنةر دوو دةستةواذةن زادورةخنةى رو

 
بي ( ة، تيَزي دكتؤرايةكةي بةناوي )رةخنةي ئةدة1942)ثةريَز سابري حمةمةد : لةدايكبووي ساَلي - 20

ئيَستا مامؤستاي وانةي )رةخنة( ية لة بةشي كوردي  ، كوردي و مةسةلةكاني نويَكردنةوة( بآلوكراوةتةوة
 كؤليذي زمان/ زانكؤي سةآلحةددين.
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بةسةر دةقةوة، بةآلم لة رةخنةى نوىَ دا دةق لة حوكم بةسةردادان رزطارى دةبىَ. شاعري نة 
ثاداشت وةردةطرىَ و نة سزا دةدرىَ، ضونكة مافى بةسةر دةقةكةوة ناميَنى، ميزاج نابيَتة 

كةطةمة بة واتا دةكةن،  ناو دةقةكة ىنسةنطى مةحةكى جوانى، بةَلكو رِايةَلة زمانييةكا
 خؤى دةنويَنىَ.  ييفرةواتابةهؤيانةوة بة ئةوان دةبنة نهيَنى جوانى دةق، كة زؤر جار دةق 

 
   :قوتاخبانةكانى ِرةخنةى ئةدةبيى نوَي    2-1

ئةم باسة دابةشي سةر ضوار تةوةرة دةبيَ، تةوةرةي يةكةم لة بنيادطةري دةدويَ و     
م لة شيَوازطةري دةدويَ، تةوةرةي سيَيةم لة رِةخنةي سيميؤلؤذي دةدويَ. ةوتةوةرةي دو

 تةوةرةي ضوارةميش لة رةخنةي هةَلوةشاندنةوة دةدويَ.
 
   :بنيادطةري     1-2-1

 لةباسي بنيادطةري دا ثيَويستة دووريَبازي سةرةكي بنياد طةري باس بكريَن، ئةوانيش:
  
 :ىبنيادطةرى فؤرماَلست     1-1-2-1

 Ferdinand Deبنيادطةرى فؤرمالستى لة كارة زمانيةوانيةكانى  فرديناند دو سوسيَرةوة )    

Saussure ((1857-1913 سةريهةَلداوة، كة ميتؤديَكى تايبةت بؤ بؤضوونة ثةرش وبَلاوةكاني ثيَش )
ت، سوسيَر لة يَريَذخؤى لة بارةي سروشيت بنيادي)زمان( دادةنيَت و بناغةى زمانةوانيي هاوضةرخ دادةرِ

وتارةكانيدا جةخت لةسةر سستةمى زمان دةكاتةوة، بريو رِاى ليَكؤَلةران ئةوةية كة سوسيَر خؤى باسى 
بنيادطةرى نةكردبيَت ئةطةرضي كارةكانيشي ليَكؤَلينةوةية لة سستةمى ناوةوةى زمان. بةآلم )د. يوسف 

ـ  ةي))رِاستى  :نيَكى تايبةتيى خؤيدا دةَلىولة بؤضو 21وغليسى( كة ـ لة بؤضوونى تايبةتيي خؤمدا
تارةكانى دا هةردوو كانى سوسيَرة، ضونكة سوسيَر لة وئةوةية، ئةو كؤدةنطييةى ليَكؤَلةران دذى وتارة

 (ى بةكارهيَناوة و جيَى نيطةرانيية كةConstruction( ) ( و )بنْاStructureدةستةواذةى بنياد )
م لةطةلَ ئةوةشدا هةر دةبىَ آل)بة 2008:120سف وغليسى:ويد. سةرجنى ليَكؤَلةرانى رِانةكيَشاوة(((

 بَلينَي كة سوسيَر باسي لة ميتؤديَك نةكردووة بة ناوى بنيادطةرى هةرضةندة خؤيشى كارى ثىََ كردبيَت.

 
يوسف وغليسي )د.(:ليَكؤَلةرو ئةكادميياييةكي جةزائرييية،  ثسثؤرةلة دةستةواذةزاني و لةم بوارةدا  -21

 لة ليَكؤَلينةوة بةناوبانطةكانيةتي. )اشكاليةاملصطلح يف اخلطاب النقدي العربي اجلديد(ييَب ليَكؤَلينةوةوكتييَب زؤرة و كت
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 ثوختةى ليَكؤلَينةوةى سوسيَر لة بارةى زمانةوة لةم سةرةجنانةى خوارةوة كؤدةبنةوة: 
( نةك ميَذوويى Synchroniceئيَستايى بىَ) ىَ/ ليَكؤَلينةوة لة زمان دةب1

(diachronieئيَستايى واتة وةسفى )،  يان هاو زةمانى، مةبةستيش ئةوةية زمانةكة
ئيَستا ضؤنة، لةوة بكؤَلريَتةوة نةك لة طةشةى زمانةكة بة دريَذايى ميَذوو، ضونكة 

تةوة.  ئةو دوو بوارة اكيةكانى بيناى زمانةكة رِوون نايوةميان )ميَذوويى( هيض لة نهيَندو
لة ليَكؤلينةوةى زماندا نابىَ تيَكةلَ بكريَن و كارى ليَكؤَلةرى زمانيش دةبىَ كاريَكى 

 ئيَستايى بيَت. 
/ زمان سستةميَكى يةكثارضةية و بةشةكانى ئةركيَكى تةواوكارييان هةية. بؤية دةبىَ لة يةك كاتدا لة 2

بةَلكؤ  ،ةييَت، واتة زمان تةنيا كؤمةلَيَك دةنط و وشة نيركريَتةوة و ناكريَت بةش بةش بهةمووى بكؤَل
دةزطايةكة لة ثةيوةندى و لةسةر سستةميَكى دياريكراو كاردةكات و كارى ريَزمانيش ئةوةية ئةو بناغة و 

 قسةثيَكةرةكانى سستةمة بدؤزيَتةوة. ئةو سستةمة بةالى سوسيَرةوة )زمان(ةو جياية لة )قسة( ى تاكة
( و قسةكردنى Langue) ية ريَزمانيةكانيةوة ناو دةنىَيسستةمى زمان بة هةموو ثةيوةند زمان. سوسيَر

 (.Parol)خةَلكيش ناودةنىَ 
 جؤر ثةيوةندى لة نيَوان تومخةكانى رستةدا هةية، يةكةميان ثةيوةندى هاونشيين دوو /3

(Syntangmaticبريت ،)و يةك زجنرية طوتار كة بة انية لة ثةيوةنديية ريَزمانييةكانى نيَوان تومخةكانى ي
 ئةم ريزبوونةش بة رِؤناني رستة ناودةنريَ، وةك رؤناني رستةي:  تةنيشت يةكةوةن،

 هةوليَر شاريَكى خؤشة. 
 ئةو شيَوة تايبةتييةي رِيَزبوون لة رِووي رِيَزمانييةوة بةم جؤرةية: )بكةر+ تةواو كةر + كار(.  

( واتة تومخيَكى دياريكراو كة لة ضالَيَكى Associationثةيوةندى دووةم ثةيوةندى جيَنشينيية )
دياريكراوى رستة  دةركةوتووة، ض ثةيوةندييةكى هةية لةطةلَ ئةو تومخانةى كة دةكرا لة هةمان ضاَلدا دةركةون.(( 

كة  ،يان زيرَت دةبةستىَ ،كةواتة ثةيوةندى ئاسؤيى بريتيية لة ثةيوةنديية ئامادةبووةكان، كة ثشت بة دوو كةرةسة
لة زجنريةيةكى رِاستةقينةدا هاتوون، كةضى ثةيوةندى ستوونى كةرةسة طرميانة كراوةكان بة شيَوةيةكى نا ئامادةيى 

  و بة ثشت بةسنت بة ميَشكةوة طرىَ دةدات((
(11: 2009قادر: حوسيَن، د.سةباح رةشيد د.همداد)  

 

.   Signifiedو هيَمابؤكراو)مةدلوول(    Signifier)ناو و ناوليَنراو( يان  هيَما)دال(  / ثةيوةندى نيَوان6
ئةم ثةيوةنديية ثةيوةندييةكى لةخؤوةية، واتا هيض رايةَلةكى لؤذيكى نية هةموو ناوةكان بة ناوليَنراوةكانةوة 
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)دة(،  هةتا ثةيوةست بكات، ئةم لةخؤوةبوونةش لة هةندىَ وشةدا يةكجار بةرزة وةك ناوى ذمارةكان لة )سفر(
يةكة لة ناوى ذمارة )بيست و يةك( دا كةمرتة كة لة هةردوو وشةي )بيست( يلة خؤوةيى ثةيوةند بةآلم ئاستى

  22و )يةك( دروست كراوة.

بةهؤي ئةم  وتارةكاني سوسيَر لةريَي قوتابييةكانييةوة دةطوازرانةوة ناوةندةكاني دةرةوةي زانكؤ،
،  )بريورِاكانى سوسيَر لة رِيَى زاناى نوطواستنةوةيةش كةساني بةهرةمةندي دةرةوة ليَي سوودمةند دةبو

( طةيشتة ئةندامانى بازنةى 1917( لة ساَلى )1955ـ  1986زمانةوانى رووسى )سيَرجى كارتشفسكى 
 ( دامةزرابوو 1982ـ  1894( لة اليةن )رؤمان ياكؤبسن 1915)زمانةوانى لة مؤسكؤ كة لة 

(.66: 2004)جون اي جوزيف وآخرون:   

 

َلرتى وميانةى كارةكانى لة بازنةى )ثراط(دا ثةرة بة بؤضوونةكانى سوسيَر بدات و قو ةلياكؤبسن توانى 
بكاتةوة بة تايبةتي لة بوارى دةنطسازى و فؤنيمة سةرةكييةكان و تواناكانى مندالَ بؤ طؤكردنى دةنطةكان. 

 ،تى سةردةمى خؤىسنكاردانةوةى زانستى طةورةى هةبوو لةسةر رةوتى زا نميتؤدى ليَكؤلَينةوةكانى ياكؤبس
)كلؤد ليظي  لة ناودارترين زانايانى ئةو سةردةميش كة لةسةر ريَضكةى ياكؤبسن ثةرةيان بة كارةكانى خؤياندا

شرتاوس( و )نعوم ضوَمسكى( بوون. كاريَكى ترى ياكؤبسن لة زمانةوانيدا طرنطيدانى بوو بة زمانى شيعر، 
ةت(و لة دةسثيَكى وتارةكةيدا يعريي)زمانةوانى و ش ىلةو بوارةدا وتاريَكى بةناوبانطى هةية بة ناو

شعر ناسى بة وةآلمى ئةو ثرسيارةوة خةريك )ةطشتييةكانى شعريةت  و شعرناسى دياردةكات و دةَلىَ: )هيََل
: 1384يَت(( )مريم خوزان،حسني ثايندة:دةبىَ كة ض شتيَك ثةيامى قسةيى بؤ بةرهةميَكى هونةرى دةطؤرِ

)بابةتى  :ينى قسة بؤ شيعر و دةَلىَةكةشى دا زمانى شيعر دةكاتة هؤكارى طؤرِرا( لة وةآلمى ثرسي71
رييةت ئةوةية كة هونةرى زمانى لة جؤرةكانى ترى هونةر ورةفتارة زمانييةكاني تر جياوازترو عيسةرةكى ش

  عرييةت دةكاتة طرنطرتينى كةرستةكانى ليَكؤلَينةوةى ئةدةبى(.يزةق ترة، هةر ئةمةيشة كة ش
( 241: 1380ش سةفةوي:رو)ك  

 

 
  بؤ ثوختةي بؤضوونةكاني سؤسيَر برِوانة: -22

 .97 ثي ير طريو، نشانة شناسي، ت:حممد نبوي،. 1
 .107-77 ،. حمةمةد رةزاي باتيين)د.(، ئاوريَكي تازة بؤسةر ريَزمان، و:حةسةني قازي2
 .138ـ  132املذاهب النقدية احلديثة: مدخل فلسفي، .  حممد شبل الكومي )د.(، 3



 44 

لة اليةكى ترةوة ياكؤبسن لة رووى رةطةزةكانى ثةيوةندى زمانييةوة باسى ئةركى شيعريةتى زمان 
 دةكات، واتة باسى زمان دةكات لة بوارى خولَقاندنى شيعردا، رِةطةزةكان لةم هيَلكاريية رِوون دةكاتةوة: 

 
 
 
 
 ......................................ـ نيَرةر.................................1
 ـ وةرطر  2
 ـ ثةيام 3
 ـ بابةت )سياق( 6
 ـ ثةيوةندى )ناوةندى ثةيوةندى كردن( 5
 ـ رِةمز )دةستةواذة( 4
  

( 215: 2008عبدالعزيز موايف: )  

 
 بةآلم لةبةر ئةوةى زمان سستةميَكى ئؤرطانيي ريَكة لة هيَما )دال( و هيَمابؤكراو  )مةدلوول(

، ييةتضونكة  بوونيَكى ثة ،ثيَكديَت، كةواتة ناتوانرىَ مامةَلةى راستةوخؤ لةطةلَ زمان بكريَت
لةبةر ئةوة مامةَلة لةطةلَ )قسة(دا دةكريَت ض طوترابيَت و ض نوسراو، لة هيَلكارييةكةى )ياكؤبسن( 

بيَت، ئةوا قسة  كؤى قسة دةبينيَت. قسة ثةيرِةوى ثراكتيكى زمانة. ئةطةر زمان كردا )ثةيام( رؤَل
رِواَلةتة. بةآلم قسة ثيَويسيت بة ناوةنديَكي هاوبةش هةية بؤئةوةي ثةيامةكةي بطات و 

 ى )سياق( يَكدا ريَكبخريَت(( يَكاريطةر بيَت، دةبىَ لة دوو تو))ثةياميش بؤ ئةوةى 
(.204: 1993)د.عمر حممد ئةلتاليب:   

 

 ينةوةية لة بنيادى ئةووانيش ليَكؤَلةنةت لة )ثةيام( دا دةردةكةويَت، كارى زمايشعري
)ثةيام( ةو روون كردنةوةى ئةو )زمان( ةية كة )قسة( كةى بىَ دةربرِدراوة، واتة طرنط ئةوةية 

يعر( دروست دةكات نةك خودى ئةو بيناية زيندووة ديناميكيية رِوون بكريَتةوة كة )ش
 عرةكة و واتا رِووكةشةكةى. يى ش)قسة(
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 ياساكانى زمانة بة جؤريَك كة ئةطةر:  ىبةجىَ كردنيَ)قسة( ج
 كار بيَت..... زمان سنوورى ئةو كارةية  ))قسة

 ية كييةالرى ئةو ضاوكى بيَت..... زمان ريَساو دةستوالقسة ضا
 قسة رِةفتار بيَت...... زمان ثيَوةرى ئةو رةفتارةية 

  ةوى كؤمةَلطاية((ةويَكى تاكةكةسي بيَت..... زمان ثةيرِقسة ثةيرِ
(215: 2008العزيز موايف: دبع)  

 

ة لة  )ناوةندى ثةيوةندى( ضونكة كارى ينةوة نيولة كارى ئةدةبيدا ثيَويستيمان بة وردبو
 كارىئةدةبى بة طشتى دةقى نوسراوة هةر لةبةر ئةوة رِةطةزى )ناوةندى ثةيوةندى( لة هيََل

 ذريَتةوة. يَكارييةكة بةم جؤرة دادةرِيةوة هيََلييةكة الدةدريَ و لة رووى ئةدةب
 

 سياق                                 
 نووسني                  خويَنةر          نووسةر 

 رِةمز                                            
( 10: 1994)رامان سلون:   

 
 ئةركى زمانيى رةطةزةكانى ثةيوةندى كردنيش ئةم ئةركانةن: 

 
 ( ىيسياق )ئةركى طةرانةوة 
 عرى(     خويَنةر )ئةركى هاندةرى( ينووسني )ئةركى ش              نووسةر  
 ئةركى سؤزدارى )هةَلضووني(         رِةمز )ئةركى راظةكردنى زمانى(                                            

     
كاريَكى  كة شيعر ت،ياكؤبسن لة ميانةي خستنةرووى ئةركةكانى زمان دا دةريدةخا

ينةوةيةكى زمانى بيَ، قسةى ينةوة لة ثةيامى شيعر دةبىَ ليَكؤَلية و ليَكؤَليزمانى ثةت
 مرؤظيش هةر جؤريَك بيَ لةم رةطةزانةى ثةيوةندى دةرناضيَ. 

ةوى هيََلة راستةكةى نيَوان نووسةر و خويَنةر ية كة ثةيرِعرى تايبةتييةكةى لةوةدايدةقى ش
الكيَشةيى لة سنوورى )سياق( و )رةمز( وةردةطريَ، واتة نووسةر  ىنابيَ، بةَلكو ريَرِةويَك
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هةروةها خويَنةريش ئةركى )وةرطر( ى ناميَنى، ئةمةش ضونكة  ،ئةركى )نيَرةر(ي ناميينَ
ة ثةياميَك بطةيةنيَتة خويَنةر وةك ئةو ثةيامانةى كة قسةى ئاسايى يشيعر ناضار ني

ةرو خويَنةر بىَ اليةن دةبيَ و خؤى دةبيَتة ئاماجنى سودةيانطةيةنن، ليَرةدا شيعر لة نيَوان نو
خؤى، هةولَ دةدا بوونيي لة جيهانى تايبةتيي خؤيدا بسةمليَنىَ كة جيهانى جؤرة ئةدةبيةكانى 

 خؤيةتى، ئةو كاتة هةموويان بةيةكةوة دةبنة )سياق( يَكى ئةدةبى.
كة يارمةتى خويَنةر  ةي)سياق( بةالى )ياكؤبسن( ةوة ئةو باطراوندة طةورةيةى مةعريفة
عرى سورياىل و دادايى يدةدا بؤ هةَليَنجانى ثةيام لة ناو دةقةوة، خويَنةر ئةطةر شارةزاى ش

هيض ثةياميَك لة  نةبيَت و باطراونديَكى مةعريفى نةبيَت لة بارةيانةوة، ناتوانيَ راستةوخؤ
ئةمةش لةبةر ئةوةية كة  .يةوة هةَلبهيَنجىَ ئةطةر دةيان جاريش بيخويَنيَتةوةدةقيَكى داداي

 ة. يشارةزاى )سياق(ى ئةوجؤرة شيعرة ني
كةواتة )سياق( يارمةتى )دةق( دةدات بؤ ئةوةى بةرةو خؤى بضيَت و خؤى لة ناو هاوشيَوةكانيدا 
بدؤزيَتةوة، بةآلم ئةم كارة دةبيَتة هؤى توانةوةى دةق لة ناو دةرياى)سياق( دا، تةنانةت دةقى تازة لة 

 السايى كردنةوةى )سياق( زياتر نابيَ، بةمةش داهيَنان دةمريَ.  ةدايك بووش ل
رزطار كردنى دةق لة مردن و توانةوة  لة ناو  )سياق( دا لة ئةستؤى نووسةرة، نووسةرى 
زيرةك بؤ ثاراستنى دةق ثةنا دةباتة بةر رِةمز كة وةكو )كليل ـ شفرة( دةقةكة دةثاريَزيَ و 

  .ةتايبةمتةنديةكانى زةق دةكاتةو
بةالى )ياكؤبسن(ةوة فراوانرتة لةو وشانةى كة بؤ مةبةستى جيا لة واتا  رِةمز)

فةرهةنطييةكانيان بةكارديَن، هةر لةبةر ئةوة وشةى )شفرة( يان )كليل( راسترتة بةكاربيَ، ضونكة 
مةبةستى )ياكؤبسن( لةم رةطةزة  ئةو شيَوازة تايبةتييةية كة نووسةر لة دةربرِينةكانيدا 

هييَنَ و بة هؤيةوة لة دةقى تر جيا دةبيَتةوة و تايبةتيةكانى خؤى دةثاريَزيَ. سووديَكى ةدبةكاري
 .ون نابيَتبوونةوة داية و لة ناو سياقدا يَليل( ئةوةية كة بةردةوام لة نوترى )ك

(14ـ  8: 2004: الغذامي)عبداهلل حممد    

  
ةليَك كليلى هةية، هةر مؤكةواتة ثةيامى شيعرى )دةق( سستةميَكى زمانيى داخراوةو ك

كة كليلةكانى ئاشكرا بوون ئيرت دةقةكة لة )سياق( دا دةتويَتةوة و نهيَنييةكةى ئاشكرا دةبيَ 
و دةبيَتة بةشيَك لة كةلةثوورى سياقى و مةعريفى، كليلةكانى  دةقيش هةموويان زمانني و 

 .لة سيستمى زماندا ثةنهان كراون
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ية لةبةكار هيَنانى يميتؤدى كارى )ديسؤسيَر( بريت ةلسوود وةرطرتنيَكى ترى )ياكؤبسن( 
ةيةك لة بذاردنى وشبريؤكةى تةوةرةى ئاسؤيى و تةوةرةى ستوونى، ثيَى واية كة ))شيَوةى هةَل

يةكدا دانى )ثالَ  (لة ثةنا واتا لةسةر تةوةرةى جيَنشينى و ضؤنيةتىنيَو كؤمةَليَك وشةى هاو
يةوة بطوازيتةوة بؤ ي رستةيةك لة ئةركى ثةيوةندىَرةكوشانة لة تةوةرةى هاونشينى، دئةو 

  ئةركى ئةدةبى((
( 8دزةيى:؟:  مشري ديلواحدوبة)د. ع  

 

ئةو بؤضوونةى ياكؤبسن بناغةى ليَكدانةوة زمانةوانييةكانى دةقى شيعريية،ضونكة تةواوى 
ثىَ  ةطةم  بةهؤى لة ريَسا ئاساييةكانييةوة   زمان  دووركةوتنةوةكانى  بةرجةستةبوون و
وة دةبيَ، واتة زمانى شيعرى بة هؤى طةمة ثى َ كردنى وشةكانةوة لةسةر كردنى وشةكانة

هةردوو تةوةرةى هاونشيين و جىَ نشينييةوة دروست دةبيَ، ئةمةش لةبةشى دووةمى ئةم 
 بة ووردى دةخريَتة رِوو. كتيَبة
 
 :بنيادطةرى ثيَكهاتةيى     2-1-2-1

ةيةك بوو دذى بنيادطةرى فؤرماَلستى كة هةوَلى وةئةم رِةوتةى بنيادطةرى كاردان
ضارةسةركردنى دةقى دةدا لة دوو تويَى كارى زمانةوانيدا، بريورِاى رِابةرانى بنيادطةري 

ينةوةى ئةدةبى، بةآلم دواجار ثيَكهاتةيى واية كة زمانةوانى هةرضةند فراوان بيَت بؤ ليَكؤَل
كى نيية كة دَلنيايى و هةست كردن بة رِاستى ةيدةرطايةكى داخراوة بة رِووى ئةدةب و دةرضة

(لة رابةرة سةرةكييةكانى ئةو ميتؤدةية، 1970ـ  1913بداتة خويَنةر، لوسيان طوََلدمان )
ينةوةكانى لة بوارى زانستى كؤمةَلناسييةو بة ثشت بةسنت بة بريى ماركسى هةوَلى ليَكؤَل

بنيادى كؤمةآليةتيش بنياديَكى  ،تدؤزينةوةى بنيادى كؤمةآليةتى شاراوةى ثشت دةق دةدا
 طشتييةو نووسةرو شاعريان هةريةكة بة ريَذةيةك كاريطةرن ثيَوةى. 

َلدمان لة كتيَبى )املنهجية يف علم االجتماع االدبي(دا بنةماكانى ميتؤدى بنيادطةرى ؤط
 ثيَكهاتةيى بةم جؤرة دةخاتة رِوو 

(:230: 2003عزام: )حممد  
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بوارى سوسيؤلؤذيا، لة روانطةى كؤمةَلطاوة لة ئةدةب تيَبطات  / ثيَويستة لةسةر زاناى1
 و لة روانطةى ئةدةبةوة برِوانيَتة كؤمةَلطا. 

/ ئةزموونى يةك كةس زؤر بضووكرتة لةوةى كة بتوانىَ بنيادى هؤشةكى كارى 2
ئةدةبى ئاشكرا بكات، ئةو كارة ثيَويستيي بة دةيان كةسى شارةزا هةية كة ساَلةها لةو 

 ةدا ذيابن، واتاى ئةو قسةيةش ئةوةية كة بنيادى هؤشةكى دياردةيةكىنوئةزمو
 ية نةك تاكةكةسى. يكؤمةآليةت

/ كارى طوجناو بؤ ليَكؤَلةرى ئةدةبى ئةوةية ثةيوةندى نيَوان تيَطةيشتنة تايبةتييةكانى 3
 ثيَكى دياريكراوى كؤمةَلايةتى و ثيَكهاتنى كارى ئةدةبى ريَكبخات. وطرو

 ةكييةكان دةتوانن تاقانةيى كارى ئةدةبى بثاريَزن و لة كارى تر جياى بكةنةوة. شؤ/ بنيادة ه6
/ ئةو بنيادة هؤشةكييانةي كة تيَطةيشتنى هةمةيي)مجاعي( لة فةزاى خةياَلى داهيَنةردا 5

ريَكدةخةن، بنيادى نةستني و منوونةى كاركردنيان وةك كاركردنى كؤئةندامى دةمارو كؤئةندامي 
ينةوةى ئيَستاى دةق يانة ئاشكرا ناكريَن كة طرنطى بة ليَكؤَل، بؤية بةو تيَزة رةخنةيةيكة والوماسو
 يان ئةوانةى طرنطى بة ئاشكرا كردنى مةبةستى نووسةر دةدةن.  ،دةدةن

بنيادطةرى ثيَكهاتةيى طرنطى بة دةرةوةى دةق دةدا و بةرةو خودى شاعريو ذينطةكةى دةرِوا، بةآلم 
 جياوازة لة شيَوازى رةخنةي ميَذوويى و رةخنةى سايكؤلؤذى. بنيادطةرى ثيَكهاتةيى شيَوازى كاركردنةكةى

بة دواى كاريطةريية دةرةكييةكاندا دةطةرِيَ كة بنيادى هزرو تيَطةيشتنى كؤمةَلطا ريَكدةخةن، بةم جؤرة 
 و هةر لة ناو دةقيشدا دةمينيَتةوة.  تبنيادطةرى ثيَكهاتةيى لة دةقةوة دةست ثىَ دةكا

ةكانى طؤَلدمان رةخنةى زؤرى ئاراستة كراوة بة تايبةتى لة اليةن )رؤالن بارت(ةوة. راك
م وانةبىَ بنيادطةرى ثيَكهاتةيى تةنيا لة كارةكانى طؤَلدمان دا قةتيس بووبىَ، بةَلكو آلبة

رةخنةطرانى ترى وةك )جاك لينهارت( و )جان ئيف تاديية( و )جؤرج لؤكاش( و)ميخائيل 
 . 23جيفةرسؤن( يش لةو بوارةدا جيَى ثةجنةيان ديارة نباختني( و )ئا

 
 بؤ زانياريي زياتر برِوانة :  -23
 246ـ  227حممد عزام :  حتليل اخلطاب االدبى،. 1
 80ـ  31. النظرية االدبية املعاصرة، رامان سلون : 2
  101ـ  95لي تاهري حسيَن: . رةخنةى بونيادطةرى لة تيؤرةوة بؤ ثراكتيزة كردن،  ع3 
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( ثيَى ناية قؤناغيَكى ترةوة لةسةر دةستى 1945ـ  1955بنيادطةرى لة ساآلنى )
ثايى كة ديارترينيان )رؤالن بارت( ى فةرةنسيية. لةم قؤناغةدا ورةخنةطرانى ئةرو

دةق لةطةلَ  واطرنطى بة بيناى طشتى دةق دراو لة ثةيوةندى برية سةرةكييةكانى ن
يةكرتى كة هةر يةكةيان وةك )دال( يَك كاردةكات و بة هةموويان سستةمى دةق 
دروست دةكةن، كؤَلرايةوة. هةر لةم قؤناغةدا  بايةخى خويَنةر تيشكى خراية سةر و 
نووسةرى دةق طرنطى نةماو بريؤكةى )مردنى نووسةر( لةالى رؤالن بارت لةوتارةكةى لة 

ةوت. لة حةفتاكانى سةدةى بيستةميش دا )جوناتان كولر( كر( دا دة1948ساَلى )
يةكةى يى ئةنطلؤ ئةمريكى بنيادطةريَنوهةوَلى دا لةسةر ريَضكةى رةخنةى 

دامبةزريَنيَت، بةآلم بة ثشت بةسنت بة بؤضووني  )ضؤمسكى( بؤ زمان كة دةيكاتة 
 ان( ومز)ضاالكي(  نةك بؤضوونى سوسيَر كة زمان بةش دةكات بؤ ) )توانست( و

)بة بؤضوونى )ضؤمسكى( هةنطاوى يةكةمى تيَطةيشنت لة زمان ئةوةية . )قسة(
قسةكةر تواناى هةبىَ رستةى راست دروست بكات لة رِووى بنياد و واتاوة، ئةم 

 .توانايةش لةسةر بنةماى شارةزايى قسةكةر لةنةستيةوة بة سستةمى زمان دادةمةزرىَ
ضؤمسكى بؤضوونى خؤى دادةريَذيَت و ثيَى واية كة  ىكؤلةر بة سوود وةرطرتن لةو بؤضوونة

خويَنةر دةبىَ بة شارةزا بوون لة نةريتةكانى تيَطةيشتنى زمان هةوَلى تيَطةيشنت لة  دةق 
 بدات و ليَرةوةش خويَنةر دةبيَتة خاَلى طرنطى ثرؤسةكة( 

( 102: 1994)رامان سلون:  

 

ية، ميتؤدى بنيادطةيي فؤرماَلستيية كة ةهئةو ميتؤدةى كة لةبوارى زمانى شيعرى دا طرنطيي 
 بايةخي زمانةوانى بة دةق دةدات و ثوختةى ميتؤدةكةش لةم خَاالنة دا ضرِ دةبيَتةوة:

دووركةوتنةوة لة دةوروبةرى دةق و طرنطى دان بة خودى دةق ئةمةش لة ثيَناو  - 1))
زمانيي شاراوة كة   ىدئاشكرا كردنى بنيادى قووَلى دةقةكة كة بريتيية لة تؤِريَك ثةيوةن

 . تئةدةبى بوونى دةق لةويَوة دةست ثىَ دةكا
ةخنةى بنيادطةرى لة كاتى شيكردنةوةدا ئاماجنى دؤزينةوةى )سستةمى دةق( ةو رِ - 2

 لةوة زياتر نارِوا و طرنطى بة ميَذووى دةق و خاوةنى دةق و واتاكةى نادا. 
ةويَ لة بارةى كؤمةَلطا وة يائةدةب ثةيوةندى بة ذيان و كؤمةَلطا وة نية و ن-3

 .تقسةيةك بكا
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شيكردنةوةى دةق لة رِووى زمانةوانييةوة بؤ ئاستةكانى ثراطماتيك و سينتاكسى و فؤنؤلؤذي  -6
 و  دةنطسازى ئةجنام  دةدريَ، ئةمةش بؤ دةرخستنى بنيادى ريتم و شيَوازى  دةقةكة((  

( 184ـ  182: 1985:ئةملازيشكرى عزيز )  

 

ينةوةى تر هةن كة لة بوارى زمانى شيعردا انةى بنيادطةرى هةولَ و ليَكؤَلخباهاوشانى قوت
طرنطى خؤيان هةية و وةك قوتاخبانةيةكى سةربةخؤ دةردةكةون و طرنطى بة شيَوازى شيعرى 

 دةدةن، ئةم هةوآلنة  لة ذيَر ناوى شيَوازطةرى كؤدةبنةوة. 
 
  : شيَوازطةرى    2-2-1

رستةو دةربرِينى جياجياية، قسة ثيَكةرانى زمان لة يةك  وزمان كؤطايةكى طةورةى وشة
كاتدا ناتوانن سوود لة هةمووى وةربطرن، بةَلكو وشةيةك لة نيَوان سةدان وشةو رستةيةك لة 
نيَوان سةدان رستةدا هةَلدةبذيَرن بؤ دةربرِينى مةبةستةكةيان، ئةم كردارة لة زمانى 

وردةكارترة لة بةآلم لة زمانى شيعرى دا شاعري  رِة،ةثئؤتؤماتيكى دا كرداريَكى خيَراو تيذ تيَ
هةَلبذاردنى وشةو رستةو دةربرِينةكاندا. هةر شاعرييَكيش بة هؤى توانا فةرهةنطى و 

يَ، بة طشتى شاعرييَكى دياريكراو لة ماوةيةكى ينةكانى، جؤرى زمانى دةقةكةى دةطؤرِدةربرِ
ا زمانييةكانى لة ضةند دةقيَكى ئةو نايان ضةند مانطيك تو ،دياريكراودا وةك مانطيَك

ماوةيةيدا لة يةك دةضن و دةناسريَنةوة، بةآلم لة ماوةيةكى دريَذتردا طؤرِانى بةسةر دا ديَت بة 
هؤى طؤرِانى بارى رؤشنبرييي شاعريةكة. دياردةى تواناى زمانى و جؤرى زمانى شيعرى لة 

رة بة مةرجى ئةوةى هةردوو شاعريةكة ايشاعرييَكةوة بؤ شاعرييَكى تر جياوازيي زؤرى ثيَوة د
 داهيَنةر و نويَكاربن.

كةواتة هةر شاعرييَك زمانيَكى شيعرى تايبةتيي خؤى هةية، لةوانةشة بة دريَذايى تةمةنى 
ضةند زمانيَكى شيعرى لة الى هةمان شاعري دةربكةون، ئةو تايبةتي بوونى زمانى شيعرة ثيَى 

لة هةَلبذاردنى وشةو دةربرِينةكان، شيَوازى لة هةَلبذاردنى  دةطؤتريَت شيَوازى شاعري، شيَوازى
ى لة بةكارهيَنانى خوازةو خواسنت و بةكارهيَنانى وةسف و هاوةَلناوةكان و زجؤرى رستةكان، شيَوا

شيَوازطةري  كةواتةيةكة زمانييةكانى تر، ليَكؤَلينةوةش لة شيَواز ثيَى دةطؤترىَ شيَوازطةرى.
يبةتييةكاني شيَواز وةك ويَنةي شيعري و ئاوةَلناوةكان و دركةو مؤسيقاي ات))ليَكؤَلينةوةية لة 

و تةم و مذي و بةكارهيَناني ئةفسانةو  دةنطةكان، هةروةها لة سستةمي دةق و زماني شيعر
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ثةندةكان و هةموو ئةو كةرستانةي كة رةوانبيَذي ليَي دةكؤَلينةوة، سنووري ئةمانةش دةبةزييَنَ و 
  زمانةوانييةكان وةردةطريَت(( ةوسوود لة دؤزينة

.(12: 2003)فرحان بدري احلربي:  

 
  جؤرةكاني شيَوازطةري: -1-2-2-1
 / شيَوازطةريي دةنط سازى: 1

طرنطى بة مؤسيقاى شيعر دةدات و لة زمانة كيَشدارةكةى دةكؤليَتةوة، لة روانطةى 
ذةكان و دةنطة دةنط دارو يَرزانستى دةنطسازيةوة دةرِوانيَتة زمانى شيعر. لة برِطة كورت و د

كثةكان و ضؤنيةتى ريَزبوونيان لة ناو برِطةكاندا دةكؤليَتةوة، هةروةها لة ثيَيةكانى كيَشى 
 شيعر دةكؤليَتةوة. بة طشتى طرنطى بة سىَ لق دةدات: 

 :يةكةميان 
ينةوةى دةنطةكان تاكةتاكة و بة تةنيا و دةرخستنى بايةخى مؤسيقايى ليَكؤَل 

  .هةريةكةيان
 :مياندووة

 تيكى لة ناو دةقى شيعريدا. يَستينةوة لة ريتم و كاريطةرى ئيَليَكؤَل 
 :يةميانيَس
ينةوة لة ثةيوةندى نيَوان دةنط و واتاى شيعرةكة،بؤمنوونة دووبارة بوونةوةى دةنطة ليَكؤَل 

ت سوكثةكان باريَكى ئارامى دروست دةكات و دووبارة بوونةوةى دةنطى )ر( باريَكى جوآلو در
 دةكات لة هةستى خويَنةردا.

 شيَوازطةريي ثيَكهاتةيى:  /2
ينةوة لةو ئامرازانة دةدات كة شاعري بةكارى هيَناون لة داهيَنانة شيعرييةكةيدا، طرنطى بة ليَكؤَل

ذيَنةر و هةَلضوون دادةمةزريَنىَ كة لة ويَك ورو))شاعري دامةزراوةى دةقةكةى لةسةر بناغةى كؤمةَل
وةى بؤضوون و كةرةستةى هزرى دةردةكةون و دواجار دةبنة سيماى تايبةتيي شيَوازى يَشناو دةقدا بة 

  خاوةنةكةيان((
(12: 2006)فتح اهلل امحد سليمان:  
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 بةم ضةشنة كةرستة زمانييةكان و برية دياريكراوةكانى نيَو دةقةكة دةبنة سيماى شيَوازى شاعريةكة. 
 شيَوازطةريي ئةركى:  /3

يَتةوة كة ةريية لة كردةى طةياندنى ثةيام و ئةو رِةطةزانة دةكؤَلطزجؤريَكى شيَوا
كةسايةتيي نووسةر زةق دةكةنةوة، ئةم جؤرةى شيَوازطةرى ثشت بة خويَنةر دةبةستيَت كة 
بتوانىَ هةموو رةطةزةكانى نيَو دةقةكة كؤبكاتةوة و دابةشيان بكاتة سةر ضةند بنياديَكى 

ةوةى ئةو بنيادانة شيَوازى شاعريةكة دةردةكةويَت و نودياريكراو، لة كاتى دووبارة بو
هةروةها  ئةركيَكى ترى )شيَوازطةريي ئةركى( دؤزينةوةى  ،جيادةكريَتةوة لة شيَوازى تر

)الدان لة سياقى شيَواز(ة، واتة دواى ئةوةى بنيادى شيَوازةكة زانرا ئينجا هةوَلى دؤزينةوةى 
زؤرجار لة ناو دةقيَكى ئةدةبيدا دووبارة دةبيَتةوة و  الدان لة سياقى  شيَوازةكة دةدريَت كة
 شيَوازى شاعريي ثيَوة  دةناسريَتةوة.  

(166: 2002)د.ابراهيم خليل:   

  
 شيَوازطةرى ئامارى: /6
ينةوةى ورد ئةجنام بدات و ئةو جؤرةى شيَوازطةرى هةوَلدةدات لة ريَطةى زانستى ئامارةوة ليَكؤَل 

ئةدةبى جيا بكاتةوة و شيَوازى شيعرى لة شيَوازى ثةخشان جيابكاتةوة.  ىزشيَوازى زانستى لة شيَوا
لةم بوارةدا هةوَلى زؤر دراوة بؤ ئةوةى برِياردان لةسةر شيَواز سيمايةكى زانستى هةبيَت. 
))هاوكيَشةيةكى بريكارى لةم بوارةدا هةية كة ثيَى دةطوترىَ )هاوكيَشةى بؤزميان( كةدانةرةكةى زاناى 

لةسةر ضةند دةقيَكى ئةدةبى ئةَلمانى  1925(ةو لة ساَلى A.Busemann-)أ. بؤزميان  ئةَلمانى
 جىَ بةجيَى كردووة(( 

(.59: 1986)د. سعد مةسلوح:  

 

هاوكيَشةكةى بؤزميان ريَذةى كار بؤ هاوةَلناو ثيَوانة دةكات و بة هؤى ئةم ريَذةيةوة 
ةت شيَوازى شيعرى لة شيَوازى ناشيَوازى ئةدةبى لة شيَوازى زانستى جيادةكاتةوة و تةن

نية   هاوريَك  زمانيَك   هةموو  لةطةلَ  بؤزميان  طوجنانى هاوكيَشةكةى ثةخشان جيادةكاتةوة.
هاوكيَشةكة دا دةردةكةويَت، بةآلم لةطةلَ لة  كةم و كورِى   زمانةكان  طؤرِانى   بة ثيَى و 

مامتاتيك و ئامار لة  ىتيَكى طرنطة لة بوارى بةكارهيَنانى زانسئةوةشدا هةوَل
ليَكؤَلينةوةي ئةدةبى دا. لة نيوةى دووةمى سةدةى بيستةمدا هةوَلى ئامارى تر 
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ى ئاميَرى كؤمثيوتةر ئاماريَكى كة بة هؤ 1947دةركةوتن وةك كارةكانى ))مايليك 
يَك ( كة كؤمةَل1944ردى بؤ شيَوازى )جوناتان سويفت( ئةجنام دا، هةروةها )جيبسون و

( 1942ةى ئاماريي ئةجنام دا لةسةر ثةخشانى ئةمريكى، هةروةها )ئؤمان وةليَكؤلين
 . :؟(2007:أ. حييى فتحية) كة لة شيَوازى )جؤرج برنادشو( ى كؤليةوة((

 / شيَوازطةرى سينتاكسى: 5
عرى دةكؤليَتةوة، يئةم جؤرةى شيَوازطةرى لة روانطةى زانستى سينتاكسةوة لة دةقى ش

رِووى سينتاكسةوة وةك زمانى ئاخاوتن بة تةواوى ثةيرةوى لة  ةلديارة كة زمانى شيعرى 
سينتاكسييةكان لةشيعردا وةك دياردةيةكي  نيا ،نةطوجناني رِستةكان لةطةلَياساكان ناكات، 
يَك ياسا دةردةكةون كة ))كؤمةَللةرستةي شيعري دا دةردةكةويَت بة جؤريَك زماني شيعري 

 بكةين((  يانةر لةطةلَ ياسا ريَزمانييةكان بةراوردطةبنريَن ئودةكرىَ بة ياساى نوىَ نا
( 168: 2002)د. ابراهيم خليل:   

 

 بة طشتى ضةمكى شيَواز لة دوو دياردة دا ضرِ دةبيَتةوة: 
 يةكةم:

دروستكردنى رستةى كاريطةر كة هةَلبذاردني كةرستة زمانييةكان و طرنطيدان بة  
بةستيَكى دياريكراو رابكيَشيَت. ئةو ةمخباتة سةر خويَنةرو سةرجنى بؤ  ثاَلةثةستؤ

هةَلبذاردنةش ض لة ئاستى فةرهةنطدا بيَت بؤ بةكارهيَنانى وشةيةكى دياريكراو كة بة رِاى 
شاعري ئةم وشةية باشرتة لة وشةيةكى تر بؤ طةياندنى مةبةستةكةى، يان لة ئاستى ريَزماندا 

ويش لةبةر تايبةتيةتى رؤنانة ةئبيَت وةك هةَلبذاردنى رستةيةك لة نيَوان رستةكانى تر 
 ريَزمانييةكةى

.(24ـ  23:1986)د. سعد مةسلوح:  

 

 : دووةم
يان لة قسةكردنى ئاسايى و ئؤتؤماتيكى،)شيثتزر( ى ئةَلمانى و  ،شيَواز الدانة لة ريَسا

: 2006)ثيَرجريؤ( ى فةرةنسى لة اليةنطرانى ئةم بؤضوونةن )د.فتح اهلل امحد سليمان:
طة نةويستى هةية كة بوونةتة هؤى ئاسانى كردةى لة يَك بنةماى بةَلذانة كؤمةَلؤر(.قسةكردنى 29

يةكرتى طةيشنت، بؤ منوونة شوفيَريَك كة لة نيشانةى سوورى ترافيك دةوةستىَ، ثيَشبينى دةكات كة 
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هةموو شوفيَرةكانى تريش بوةسنت، نةوةستانى هةر شوفيَريَك الدانة لة ثيَشبينى هةموو شوفريةكان 
يَك هاوكات الدانة لة ياساكانى هاتوضؤ. زمانى قسةكردنى رؤذانةش بة هةمان شيَوةية، كؤمةَل و

ثيَشبينى و بنةماى تر هةن كة بوونةتة ياساو كردةى طةياندنى زانيارى ئاسان دةكةن، شيَوازطةرى 
كى يَنطرنطى بة دةستنيشان كردنى جؤرى ئةو الدانانة دةدات كة شاعري بةكارياندةهيَنيَت و زما

تاح( بؤ دةستنيشان كردنى ةف فوعروةد مةمةعرى تايبةت بة خؤى دروست دةكات. )ث. د. حميش
، ثةنا يان زؤر نزم بيَ ،ئةو الدانانة و بةراورد كردنيان بة زمانيَك كة ثلةى الدانةكةى )سفر( بيَ

 دةباتة بةر )بنةماكانى هاريكارى طرايس(. 
 
 :بنةماكاني هاريكاري  2-2-2-1

 هةوَلى   ( ثيَى واية كة دوو قسةكةر كاتىَ رووبةرِووى يةكرتن هةردووكيانGrice 1948)طرايس 
زانيارى بطوازيتةوة لةنيَوانياندا. لةم  زؤرترين   بطاتة بةرامبةر و روونرت   مةبةستةكةيان ئةوة دةدةن 

ىَ و بة نةوة )بنةماى هاريكارى( وةك يةكيَك لة بنةماكانى لة يةكرت طةيشنت رادةطةييةروانطة
 بؤضوونى ئةو قسةكةران بىَ ئةوةى ئاطادار بن هاريكارى دةكةن بؤ يةكرتى طةيشنت. 

 
 بنةماكانيش ئةمانةن:

 / بنةماى ضةنديتى: 1
  .)لة كاتى قسةكردندا رادةى زانيارى طةياندنت بة ثيَى ثيَويست بيَت(

 م دةبىَ: آلةواتة قسةكةر كة قسة دةكات هةواَلى نوىَ و زانيارى تازة دةبةخشىَ ب
أ/ زانيارييةكان طوجناو بن لةطةلَ توانستى تيَطةيشتنى كةسى بةرامبةر، طرنط بن بة 

 اليةوة بؤ ئةوةى ئالَ و طؤرِ بكريَن. 
ي وطؤرِضونكة دؤخى قسةكردن و ئاَل ،زانيارى مةبةخشةزياتر ى ثيَويست ب/ لة برِ
 دةشيَويَت.  زانياريييةكة 

 / بنةماى ضؤنيةتى:2
يانةى لة كاتى قسةكرندا دةيانطةيةنيتة بةرامبةرةكةت هةَلة نةبن و واقيعى يراي)ئةو زان 

 بن( ئةمةش ئةوة دةطةيةنىَ كة ل راستى قسةكان دَلنيا بيَت و تا بكريَت بةَلطة دار بن. 
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 / بنةماى ثةيوةندى: 3
ةت بائةمةش بةوة دةكريَت كة قسةكان ثةيوةندييان بة ب .)با طرنطى قسةكانت ديار بيَـت(

  .و شويَنى طفت و طؤيةكة هةبيَت و طويَطر بةاليةوة طرنط بيَـت(
 / بنةماى شيَواز: 6

 )بة رِوونى قسة بكة بؤ ئةوةى لة قسةكةت تىَ بطةن(. 
 ئةمةش ئةوة دةطةيةنىَ كة: 

 أ/ قسةكان تةم و مذاوى نةبن. 
 ب/ دذيةك نةبن بة جؤريَك كة يةكرتى هةَلبوةشيَننةوة. 

 بن.  ج/ كورت و ثوخت
 نةبيَت. ْ / ريَزبةندى رووداوةكان ريَك بيَت و ناماقوولَ

 (58ـ 54: 2004)مارغوت هاينمان و فولفغنغ هاينمان: 
 
  جؤرةكاني الدان:    3-2-2-1

ئاشكراية كة زمانى شيعرى لةم بنةمايانة الدةدات، الدانةكانيش بة ثيَى جؤرى ئةو 
 ك:يَبنةمايةى كة ثيَشيَلى دةكةن دةبنة ضةند جؤر

 / الدانى وشةيى ليَكسيكى: 1
يان بة بةزاندنى ياساكان وشةى  ،هةندى جار شاعري بة ثيَى ياساكانى دروست كردنى وشة

ية. جا ئةو وشانة بيَنة ناو ينى وشةى نوىَ الدانيَكى ليَكسيكنوىَ دادةتاشيَت، دروست كرد
ة، دروست كردنى وشة وةزمان و زيندوويةتى ثةيدا بكةن، يان هةر لة ناو شيعرةكةدا مبيَنن

 ضةند ريَطايةكى هةية: 
 يةكان. يأ/ بةكارهيَنانى ياسا ليَسيك

 يةكان. يب/ فراوانكردنى ياسا ليَكسيك
 يةكان )واتة بة بىَ بةكارهيَنانى ياسا(يبةزاندنى ياسا ليَكسيك ج/
 / الدانى ريَزمانى: 2

ى تةواوكةرو يَطؤركيَوةك ج ،ة هةَلةى ريَزمانى دةضنيانة رووكةشن و ليئةم الدانة ريَزمان
 خراو، كرتاندنى هةندىَ كةرستةى مؤرفؤلؤذي و كورت كردنةوةى وشة. و ديار خةربكةر، ديار

 / الدان لة زار و زمان:3
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الدةدات و  زمانى  نووسيين باوشاعري بؤ هةر مةبةستيَك بيَت هةنديَك جار لةزمانى   
دياردةية ض لة شيَوةى تيَهةَلكيَش و ض لة شيَوةى  يان زارو زارؤضكة بةكار ديَنيَت، ئةم ،بيَطانة

 كان بيَت كة لة شيعرى نوىَ دا هةية. ضكةؤيان لة شيَوةى بةكارهيَنانى زار ،هونةرى مولةممةع بيَت
 / الدان لة نووسينةوةى ئاسايى: 6

 ئةم الدانانة بة تايبةتى  لة شيعرى نوىَ دا هةن، شاعري ثةيوةست نابىَ بة تؤثؤطرافيايةكى
دياريكراو، بةَلكو ئازادانة وشةكانى دابةشى سةر الثةرة دةكات و سةرةجنام شيَوازيَكى تايبةت 
بة خؤى وةردةطريَت، دياردةيةكى تريش هةية ئةويش نووسينى وشةيةكة بة شيَوةى ثيت ثيت 

يان ئاسؤيى بةجيا لة يةكرتى ريَز دةكريَن، يان وشةكان بة شيَوةى  ،و ثيتةكانيش ستوونى
يان بة شيَوةى ويَنةيةكى دياريكراو ريَز دةكريَن. ئةمانة هةموويان الدانن لة  ،ىثةيذة

 سينةوةى ئاسايى. ونو
 / الدانى واتايى:5
 :واتا ديَنة ثيَشةوة ييلة كاتى ليَكدانى كةرستةكانى  رستةدا دوو مةرج بؤ دروست 

 أ/ ليَكدانةكان لة رِووى ريَزمانةوة راست بن. 
 ى واتاوة )مةنتيقيةوة( لة باربن. ووب/ ليَكدانةكان لة ر

يان لة رووى  ،يان لة رووى ريَزمانةوة ناراستة ،كةوابىَ الدان لة واتا دا سىَ جؤرة
 )مةنتيق(ةوة نارِاستة، يانيش لة هةردوو رِووةكةدا ناراستة. 

 :الداني واتاييش لةرووي سيما واتاييةكانةوة بةبؤضووني )فةرزان سجودي( ضةند جؤريَكي هةية 
 بةرجةستةكردن -أ

 تةجريد كردن )ئةبسرتاكت(  -ب

 بةرجةستةكردنيش ئةم جؤرانةي هةية:
 بةرةوان كردن-ا

 بةتةن كردن-ب
بةطيانةوةركردنيش دووجؤري هةية:  ،رووةككردن طيانةوةركردن، بة بةزيندةوةركردن: بة-ث

 بةمرؤظكردن، بةئاذةَلكردن.
(29: 2008)دليَر سادق كانةبى:  
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 ا:دزالدان لة شيَوا  /4
اريكراوى زمان و  دةربرِينى ئةم جؤرة الدانةش ئةوةية كة شاعري لة جؤريَكى دي 

جا ئةو  ،بةكارهيَنانى زمان لة ناو هةمان دةقدا  يةوة دةطوازيَتةوة بؤ جؤريَكى ترىيعريش
يةوة بةرةو وشةى بيَطانة يطةوة بىَ بؤ منوونة لة وشةى ثةتطواستنةوة ض لة رِووى فةرهةن

يةتيةوة بىَ وةك ئةوةى لة شيَوةى زمانى نووسينةوة بؤ زارؤضكة آللة رِووى كؤمة يان ،برِوات
 يان لة شيَوازيَكى ئةدةبيةوة بؤ شيَوازيَكى بازارِى برِوات. ،برِوات

(30ـ  15:2007تاح:ةف فوعروةد مةمة)ث. د. حم  

  
 رىةرى بواليَكؤَل شيَوازطةرى لةطةلَ ئةوةى سوودى تةواو لة زمانةوانى وةردةطريَت، بةآلم كارى

ةرى زمانةوانى ))وةسفيَكى عةقالنى بؤ ةرى زمانةوانى، ليَكؤَلشيَوازطةرى جياوازة لة كارى ليَكؤَل
زمان دةكات و سةرةجنام ياسا ريَزمانييةكانى هةر زمانيَك دةسنيشان دةكات، كة لة زمانى ئةدةبى 

دةدات، طرنطى بة دةربرِينة  ميتةوة هةر لة سنوورى دياردةيةكى زمانى كارةكانى ئةجنادةكؤَل
 ئةدةبيةكان نادات. هةر لةبةر ئةمةية ضؤمسكى قسةى ئاسايى بة داهيَنان دادةنيَـت. 

ةرى بوارى شيَوازطةرى كارةكةى جياوازة، لةو خاَلةوة دةست ثىَ دةكات كة زمانةوانى بةآلم ليَكؤَل
يتةوة بؤ ئةوةى سنوورةكانى روون كارى تةواو دةبىَ، شيَوازطةرى لة زمانى قسةكردنى ئاسايى دةكؤَل

دةبيَتةوة بؤ ئةوةى اليى دةقدا شؤرِوبكاتةوةو لة زمانى ئةدةبى جياى بكاتةوة، شيَوازطةرى بة قو
 ثيَكهاتةو ويَنةكانى دةر خبات و سروشتى دةروونى خاوةنةكةى ئاشكرا بكات(( 

( 69: 2007د. يوسف ابو العدوس:)  

 

وازطةرى سوود لة ميتؤدى تر وةردةطريَت جطة لة زمانةوانى وةك يَينةوةى شلة اليةكى ترةوة ليَكؤَل
ينةوةى زمانةوانى و شيَوازطةرى تا رادةيةكى زؤر هاوبةشن، ئةوةى كة ئامار. بة طشتى كةرةستةكانى ليَكؤَل

 ىةكردنةويئاماجنى ئةوةبىَ لة رِيَى شةرى دةقى شيعرى ةرة ))ئةطةر ليَكؤَلجيايان دةكاتةوة ئاماجنى ليَكؤَل
يةكان و ئةو ياسايانة بؤ دةقى تريش بطوجنيَت لة ريَطةى طشتانديةوة، ئةوا يزمانى دةقةكةوة بطاتة ياسا طشت

ينةوةى زمانى شيعرةكة مةبةستى دةرخستنى تايبةتى زمانةكة بةآلم ئةطةر لة ليَكؤَل ،ةرة زمانةوانةئةو ليَكؤَل
يتةوة كة شاعري بة ض ريَطايةك بةرةو واتا و ؤلَكببىَ و سيما تايبةتى و جياكةرةوةكانى خباتة رِوو لةوة 

 ينةوةيةكى شيَوازطةرى((ينةوةكة دةبيَتة ليَكؤَلمةبةستةكانى دةرِوات، ئةوة ليَكؤَل
( 69: 2007د. يوسف ابو العدوس:)  
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ينةوة ة لة رووى ليَكؤَلشيَوازطةرى سووديَكى زؤرى لة ميتؤدى بنيادطةرى وةرطرتوو
ماجنى كارى خؤشى تةواو لة بنيادطةرى جياكردووتةوة، هةر لةبةر ائم آليةكان، بةيزمانةوان

ينةوةى زمانى ئةدةبى و ئةوةية كة هاوشانى بنيادطةرى بة ميتؤديَكى سةربةخؤى ليَكؤَل
 زمانى شيعر دادةنريَت. 

ؤش دوو ميتؤدى  ئةطةر ضى بنيادطةرى و شيَوازطةرى بة دريَذايى سةدةي بيستةم و تا ئةمرِ
مامةَلة كردن لةطةلَ ثةنهانييةكانى زمانى شيعر، بةَلام مةسةلةي واتاي شيعر  كاريطةرن بؤ

ئاسيت واتاي وشةكان و واتاي  هةميشة ثيَويسيت بةليَكؤَلينةوةي وردتر هةبوو لةهةردوو
 رستةكان دا، لةبةر ئةوة رةخنةي سيميؤلؤذي وةك ثيَويستييةكي ئةو بوارة دةركةوت.

 
 ز:ثيَكهاتةي شيَوا 6-2-2-1
دةقدا روويدا دةق بةرةو بةئةدةبي  لةناو ئةطةر ،واز وةك كؤمةَليَك كارليَكي كيمياييةيَش

بوون دةبات. ئةو كارليَكانةش لة هةموو ئاستة جياجياكاني زماندا روودةدةن. هةر 
لةثيَكهاتةي دةنطيي رستةكةوة هةتا ضؤنيةتي ثةيوةندييةكاني نيَو دةقةكة. بؤ ئاسان بووني 

نةوة كة شيَوازيان يَكرانة جيابييازي هةر دةقيَك، ثيَويستة ئةو يةكة تايبةتوئاماركردني شيَ
 تيَدا دةردةكةويَ.

دةكات بؤ ناوناني ئةو  (Styleme)ستايليم  ثيَشنياري دةستةواذةي مؤلينية( )جؤرج
(  وةرطرياوةو وةك دةستةواذةكانى فؤنيم و مؤرفيم و Styleدةشتةواذةكةش لة )، يةكانة

 شراوة.اتدا ليَكسيم
(90-88: 2004)د.بسام بركة:  

 

 هؤي بةرجةستةبووني زماني دةق. يان ريَنووسيية كة دةبيَتة ،: بضووكرتين يةكةي زمانيستايليم 

ئةوةي ثيَويستة بطوتريَ ئةوةية كة ستايليم بوونيَكي سةربةخؤى نيية وةك فؤنيم ومؤرفيم، 
ي دةركةويَ، ئةو شويَنانةش كة ستايليم ةوبةَلكو ستايليم دياردةيةكة ثيَويسيت بةشويَنة بؤ ئة

 تيَياندا دةردةكةويَ ئةمانةن:
 طة: لة ناويةكة طةورةترةكاندا بةهاي مؤسيقايي دروست دةكات.رِب /1
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 هيَز، وةك: / وشة: بةيارمةتي هةنديَك كاراي تر فرةواتايي شيعري دروست دةكات،2
 .وونببةرِةمز  سياق،
 .ثاش كردني كةرستةكاني ت بة ثيَش واك/طريَ: الداني واتايي دروست دة3
 رِيَزمانييةكان و الدانة واتاييةكان لةم ئاستةدا دةردةكةون. /رِستة: الدانة6
اندني ئةم ثةيوةندييانة زجنريةي ئاسايي واتا دةثضرِيَنيَت و /ثةيوةندييةكاني نيَو دةق: ثضر5ِ

 .ئةركيَكي زياتر دةخاتة سةر شاني خويَنةر
رثةكردنى فؤرمي رِيَنووس، الداني ريَنووسي دروست دةكات و واتاي اث/رِيَنووس: ثارضة4

 ئيحايي بةرهةم ديَنيَت.
 ستايليم لةهةنديَ دؤخي تردا دروست دةبيَت كة شويَن نني، وةك:

توطؤي ف/ تيَكةَلكردني شيَوازة جياجياكاني ئاخاوتن وةك شيَوازي ئةدةبي و شيَوازي ط1
 .ئاسايي وشيَوازي بازارِ

 كردني زارو زارؤضكة ناوضةييةكان لة يةك دةقدا.لَة/ تيَك2
 / بةكارهيَناني تةكنيكةكاني طيَرِانةوة لة شيعردا و بة ثيَضةوانةوةش.3
 
 :ةخنةى سيميوَلوَذىر 3-2-1 

ينةوة لة يان زانستى ليَكؤَل ،( واتة زانستى هيَماكانsemiologyوشةى سيميؤلؤذى )
تةواوى ئةو هيَمايانةية كة لةذياندا بةكارديَت،وةك  ةينةوةى ئةم زانستهيَما، بوارى ليَكوَل

 ء هيَما زمانيةكان. ء ئاماذةى رِةنطةكان نيشانةكانى هاتوضؤ ء ئايكؤنى كؤمثانياكان
وتارةكانى دا ئاماذة بةوة دةكات كة )دةبىَ لة ئايندةدا زانستيَك دروست  )سؤسيَر( لة 

وانى دةبيَتة لقيَكى ئةو زانستة( )ترنس ةنبيبَ كة لةهيَماكان بكؤَليَتةوةو ئةو كاتةش زما
دةستةواذةيةكى تر هةية لةبوارى زانستى هيَماكاندا ئةويش  (113: 1984هوكز:

 .ة(semiotics)سيميؤتيكس 
بةكارى  1916لةساَلى  شارل ساندرس بيَرس ))ئةم دةستةواذةية زمانةوانى ئةمريكى 

 (.2002:92هيَناوة((  )د.ابراهيم خليل:
دةرِوات))يةكةميان ليَكؤَلينةوةية لة ضييةتى  رِيَضكةدا بةدوو سيميؤلؤذىي وةكانةنليَكؤَلي

 هيَما و دياريكردنى ثيَكهاتةومةرجةكانى. )ثيَرس(لةوبوارةدا كارى كردوة.
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دووةميان ليَكؤَلينةوةيةلةئةركى هيَما لةبوارى طةياندنى زانياريدا و ليَكؤَلينةوةكانى 
  ويَن((دةسؤسيَر زياتر لةوبارةيةوة د

(.81:2008املتلب:)حممد عبد   

 
. كريَننةهةروا بةسادةيى بةرِىَ  بكريَ ودةستةواذةية  ئةم دوو بؤ ئاماذةيةك ةثيَويست

بةآلم  ،يةكالبووةتةوة كة زانستى ليَكؤَلينةوةية لة هيَما )سيميؤلؤذى( )دةستةواذةى
تة بةَلكو كراوة ،ةونةهاتوراوةك خؤى بةك دةستةواذةى )سيمؤتيَكس(لة بوارى زانستى هيَما دا

 كةواتة ئيَستا ئيَمة لة بةردةم ( ئةويش زانستى )واتاناسي( ية.semantique)سيمانتيك( )
يةكةميان )سيميؤلؤذى( زانستى  لة دووةميان، ةدةستةواذةداين كة يةكةميان فراوانرت دوو

دةستةواذةية هاو  ووئةم د ،هيَماكانةو دووةميان لقيَكى يةكةمةو)سيمانتيك( كة)واتةناسى(ية
وةهاتوون  (semaهةردوو دةستةواذةكة لة وشةى التينى )))واتاى يةكرتى نني بةهيض جؤريَك.

هةمان فؤرمى دةنطى )سيما( لةزمانى  كة بةواتاى )نيشانة( ديَت و ريَكةوتيَكى سةيريشة كة
 (260-227: 2008)د،يوسف وغليسي: .عةرةبى دا بةواتاى )نيشانة( هاتووة((

ى ئةدةبى دا ثيَويستة دةستة واذةى )رةخنةى سيمانتيكى( بةكاربيَت، ضونكة ةنلةرةخ
شيكردنةوةى ثةنهانةكانى  ت بؤةكة سوود لةزانستى  )واتاناسى( وةردةطريَييريَبازة رةخنة

ينةوةيةدا دةستة واذةى )رةخنةى سيميؤلؤذى( بةكاردةهيَنريَت م لةم ليَكؤَلآلزمانى شيعر.بة
نيشانةكانى  واتة ثةنا دةبريَتةبةر ينةوة لةزمانى شيعر،ستةكانى َليَكؤَلةربؤفراوانرتكردنى كة

طرووثي )ثيَشرِةو(ي يةكانيش، ئةمةش لةبةر ئةوةى زمانى شيعرى يدةرةوةى نيشانة زمان
)جةالل بةرزجني، ئةنوةر مةسيفي، هاشم سةرِاج، سةباح رةجندةر، هةشتايةكاني هةوليَر: 

لةدةرةوةى  يَك ئاماذةى واتايى تيَداية كةكؤمةَل عةبدوَلآل( داعةباس عةبدوَلآل يووسف، دَلش
شيَوةكاري  لةنووسني  زمان دروستكراون و كةرستةى ترى وةك دةستكارى تؤثؤطرافياى شيعرو

 ة.يئةمانة ئاماذة طةليَكن لةسنوورى سيمانتيك دا جيَطةيةكيان ني كة ،دا
 :وةك )ثاملةر( دةَلىَ ة،ينةوة نيووسيميؤلؤذيا وةك زانست هيض ثةيوةنديةكى بةئةدةبى ب

 بةآلم بؤ ة،يينةوةكانى سيميؤلؤذيا داني))واتاى تايبةت بةكةسيَكى ديارى كراو لةبوارى ليَكؤَل
ر لةقسةى ةينةوة ئةدةبيةكان طرينطة بزانني بؤضى تاكى قسةكهةندىَ مةبةستى وةك ليَكؤَل
ى ئاسايى وشة و رستة لةو واتاية اتثيَويستيمان بةوةهةية كةوا ئاسايى الدةدات،...،هةروةها
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هةندىَ دؤخي تايبةتى دروستى دةكات ئةمةش جياوازى نيَوان خودى واتاو  جيابكينةوة كة
 .ؤلؤذياو ثراطماتيك((يى سيمينانةكةيةتى كةدةكةويَتة دووتويَبةكارهيَ

(11: 1985باملر: ار، )اف،  

  
طريَ وةك ثيَوةريَك بؤ واتاى بربةآلم رةخنةى ئةدةبى توانيويةتى سوود لةسيميؤلؤذيا وة

ئينجا لةم روانطةيةوة الدانةكان بةبةراورد لةطةلَ  ئاسايى و بةكارهيَنانى بةشيَوةيةكى ئاسايى،
 ئاستة ئاسايية دةستنيشان بكات. ئةو

يان رةمز  ،سروشتى هيَما هيَماكان، ينةوةية لةسيميؤلؤذيا وةك باسكرا زانستى ليَكؤَل
لةم روانطةيةشةوة هيَما  هيَمابؤكراو، لةطةلَ ييثةيوةند تةوة بؤيَبةالى )بريس(ةوة دةطةرِ

منوونةى ئةمةش  هيَمابؤكراو دةضىَ، دةكاتة سيَ جؤر ))جؤرى يةكةم ئةوهيَمايةية كةتةواو بة
 ئةم جؤرةيان ناودةنىَ )ئايكؤن ويَنةيةكى بضووككراوةى خانووةكةية، وةك نةخشةى خانوو كة

(icon. هةية وةك  ةوةدار ثةيوةندى بةهيَما بؤكراوكرةية كةبةياجؤرى دووةم ئةوهيَم
ئةوجؤرةشيان ناو دةنىَ  يان وةك ميلى كاتذميَر، ئاميَرةكانى دياركردنى ئاراستةى با،

(indexجؤرى سيَةم ئةو ) ة و تةنيا يهيض ثةيوةنديةكيان بةهيَما بؤكراوةوة ني هيَمايانةن كة
ئةمانةش وةك وشةكانى  يَما بؤكراوةوة،هةخةَلكى راهاتوون لةسةر ثةيوةستكردنيان ب

 ((.symbol ئةوجؤرةشيان ناودةنىَ رةمز ،هاتوو ضؤ قسةكردن و نيشانةكانى 
( 257:2006شبل الكومى: )د.حممد  

 

هيَماى زمانى دابةش دةكات بؤ  يَتةوة،يش كةلةئةركى كؤمةآليةتى هيَما دةكؤَل )سؤسيَر(
 دووثيَكهيَنةر: 

يان اليةنى فيزيكى  : سؤسيَر مةبةستى دةنطى ماددى،(ل: شيَوةدةنطى )دايةكةم 
ةكان يدةنطة مادي يةية كةيشويَنةوارة )كاريطةريية( دةروون ة، بةَلكو ئةويدةنطةكان ني

 ن.يََلةهجيَى دبةلةزةينى مرؤظدا 
ليَرةدا مةبةست ناوليَنانةكةنيية،  يةكةية،ي)ويَنةى زةين) :)واتا( ضةمك : )مةدلوول(دووةم
  .((قسةكةرةكان نةبيَ )زةينى( نةى  سةرةوة بوونيان نية، تةنيالةميَشكىيَوئةو دوو 

(10:2009قادر: سةباح رةشيد د. حوسيَن، مداديه )د.  
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بةهيَما  )دال( كردووة، )دال( و )مةدلوول( سةرةزاوانةى كةباسيان لة ضةمكى زؤربةى ئةو
دريَن و دواى يةكرتى دةردةبرِةل دةنطيةكانى وشة ليَك دةدةنةوة واتة ئةو زجنرية دةنطةى كة

 )مةدلوول(يش بةخودى شتةكة ليَك دةدةنةوة كةهيَماى بؤدةكريَت، ،يان هةيةيبوونى فيزيك
 بوونة فيزيكى و مادديةكةى.كةضى سؤسري مةبةستى هيض كاميَك لةوانة نية. بؤ ةوات

)د،ا،ر(  دةنطى نبريؤكةيةش سةرنج دةدةينة ئةم ثرسيارة: جياوازى ضية لةنيَوا سةملاندنى ئةو
 لةزمانى كوردى دا؟  ر( د، لةطةلَ زجنرية دةنطى )ا،

بةآلم  ،دروست دةكات و واتا دارة وةآلمةكةى ئاسايية كةزجنريةى  يةكةم وشةى )دار(
 ية.يزجنريةى دووةم هيض ئاماذةيةكى ن

 ةى كةوا: امجنةيةدا دةطةينة ئةو ئلةم منوونة 
ية لةئاستى يريزدةبن و هيض ياسايةك ن ىزجنرية دةنطةكان بةشيَوةيةكى رةمةك-1

واتاسازى دا كاريان تيَ بكات )جطة لةياساكانى درووست كردنى برِطة كةثةيوةنديان 
ة لةطةلَ زجنريةى يهيض جياوازيةكى ني د( ر، ة، ية( بؤية زجنريةى وةك )ب،يبةواتاسازييةوة ن

 ةوة.ييتة لةروى فيزيكيثيان لةطةلَ هةر ريزبوونيَكى ترى ئةم ضوار  ر( ة، ب، وةك )د،
سةر زةينى قسةكةر و  زجنريةى )ب،ة،ر،د(تواناى دروستكردنى كاريطةرى هةية لة-2

ويَنةيةكى زةينى لةالدا دروست دةكات، ئةمةش نةك لةبةر بوونى تايبةمتةنديةك 
ثيَكهاتين قسةثيَكةراني زمانةكة بةوةي كة رِيزبووني يةكةم   بةَلكو لةبةر لةريزبوونةكةى،

  هةبيَ و رِيز بوونةكاني ديكة كاريطةرييان نةبيَ. ةريطيكار
زمانيَكى بيَطانة بؤ كةسيَك كة  وشةيةكى واتادار لة يةكانيلةاليةكى ترةوة زجنرية دةنطي

و هيض هةستيَك لةزةينى  ةييان واتاى وشةكة نةزانيَت، هيض بايةخيَكى ني ،زمانةكة نةزانيَت
( ى ئينطليزى بؤ كورديَك كةزمانةكة نةزانيَت هيض schoolونة وشةى )وذيَنيَت. بؤمنوودا ناور

وشةكةشدا بكةين  ينووسيَء ثاشيَك لة رِ ويَنةيةكى زةينى دروست ناكات، تةنانةت هةر ثيَش
و  وشةيةكى بايةخدارة زمانةكة دةزانن، ة، كةضى وشةكة بؤ كةسانيَك كةيبؤئةو طرنط ني

كةلة )وشة( دا دةردةكةون بةبرِياريَكى  ناةكيدةاللةتى خؤى هةية. كةوابىَ زجنرية دةنطي
ة، يةكى دةنطىء شيَوة نييكؤمةآليةتى دةتوانن ببنة هيَما)دال(، ئةمةش لةبةر هيض تابيةتي

بارت( ثيَى واية )لةبارةى  ةشةوة )رِؤالنوة، لةو رِويكؤمةآليةتي ينتةنيا لةبةر برِيارو ثيَكهات
ية بؤ )مةدلوول( )روالن يناوةنديَكى مادد ة)دال(ةوة هةر ئةوة دةتوانني بَلينَي ك ضيةتى
 ( 81-77: 1984بارت:
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سؤسيَر لةبارةى ضةمكى )مةدلوول(ةوة جةخت لةسةر ئةوة دةكاتةوة كة )مةدلوول( ئةو ويَنة 
زةينيية ية كة لةالى مرؤظ دروست دةبيَت نةك خودى شتةكة.ئةو بريؤكةيةى سؤسيَر بةوة دةسةمليَنرىَ 

دى هيض شتيَكى نةديتوة تا لةطةلَ بيستنى دةنط )هيَما( ي شتةكةى وخكة)مرؤظى كويَرى زطماك(
كويَر هةستى ثيَدةكات تةنيا ويَنةى زةينةكةى خؤيةتى بؤ ئةو  ، ئةوةى كةضاوبيَتة بةر

هيَماية،)لةاليةكى تريشةوة ئةو وشانةى كة ئاماذة بةشتى فيزيكى ناكةن وةك وشةى ئازايةتى، ويَنة 
بري ديَتةوة كة  داوى بةوء طويَطر دةطؤرِيَتء هةر كةسيَك كؤمةَليَك رِو سزةينيةكانيان بةثيَى كة

 دميةنى ئازايةتى تيَدا هةبيَت(. 
(100: 2007يونس علي: حممد )د.حممد  

 

سةملاندنى ئةوةى كة )مةدلوول(ةكان ويَنةى زةينني و شتى بةر  بؤ هةوَليَكى ترى )سؤسيَر(
و  ى بةر جةستةى هةبىَ ئةوا ناساندنى ثيَويست بة ثيَناسةنوجةستةنني ئةوةية كة)ئةطةر )مةدلوول( بو

  بةراورد ناكات،كةضى ئيَمة )مةدلوول(ةكان بةبةراورد كردن دةناسينةوة لةطةلَ دذةكانيان(.
(.18: 1994)جون سرتوك:  

 

و طويَطردا هيض  كردةى طواستنةوةى واتاو دروست بوونى واتاى هاوبةش لةزةينى قسةكةر
ثةيوةندى نيَوان هيَماو هيَمابؤكراو ثةيوةندييةكى  ضونكة ة،يى نييربنةمايةكى هؤكا

لةخؤوةية. طواستنةوةو دروست بوونى واتاى هاوبةش لةزةينى قسةثيَكةرانى زمان تةنيا بةثيَى 
يةتيية، بؤية ئةطةر قسةكةر لةو ثةميانة البدا و بةثيَى قةرارى آلثةميان و ريَككةوتنى كؤمة

 .تطويَطر ليَى تيَناطا ،برِيَةنكؤمةآليةتى قسةكان دةر
ة يةتى بةزاندنى ئةو ثةميان و قةرارة كؤمةآلتيزمانى شيعر لة رووى سيميؤلؤذياوة لة حاَل

ةتةدا بة داية، بؤية طويَطر بة ئاسانى ناطاتة مةبةستى شاعري، رةخنةى سيميؤلؤذيش  لةو حاَل
ت نيشان دةكات و يةكة سةثاَلثشتى زمانةوانى و شيَوازطةرى ئةو الدان و بةزاندنانة د

واتاييةكان ثؤلني دةكات و بنيادة واتايية نويَيةكة روون دةكاتةوة، ئةو كاتةش مةبةستى 
 شيعرةكة بةثيَى وردى هةوَلة رةخنةيةكان روون دةبيَتةوة.

 
 
 



 64 

 وةردةطريَت: يالةم بوارانةدا سوود لة سيميؤلؤذ يرةخنةى ئةدةب
 : يةكةم

ةكانى وشةكانى دةق يةى دةق كة طةمة بة واتا فةرهةنطيَللة دؤزينةوةى ئةو بنيادة قوو
ى ئاشكرا ةنوىَ ئةو ييدةكات و واتايةكى نوىَ بةسةر دةقةكةدا دةثؤشيَت، زانستى زمانةوان

ةوة نايةت، بةَلكو ))بةشيَكى طرينطى يى وشكانييواتاى دةق لة واتاى فةرهةنطكة كردووة 
سؤيى )رؤنان( ى رستةدا ثيَى دةسثيَردريَت(( ائواتا لةو ئةركةوة ديَت كة وشةكة لة ئاستى 

ى انةى ثةيوةندى وشة بة وشةكانى تر(  واتة لة مي91: 2005)حييى عبابنة، امنةالزعيب:
 نيَو رؤناناكة و دراوسيَتيان  واتاى دةق دروست دةبيَت.

 
 :دووةم

ؤذيا وةردةطريَت. لؤلة بةكارهيَنانى كيََلطة واتاييةكاندا رةخنةى ئةدةبى سووديَكى زؤر لة سيمي 
لةرووى واتاوة  ،وشانةى كة دةتوانن لة تةوةرى جيَنشيين )شاوَلى( جيَطرةوةى يةكرت بن هةموو ئةو

بةآلم لة زمانى شيعردا ئةم دياردةية  ،دايخاوةنى هةندىَ سيماي هاوبةشن  لة كاتى قسةكردنى ئاساي
 يان لةطةلَ يةكرتي،سيما واتاييةكانني ائاسيت نةطوجن و يَت، جيَطرةوةكانى ضاَليَكى دياريكراودةطؤرِ

رادةى توندى الدانة واتاييةكة ئاشكرا دةكةن. خؤ ئةطةر وشة جيَطرةوةكة لة تةوةرى  جيَنشينيدا 
ةكة و بؤ رؤرنانى رستةكةش طوجناوبيَت، لةم يسيماى واتايى هاوبةشى هةبيَت لةطةلَ وشة بنةرةتي

 .زةق دةبيَتةوةبةآلم فرة واتايى زمانى شيعر  ،توناداوةتةدا هةرضةندة الدانى واتايى رحاَل
)تاقيكردنةوةى تةوةرى جيَنشينى، ، هيَما بؤكراو )مةدلوول( ثةيوةستة بةهيَما )دال(ةوة

ئةطةر  طوجنانى وشةكامنان بؤدةردةخات لةطةلَ كيَلطةى واتايى ئةو وشةيةى كةجيَطاكةى دةطريَتةوة،
ينى وشةى تر و ثيَويستى بة طؤرِ واتاى لةنط كرد ادجيَطرتنةوةى وشةيةك لة تةوةرى جيَنشينى 

واتا دةاللةتةكانى لة ذمارة نايةن( )روالن  ييةكرد لة تةوةرى هاونشينى،ئةوا دةقةكة بىَ كؤتا
طة واتاييةكةيان يةكانى تةوةرى جيَنشينى ئةطةر لة كيََليَككةواتة جيَطؤرِ ،(102: 1984بارت:

 يدائةمةش يةكيَكة لةو خاآلنةى كةرةخنةى ئةدةبى تيَ ،دةرضوون الدانى واتايى دروست دةكةن
 ثشتى شيَوازطةرى.سوود لةسيميؤلؤذيا وةردةطريَت بةثاَل
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 سيَيةم:
ثةيوةندى دذيةكى لةنيَوان يةكة  لة بوارى ثةيوةنديية واتايةكان وةك ثةيوةندى طوجنان و 

كراكردنى ئاراستةى و دواجار ئاش يان شيعر ،انةوةيى ثةخشان بيَتوابةستةكراوةكانى دةقيَكى طيَرِ
َلةى ئةو ثةيوةنديانةوة )ضوارطؤشةى سيميايى كةطرمياس ويةكانى نيَو دةقةكة بة هؤي جوانة واتايطؤرِ

َلةى واتاو ئاماذة ونةيةكى طرنطى ئةو بوارةية كة جوودايهيَناوةو لةسةر ضريؤك جيَبةجيَى كردووة منو
 روون دةكاتةوة( طوجناوةكان و ئاماذة دذةكان لة دةقةكةدا

(.95، 96:2002)د.ابراهيم خليل:  

 

 :ضوارةم
لةبوارى سيميؤلؤذياي ناونيشاندا رةخنةى ئةدةبى زؤر ثةيوةندى ثةنهان لةبنيادى واتايى  

ناونيشانى دةق هةميشة ئاماذةيةكى قوولَ لة خؤدةطريَت و رِايةَلة  دةقةكة ئاشكرادةكات،
شيعر وةك سةرى جةستةيةك واية كة ثيَكةوة  ))ناونيشانى واتاييةكانى دةق ريَكدةخات

  هةنديَك لةلوغزةكان دةكاتةوة(( وتدةقةكة ريَكدةخايي طوجنانى طشت
(2001: 10 ئةسوةد: )نةوزاد ئةمحةد  

 

دا دةكات ينةوةيان تيَسةبارةت بة فةزاى كاركردنى سيميؤلؤذيا و ئةو ئاستانةى كةليَكؤَل
فى سبيل منطق )رؤبيَر مارتان( لةكتيَبى )،قوةك ئاستةكانى وشة)ليَكسيك( و رستةو دة

 ينةوة لةواتا:ية لة ليَكؤَلي))سيميؤلؤذيا بريت :يَ( دةَلللمعنى
 ية(يينةوةى فةرهةنطواتاى وشةكان )كةبوارى ليَكؤَل -
 ينةوةى سيميؤلؤذيا(واتاى رستةكة )بوارى راستةقينةى ليَكؤَل -
 كردنةوةى دةقة(.((يشواتاى دةقةكان )بوارى ليَكؤلينةوةى شعريةت و  -

( 2004: 25 روبريمارتان:)  

 

ستة كارطةى بةرهةم هيَنانى واتاية و دةاللةتى رِ ئةم بؤضوونةش لةوة سةرضاوة دةطرىَ كة
فةرامؤش بكةين  داينةوةى واتانطى )دةق( لةليَكؤَلريَت، بةآلم ناكريَت طوشةكان دةطؤرِ

وتويَى )سياق( ى جياجيادا وات لةدكبهةية طةمة بةواتاى رستةكان  كةدواجار لةتواناى دا
واتايانةى كةبةسةر واذةيةكدا دةدريَن ثةيوةست نني بةخودى واذةكةوة بةَلكو  ضونكة )ئةو
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صابر ثةيوةسنت بةو دؤخانةى كةلة )سياق( ى جياجيادا بؤي دروست دةبيَت( )
 ( 2008:34:احلباشة
ة يبؤكراويَكى ديارى كراوى ني انى رؤالن بارت لةدونياى دةقدا هيض هيَمايةك هيَموبؤضو بة

 ،يةكانى هيَماكان لةناو دةقدا دةست نيشانى هيَما بؤ كراوةكانناوخؤي بةَلكو ثةيوةندى بة
ئةوةى سةرجنى  دةكةن بؤ ى دةقدا ئازادانة مةلةقووآليدةكات، بؤية))هيَماكان لة

ويان دةبنة هيَماى ومهيَمابؤكراوةكان بؤالى خؤيان رابكيَشن ئةوكاتةش هيَماو هيَما بؤكراو هة
نويَ و بةدواى هيَمابؤكراوى تر دادةطةريَن بةجمؤرةش وشة دةبيَتة هيَمايةكى ئازادو لةدؤخيَكى 

نكة بةردةوام لةبةردةم داية، بةآلم هيَما بؤكراو دةضيَتة دؤخى ضو ،دةبيَت دا ئامادة
بةهيَمايةكى  تونكة ثشت بةزةينى خويَنةر دةبةستى بؤئةوةى ثةيوةستى بكاضئامادةنةبوون 
 ديارى كراو((.

 (2006: 48 عبداهلل حممدالغذامى: د.)
 

لةم روانطةيةوةش كارةكتةرى)ئامادةنةبوون( كةواتاكانن زؤر زاَلرتو طرينطرتن  
لةكارةكتةرى )ئامادةبوون( كة وشةكانن، ئةم بريؤكةيةش بنضينةى قوتاخبانةى رةخنةى 

 و سيميؤلؤذيةوة لةدايك بوو. َلوةشاندنةوةية كة لةمندَالدانى بنيادطةريةه
 
 :ةخنةى هةلَوةشاندنةوةر    4-2-1

يةكانى ثاش بنيادطةرى لةطةلَ ئةوةى زؤرن، بةآلم هةموويان لة خاَليَكدا يةك قوتاخبانة رةخنةي
دةطرنةوة ئةويش فرة واتايى دةقة، يان بة دةربرِينيَكى تر ئةطةر بنيادطةرى لة بنياى دةقى 

بةآلم طرنطى بة واتاى دةق نةدةدا، ئةوا  ،انى دةستنيشان دةكردكةيَتةوة و ثيَكهاتدةكؤَل
 و ليَكدانةوةى واتاية)تأويل(. قوتاخبانةكانى ثاش بنيادطةرى يةكيَك لة هةوَلة كانيان شى كردنةوة

))ئةركى دواى بونيادطةرى خويَندنةوةو دةستنيشان كردنى ويَنة شاراوةكانة كة دةكةونة نيَو 
ينى ماناى وشةى تاك و رستةكانة.. ئةمةش ئةوة دةطةينىَ فرةيزةكان.. داماَل وديَرةكان و وشةكان 

 يان هونةرمةند هةموو نهيَنيةكانى دةقةكانيان ناخانة بةردةم خويَنةرةوة((  ،كة شاعري
( 34: 2002:ريمةك لةتيف ريزاه)ث. د.   
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انةوة بةرةو َلوةشةهلة ثيَناو ئاشكرا كردنى واتا شاراوةكانى نيَو دةقى ئةدةبى دا رةخنةى 
جؤريَك لة رِووى ريَبازة يةكى زياترى هةية لة ضاو هةوَلة هاوكاتةكانى بة ثيَش ضوون و تؤكمةي

 يةكانةوة وةك قوتاخبانةيةكى رةخنةيى و دةذميَردريَت. رةخنةي
كة  ةنسى )جاك دريدا(يةناكبريى فةرِوورةخنةطر و رِ ،ئةستيَرةى رةخنةي هةَلوةشانةوة

 بةوردى ئاطادارى فةلسةفة و ئةدةبة، زائري لة دايك بووة، جاك دريدا زؤرةج( لة 1930لة)
ف و )رؤالن بارت(ى ويةكانى )هايديطةر( ى فةيلةسويلةذيَر كاريطةري بؤضوونة زمانةوان

و ئةمانة و لة سةرجنة وردةكانى خؤى ولة كؤى هةم ،رةخنةطر، دريَذةى بةكارةكانى خؤى داوة
فةلسةفى و ئةدةبى و رةخنةييةكانى ثيَش خؤى توانيويةتى  ةنسةبارةت بة ئةوديوى بؤضوو

  .26رةخنةى هةَلوةشانةوة بة هيَز بكات 
سةرةكييةكانى هةَلوةشانةوة لةسةر بنةماى  دريدا لة نووسيةنةكانى خؤيدا برية

 هةَلوةشاندنةوةى دذيةكيى  بؤضوونى زانايانى تر روون دةكاتةوة، بؤ منوونة:
  
 ني )جاك دريدا( لة هةَلوةشاندنةوةدا:درميتؤدي كارك 1-6-2-1
ينةوةكةى )ليظى شرتاوس( دا دوو بريدؤزى بةرامبةريةكى لة شيكردنةوةى ليَكؤَل /1

بؤ  بة رابردوو و دواوة و هةوَلدانة  بةستنة  ثشت  شيكردنةوة دةخاتة رِوو، يةكةميان 
و ئايندةية كة هيض ةوبيناكردنى مانايةكى منوونةيى و بنةرةتى، دووةميان رووكردنة ثيَشة

واتايةكى ئامادةى تيَدانية و خويَندنةوة دةبيَتة ئاميَرى طةرِان بة دواى واتادا، لةو كاتةشدا 
 واتايةكى ضةسثاو و نةطؤرِ بووني ناميَنى. 

( 98: 2002)د.ابراهيم خليل:  

 

برِيارداوة لة بوارى  ىبة بؤضوونى دريدا هةَلةى شرتاوس لةوةداية كة بنةماكانى واتاى منوونةيى و نةطؤرِ
هيض واتايةكى منوونةيى وةك ثالَثشت و )مرجع(  ياى ئةدةبدا، لة هةمان كاتدا باوةرِى واية كةذميسؤلؤ
ة كة ثيَش دةق بوونى هةبىَ، بةَلكو لة ية و خويَنةر واتا دةخولقيَنى َ واتة )واتا( بوونةوةريَك نييبوونى ني

دةبيَت(، هةر لةو روانطةيةوة رةخنةي توند لة بنيادطةرى  داهاتوودا )ثاش لة دايك بوونى دةق دروست
 

      .35 -30، ال: سةعيد حةسةن، قوَلثي ثيَكةنني حةمة -أ  برِوانة:  -26
 . 300 281ص: ، )د.( امحد شاكر الكالبي ت:  ،أعالم الفكر اللغوي جون اي جوزيف وآخرون، -ب
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دةطريَت كة بنيادطةرى بةردةوام هةوَلى خوَلقاندنى بنياديَك دةدات كة ببيَتة ضةق بؤ دةق، بؤ كؤمةَلطا بؤ 
و ثاساوى  و ثالثشتى مرؤظة سةملاندنى بوونى تيَداية ،خؤشة ضونكةبوون، مرؤظ بة بوونى ضةق دَل

ة. واتة يينةوةو بنيادى نيادطةرى دةق )بنياد( بةو ضاوطةية دادةنىَ كة ناكةويَتة ذيَر ليَكؤَلينب رةفتارةكانة،
 ة. دريدا ترسناكى  ئةو كارةى بنيادطةرى بةوة روون دةكاتةوة كةييان ضةقى ضةق بوونى ني ،بنيادى بنياد

ضونكة هةموو بري  ،انىَزةنى)خودـ  من( بة ضةقى بوونى خؤى دووو تيَروانينى بؤض ))مرؤظ بري كردنةوة
كردنةوةو بوونى لة دةورى )خود( ة، بةآلم فرؤيد بة بريدؤزةكانى تةواوى  ئةو)خود(ةى هةَلوةشاندةوةو ئةو 

 ة((.)هةست و نةست( بؤضوونة ميتافيزيكى يةى ويَران كرد و سةملاندى كة )خود( دوو لةتى
(315: 2006)د.حممد شبل الكومى:  

  
نووسني دا دريدا لة وةآلمى ثرسياريَكى )ريتشارد كرينى( خاوةنى كتيَبى  / لة بارةى فرةواتايى2

كة دوو قسةكةر  ت،ثيَويست بةوة دةكا ،)جدل العقل( دةَلىَ: ))كاتيَك وشةكان لة قسةدا بةكارديَن
بةرامبةر يةكرت بن واتة هةردووكيان ئامادةبن ، ئةم ئامادة بوونة زوو واتا طل دةداتةوة و بوارى 

ى نادات، بةآلم نووسني ئةو كارة تيَكدةدا، ضونكة ماوةيةكى كاتى و شويَنى لة نيَوان نوثةرت بو
 وسينة تةنها ئةو واتايةى هةية(( ونووسةرو خويَنةو دةخولقيَنىَ لةبةر ئةوة ناتوانني بَليَن ئةم ن

( 176: 2005)ريتشارد كرينى:  

 

 كة زمان بنياد بيَت ىَت/ لة خويَندنةوةى بؤ )سوسيَر( بة توندى دذى ئةوة دةوةس3
(Structureضون،)واتاى هةر  ؤكةكةى بةردةوام ئامادةبيَت. واتة دةبىَكة ئةطةر وابىَ ئةوة دةبىَ ناوةر

دى خؤيدا ئامادة بيَت، كة ضى )سوسيَر( خؤى ئةم بريارة نادات و ثيَى واية يةكةيةكى زمانى لة خو
 اكةيكردنى لةطةلَ دذةكةى دةبةستىَ و وات رواتاى هةر يةكةيةكى فةرهةنطى )دال( ثشت بة بةرامبة

 بة ثيَى بةرامبةر كردن دةطؤريَت.   و لة خودى خؤيدا نية
( 100: 2002)د.ابراهيم خليل:  

 

اية كة ثةيوةندى نيَوان )دال( و )مةدلوول( لة خؤوةيةو دريدا لةوةدا لةطةلَ سوسيَر هاورِ
لة خؤوةيية زؤر تر بيَت ئةوةندة )دال(  هةروةها ثيَى واية هةتا ئةو ة،ي)سببى( نيي هؤكارةك

لة )مةدلوول( ةكةى دوور دةكةويَتةوة و دةق بةرةو بة شيعر بوون دةرِوات و فرة واتا تر 
 (32: 2006حةسةن: مة سةعيدةدةبيَت. )ح
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ى واية  كة هيَماى زمانى )دال(  ناتوانىَ هةر شتيَك لةطةلَ هيَما دةنطى يَسوسيَر ث
يةكةى يةكدةخات. دريدا ئةم يم ضةمك )مفهوم( و ويَنة دةنطآلة)ناو(ةكةى يةك خبات، ب

دانانيَت، سوسيَر  كة و هةرطيز ثلةى)ضةمك( و )ويَنةى دةنطى( وةك يةيبؤضوونةى ثةسةند ني
ثيَى واية كة هةردووكيان وةك دوو رِووى كاغةزن، بةآلم دريدا ثيَى واية هاوتانني، بةَلكو 

كة بة هؤيةوة لة  ،ىلة هةست و هزرى مرؤظ جىَ دةهيََل ()دال(جؤريَك لة شويَنةوار )ئةسةر
مةبةست و )مفهوم(  نزيك دةكةوينةوة، زؤر جاريش شويَنةوارةكة لة ضةند ضةمكيَك نزيكمان 

 دةكاتةوة و فرة واتايى  دةخولقينىَ )بة تايبةتى لة نووسني(دا. 
 ول( هاوتا بن، ئةوة وةك ئةوةىولبة بؤضوونى دريدا هةَلةى سوسيَر لةوةداية كة ئةطةر )دال( و )مةد

)دال( لة ريَطةى )شويَنةوار( ةوة بة شتةكان دةبةسرتيَتةوة، ثيَويستة )مةدلوول( يش بة هةمان شيَوة بة 
شتةكانةوة ببةسرتيَتةوة، كة ضى سوسيَر ئةوة رةت دةكاتةوة كة)مةدلوول(  هيض ثةيوةنديةكى 

 راستةوخؤى بة شتةكانى دةرةوة هةبىَ. 
(.284ـ  283: 2004زيف وآخرون:وججون اي )  

 

بةم جؤرة دريدا خودى رةخنةى هةَلوةشانةوة بة هؤى هاو دذةكانى روون دةكاتةوة، بؤية ثيَى واية 
 ة و هةموو )مفهوم( يَك )نامفهوم( ة. يكة هيض ضةمكيَك ثيَناسة و واتاى دياريكراوى ني

 
 بنةماكانى رةخنةى هةَلوةشاندنةوة. 2-6-2-1

كان لةسةر ئةوة كؤكن كة رةخنةى هةَلوةشاندنةوة لةوةوة ديَت كة ةوزؤربةى سةرضا
خويَندنةوةكانى خؤى بؤ دةقيَك هةَلدةوةشيَنيَتةوة، واتة واتايةك بؤ دةق دياريدةكات، ثاشان دواى 

واتاى يةكةم هةَلدةوةشيَنيَتةوة واتاى دووةم هةَلدةبذيرَىَ. ئةم كردةية بةردةوام  ،خويَندنةوةى دووةم
و فرة واتايى دةقيش لةمةوة سةرضاوة دةطريَ. بنةماكانى رةخنةى هةَلوةشاندنةوةش بة  دةبىَ

ية دووثات دةكةنةوة كة كارى رةخنة هةَلوةشاندنةوةى بري و باوةرِة ضةسثاوة كانة يطشتى ئةو راست
 ؤلؤذيا  بة طشتى  و ئةدةب بة تايبةتى وةك  لة خوارةوة  دةردةكةويَت: ملة بوارى ئةثست
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 (.logocentrisme  طةرايى عةقَلكردنةوةى )ضةقتةر -أ

ونةوة تا سةدةى بيستةم لةسةر ودريدا ثيَى واية كة بريى فةلسةفةيى هةر لة ئةفالت
 ـبىَ، يان خودى مرؤظ يان خودا ،بنةماى ضةق طةرايى دامةزراوة، جا ئةم ضةقة منوونةى باآلبىَ

 يان هةر شتيَكى ديكة.  ،بىَ
 دةردةكةوىَ: دة دا ةبدا لة هةندىَ دياردةضةق طةرايى لة بوارى ئ

بزانىَ نووسةرةكةى كيَية، ئةمةش  ت/ كة دةقيَك دةخويَنيتةوة يةكسةر طويَطر حةز دةكا1
 زالَ كردنى نووسةرة بةسةر دةق. 

عريَكى بةالوة خؤشرتة لة خويَندنةوةى، ئةمةش زالَ كردنى دةنطة ي/ مرؤظ طويَطرتنى ش2
بردنة بةر يةك واتاية و خؤ رزطار كردنة لة سروشتى دةق كة فرة  ابةسةر نووسني. دواجار ثةن

 25ناو نراوة. (phonocentrismeفؤنؤ سةنتةريزم ) واتايية. ئةم دياردةيةش الى دريدا بة 
 

   Differanceجياوازى ـ دواخسنت   -ب

( ى Differenceكة دريدا دايتاشيوة هةمان خويَندنةوةى ) (Differance)دةستةواذةى 
)دواخسنت( دةطةيةنىَ، لة زمانى عةرةبيش  ولة يةك كاتدا هةردوو واتاى )جياوازى(  وهةية 

سريَت بؤ ئاماذةى والف( ى بؤ دانراوة، ثيتى )ت( بة تةنيا دةنو-ت-)االخ دا دةستةواذةى
ئةوةى كة ئةطةر دةستةواذةكة خبويَندريَتةوة)االختالف( ئةوة ماناى جياوازى دةطةيةنىَ و 

 )االخالف( دةمينيَتةوة كة واتاى دواخستنة.  يةكةش نةخويَنيتةوة ئةطةر ثيتى )ت(
يةكان دادةمةزريَت يمةبةستى دريدا لةم ضةمكة ئةوةية كة واتا لةسةر بنةماى جياواز

وةك  )سوسيَر( ئاماذةى بؤ دةكات، بةآلم ئةم بنةمايةى واتا بنةمايةكى لةرزؤكة، ضونكة بة 
دةقى ئةدةبيشدا ثةيوةندى  يَيدروست دةبيَت، لة دوو تو اديةكةى طؤرِان لة واتا يثيَى جياواز

نيان لة ئاستى فةرهةنطدا، لةبةر ئةوة بةردةوام واتا ووشةكان زؤر فراوانرت دةبن لة ضاو بو
ةتى دةقةكة بطةين. هةر طؤرِانى بةسةر داديَت، بؤية هةرطيز ناتوانني بة واتاى بنةرِ

نى خاوةنةكةى توانيويةتى واتاى  دةقةكة ئاشكرا ووخويَندنةوةيةك كة ئةجنام دةدريَت بة بؤض
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كة نةيتوانيوة واتاى دةقةكة  ت،بكات، بةآلم ثاش ماوةيةك هةمان خويَنةر هةست بةوة دةكا
ى دةق بة دانةرِام بكات و دةقةكة خؤى بة دةستةوة نةداوة، ليَرةدا  دريدا ئةم خؤبةدةستةوةنة

وَلى ئةوة داية كة واتاى خؤى بة دةستةوة ةهاخسنت( ناو دةبات. واتة دةق هةميشة لة و)د
نةدات و ئةم كردةية دوا دةخات بؤ جاريَكى تر، ئةم دوا خستنةش كردةيةكى بةردةوامة و لة 

  24سروشتى واتاى دةقة.
 

 . Trace  .شوَينةوار  -ت

ة بة كات  و شويَنةوة ثةيوةندى ي))شويَنةوار ثرنسيثيَكى بنضينةيى نووسينة، ثةيوةست ني
 بة يادةوةرى هةية. بنضينةى رةهاى واتاية((  ىراستةوخؤ

( 345: 2008)د.يوسف وغليسى:  

 

دةريايةكى  نةوة،يدا دةخوليَكة جياوازى و دواخسنت تيَ يةبؤضوونى دريدا شويَنةوار ئةو ثانتايية
هةبن. نووسةر جاريَكى  دالةويَدا هةن بةر لةوةى لة الى نووسةر يةكةيرةهاى ضةمكةكانة، دةق و واتا

دووبارةيان دةكاتةوة، ئةمةش جياية لةطةلَ بؤضوونى ضةقطةرايى واتا )لؤطؤس(، ضونكة لة باوةرِى  تر
لَ ناكات، نووسةران السايى دةكةنةوةو ثيَى ولؤطؤسى دا واتا بوونيَكى تاكى رةهاية و فرةيى قبو

ا ناميَنىَ. لة ديَكةثريؤزى ضةقطةرايى ت ةزاى فرة واتاييةفوة م شويَنةوار بة الى دريدابةآل ،ناطةن
 يجياية لة شويَنةوارى )واتا( كة شارةزايانباسي كردووة دريدا كة  ىة)شويََنةوار( ئةو اليةكى ديكةوة

)ترسناكى، كؤمؤنيزم، خةبات...(  )سوور( ئاماذةى واتاسازى باسى دةكةن، بؤ منوونة رةنطى
واتا بة ثيَى كات لة هزرى  ىدةطةيةنىَ. ئةم ئاماذانة شويَنةوارى واتان و لة ئةجنامى ئاَلوطؤرِ

 مآلمرؤظةكان دروست بوون، ئينجا ئةم ئاماذانة سنووردارن و ثةيوةسنت بة بارودؤخى بةكارهيَنانةوة، بة
ة بةكات و شويَن، واتاكانى بىَ كؤتاية و تةنها يدا ثةيوةست ني لة بؤضوونى )دريدا( )شويَنةوار(

  .ةئةوةندةى دةويَت كة خويَنةرى دةق بياندؤزيتةو

 
 .140 -157عةبدوخلالق يةعقوبي،رةخنةي ئةدةبي و قوتاخبانةكاني، ال:  -: أ برِوانة -24

 .101و  100ص:  ،ابراهيم خليل)د.(، يف النقد والنقد األلسين -ب               
 .314و  315املذاهب النقدية احلديثة:مدخل فلسفي، ص:  ،بل الكومي )د.(حممد ش -ث               



 72 

وةك )بنةماى  ،ووهاوشانى بنةماى )ئةسةر( دريدا ضةند بنةمايةكى تر دةخاتة رِ
لةم بنةمايةشدا  (Disseminationووبونةوة  آل)دووبارة بوونةوة( يان )ب بةردةوامى( يان
كة زمان لة ناو  ةوةبوونةوةى واتاو بةردةوام لة دايك بوونةوةى دةق دةكاتيَجةخت لةسةر نو
ت كردنى واتاكانى هةية و خويَنةر لة كاتى خويَندنةوة دا ثةرضة كردارى رةدةقدا توانستى ث

ن و بةم جؤرة دةق واتاكان دةكات و واتاكانى دنياى شويَنةوار تيَكةلَ بة واتاكانى نيَو دةق دةب
     .  27بوونةوةدا دةبيَت واتاكانيش بةسةر هةموو دةقةكاندا بآلو دةبنةوة يَهةميشة لة نو

 
   grammatologie نيسزانستى نوو  -ث

ستايى بوونة و لة ةتةكانى ئامادةبوون و ئيَبة بؤضوونى دريدا )قسة( يةكيَك لة خةسَل
نةوار زمانى شويَ خودى خؤيدا هيض بايةخيَكى نية ئةطةر ثشتى بة )شويَنةوار( ةوة قايم نةبىَ،

دا نية يؤيةكان. هةميشة بايةخى نووسني لة خودى خية دةنطيو تايبةتي نووسينة نةك قسة
ةزاى شويَنةوارة. نووسني هةتا لة سيماكانى قسة دوور فبةَلكو لة)ئةو( ى بةرامبةريةتى كة 

سرتاكت( بوونةى نووسني قسة دةكوذيَت و شويَنى بكةويَتةوة ثةتى تر دةبيَ. ئةم ثةتى )ئة
 ))مردنى :ضونكة وةك خؤى دةَلىَ ،تةوة و سةرةجنام بة ئاسؤ و بنضينةى زمان دةطاتدةطريَ
  .بنضينةى زمانة(( و ئاسؤقسة 

( 348: 2008)د.يوسف وغليسى:  

 

كة زانستيَكى فراوانة و ثيَشرت  ،دريدا لةم راوانطةيةوة ثيَشنيارى زانستى نووسني دةكات
ني نةبووة، زمانةوانى بة هةموو لقةكانيةوة بةشيَكى بضووكى زانستى نووسينة. زانستى وبو

ى قسةو ينووسني رزطار دةكات لة ثاشكؤ دات.ةدنووسني طرنطى بة هونةرى خويَدنةوة 
ضةقطةرايى واتا، بة جؤريَك زمانى نووسني زمانيَكى ثةتى و باآل دةبيَت، لةم بوارةدا دريدا 

ضونكة جيهانيية و هيض ثةيوةندييةكى  ،زمانى مامتاتيك و ئةندازة بة زمانيَكى طرنط دةزانىَ
 كةريش نيية.ةسو و ثيَويستى بة ئامادةبوونى ق ةيبة قسةوة ني
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تة واقيع كة نووسني سةرضاوةيةو بؤضوون و )فكرة( ية دةطةيةنيَيزانستى نووسني ئةو راست
لة نووسينةوة سةرضاوة دةطرىَ، خويَنةر كة دةق دةخويَنيتةوة  زانيارى وةردةطريَت. دةق ضةندة 

زانيارى زياتر  ئةوةندة خويَندنةوةى زؤرترى ثيَويستة، لة ئةجناميشدا  بيَت سرتاكت(بثةتى )ئة
دةبةخشىَ لة ضاو دةقيَكى مردوو كة بة يةك خويَندنةوة خؤى دةداتة دةست  وةك رؤالن بارت 

 ئاماذةى بؤ كردووة. 
بةم جؤرة زانستى نووسني ئةو بريو باوةرِة هةَلدةوةشيَنيتةوة كة ))بريؤكة ثيَش نووسني 

 .ةوار هةبىَ((نهةبىَ، واتاى ئامادة ثيَش شويَ
(143: 2005:ىن)ريتشاردكري   

 

ئةو ضةمكانةى كة باس كران دةروازةى ضوونة ناو بريى رةخنةى هةَلوةشاندنةوة بوون، هةَلبةتة 
ضةند ضةمكى تريش هةن كة دريدا بة شيَوةى البةال باسى كردوون، بةآلم بة طشتى هةموويان لة 

ى هةَلوةشاندنةوة رينةدان كة باس كران. ئةوةش ثيَويستة بطوترىَ كة باخزمةتى ئةو ضةمكة سةرةكي
نطيَك نيشانى دةرةوة دةدات، رابةرةكةى كة )جاك ةخؤى لة خؤيدا وةك بلوريَك واية كة هةر جارةى ر

دريدا( ية سوورة لةسةر ئةوةى كة هةرطيز ضةمكةكانى بة جؤريَك ثيَناسة ناكريَن كة بة ئاسانى خؤبة 
بَلينَي كة رةخنةى هةَلوةشانةوة بنةماى  نيدةستةوة بدةن و ئيرت كؤتاييان ثىَ بيَت. ))بة طشتى دةتوان

ردةكاريةكانى زمانى دةق و لةويَوة ةَلدةوةشيَنيتةوة بؤ طةيشنت بة وةو يةكرِةنطى دةق هدواتاى ئاما
يةو بةردةوام ييةكانى ئاشكرا دةكات، ئةم كردةيةش ديناميكينهيَنو  دووبارة دةقةكة دةخاتة رِوو 

  تةوة((نوىَ دةبيَ
.(19: 2007:مي)د.عماد علي سل  

 

هةروةها هةولَ دةدا بطاتة رايةَلة ثةنهانةكانى دةق كة تةنيا  لة دةرةوةى واتاى رووكةشدا ئةم  
 ى رةخنةطر هةية لة هةنطاونان بةرةو واتا و مةبةست. يكارة ئةجنام دةدريَ و ثيَويستى بة سةربةست

ثسن( كة دوو تةوةرةى ؤكثوختةى بؤضوونةكانى دريدا لة اليةك و بريؤكةى )سياق( لةالى )يا
يةكانى ايكيان تيََكةلَ بة ضةمكيَكى طرنطى رةخنةى ئةدةبى دةبن كة لة كؤتوئةم بةشةن، هةردو

ي سةرةكي رةخنةي ئةدةبي كيَلة ثاش بنيادطةريش باسو سةردةمى بنيادطةرى زةق كرايةوة 
ى تيشكؤى َلكة كؤتايى ئةم بةشة دةهيَنيَت و وةك خا ئاويَزان(ةووة ئةويش ضةمكى )دةقب

 ى ىلَ ديَت بةرامبةر بة زمانى شيعر. يَضوونى قوتاخبانةكانى رةخنةى نوبؤ
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 : Intertexte  دةقئاويَزان 3-6-2-1

، بةآلم لة فةزاى رةخنةى نييةوةشاندنةوة رةخنةى هةَل ييضةمكى دةقئاويَزان ضةمكيَكى تايبةت
مةبةست لة دةقئاويَزان  رةخساوة. ؤوذانةوةيةكى زؤرى بوب هةَلوةشاندنةوةدا بوارى ثةهلاويَشنت و

))كؤى ية بةجؤريَك باطراوندى مةعريفة ذانيانة لةطةلَ يةكرتى. دةقئاويَزانثةيوةندى دةقةكان و تيَكضرِ
 ئةو دةقانةية كة لة يةك دةقدا كؤ دةبنةوة(( 

(.95: 2008)د.نعمان بوقرة:   

 
ثانتايى ئةزموونى شاعري لة بازنةى تاكة  عريدا لةوة داية كةيطرنطى دةقئاويَزان لةبوارى داهيَنانى ش

نةكانى دةبات بةجؤريَك ))دةقة كؤن و نويَيةكان لة وكةسى رزطار دةكات و بةرةو ئاسؤى كؤى ئةزمو
بةشيَوازي جؤراو جؤر دووبارة ضةمكى نوىَ دةخةنةوة نيَو  و كايةيةكى تازةدا بةثةيوةنديةكى  دياليَكتيكى

 (.161: 2006د.حافز املغربى:كارا دةكةن(( ) دا ان نوسةر و خويَنةرودةقى تازةو بازنةى وةرطرتن لةنيَ
 ميشال فؤكؤ ثيَى واية كة هةموو بواريَكى مةعريفة بةتيَرو تةسةىل قسةى لةسةر كراوة،

لةم بوارةشدا  ية بةريَطايةكى تر،يئةوةى ئيَمة دةينووسني  دووبارة بةرهةم هيَنانةوةى زانيار
 نةكان وو كة ليَكضنيبَلي  ناكرىَ

ذانى دةقةكانة بةَلكو  سروشتى دةقئاويَزان كة تيَكضرِ يان نةثاراستنى ئةمانةتى زانستى، ،ى بنيالسا
 (( نلة ناو يةكرتى ))لة دياردةى ئةو ليَ وةر طرتنانة دةضىَ كة ثيَشرت بة دياردةى دزى ئةدةبى ناودةنرا

(.186: 2006)د.امحد رمحانى:  

 

 وسةرى دةق دوو جؤرى هةية:ونى مةبةستى يَدةقئاويَزان بةث
 :دةقئاويَزانى لة خؤوة/1
يان  ،يان لةويَنةى شيعرى ،لةم جؤرةياندا شاعري سوود لة بريؤكةى كةسانى تر  

خويَنةر  بةآلم دةقاو دةق وةك خؤى دةرناكةوىَ، ،لةدةربرِينيَكى دياريكراويان وةردةطريَت
 ةوة.يتيان خويَندووية ،كة هةمان شتى بيستووة ت،هةست دةكا

 : دةقئاويَزانى بةمةبةست/2
لةم جؤرةياندا نووسةر سوود لةكةسانى تر وةردةطريَت و ئةم كارةش بةئاطادارييةوة دةكات و ئاماذةش 

 نى ناوىَ.وبووبةدةقةكةى ثيَش خؤي دةكات، ئةركى خويَنةر لةم جؤرةياندا زؤر ئاسانرتة و ماندو
(129-124:2001)د.امحد حممد قدور:  
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يَنجانةكانى ناكات، و ئاماذة بة هةَل ةيدةقى ئةدةبى سةرضاوةى ني كة ةربةطشتى ديا 
بوارةشدا ميتؤدى  مئاشكراكردنى ئاويَزانةكانى ثيَويستى بةئامرازو ميتؤد هةية و لة بؤية

دةقةليَكضووةكان  ضونكة لة فةزاى)شويَنةوار( دا هةموو ،دةريَكى باشةينةوة يارمةتندهةَلوةشا
 بوون ةكانى دةقئاويَزانييردى دةقى ئةدةبى ثةنهانينةوةى وةبن، ليَكؤَلدابةيةك دةطةن و ئاشكر

و تةمومذ لةشيعردا دياردةكان دةشاريَتةوة، لةوانةشة هةندىَ  )رةمز ضونكة ،ئاشكرادةكات
بةآلم لةناوةرؤكدا هاوتابن و ئاويَزان بوونى  ،دياردة دةربكةون لةرواَلةتدا دذى دةقةكة بوةسنت

 ئةم دياردة شاراوانة تةنها بةشيكردنةوةو هةَلوةشاندنةوة ئاشكرادةبيَ( دةق دروست بكةن،
 ( 74-2004:75:مارغوت هاينمان و فولفغنغ هاينمان)

 دةتوانريَ دةقئاويَزان بةضوار ريَضكة ئاشكرابكريَ: 
شتنى رستةو دووبارةكردنةوةو كيَش و رِا: وةك دةستةواذةو دا/ لةبونيادى زمانةوانى د1

 .رمؤسيقاي شيع
بةسةر دةقى  وى دةقى ثيَشوي/ لةخستنةرووى فيكرى دا: وةك زاَلبوونى سيَبةرى فيكر2

 وداوةكان و هةَلويَستةكان.وبةردةست لةريَى باسةكان و ر
 وى ثيَشوقةكانى دةيى رةطةزة بونياديي/ لةئاويَزان بوونى بونيادطةريدا: دةقى دوا3

 و شويَن و كيَرظى رووداوةكان. تاوى كوةكان، يان لةريدةخوازىَ،ض لةرووى كةسايةتي
/ لةدةرهيَنانى ضاثدا: وةك قةوارةو رةنطى نووسينةكان و فؤنت و ناونيشانةكان و 6

 دابةشكردنى ثانتايي يةكان و دياردةى تريش.
(117-115:2004:آل)عةبدوملوتةَليب عةبدوَل   

 

ان بةزمانى يطينرط ةخنةييانةبوون كةبابةتانةي لةم بةشةدا باسكران ئةو ريَبازة رِ وئة
ريَبازى ترى رةخنةيى هةن كةبوارى كاركردنيان زمانى شيعر ناطريَتةخؤ بؤية ليَرة  .شيعرداوة

وردكردنةوةى بؤضوونى ئةم ريَبازانة سةبارةت بةزمانى شيعر و ضييةتى زمانى  باسنةكراون،
       دا دةخريَتةروو.كتيَبةشيعر  لةبةشى دووةمى ئةم 
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 بةشي دووةم
 

 وةَيكهاتةي زمانى شيعرى لة روانطةى ميتؤدةكانى رةخنةى ئةدةبى نوَيث
 

لةم بةشةدا لة ضوار باس ثيَكهاتةي زماني شيعري دةخريَتة رِوو، باسي يةكةم لة رِووي 
رِووي شيَوازطةرييةوة  باسي دووةم لة ،بنيادطةرييةوة ثيَكهاتةي رِيَزمانيي زمان رِوون دةكاتةوة

هةر ئاستيَكي رِيَزماندا رِوون دةكاتةوة، باسي سيَيةم بةثشت بةسنت  ةلبةشيعري بووني زمان 
باسي ضوارةم لةرِوانطةي رةخنةي  ،بة رِةخنةي سيميؤلؤذي لة بنيادي واتايي شيعر دةدويَ

 هةَلوةشاندنةوةوة لة زماني شيعري دةدويَ لةئاسيت دةق دا.  
 
 باسي يةكةم: 1-2
 يةوة:يبنيادطةرى فؤرماَليست زمانى شيعرى لة ِروانطةى يثَيكهاتة 

ئةوة خراية رِوو كة زمانى شيعرى لة رِووى ثيَكهاتةى كتيَبةدا لة دةروازةى ئةم 
يةش لة رِووى يزمانييةوة لة زمانى قسة كردنى ئاسايى جياوازة، ئةم جياواز

ى ةرِووى ضؤنيةتى ريَزبوون و جووَل ة، بةَلكو لةيثيَكهيَنةرةكانى زمانةكة ني
نى زمانة ))ضؤنيةتى دارِشنت لة شيعردا  مةبةستيَكى طرنطة، ضونكة اكثيَكهيَنةرة

دةداتة خويَنةر، ثؤل ظاليَرى دةَلىَ: ثةيوةندى شيعرو ثةخشان وةك  يئيحاى تايبةت
)...( سةما لةطةلَ ئةوةى هةمان ئةندامةكانى رؤيشنت  ثةيوةندى رؤيشنت و سةما واية

ةش بؤ يية تايبةتةى هةية و ئةو جووَللَووبةكار دةهيَنيَت، بةآلم سستةمى تايبةتى ج
 ( 379: 1982: هالل )حممد غنيمي خؤى مةبةستة(( 
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ة، يني ييش جةختى لةسةر دةكاتةوة كة ))قسةى شيعر هةمان ئةم مةبةستة )جان كؤهني(
لة ضؤنيةتى  ةيييَك وشةية، بةآلم زمانى شيعرى هةية كاتيَك زمان بريتكاتيَك قسة كؤمةَل

 ( 165: 1984)جان كؤهني: .  لة ثالَ يةكرت(( نريَزكرنى وشةكا
ليَكؤَلينةوةي  تةوة.يَى دةقى شعرى دةكؤَليستى لة بنيادى زمانبنيادطةرى فؤرماَل    

 ي دا ئةجنام دةدريَت:سىَ ئاستى سةرةكزمانيش لة 
 
 ب/ فؤنؤلؤذى      أ/ فؤنةتيك      / ئاستى دةنط: 1
 ب/ سينتاكس  / ئاستى ريَزمان:  أ/ مؤرفؤلؤذى     2
 ( 68: 2007عةبدولسةالم نةمجةدين عةبدوَلآل:ب/ثراطماتيك )  أ/ سيمانتيك  / ئاستى واتا:3

 دا لةم بةشة لةطةلَ رةخنةى سيميؤلؤذى باسى دةكريَت.  (2-3) باسيئاستى واتا لة 
 
 ئاستى دةنطسازى:     1-1-2

)ئةركى ئةم نيزامة )ينةوةى ئاستى دةنط دةدات زانستى دةنطسازى طرنطى بة ليَكؤَل
 ث.د.نةوةى ئةندامانى ئاخاوتنةوة(( )آلوورفيمى وشةكانة بؤ دةنط بة هؤى جؤينةوةى مطؤرِ

 ( 50: 1990تاح: ةوف فوحمةمةد مةعر
 دةنطسازى دوو لقة زانستى ىلَ دةبيَتةوة:

  
 : فؤنةتيك   1-1-1-2

تةوة يَدةنطانة دةكؤَل وةكريستالَ بةم جؤرة ثيَناسةى دةكات: )زانستيَكة لة دروست كردنى ئ
ن و وةسف كردنى جؤرى لةكاتى دةربرِيندا بةكاريان دةهيَنىَ، هةروةها هةوَلى ثؤليَ ــكة مرؤظ

 ( 16: 1382دةنطةكان و دياريكردنى ويَنةى دةنطةكانيش دةدات( )ديويد كريستال: 
يةكرتى جيا  ةنيان دةكات و جؤرةكانيان لتةوة و ثؤليَيَكةواتة ئةم زانستة لة دةنط دةكؤَل

ينةوةى دةنط لةم ئاستةدا ثشت بة ضؤنيةتى بةكار هيَنانى دةكاتةوة، ئةوةى طرنطة ليَكؤَل
دةنطةكان نابةستىَ واتة ))ئاورِ لة ئةركى دةنطةكان ناداتةوةو دةنطةكان دةخاتة ذيَر 

ن يَسوب حي)تاَل  ينةوة بة بىَ ئةوةى بايةخ بؤ ئةوة دابنىَ كةسةر بة ض زمانيَكن((ليَكؤَل
ثؤليَن كردني دةنطةكان بةثيَي بنةماي جياجياوة دةكريَت، بنةماي  (.1: 2008ىل: ةع
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لة رووى دةركةوتنةوة دةنطةكانى زمانى كوردى بؤ يةكةم دةركةوتن يةكيَكة لةو بنةمايانة، ))
 جار بةم شيَوةية ريَكخراوة لةكةمةوة بؤ زؤر: 

 / دةربازة كثةكان    / ث،  ت  ،  ك    / 1
 ان             / ف ،  س،   ش  / كةبةخشث

 ئةفريكيتى كث          / ض  / 
 / دةربازة دةنطدارةكان    / ب   د    ط / 2

 بةخشثةى دةنطدار      / ظ ،  ز ،  ذ  / 
 ئةفريكيتى دةنطدار    / ض / 

 / دةنطةكانى ناو لووت  / م ،  ن  / 3
 / دةنطة الوةكييةكان   /   لَ ،  ل / 6
 لةرزؤكةكان   / رِ ، ر /  / دةنطة5
 / بزويَنة بةرزةكان   / ي ،  وو  /، نيوة بزويَنةكان  / و /، / ي / 4
 يَوان    / و ، ة ، ى / ن كاني/ بزويَنة7
  ، ئؤ /... ئةم دووانة هةرة دةركةوتوون /1/ بزويَنى     / 8

( 6: 1991)رةمحان ئيسماعيل حةسةن:   

  
  فؤنؤلؤذى: -2-1-1-2

تاَليب واتة )لة زمانيَكى دياريكراودا( ) ،ينةوةى دةنطة لة دؤخى طؤكردنداؤَلكزانستى ليَ
 ( 13: 2008ىل: ةعحوسيَن 

 كاتىَ دةنطةكان دةكةونة دؤخى طؤ كردنةوة، دابةش دةبن بؤ: 
 ث.د.))بضووكرتين دانةية كة ئةركى جيا كرنةوةى واتا دةطريَتة ئةستؤ(( ) فؤنيم:أ/ 

 ( 43: 1991تاح: ةوف فوعرمةد ةمةحم
انةن كة جياوازى واتايى دروست ناكةن، وةك / خ / و / غ و: ئةو دةنطة ليَكضوئةلؤفؤنب/ 

 لة وشةى )باخ، باغ( دا.  /
م لة آللة دةرضةدا، بة بوونيانة هاوبةش ئةوةى كة دةنطةكان دةكاتة ئةلؤفؤنى يةكرتى،     

 خوارةوة ئةلؤفؤنى يةكرتن:  ىية ئةم دةنطانةيَيةكاندا وةك يةك نني، بةو ثيَذ لةرينةوةى
 ( 47: 1990تاح: ةوف فوعرةد مةمةحم ث.د.) )ف/ ظ(، )س،ز(، )ش،ذ(، )خ / غ( 
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 لة ئاستى دةنطسازى دا كاتىَ دةنطةكان يةكرتى دةطرن )برِطة( دروست دةكةن. 
 
 : برِطة     3-1-1-2

 لة ثيَناسةى برِطةدا دوو بؤضوون هةية: 
 ةتيكى: نبؤ ضوونى فؤ-1
 استى دوو الداية. طة زجنريةيةك دةنطة لووتكةيةكى هةية كة لة ناوةرِبرِ -أ 
 ية لة رؤنانى وشةدا. ةبضووكرتين يةك -ب
كة فؤنيم لة ناويدا بة ئةركى خؤى  يةةيبرِطة ئةو يةكة بنضينةي)بؤضوونى فؤنؤلؤذى:  -2

 .هةَلدةستىَ(
  .(52: 2002)د. مراد عبدالرمحن مربوك: 

يةكدا بةندة بة ذمارةى بزويَنةكانةوة لةم وشةيةدا، واتة )ضةند ةشطةكان لة وذمارةى برِ
تاح: ةوف فوعرةد مةمةحم ث.د.ك هاتووة(( )ةوةندة برِطة ثيَئبزويَن لةوشةيةكدا هةبىَ، 

( برِطةلة زمانى كورديدا بةثيَى ياساكانى فؤنؤتاكتيكى زمانى كوردى ريَز دةبن، 74: 1990
 ثوختةى ياساكان ئةمانةن: 

 مي يةكةم لة هةر برِطةيةك كؤنستانتة. ين/ فؤ1
 / ثاش ظاول ثرت  لة دوو كؤنسبنانت نايةت. 2
 / ثيَش ظاولَ ثرت لة دوو كؤنسنانت نايةت.3
 / برِطة بة بىَ ظاول دروست نابىَ. 6
 / ظاولَ لةسةرةتاى برِطة ناييَت. 5
 / دوو ظاولَ ثيَكةوة ناييَت.4
  .(55: 2007: عةبدولسةالم نةمجةدين عةبدوَلآل)

 بةكانى برِطة لة زمانى كورديدا ئةمانةن: بة ثيَى ئةو ياسايانة قاَل
 وةك )دة، تؤ، زىَ،...(                        c v/ برِطةى سووكى ئاسايى     1
 وةك )دار، من، شيَر،...(                       cvc   / برِطةى ثرِى ئاسايى     2
 وةك )سارد، مةرد، كورت،...(                     c v c c/ برِطةى طرانى ئاسايى    3
 وةك )ضيا، ثشوو، برِؤ،...(                     c c v    / برِطةى سووكى ليَكدراو6
 وةك )بذار، بزووت، ديار،..(                   c c v c/ برِطةى ثرِى ليَكدراو       5
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                              ..(وةك )خواست، بنيَشت،               c c v c c    / برِطةى طرانى ليَكدراو 4
 .(15: 2005)د. شيَركؤ بابان:                                                          

 
ايةكى تر هةية سةبارةت بة دةست ثىَ كردنى برِطة بة )ظاولَ( لة زمانى كورديدا و ثيَى رِ

دةكريَت بة )ظاولَ( دةست ثىَ بكات، ئةطةر ئةم رِايةش بة ياسايةكى  واية كة برِطةى كوردى
 بؤ برِطةى كوردى زياد دةبن و بةم جؤرة:  ديكةيب فؤنؤتاكتيكى لة قةَلةم بدريَت ئةوا سىَ قاَل

 ى( )وةك ئامرازى بةسنت                   v       / برِطةى سووكى ناتةواو  7
 وةك ئامرازى كؤ )ان(                       v c/ برطةى ثرِى ليَكدراو      8
 وةك ثارضولكةى )اند( لة )سوتاندن( دا.                    v c c/ برِطةى طرانى ناتةواو     9

 ( 15: 2005)د. شيَركؤ بابان: 
يةكانى زمانى كوردى طوجناو نية و تةنانةت خودى يم رِاية لةطةلَ ياسا فؤنؤتاكتيكم ئةآلبة

 سةرضاوةى ثيَشووش لةطةلَ برِطة برِطة كردنى زمانى كوردى ناطوجنيَن، بؤ منوونة:  ىنمنوونةكا
 /دا / راى / ب / رام  /      داراى برام          ى( بةسنت، وةك:)/ 1

 ى( بة برِطةى ثيَش خؤيةوة لكاو نةيتوانى تةنيا بىَ. )ليَرةدا ئامرازى 
 / ك / ضان /.                 / ئامرازى  كؤ )ان(. وةك: كضان.2

 نستانتى )ض( ى بؤ خؤى راِِكيَشا. لةم منوونةشدا )ان( نةيتوانى برِطةيةكى سةربةخؤ بىَ و كوَ
 / تان / دن /.  وتاندن(دا. / سوو/ ثارضؤَلكةى )اند(، لة هةمان منوونةى )سو3
ية ؤب وةك ديارة خودى ثارضؤلكةكة كةبرِيار بوو برِطة بىَ، خؤى نةطرت و ثارضة بوو. 

 بةكةى سةرةتا باس بكريَن. ناكرىَ ئةو راية بسةمليَت و راست واية شةش قاَل
ينةوةى زمانى شيعرى بؤ ئاشكرا كردنى بنيادى مؤسيقايى طرنطى دةنطسازي لة ليَكؤَل

تيكى يَستشيعرةكةية هةَلبةتة لة رِووى دةنطسازييةوة ))هيض دةنطيَك لة خؤيةوة بةهايةكى ئيَ
م برِطةكانى وشة و ضؤنيةتى ريَز آل( بة145: 1987واوسنت وارين:  كة(( )رينيةويليليني

 بوونيان كيَشى شيعرى دروست دةكات و بناغةى ريتمى مؤسيقاى زمانى شيعر دادةمةزريَنىَ.
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 ئاستى وشةسازى مؤرفؤلؤذى:     2-1-2  
كانى ةرئةم ئاستةى  زمانةوانى طرنطى بة وشة دةدات لة رِووى رؤنان و دانة ثيَكهيَنة

و ئةو ياسايانةى كة وشة دروست دةكةن. بضووكرتين دانةى ئاستى مؤرفؤلؤذي ثيَى ةوش
 دةطوترىَ )مؤرفيم(. 

 
 :  مؤرفيم    1-2-1-2

 بؤ ناساندن و ثؤلني كردنى )مؤرفيم( يش دوو بنةما هةية: 
 :بنةماى واتايى/ 1
 هةبيَت. ىبة ثيَى ئةم بنةماية: مؤرفيم بضووكرتين كةرةسةى زمانةكة واتا 

( 81: 1990تاح: ةوف فوعرةد مةمةحمث.د.   

 

 بةآلم ئةم بنةماية ضةند طرفتيَكى هةية لةوانة: 
أ/ هةندىَ كؤمةَلة دةنط هةن لة هةندىَ وشةدا مؤرفيمن و لة هةندىَ بارى تردا مؤرفيم 

 نني، وةك: 
ضونكة  ،يمنفرمؤرفيمى )نا( لة دةيان وشةى وةك )ناخوات، نارِوات، نارِيَك، نابةجىَ،( مؤ

 واتاى وشةى ثيَضةوانة دةكةنةوة. بةآلم )نا( لة )وشةى )ناشنت، ناوةخن، ناوةرِاست، ناوك،..( 
مؤرفيم نني، كةواتة هةر كؤمةَلة دةنطيَك لة باريَكدا واتاى هةبوو مةرج نية مؤرفيم بيَت 

 ة. يضونكة لة بارى تردا واتاى ني
 فيمن وةك )ثيَشطرةكان(. بؤ منوونة: رؤية، بةآلم ميب/ زؤر مؤرفيم هةن واتايان ن

 (  9، 8::2004م. سةباح رةشيد قادر:  و  تاحةوف فوعرةد مةمةراضةنني، داضَلةكني )ث. د. حم
 :بنةماى ئةركى/ 2
بة ثيَى ئةو بنةماية ))مؤرفيم دةوريَكى سينتاكسى هةية كة لة رؤنانى ريَزمانيى  

دةبيَتةوةو  دووثات   ز و رستةدافريَ لة وشة و  طةورةتر لة خؤيدا دةينويَنى بة واتاى ئةوةى
 ئةمانة دروست دةكات((

 (81: 1990تاح: ةوف فوعرةد مةمةحمث.د. )                                    
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ئةم بنةماية مؤرفيمة واتادارو مؤرفيمة بىَ واتاكانيش دةطريَتةوة، منوونةى ئةو 
 ى ئةركى ريَزمانيةوة مؤرفيمن، وةك: ؤهبةآلم بة  ،ةيانةى كة واتايان نيميفمؤرفؤ

 أ/ ئامراز كؤكردنةوة )ان( 
 ب/ ئامرازى ناساندن )ة كة( 

 ج/ جيَناوة لكاوةكان. 
ية و تةنيا لة زةينى مرؤظدا يرفيم هةية بوونى فيزيكى نؤدةبىَ تيَبينى ئةوة بكريَت كة م

دا كة لة تيثةرِ ىتاك لةطةلَ كارى رابردوو بوونى هةية، وةك مؤرفيمى كةسى سىَ يةمى
 ( داية. Øشيَوةى )سفر  

 وةك )هامت( دوو مؤرفيمة: هات + م. 
 يةمى تاك( يَس كةسي)  Ø)هات( دوو مؤرفيمة: هات +   

لة اليةكى ترةوة )مؤرفيم( هةية زياتر لة شيَوةيةكى فيزيكى هةية، واتة بة ضةند     
 شيَوة دةردةكةويَت و ثيَيان دةطوترىَ ئةلؤمؤرف. 

 
  ئةلؤمؤرف:      2-2-1-2

 .)ئةلؤمؤرفةكان شيَوة جياوازةكانى هةمان مؤرفيمن( 
 ( 263: 2006مني: ئةر ةموث. وريا ع

 منوونةى ئةلؤمؤرفةكان وةك:  
 / ئةلؤمؤرفةكانى مؤرفيمى ثيَناسني / ة كة / ئةمانةن 1

 ـ ةكة: ثياوةكة. 
 ـ يةكة: ضرايةكة. )زارى هةوليَر( 

 مانى( يَ)زارى سل  ـ ؤكة: خانؤكة. 
 )زارى سليَمانى(  .  ـ ئيَكة: قاثيَكة

 )زارى سليَمانى(      ـ كة: ضراكة.
هةندىَ ئةلؤمؤرف بة هؤى بوونى ئةلؤفؤنةكان دروست دةبن: واتة بة كاريطةرى     

 طؤكردندا، وةك ئةم منوونانة:       طؤرِانى دةنطى لة كاتى 
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( 14: 2004سةباح رةشيد قادر:  .د و تاح ةوف فوعرةد مةمة)ث. د. حم  

كو تةنها يةكرتى تةواو دةكةن و ئةلؤمؤرفةكان ناتوانن جيَطرةوةى يةكرتى بن، بةَل 
 هةريةكةيان لة بوارى تايبةتى خؤيدا دةردةكةويَت. 

 
 ثةيوةندى نيَوان مورفيم و وشة:       3-2-1-2

 وشةيةك واتاى خؤى هةية، رية و لة رِووى واتاوة سةربةخؤية، هةيوشة دانةيةكى فةرهةنط
ة، راستة مؤرفيم هةية وشةيةكى تةواوة، يان راسترت يرفيم هةموو كاتيَك بةو شيَوةية نيؤم مآلبة

ينَي وشة هةية لة يةك مؤرفيم ثيَكديَت وةك )دار(، )هةوليَر(، بةآلم وشة هةية لة ضةند واية بَل
ر + ةكة( ثيَكهاتووة.  ئةمةش بؤ اد)دارةكة(. لة دوو مؤرفيمى )    مؤرفيميَك ثيَكديَت وةك

))مؤرفيم لة دواى مؤرفيم بة  يَتةوة كة زمانيَكى لكاوة واتةسروشتى زمانى كوردى دةطةرِ
 .انى بةسةر دا بيَت((يان طؤرِ ،ؤنةتيكييان تيَك بضىَفيةكرتةوة دةنووسيَن بىَ ئةوةى شيَوةى 

(85: 1990تاح: ةوف فوعرةد مةمةحم ث.د.)  

 
 ى مؤرفيم.ناجؤرةك -6-2-1-2

ى يطرنط ي خوارةوةم ئةو دابةش كردنةآلمؤرفيم دابةش كردن و ثؤل كردنى زؤرة، بة     
 خؤى هةية، ضونكة هةموو جؤرةكانى  مؤرفيم دةطريَتة خؤى. 
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 ( بةم جؤرة شى ةربة ثيَى ئةم ثؤلكردنة رستةى )هونةرمةندةكان بة ريَطةوةن بؤ ئيَ
 

 دةكريَتةوة 
 هونةر: ئازاد )بنكةى سةربةخؤ( )ليَكسيكى(

 . مةند: بةند )طريةك، ثاشطر( 
 . ةكة: بةند )نووسةك، دواطر( 
 . ئان:  بةند )نووسةك، دواطر( 

 بة: ئازاد )بنكةى سةربةخؤ، ئةركى( 
 . ريَطة: ئازاد )بنكةى سةربةخؤ، ليَكسيكى( 

 مانى، ثاشطر( ز. ةوة: بةند )طريةك، ريَ
 .ن: بةند )نووسةك، دواطر( 

 بؤ: ئازاد )ئةركي(
 (  30ـ  29: 2004. سةباح رةشيد قادر: دتاح، ةوف فوعرةد مةمة)ث. حم ئيَرة: ئازاد )ئةركى(

لة ئاستى مؤرفؤلؤذي دا زمانى شيعرى سوود لة دياردةيةك وةردةطرىَ بؤ مؤسيقاى 
 شيعرى ئةويش دياردةى)هيَز( ة.
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  ز:يَه 5-2-1-2
 كى دةنطيية لة ثرِ لةسةر يةكىَ لة برِطةكانى وشة سةرهةَلدةدا(( يَ))زيادة وزةي

   (286: 206وريا عومةر ئةمني:  .)ث
))مرؤظ كاتىَ قسة دةكات بة سروشتى خؤى يةكيَك لة برِطةكانى هةر وشةيةك توندتر لة 

     ى دةطوترىَ هيَز((يَثلة دةربرِينى برِطةدا  ةبرِطةكانى تر دةردةبرِيَت، ئةم توند كردن
(  159: 2007)د. ابراهيم انيس:   

 
 شويَنى هيَز لةسةر برِطةكانى وشةدا واتاى وشةكة دةستنيشان دةكات، بؤ منوونة: 

طةى كؤتايى بيَت )ئازادى( ئةوا بة واتاى ئةطةر هيَز لةسةر برِ دالة وشةى )ئازادى( 
)ئازادى( واتة )تؤ ناوت  دووةم بيَت، ى)سةربةستى( ديَت، بةآلم ئةطةر هيَز لةسةر برِطة

 يان واتة)تؤ سةربةستى(. ،ئازادة(
 
 :ئاستى رستة سازى      3-1-2 

يتةوة كة ينةوةى فريَزو رستة دةدات و لةو ياسايانة دةكؤَلئةم ئاستة طرنطى بة ليَكؤَل
 سنوورى فريَزو رستة دياريدةكةن. 

 
 : فريَز     1-3-1-2

ن زياتر ثيَكديَت بة مةرجيَك ثةيوةنديةكى سينتاكسى بة هيَز اي ،لة مؤرفيميَكى سةربةخؤ
لة نيَوانياندا هةبيَت. وةك ثيَكهيَنةريَكى طةيةنةر دةكةويَتة نيَوان وشةو رستة، واتة لة رووى 

 رؤنانةوة لة رستة بضووكرتةو لة وشةش طةورةترة.
(63: 2002مال: ةىل كة)ديار ع  

  
ت، ئةطةر كارى تيَدابوو ئةوة فريَزى كاريية، ئةطةر كارى تيَدانةبوو، يَديان زياتر ثيَك ،فريَز لة وشةيةك

ئةوة فريَزى ناويية. فريَزى ناويش يةكةيةكى طرنطى رستةية، لة رووى ئةركةوة )دةبيَتة بكةرى رستة، يان 
 .ى كارى فراوان دةكات و دةبيَتة بةر كار، يانيش دةبيَتة تةواوكةرى ئامرازى ثةيوةندى(يَطر

( 34ـ  35: 2002وليا حمةمةد:  مة)حات  
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 سادةترين جؤرى فريَز ئةوةية وةك وشة بيَت. بؤ منوونة ناويَك بيَت، يان كاريَك. رستةيةكى وةك: 
 )هيَمن هات(. لة دوو فريَز ثيَكهاتووة:          

 
 

                                                                
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             :بةثيَي جؤري كةرستة سةرةكييةكةي دوو جؤري هةية فريَز 
 
 :فريَزى ناوى   1-1-3-1-2

ناويَك بة كة )بريتى ية لة رؤنانيَك، كة ثيَكهاتووة لة رةطةزيَكى سةرةكى)سةر(
 ة(ووزياتر، كة بة ئارةز نيا ،دةناسريَتةوة، لةطةلَ وشةيةكى شويَنكةوتووش

( 36: 2000د: ةمة)حاتةم وليا حم  

 

ة، شويَنكةوتووةكان لة رووى ئةركةوة دةبنة يذمارةى شويَنكةوتووةكان دياريكراو ني
ديارخةرى ناوى )سةرة(، شويَنى شويَنكةوتووةكان بة ثيَى جؤرى كةرستةكانيان بةم جؤرةى 

 يَت: خوارةوة دةطؤرِ
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 يةكةم:
 :ديارخةرةكانى ثَيش سةرة 
 يَك وشةو كةرستةى ريَزمانني: كؤمةَل شئةواني 
 وشةكانى )هةر، تةنها، بةند كةرةكان(  /1
 / ئاوةَلناوى نيشانة )ئةو ـ ة( بة هةموو دؤخةكانى تاكوو كؤو نيَر و مىَ و دوور و نزيك. 2
 / ضةنديَتى: 3
 أ / وشةى )ضةند، هةموو، طشت، هةند(   
 ب/ ذمارة.   
ديار خةرى ناويَكى طشتى، تةنها ئةو رؤنانةى كة بةم  ةت/ ئاوةَلناوى ثلةى باآل: دةبي6َ

 جؤرةية: 
 أ/ ئاوةَلناوى سادة + ترين               جوانرتين 

 / بريناو )بدل(: بريناو دةبيَتة ديارخةرى ناوى )سةرة( لة فريَزدا. وةك:5
 مامؤستا ئازاد هات. مامؤستا: ديارخةرى ناوى )ئازاد( ة. 

ئامرازى ثرسيارانةى كة وةك هاوةَلناوى ثرس بةكارديَن، دةبنة  وة/ ئامرازى ثرسيار: ئ4
 ديارخةرى سةرة. 

 ئةم هاوةَلناوانةش وةك )كام، ضةند، ض(. 
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 دووةم:
 :ديارخةرةكانى ثاش )سةرة( 
 ئةمانةش دوو كؤمةَلة ديارخةرن:  
 
  :/ ئةو كةرستانةى كة بة بَى ئامرازى خستنة سةر دةبنة ديارخةر1

 و نةناسراو( ى تاك و كؤ. وةك:  فيمى )ناسراورؤأ/ م
 منداَلةكة، منداَلةكان 

 يَك، منداآلنيَك منداَل
 كورِطةلةكة 
 كورِطةليَك 

 
  :ب/ جَيناوى خاوةنيةتى

ى ناوى و طريَيةكة لة دواوة فراوان دةكات، بةم يَجيَناوى لكاو دةبيَتة تةواكةرى سةرةى طر
 : باوكم هات. كةجؤرةش ضةمكى خاوةنيةتى دةبةخشىَ و

 
 :ث/  نازناو

)نازناو( لة رِووى يةكثارضةبوونى لةطةلَ ناوى سةرة، وةك )بريناو( ة. هةردووكيان قسةى 
ئةوةيان لةسةرة كة ديارخةرى سةرة نةبن، بةَلكو بةشيَك بن لةسةرة، بةآلم راستيةكةى ئةوةية 

ى دةبيينن لة روون رةضونكة لة رووى ئةركةوة ئةركى ديارخ ،وةك ديار خةر بذميَردريَن
 . دا كردنةوةى ناوى )سةرة(

 منوونةى نازناو: 
 د ثاشا. ومةمحو   
 حةسةن ئاغا.   
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 ستة: ض/ الِر
 ة و بةشيَكة لة رستةى سةرةكى. يئةو رستة شويَنكةوتووةية كة سةربةخؤيى سينتاكسى ني

 الرِستة دةبيَتة ديارخةرى )سةرة( ى طرىَ. بؤ منوونة:
 ر نيشت، جوانة. ادكؤتر، كة لة سةر

 
/ ئةو كةرستانةى كة ثَيويستيان بة مؤرفيمى خستنةسةر هةية بؤ 2

  :ئةوةى ببنة ديارخةرى )سةرة( ى طرَى
 ى ناوى: َيأ/ طر

يةكى يَيةكى ناويى تر، لة دواوةى )سةرة( دةكرىَ ضةند طريَطريَى ناوى دةبيَتة ديارخةرى طر
 ناوى ببنة ديارخةر، بؤ منوونة: 

 . )يةك ديارخةر( راوةزارةتى ك
 وةزارةتى كاروبارى شةهيدان و ئةنفالكراوةكان. )زياتر لة يةك ديار خةر( 

  :طريَى ناوى فراوان دةكات و دةبيَتة ديارخةرى سةرة، وةك
 هةنارى شريين. 

 بوو، ئةوا مؤرفيمى )ة( لة جياتى مؤرفيمى )ى( خستنةسةر بةكارديَت. وئةطةر ناوى )سةرة( ناسرا
 شريينةكة. ةوةك: هةنار

 
  :وةك :ث/ ذمارة لة دؤخى ثلةيى دا

 قةلةمى دووةمم شكا.
  

 ج/ ضاوط: 
يةكة فراوان بكات.       يَى ديارخةرى ببينيَت و طرضاوط دةتوانيَت لة دواى )سةرة( ى طرىَ رؤَل

 وةك:  زةويى كيَالن دةبىَ نةرم بىَ. 
 

 ى ئاوةَلكارى: وةك: َيض/ طر
 كؤترى سةردارةكة فرِى.
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  فريَزى كارى:   2-1-3-1-2
بنةماكاني رؤناني فريَزي كاري بة كورتي دةخريَتة روو لةبةر ئةوةي مامةَلةي راستةوخؤي 

 زماني شيعري زؤرتر لةطةلَ فريَزي ناويية. ياسايةكاني رؤناني فريَزي كاريش ئةمانةن:  
 / ف. ك           رِةطى كار + راناوى لكاو.1
 + كار + راناوى لكاو. ن/ ف. ك           ف. 2
 / ف. ك            ف. بةند + كار + راناوى لكاو.3

 ثريثؤزيشن + ط. ن.  ف. بةند                                
 / ف. ك )بوون(            تةواوكةر + بوون + راناوى لكاو.6
 
 كارى تيَنةثةر     / ف. ك                 5

 ف. ن + كارى تيَنةثةرِ      +  رِاناوى لكاو + )ئاوةَلكار(                                
 ف. بةند + كارى تيَنةثةرِ                               

 ( 44: 2007: آل)عةبدولسةالم نةمجةدين عةبدوَل
 رِستة: 2-3-1-2    

 بنيادى ريَزمانيى رستة لة زمانى كورديدا بةم جؤرةية:        
( كورتةى وشة subject + object + verbبةركار + كار( واتة ) +)بكةر 

 ( ية. تيَكضوونى ئةو ريَزبوونة واتا دةشيَويَنى، بؤ منوونة: SOVئينطليزيةكانيش )
 كرِى كورِةكة كتيَبيَك..         * كورِةكة كتيَبيَكى كرِى

 
   28:ستةقاَلبة ريَزمانييةكاني رِ  1-2-3-1-2

 
 لة رِبزبووني كةرستةكاني رِستةدا سوود لةم سةرضاوانة وةرطرياوة:  -28

قةيس كاكل تؤفيق)د.( : وانةكاني بابةتي سينتاكس، زانكؤي سةآلحةددين، كؤليذي قةروةردة،قؤناغي  -أ
 .2003 -2002سيَيةم، 

 .55 -60فريَزي ناوي و فريَزي كاري لةكرماجنيي ذووروودا،ال: ،حاتةم وليا حمةمةد -ب
 .91 -54ديق بةطيخاني، ريزبووني كةرستةكان لةزماني كوردي دا، ال:سئاواز حةمة -ث
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 يكة ريَزبوونى ئاسايى كةرستةكانى رستة لة زمانى كورديدا بة جؤر  ىةبة ثيَى ئةو بنةماي 
(SOVية) )يةكانةوة يكة بة هؤى كةرستة الوةك )بكةر + بةركار + كار(، كاتيَكيش كة )رِستة

بة ريَزمانييانةى )وةك تةواوكةرةكان و ئاوةَلطوزارةكان و سةربار( فراوان دةكريَ، ئةم جؤرة قاَل
 يَت: وةرستةمان دةست دةكِِ

 ـ بكةر + كار:     من هامت 
 ـ بكةر + تةواوكةرى راستةوخؤ + تةواوكةرى بة ياريدة + كار:   من كتيَبةكةم بؤ ئيَوة نارد. 

 ـ بكةر + تةواوكةرى راستةوخؤ + كار:     من ئةسثةكةم زين كرد. 
 هةَلمةكيَشة.  ةتـ بكةر + تةواوكةرى راستةوخؤ + ئاوةَلطوزارة + كار: تؤ خةجنةرةكةت بة هةوةن

 ـ بكةر + ئاوةَلطوزارة + كار: ئةو ثاشةوثاش هات. 
 ـ بكةر + ئاوةَلطوزارة + كار + ئاوةَلطوزارة: ئيَوة لة زؤر وآلتى جؤربة جؤرةوة هاتونةتة ئيَرة. 

 ـ شويَن + بكةر + كار:      لة دةرةوة بةفر دةبارىَ. 
 نازىَ رؤيشتوة.  ـ ئاوةَلطوزارةى كات + بكةر + كار:      دةميَكة

 كات + بكةر + ئاوةَلطوزارةى شويَن + كار + ئاوةَلطوزارةى شويَن:  ـ ئاوةَلطوزارةى
 يَوةبةرايةتى ريَطاوبان هاتة الم. دويَنىَ يةكيَك لة بةرِ

با لة ئامسانى ليََلى ثايزدا   :ـ بكةر + ئاوةَلطوزارةى شويَن + تةواوكةرى راستةوخؤ + كار
 وةكانى داطرتبوو. آلثةلة هةورة ثرش و ب

 ـ بكةر + تةواوكةرى راستةوخؤ + سةربار + كار:     ئازاد نامةكةى باوكى درِاند. 
 29. آثوورة ئايشىَ، ذنى مةال برايم د: ـ بكةر + سةربار + كار

 يَت. بةم جؤرة: ريَزبوونى كةرستةكان بة ثيَى جؤرى كارى رستةكة لة رووى هيَزةوة دةطؤرِ
 
  
 
 

 
 .63 -32ئاسؤ عةبدولرِةمحان كةريم، رؤناني رستة لةشيوةزاري فةيلي دا، ال:  -ت

 )تةواوكةرى راستةوخؤ = بةركار(.  لةم زاراوانةى سةرةوةدا )سةربار = ديار خةر( و -29
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 يةكةم: 
 :تة كارتَينةثةِرةكانداسرلة 

)كار + بكةر(    يَت بؤ شيَوةىلةم جؤرة رستانةدا دةكريَت شيَوةى )بكةر + كار( بطؤرِ  
 دةخويَنىَ كةوةكة.             .كةوةكة دةخويَنى َ   وةك: 
رستةى )دةخويَنىَ كةوةكة( ثلةى ريَزمانى كةمرتة لة ضاو رستةى )كةوةكة دةخويَنىَ(.  

 زؤرتر الى شاعريان بةكارديَت. ةئةم دياردةي
 لةو رستانةى بكةرةكانيان لة طرىَ ثيَكهاتووة كةمرت ريَطا بة )كار + بكةر( دةدريَت، وةك 
  

 ئازاد و نةوزاد هاتن                  * هاتن ئازاد و نةوزاد 
 ئازاد وةك نةوزاد زيرةكة            * زيرةكة ئازاد وةك نةوزاد 

 نوست ؟           * نوست ئازاد يان نةوزاد ؟  ئازاد يان نةوزاد
 ئازاد لةطةلَ نةوزاد رايان كرد       * رِايان كرد ئازاد لةطةلَ نةوزاد 

ى كارى لة رستةكةدا فراوان بكريَن، ئةوةندة ثيَش و يَي ناوى و  طريَةوةندةى  كة طرئ 
 فراوان دةكةن ئةمانةن:  ةثاش كردنى كةرستةكان نةطوجناوتر دةبيَت. ئةو كةرةستانةش كة رست

 تةواوكةرى بةيارديدة. يةكةم:
 سةربار  )ديارخةر(. دووةم: 
 ئاوةَلطوزارة. سيَيةم: 
 ئامرازى ثرس.  ضوارةم:

 مان. ئامرازى سةرسورِثيَنجةم: 
 

  :دووةم:  لة رستة كارتَيثةِرةكاندا  
 تةواوكةرى +ى سةرةكى هةن  )بكةر يلةم جؤرة رستانةدا سىَ كةرستةى ريَزمان     

 راستةوخؤ + كار( 
 لةم جؤرة رستانةدا:
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 / مةرجة بكةر لةطةلَ كارةكةى لة رووى كةس و ذمارةدا ريَك بكةويَت. 1 
/ ئةطةر كارةكة ليَكدراوبوو دةكرىَ بةشى يةكةمى بكةويَتة ثيَش  تةواوكةرى راستةوخؤ 2

 )بةركار( وةك:
 ئازاد رِاوةماسى فيَر كردم. 

 كردم.  ىسئازاد فيَرى راوةما
ئةطةر رستةكة لة ضوار بةشى سةرةكى ثيَكهاتبوو )بكةر + تةواوكةرى راستةوخؤ + 

بكريَت وةك: من تةواوكةرى بةياريدة + كار(، ئةوا دةكرىَ شويَنى دوو تةواوكةرةكة ئالؤطؤرِ
 كتيَبةكةم بؤ تؤ نارد. 

 من بؤ تؤ كتيَبةكةم نارد. 
 ونى كةرستةكانى رستة دا هةيةكة ئةمانةن: وبيان لة ضؤنيةتى ريَزهةندىَ هؤكار رؤَل   
 :ئاشنايى و نائاشنايى كةسةكان/ 1
لة زمانى كورديدا بكةر سةرةتاى رستة دةطريَت. ئةطةر بكةر لةوشةيةك زياتر بوو، ئةوا  

نيش ثةيوةندييةكة بة ثيَى قسةكةر و وكامةيان ئاشناترة ئةويان ثيَش دةكةويَت. ئاشنابو
ى هةية لة ئاشنا بوون، كةسى ناسراوتر هةروةها ثلةى كؤمةآليةتى رؤَل ،يَتطويَطرةكةى دةطؤرِ

يةكة يَلة كاتى قسةكردندا ثيَش ناوةكانى ترى طر ،يةتييةوة ئاشناترةآللة رووى كؤمة
 دةكةويَت. 

ةكى زؤريان هةية لةم بوارةدا، قسةكةر رستةكانى بة جؤريَك يبنةماكانى هاريكارى طرنطي
يام بطةيةنيَتة طويَطر، بؤية ئاشنايةتى ثةيوةندييةكى تةواوكارى ةثريَكدةخات كة باشرتين 

 نيَوان قسةكةرو طويَطرةكةيةتى. 
 :هةندىَ هؤكارى سةراثا/ 2
يةكى دياريكراودا. بؤ منوونة يَئةم هؤكارانة رؤىل طرنطيان هةية لة ريَزبوونى كةرستةكان لة طر 

 بؤ منوونة:  (يةميَريَزبةندى ذمارةكان، وةك )يةكةم و دووةم و س
 دووةم و يةكةم ليَرةن.  *    يةكةم و دووةم ليَرةن.      

 :يان )سةرضاوة( ،ناسيارى و خاوةنيَتى /3
                             ناوى ناسراو ثيَش نةناسراو دةكةويَت. وةك: 

 كورِيَك و ئازاد هاتن.  *              يَك هاتن.ئازاد و كورِ
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 :(باس )مسندالية /6
 )باس( خاَلى دةست ثىَ كردنةو ثامشاوةى رستةكةى ثيَوة هةَلدةواسريَت.  

طويَطر شتيَكى زانراوة و لة رستةكةدا شتيَكى ترى ثيَوة  يباس هةميشة ال   
 هةَلدةواسريَت، وةك:

 * سثى دةضيَتةوة لووتكةى ضياكة.   أ/ لووتكةى ضياكة سثى دةضيَتةوة.
 * شةقامةكانى تةسكن شارةكة.   . ب/ شارةكة شةقامةكانى تةسكن

لة رستةى )ب( دا وشةى شارةكة بؤ بةرجةستةكردن خراوةتة سةرةتاى رستةكة. ريَزبوونة 
 خؤى ئةوةية ببيَتة ديارخةرى ناوى شةقامةكان، بةم جؤرة: شةقامةكانى شارةكة تةسكن.  ئاساييةكةى

 :هؤكارى شةكلى يان جؤرى كةرستةكان /5
 ى خؤى هةية، بؤ منوونة: كى دياريكراودا رؤَلةييَجؤرى كةرستةكان لة طر 

 أ/ جيَناو ثيَش ناو دةكةويَت. وةك 
 تؤو كورِةكةى دراوسيَتان.                * كورِةكةى دراوسيَتان و تؤ. 

 ب/ ناو )لة ثيَناسةدا( ثيَشى ثيَناسةكةى دةكةويَت. 
 النة طاسن. يَكطاسن ئاميَريَكى زةوى كيَالنة.           * ئاميَريَكى زةوى 

زمانى شيعرى لة رِووى سينتاكسةوة سوود لة هةندىَ دياردة وةردةطريَت، وةك دياردةى 
ى واتايى، ئةم دياردةيةش بة دوو بنجى سينتاكسى بؤ يةك رستة(كة دةبيَتة هؤى ليََل بووني)

 ىاجؤريَكة كة ))لةناو ضوار ضيَوةى زمانيَكدا ئةطةر يةك دةربرِين )رستة( دوو ماناى جي
 بةخشى ئةوة ئةم رستةية يةك سيما و دوو بنجى هةية، بؤ منوونة رستةى:

 ئازاد ئازار لة دلَ دةرِويَنىَ.    
 ئةم دوو واتاية دةطةيةنىَ:    
 نىَ )دةخاتة دلَ( / ئازاد ئازار لة دَلدا دةضي1َ
 ىَ( / ئازاد ئازار لة دلَ دةضويَنىَ. )ناهيََل2
  

 )دةرِويَنى( كة رانةبردووى )رِواندن( ة دوو واتاى هةية: ىوشة هؤى ئةم جياوازيية ئةوةية
 / ضاندن 1
 / رِواندن )تيَثةرى رؤيشنت( 2

( 239: 2006)ث. وريا عومةر ئةمني:   
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ينةوةى ئاستى سينتاكسيدا لة رووى مؤسيقاى سووديَكى  ترى زمانى شيعرى لة ليَكؤَل
 ى رستةكاندا. نييةوةية، ئةويش دياردةى )ئاواز( ة لة كاتى دةربرِيشيعر
 
 :ةئاواز    2-2-3-1-2 
 يى دةنطى قسةكردندا ديَت، ئةمةش بة هؤىسائا ئاسيت انانةية كة بةسةرئةو طؤرِ 

 ))طؤرِان لةلةرةى دةنطةذيَيةكان لة كاتى قسةكردندا((
( 40:2002)د. مراد عبدالرمحن مربوك:   

 

 :ىانى واتا، بؤ منوونة رستةانى ئاوازى دةبيَتة هؤى طؤرِطؤرِ
 ئازاد نامة بؤ ثرشنط دةنووسيَت.

بةشةكاني رستةكة،ئةوة ماناى خةبةرى  قورسايي بةيةكساني خراية سةرهةموو .ئةطةر1
 دةطةيةنىَ. 

)كىَ  نامة بؤ ي.ئةطةر قورسايي لةسةر وشةى)ئازاد( زياد كرا،رستةكة دةبيَتة وةآلم2
                                                     ثرشنط دةنووسيَ؟(                                         

 ئازاد نامة بؤ ثرشنط دةنووسيَ.
.ئةطةر قورسايي لةسةر وشةى)نامة( دا زيادكرا رستةكة دةبيَتة وةآلمى)ئازاد ضي بؤ 3

 ثرشنط دةنووسيَ ؟( 
 ئازاد نامة بؤ ثرشنط دةنووسيَ.  

د كرا،رستةكة دةبيَتة وةآلمى)ئازاد اي.ئةطةر قورسايي لةسةر فريَزي )بؤ ثرشنط( دا ز6
 نامة بؤ كيَ دةنووسيَ؟(                 

 ئازاد نامة بؤ ثرشنط دةنووسيَ.
رستةكة دةبيَتة وةآلمي )ئازاد ضي  . ئةطةر قورسايي لةسةر كاري )دةنووسيَ( زياد كرا،5

 ؟(تبؤ ثرشنط دةكا
 ئازاد نامة بؤ ثرشنط دةنووسيَ

   (294: 2001)حمةمةد مةحوي:
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كانيش كة بناغةى ةجؤريَت و دةربرِينة جؤراوةكان دةطؤرِم جؤرة دياردةى ئاواز واتاى رستبة
ئةم خويَندنةوة تايبةتييانةش هةر  ئاوازن، دةبنة هؤى تايبةت بوونى هةر جؤريَكى خويَندنةوة،

  يةكةيان شيَوازيَكن و بةجؤريَكي تايبةتي واتاي رِستة دةطؤرِن.
 
  نى شيعرى لة روانطةى شَيوازطةرييةوةامثَيكهاتةي ز   2-2 

عرى دةدات، لة ثيَناو يشيَوازطةرى هةوَلى شيكردنةوةى شيَوازى نووسينى هةردةقيَكى ش
ة تايبةتييةى كة شاعري شيعرةكةى لة سةر دامةزراندووة، يروون كردنةوةى ئةو بنيادة زماني

 ضونكة بنيادى زمانى راستةوخؤ كار لة واتاى شيعرةكة دةكات.
ى هةر كاريَكى ئةدةبى، يتايبةتشيَوازي هةر شاعرييَك شيَوازى تايبةتيى خؤى هةية )     

 كةسيية لة هةموو اليةنةكانيةوة(ةواتة سيما تايبةتييةكانى ئةوة كارة، دياردةيةكى تاك
(73: 2004)بسام بركة:   

 

اليةن ئةو  ةينةوة لة ضؤنيةتى بةكارهيَنانى زمان بكريَت للةبةر ئةوة ثيَويستة ليَكؤَل
شاعريةوة تيشك خبريَتة سةر ئةو طةمة زمانييانةى كة شاعري دةقى ثيَوةطرتووة، ئةو كاتة 

ينةوة لة دةقى شيعرى دةكريَت لةم شيَوازى شاعري روون دةبيَتةوة ئةم كارةش بة ليَكؤَل
 ئاستانةدا:

 ئاستى دةنطسازى -أ
 ئاستى رؤنانى وشة  -ب
 ئاستى رؤنانى رِستة.-ج

هةموويان بةيةكةوة كاردةكةن لة ثيَناو خوَلقاندنى شيَوازيَكى تايبةتى لة  ةنئةم ئاستا
 اليةن هةر شاعرييَكةوة و رةوتى واتايى دةقةكة دةسنيشان دةكةن.

 
 :ثيَكهاتة دةنطييةكاني زماني شيعري    1-2-2

بة  لةم تةوةرةيةدا ئةو تايبةمتةندييانةى زمانى شيعرى دةخريَتة روو كة ثةيوةندييان    
 دةنطةوة هةية، ئةوانيش بةم جؤرةن:
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 نةزم.     1-1-2-2
يَن )بنيادى زمانى شيعرى جان كؤهني( لة ثيَناسةى نةزم دا دةَل ةكانى كتيَيبوةرطيَرِ

 (7: 1984((.)جان كوهني: تةرصيعة  نةزم: كيَش و))
كتيَبى  ةية نةزم دوو ثيَكهاتةى هةية، يةكةميان )كيَش( و دووةميان )تةرصيع(. ليَبةو ث

و   ئةلفاز ية لة هاوسةنطى ثاذةكان يهاتووةكة )تةرصيع( )بريتدا )جواهر البالغة( 
 هاورِيَكى نيوة ديَرةكان(.

( 352: 1838)السيد امحد اهلامشى:   

 

يَكي )تةرصيع( لةرةوانبيَذيدا بةهاوسةروا ناودةنريَت كة ضةند جؤريَكي هةيةو بةطشيت هاورِ
يَكيية لة نيوة ديَرةكاندا بة )تةفعيلة( ئةم هاورِ   لةناو ديَري شيعر دا. ةدووبارةبوونةوةي دةنطيَك

لة  ةيان بة يةكسان بوونى برِطةكان كة هةمان مةرجى دروست بوونى كيَش ،دروست دةبيَت
ثشتيان ثىَ دةبةستىَ، ضونكة هةندىَ دةقى شيعرى  كة تريشى هةية شيعردا. بةآلم نةزم هؤكارى

كيَش بةرداوة كةضى جؤريَكى نةزميان هةر تيَداية. لةبةر ئةوة نابىَ نةزم  ةهةن تةواو دةستيان ل
ثشتى س، بةَلكو ثاَلبةثةيوةست بكريَت بة كيَشى شيعرةوة، واتة نةزم يةكةيةكى دةنطى نية و

 كة لة هةمان كاتدا دةنطى و واتايية((. تريش هةية. جان كؤهني ثيَى وايةكة ))نةزم يةكةييَ
(52 :1984)جان كؤهني:   

 

كةواتة ثاَلثشتى دووةمى نةزم )واتا(ية. واتاى شعر بة تةنيا و بةبىَ بوونى كيَش رادةيةكى 
. ئةمةش لةبةر ئةوةى رِستة لةو شويَنة تةواو دةبىَ كةواتاى تةواو بوو، ئينجا نةزم دةثاريَزيَ

مييانة زنرِستةكان بة ثيَى مةبةستيان بةرزونزمى دةنطيان تيَداية. ئةم وةستان و بةرزى و 
طةلَ خويَندنةوةى شيعرةكة دةطرن. واتة نةزم دياردةيةكة لةجؤريَكى نةزم لة خؤيان دا هةَل

بةمةش لة رووى سةرضاوةى دروست بوونةوة هةمان سةرضاوةى دروست كردنى  .كةويَةدةرد
 يةكانى رستةية لة كاتى خويَندنةوةدا.يية دةنطي)ئاوازة(ى دةبىَ كة بةرزونزم

طرنطة لة زمانى شيعريدا، بوون و نةبوونى نةزم جؤرى دةق دةستنيشان دةكات بة  نةزم كةرستةيةكى
جؤريَك دةقيَك نةزمى تيَدابيَت لةرووى دةنطييةوة دةبيَتة شيعر و دةقيَكيش نةزمى تيَدانةبيَت لة رووى 

م لة رووى آلةونة دةقةكانى شيعرى فيَركردن لة رِووى دةنطييةوة شيعرن بوةخشان. بؤ منثدةنطييةوة دةبيَتة 
 ية، كةضى لة رووى واتاوة شيعرة.يعريش لة رووى دةنطةوة شيعر نيواتاوة بةخشانن. ثةخشانة ش



 99 

رووسةكان ))ديَرى شيعر بضووكرتين يةكةى بنةرِةتيية لة ريتمى  بة بؤضوونى فؤرماليستة
انةكاني تس، ئةم رِاية ئةوة دةطةيةنيَ كة وة(174: 1987ين: راوسنت واو يليك ورينية(( )شيعردا

ناوديَري شيعر و يةكةدةنطييةكاني دروستكردني ريتم لة سةرتاثاي ديَري شيعري دا ثاَلثشيت 
 ،خودى خؤيانةوة بايةخيان نية لةضونكة يةكة بضووكةكانى ترى وةك تةفعيلة و برِطةكان،  نةزمن،

ديَر دةبيَتة  ةويَكى ريزبنب، لةبةرئةكةلةديَردا بة هاورِ ئةو كاتة دةبنة بنةماى مؤسيقاى شيعر
ة بة كيَشدارى ينةزم ثةيوةست ني ىةكةية دةضةسثىَ ريبة ثيَى ئةو بؤضوونة ئةو ب نةزم، يةكةى

 شيعرةوة، ئةطةرضى كيَش هاوكاريَكى طرنطة بؤ زةقرت بوونةوةى نةزم لة شيعردا.
 
  :كيَش    2-1-2-2
رديش هةتا وكى يَعرى نويةوى كيَشى عةرووزى دةكرد، شعرى كالسيكى كوردى ثةيرِيش

كؤتايى شةستةكانى سةدةى بيستةميش هةندىَ ثامشاوةى عةرووزى هةر تيَدا هةية. بة جؤريَك 
%( كيَشى عةرووزى تيَدا  12،07( بةريَذةيى ) 1970 1950) شيعرى ساآلنى

 (103: 2005ن: سيَوبار ئةمحةد حة)ج بةكارهاتووة.
كورديدا ناميَنىَ كيَشى  ىرعيلة حةفتاكانى سةدةى بيستةمةوة كيَشى عةرووزى لة ش

 برِطة جيَى دةطريَتةوة، بةآلم ئةويش بة تيَكشكاوى.
( 1990-1980شيعرى هةشتاكانى هةوليَر هةوَلي وازهيَنان لة كيَشى داوة، بةآلم لة ماوةى )

( ئةو هةوَلة بةرةبةرة ضةسثاوة. لةبةر 1990نةيتوانيوة هةوَلةكة بضةسثيَنىَ، بةَلكو دواى راثةرين )
لةم ليَكؤلينةوةيةدا كة قسة لة كيَش دةكريَت، تةنيا كيَشى ثةجنة )برِطة( دةخريَتة روو،  ئةوة

 ينةوةكة هيض ثةيوةندييةكى بة كيَشى عةرووزةوة نةماوة.ضونكة ماوةى زةمةنى ليَكؤَل
 
 

  كيَشى ثةجنة )ذمارةى برِطة(:
نيوة ديَرةكاندا  ةكيَشى ذمارةى برِطة لة سةربنةماى يةكسان بوونى ذمارةى برِطةكان ل

ريَت، نلةطةلَ زمانى كوردى طوجناوة و زؤرجار بة كيَشى خؤماَلى ناودةئةم كيَشة  دادةمةزريَت.
 تايبةمتةندى كيَشى ذمارةى برِطة لةوةداية كة وشةكانى زمانةكة كةرت ناكات. 

 ادعرى هةشتاكانيبةكارهيَنانى ئةم كيَشانة بة ساغى واتة لة نيوة ديَرى يةكساندا لة ش
ريَت، نيبتر دةي طةلَ كيَشيان بة تيَكةَلى لة ،بة تيَكشاوى دياردةيةكى دةطمةنة، بة زؤرى
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شيعرى ئازاديان  ووةوعرى ستوونى كرديئةمةش ضونكة شاعريانى ئةو ماوةية ثشتيان لة ش
 . يوةنووس

 كيَشةكان بة ثيَى بةكارهيَنانيان لة اليةن شاعريانةوة بةم جؤرة دابةش دةكريَت:     
 .بةكارهيناني كيَش بة تةواوي 1
 .بةكارهيناني  كيَش بة تيَكشكاوي 2
 .بةكارهيناني كيَشى بة تيَكةَلي 3
 . كالَ بوونةوةى كيَش 6
 
  :بةكارهيناني كيَش بة تةواوي   1-2-1-2-2

 30(ريتم)بؤ ئاسان بوونى ليَكجياكردنةوةى كيَشة تةواوةكان، جؤرةكانى لة سةر بنةماى 
  جؤرة: ريَز دةكةين بةم

 
 : بنةماى ريتمى سىَ برِطةيى       1-1-2-1-2-2

 لةم بنةمايةدا ئةو جؤرة كيَشانة دروست دةبن.
 :كيَشى شةش برِطةيىأ. 

      نةيةكى ئةم جؤرة كيَشة الى وية، بةآلم منويونةى لة هةشتاكانى هةوليَردا نومن 
 )طؤران( وةردةطرين كة ئةمةية:
 3+3    تىَ خورِة تىَ خورِة،        

 3+3مىَ تيَرة و طوان ثرِن،          
 3+3كاتى رِان مؤلَ دانة،            

      3+3تابَليَى دةشت جوانة،   
 (52: 2001: طؤران)
 

 
ريتم دووبارة بوونةوةي رِيَكة لةهةر يةك لة ئاستةكاني زماندا،  لةئاسيت دةنطسازيشدا ريتم دووبارة   -1  

بوونةوةي رِيَكي دةنط و برِطةكانة كة بنةماي كيَشي ذمارةي برِطةية. لةم باسةدا بةهؤي ثةيوةنديي 
  ةتي ريتم لةدواي كيَش دا هاتووة. رِاستةوخؤي كيَش بة نةزمةوة، باب
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 : كيَشى نؤ برِطةيىب. 
ئةم كيَشة منوونةى بة تةنيا زؤر دةطمةنة، بةآلم لة كاتى تيَكشكانى كيَشة طةورةترةكاندا 

 وةك: كة بةتةواوي بةكارهاتيبَ كيَشةئةم نةى وةكةويَت. منودرطةيى دةديَرى نؤ برِ
 3+3+3تاو شةوقيَكى زةردباوىوئةسو ))

  3+3+3 ((لة روخسارى غةمطينى ئةدا
: ؟(2008)د.عةزيز طةردى:  

 

 : (3+3+3+3. كيَشى دوازدة برِطةيى لة جؤرى )ث
ة، ينةى نيووردا منيَللة شيعرةكانى هةشتاكانى هةو بةخاويَين بة كارهيَنانى ئةم كيَشةش

 رِستةى لةم جؤرة دةردةكةون.، تري طةلَ كيَشةكانبةآلم بة تيَكةَلى لة
   منونةى كيَشى دوازدة برِطةيى:

 (3+3+3+3)ئةى ئةندام ورديلةى نةرمؤَلةى ئيَسك سووك ))
 (           3+3+3+3)   (  (ئةى بةرطى ساكارت دَلطريتر لة هى بووك

(244: 0062)د. وريا عومةر ئةمني:   

 
  ( برِطةيى:6بنةماى ريتمى )    2-1-2-1-2-2

 ئةم بنةمايةش ئةو كيَشانةى خوارةوة دروست دةكات:
 :كيَشى ضوار برِطةيىا. 
 نة:وبةريَذةيةكى زؤر كةم لة شيعرى هةشتاكاندا بة كارهاتووة. بؤ منو 

 سةرى دانام ))
 ثةيذة ئاسا 

 بةرةو ذوورتر
 ثيَى سةركةويَت

.............))  
(107: 2006)نةوزاد رةفعةت:    
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 :(6+6كيَشى هةشت برِطةيى )ب. 
بة كارهاتووة، بة زؤرى وشة لةت كةم  تةواويئةم كيَشة لة هةشتاكانى هةوليَر بة  
 نة:ومنو بؤ .تدةكا

 (6+6وَلي كيَوي   )ط))لةجيَي بةفرة 
 (3+5)   نيَو ئةم هةَلديَرو كيَوانة    
 (2+6+2)   طوللة لة بةرؤكي ديليان  

 (  1983(       )3+3+2دةبووة طوَليَكي ديَوانة((    )
(132: 2006)كةريم دةشيت:  

 
 : (6+6+6كيَشى دوازدة برطةيى ) .ث

هاتووة، بةآلم بة تيَكةَلى و بة نةئةم جؤرةى كيَش لة هةشتاكاندا بة تةنيا بة كار
 تيَكشكاوى لة شيعرةكاندا دةديرتيَت.

 (6+6+6ئاوابوونا     ) ))برِوابكة..بةر لة كاتي
 (3+2+3خؤر بارطةي شرِي تيَكدةنيَ           )
 (6+6+6لةذيَر رِيَذنةي ثةرِامووضة بارانيَكا     )

 (1983زريزةي لةثكةي طةردةنيَ..دادةثضرِيَ(( )
( 56: 2005)هاشم سةرِاج:   

 
 (:6+6+6+6ت. كيَشي شازدة برِطةيي )

بةآلم لةهةنديَ ديَردا  ،ي بةكارنةهاتووةواشيعري هةشتاكاني هةوليَردا بة تةو لة 
 بةتيَكةَلي لةطةأل كيَشةكاني ديكة دةردةكةويَ، وةك:

 ))جةستةي شةكةت و طرمؤَلةي بةدواي خوَيدا رِادةكيَشا
 ( 1988دةرِؤيشت و بةرِيَطاوة ضاوي سةرساميي دةطيَرِا(( )   

(127: 2006)نةوزاد رِةفعةت:   
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 : ( برِطةيى5ثيَنج ) ىمبنةماى ريت    3-1-2-1-2-2
 ئةم بنةمايةش ئةو كيَشانةى خوارةوة دروست دةكا:

 : كيَشى ثيَنج برِطةيى أ.
 ئةم كيَشة بة تةنيا لة هةشتاكانى هةوليَر بةكارنةهاتووة، منوونةى ئةم جؤرة كيَشة وةك:

 
 ئةى بةرخؤلةكة ))

 ةكةنةرم و نؤَل
 سثى و خرثنى 

 ((وى لؤكةوةك كَل
(246: 2006مني: ةئ)د. وريا عومةر    

 
 :(5+5كيَشى دة برطةيى )ب. 

ة كة لةم باسةدا كارى لةسةر يشاعريانة ني نةى لة الى ئةووكيَشى دة برِطةيى خاويَن  منو 
ئةم جؤرة  بةكارهيَناني يان بة تيَكشكاوى زؤر بة كارهاتووة. منونةى ،بةآلم بة تيَكةَلى ،كراوة
 :كةبة تةواوي الي )مةولةوي( زؤرة، و كيَشة

 ))بيناييم وةضةم باز ئاوةردةوة
 مةردةييم ديسان ئيحيام كةردةوة((

(264: 2704)مةولةوي:  

 
 :(5+5+5( برطةيى )15كيَشى ) ث.

ة كو لهاتووة، بةَلنةبة تةنيا بة كار لة شيعري هةشتاكاني هةوليَردا ئةم جؤرة كيَشةش 
ئةم كيَشة كة  نةىوىَ. منووةتر بةرةزاو دةكي طةلَ كيَشةكانناو شيعرةكاندا بة تيَكةَلى لة

 وةك: بةتةواوي بةكارهاتيبَ
 ة ئةو اليةك ثةَلة هةورى رةنطاورِةنطئةم اليةك ثةَل))

 (لة ناوةراستا بةدةم ناسؤرة رؤذى شؤخ و شةنط(
 (247: 2006)د. وريا عومةر ئةمني: 

 ئةم كيَشانة: كةوة دروست دةبن، ولة تيَكةلَ كردنى ئةم بنةمايانة هةندىَ جؤرى ترى كيَش هةن كة



 104 

 : ( حةفت برطةيى7كيَشى )    6-1-2-1-2-2
( يان 2+5( دروست دةبيَت. هةندىَ جاريش بنةماى )3+6( يان )6+3لة ثيَكهاتةى )

 نة:و( بة كارديَت. بؤ منو2+5)
 هةر لةو رؤذةوةى ثاشا     ))

 فةرمانى داية نيَومالَ
 قذى كضةكان بربِن

 رةنطيان لة كؤشك بسرِن
 دةركرام  ىَمن لة ماَل

 بووم بة بارانى طوآلو 
)...............................) 

(112: 2006)كةريم دةشتى:    

 
  ( برِطةيى:11كيَشى )      5-1-2-1-2-2

 طةييةوة دروست دةبيَت، وةك:( بر3ِ+6+6ئةم جؤرة لة بنةماى )
                                                                                                               تاوان سةختة تاوانبارى طرانة ))

  باركردني لةئةستؤدا هةرزانة((
 : ؟(2007)د. عةزيز طةردى: 

 
  :( برِطةيى13كيَشى )      4-1-2-1-2-2

 (ةوة دروست دةبن، وةك:5+6+ 6لة بنةماى )
 سةردةميَك بوو دونياى طيامن تاريك و ضؤلَ بوو ))
     (بوو( م بةرؤضكةى طةرمة دَلم ضةشنى سةهؤلَاك

 (244: 2006)د. وريا عومةر ئةمني: 
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 : طةيى( بر16ِكيَشى )      7-1-2-1-2-2
ضونكة  ،(ةوة دروست دةبيَت و بة )كيَشى دةورى(ش ناو دةبريَت3+6+3+6لة بنةماى )

 ونة:وة، بؤ منوةبنةما ليَكضووةكان جار نا جاريَك بة شيَوةى دةورى دووبارة دةبن
 خةبةر بةرن بؤ شيَخم تؤ بةكةيم كوشتووة ))
               (ثةشيمامن ثةشيمامن هةر مةيةكم رِشتووة(  

 : ؟(2007)د. عةزيز طةردى: 
 

 : بةكارهيناني  كيَش بة تيَكشكاوي       2-2-1-2-2
ة نيوة كنكيَشة سادةكان هةموو جاريَك دابةشى سةر دوو نيوة ديَرى يةكسان نابن، ضو

ةشكىَ بؤ يةكةى بضووكرت. ئةوةى لةم باسةدا طرنطة ئةوةية كة دةبىَ دابةش دديَرةكانيان تيَك
( برِطةيى لة هةردوو بنةماى 12بوونةكان بنةماى ريتمى بثاريَزن، ضونكة كيَشيَكى وةك كيَشى )

تيَكدةدةن  ىرطةيى دروست دةبيَت، ئةم دوو بنةماية جياوازن و ريتمى شيع( بر6ِ( برطةيى و )3)
شةوة دةبىَ رِةضاوى ئةوة بكريَت كة ناكرىَ وشة لةت ديكةلة اليةكى  ئةطةر بةهةَلة وةربطرييَن.

 :نبةم جؤرة دابةش دةكريَ كيَشةكان بة ثيَى بنةماى ريتمى .بكريَت بؤ طوجناندنى كيَشةكان
 
 :بنةماى ريتمى سىَ برطةيى 1-2-2-1-2-2

طةيى لةيةك دةقدا دروست طةيى و دوازدة برِبرِ ؤنئةم بنةماية كيَشى شةش برِطةيى و 
ريَطة بة دروست بوونة جياوازةكانى كيَشة طةورةكان  ي ديكةدةكات، بة هةمان شيَوةى بنةماكان

( برطةيى مبيَنيَتةوة، واتة ريَطة بة دروست بوونى 3دةدات بة مةرجى ئةوةى ريتمةكة لةسةر )
 ( ضونكة ريتمةكة تيَكدةضىَ.6+6+6طةيى نادات لةسةر بنةماى )( بر12ِكيشى )
 :م جؤرة بنةمايةش ئةم ثارضة شيعرةنةى ئةومنو

 3+3+3+3+3+3بةر لةوةى برينى ئةو دَلةى هؤنراوة كون كونى كردووة          
 3+3+3تيَكةَلى شةمشيَرو ضةقؤكةم                                         

 3+3+3+3                      بةر لةوةى هةنطوينى بالؤرةى شيَتى خؤم   
 3+3+3تيَكةَلى ذةهراوى ئةزةل كةم                                         

(..................................1984) 
 (83: 2006)كةريم دةشتى:  
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  بنةماى ريتمى ضوار برطةيى:     2-2-2-1-2-2
دةكات، هةندىَ جار رستةى  تسطةيى درو( بر14ِ، 12، 8، 6ئةم بنةماية كيَشى )

 ي( برِطةيى ناكرىَ دابةش12( برِطةييش بةرةزاو دةكةون. يةكة طةورةكانى وةك )20عرى )يش
طةيى ( بر8ِضونكة ريتمةكة تيَكدةضىَ، بةآلم ) ،( بكريَن3+3+3+3) سةر ثيَكهاتةكانى وةك

طةيى ( بر3ِ( نابيَتة بنةماى ريتمى )2+3+3كة ثيَكهاتةى )( ضون2+3+3دةكرىَ ببيَتة )
 ( لةبةر هةمان هؤ.3+5هةروةها دةكرىَ ببيَتة) ،كةييةطة( بر2ِلةبةر بةشة )

 ثارضة هؤنراوةية: ونةى ئةم جؤرة بنةمايةش ئةومنو
 6+6لةو ديو تةمى ماضةكانت                 
 6+6لةو ديو دنياى ضاوةروانى                
 6+6لَيوى ماضة تةزيوةكان                    
 6+6+6 لة ليَذايى ثيَكةنينت ناثةرنةوة          

 6+6باسكت بازنةي ماضةكامنة                
 .......................................... 

 .(1985)     6+6+6+6وانى هةراسان بوو       ةنطى ضاوةرِئةى بةذانى رةنطاورِ
 (159: 2007زامدار: )فةريد 

 
 بنةماى ريتمى ثيَنج برطةيى:       3-2-2-1-2-2

طةيى دروست دةبن، يةكةكان ( بر15ِ، 10لةم جؤرةياندا لة ناويةك دةقى شيعريدا كيَشى )
طةيى نابيَتة ( بر15ِ(، بةآلم )2+3طةيى دةكريَت ببيَتة )( بر5ِبةم جؤرة دابةش دةبن: )

 ابةش بوونة سىَ برِطةيية و كيَشةكة تيَكدةدات.( ضونكة ريتمى ئةم د3+3+3+3+3)
 :يةئةم ثارضة شيعرةنةى بنةماى ثيَنج برِطةيى ومنو

 (2+3) 5                     وضى                          دةستةيةك را
 5+5كونة طورطيَكيان لة شاخ دؤزيةوة                                

 5+5+5ةو طوند طةرانةوة              بة كةوَلة طورط و سةرماوة بةر
( ....................................1979)     

 (84: 2006)نةوزاد رِةفعةت: 
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عرى يبنةماكانى ديكة كةمرت بة كارهاتووة بة جؤريَك كة لة ش اوض( برِطةيى لة 5بنةماى )
تيَكةلَ بة بنةماى  كارنةهاتووة و( شاعري ئةم بنةماية بة خاويَنى بة 9هةشتاكاندا لة كؤى بةرهةمى )

 ( كراية منوونة.1979تر كراوة لة كيَشة تيَكةَلةكاندا بؤية شيعريَكى ساَلى )
 
 : بةكارهيناني كيَش بة تيَكةَلي    3-2-1-2-2
يان زياتر تيَكةلَ دةكات،  ،عرى ثابةند نابىَ بةيةك جؤرى كيَشةوة، دوو جؤريلةم جؤرةدا دةقى ش 

وةك  ،يان دةطريَتةوة كة بنيادى ريتمى كيَشةكان لة يةكرتى جياوازبنشة ئةو جؤرةئةم تيَكةلَ كردن
 بنيادى مؤسيقاى جياواز دروست دةكةن. بنيادى سىَ برِطةيى و ضوار برِطةيى كة دوو
رى هةشتاكانى هةوليَر ثةيرةوى لةو سستةمةى كيَش يعئةوةى جيَطةى سةرجنة بةشى زؤرى ش

 تةمة:نةى ئةو جؤرة سسومنو .دةكةن
 

 برِطة 8  (6+6)    لةوىَ شويَنيَك وةكو ئيَرة 
 برِطة 12 (6+2+2+6)  مردووةكانيان دةشؤن ئةجما دةياننيَذن

 برِطة 7  (6+3)    دوو كيَلى بؤ دادةنيَن
 برِطة 8  (4+2)    يةكةم ليَى دةخويَندريَتةوة

 برِطة 15  (7+8) تاطورط بؤ ئةوة ثيَدةكةنىَ كةَلبةكانى ثيشاند
 برِطة 13  (7+ 4)  ةم بةخةتيَكى ئالؤز ليَى هةَلكؤَلدراوةدوو

 (3: 1999)سةباح رِةجندةر: 
 
 بوونةوةى كيَش:كاَل       6-2-1-2-2

ئةمةيان ضوارةم جؤرى بة كارهيَنانى كيَشة و لة كؤتايى هةشتاكاندا لة الى هةموو شاعريانى 
عريدا ضةند يبينيَتةوة كة لة دةقيَكى شهةشتاكانى هةوليَر كارى ثىَ كراوة. ئةمةش خؤى لةوةدا دة

ةوى لة هيض جؤريَكى رِو ضةند ديَريَكى دواى ئةوان ثةي ديَريَك ثةيرةوى لة كيَشى جياجيا دةكةن
هةندىَ شيعرى تريش هةن كة تةواوى ديَرةكانيان ثةيرةوى لة كيَش ناكةن مةطةر بؤ  كيَش ناكةن.

 ى زؤر كورت دروست بيَ.يى كاتيكى دةنطتيكى ناوبةناو هاوطوجناونيَيَستمةبةستيَكى ئيَ
 عرى )بؤ منداآلن(ى ئةنوةر مةسيفى:يمنونةى ئةم جؤرة شيعرةش ش 
 طةورةتر بووماية ضاوى خؤم دةكردة طَلؤث و 
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 ضيرت نةمدةهيَشت شةوخنوونى شارةكةم بؤنى 
 تاريكى ىلَ بىَ

 طةورةتر بووماية، لةثى خؤم 
 دةكردة تةختة رِةشةو نةمدةهيَشت ضيرت 

  1987ديوارى قوتاخبانةى طوندةكةم بؤنى ترسى ىلَ بىَ 
 (2005:66)ئةنوةر مةسيفى:

 
 ريتم:  3-1-2-2

لة رةخنةى شيعريشدا وةك مةسةلةيةكى  .ية لة زانستى مؤسيقادايكى دةنطريتم يةكةييَ
ريتميشى  ، عرى جطة لة كيَشيلةبةرئةوةى زمانى ش ئةمةش  .طرنط باسى ليَوة دةكريَت

عرى كؤندا ريتم بة بوونى تةفعيلةكان دياردةكرا، بؤية بوونى ريتم لة ثةخشاندا ية شل . تيَداية
مةحالَ بوو ))بة بؤضوونى ئةو رِةخنةطرانة ريتم يةكسان بوو بةكيَش(( )رينية ويليك رأوسنت 

ة و يعرى نوىَ كة كيَشةكةى كيَشى تةفعيلة نيي(،   بةآلم تةوذمى ش170: 1987وارين: 
ينةوة، بة ى هيَناية بوارى ليَكؤَليَة، بريِورِاى نوير جاريش هةر كيَشى نيهةندىَ جاريش هة

ينةوة لة ريتمى قسةى جؤريَك كة ريتم ئةوةندة لة كيَش دوورخرايةوة تا ئةو ئاستةى ليَكؤَل
يةكى توندى يةى كة ثيَى وابوو ))ريتم ثةيوةندثشتى ئةو بؤضوونئاسايى دةكرا، ئةمةش بة ثاَل

 ((.بة ئاوازةوة هةية
 (170: 1987ارين: واوسنت  )رينية ويليك و

 
ئاواز دانةيةكى مؤسيقاى دةنطة لة ئاستى رستةدا، واتة رِستةيةك بة تةواوى يةك ئاوازى 
هةية، كةضى لة هةمان رِستة لةوانةية بنيادى ريتم تيَيدا ضةند جاريَك دووبارة بيَتةوة. ريتم 

وبارة بوونةوةية ودةبيَـتةوة، هةر لةبةر ئةو د سروشتيَكى خوليى هةية، واتة بةردةوام دووبارة
طةلَ كيَشى شيعرى ثةيوةستى كردبوو، بؤضوونى رِاست لةبارةى ريتم خنةى كؤن لةبوو رِة

 ئةوةيةكة ))ريتم بة دوو هؤكار دروست دةبىَ: 
 . يةكسانى ذمارةى هيَزةكان.1
 . هاوسةنطى دابةش بوونى هيَزةكان((.2

 (84: 1984)جان كؤهني: 
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ثيَى ئةم بؤضوونة ريتم بة هؤى هيَز دروست دةبىَ، ديارة هةر وشةيةك هيَزيَكى تيَداية كة دةكةويَتة بة 
 يَت.ينى شويَنى هيَزةكة مةبةستى وشةكة دةطؤرِسةر يةكيَك لة برِطةكانى و زؤرجار بة ثيَى طؤرِ

ةستيَتةوة، ، ضونكة لة اليةك ريتم بة كيَش نابي ديكةثةسةنرتة لة بؤضوونةكان ئةم بؤضوونة
تفعيلةدا هيَز لة برِطة  يرِاستة لة كيَش ،شةوة ريتم بة ئاواز نابةستيَتةوةي ديكةلة اليةك

، بةَلكو ئةوة تجياجياكانى تةفعيلةكاندا زةقة، بةآلم ناكرىَ بَلينَي تةفعيلة ريتم دروست دةكا
. بةآلم ريتم تهيَزى سةربرِطةكانة لة كيَشى عةرووز و لة قسةى ئاساييشدا ريتم دروست دةكا

عرةكةن، لة يى شيلة شيعردا تا ئاستيَك ريَكرتة و دووبارة بوونةوةكانى بة ثيَى سيستمى دةنط
قسةى ئاسايى و ثةخشاندا ريتم ئةطةر دةريش بكةوىَ بة ثةرش و بآلوى دةردةكةوىَ و 

م ة. ))ريتيضونكة دووبارةبوونةوةى ريَكى ني ،هةستكردن بة مؤسيقايةكى ريَك دروست ناكات
بوارى داهيَنانى شاعرية، ئةوانةى داهيَنان لة كيَشدا دةكةن زؤر كةمن و بة دةطمةن 

انيَكى هةَلدةكةون و هةموو جاريَكيش داهيَنانةكةيان ىلَ قبوولَ ناكرىَ. كةضى ريتم لة طؤرِ
  بةردةوام داية. وةكو هةوير واية لة بةر دةستى شاعريدا ضؤنى بوىَ واى دةكرؤيَنىَ((.

 (76: 1996ردى: )عةزيز طة
 

ة و دووبارة دةبيَتةوة، ريتم بنيادى دووبارةنةوةى مؤسيقاى رِستةية، بناغةيةكى نةطؤرِ
طةيةك بةهيَزيَكى ديارى كراو و هاوسةنط دووبارة دةبنةوة و ريتم دروست دةكةن، ضةند برِ

بيَت، طةلَ بنيادى ريتمةكان، هةندىَ جاريش هاودةنط ناةندىَ جار كيَش هاودةنط دةبىَ لةه
ةكة تيَكبضىَ. بنةماى ريتم دووبارة مبةآلم لةم كاتانةدا كيَشةكة ثارضة ثارضة دةبيَت نةك ريت

 بوونةوةية، ئةو دووبارة بوونةوةيةش لةم ئاستانةى خوارةوةدا دةخريَتة روو:
 
  :دا ئاستى دةنطسازىدووبارةبوونةوة لة     1-3-1-2-2
ايانة دةكات كة فؤنيمةكانى  هةندىَ ئةم ئاستة سةبارةت بة ريتم باس لةو ياس))

عرى ريَكدةخةن،...، ئةم ريَكخستنةى فؤنيمةكان هةوَليَكى بةمةبةستى يلةوشةكانى رِستةى ش
  شاعرية بؤ قةرةبووكردنى لة دةستدانى هاودةنطى قافيةكان((.

 ( ئةم سستةمى ريَكخستنةش لةم شيَوازانةدا دةردةكةويَت:83: 2006د بةكر: ةمة)د. حم
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  فؤنيمة لَيكضووةكة لةناو يةك بِرطةدا بن: دوو أ: 
 ئةمةش دوو جؤرى هةية:

 : وةك .)أ+ب( ضوونيةك )أ+ب( -
 ))بايةك شةو دؤشةكيَكى زةوى ئازاد بيَت،.........((

     )ش+ة( )ش+ة(     
 (2003:7)جةالل بةرزجنى:  

 : وةك .)ب+أ( )أ+ب( ثيَضةوانة -
 كةسانى راستةقينةن...(( ))ئةوانيش

            )ا+س( )س+ا(    
 ( 70: 2009يووسف: ع. ع. ) 

 
 فؤنيمة لَيكضووةكة لةناو دووبِرطةي هاوسَيدا بن: دوو  -ب 

 دوو فؤنيمى هاودةنط لة دوو برِطةى دابرِاودا ديَنةوة، ئةميش دوو جؤرى هةية:لةم جؤرةدا 
  :وةك .ب(-)أ ب(-ضوونيةك )أ -

 (.))ريَبدة طةرماييت طةرممان كاتةوة(
 م(-م()ط-)ط 

 (59: 1999)سةباح رِةجندةر: 
 
  :وةك .أ(-ب()ب-ثيَضةوانة )أ -

 .))درةختةكة شةوبوو كةوتة سةما((
  ت(-)ك ك(-)ت

 (316: 2006)كةريم دةشتى: 
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 فؤنيمي دووةم  لةدووبِرطةي جياوازدا بن: دوو و فؤنيمي يةكةم لةناو يةك بِرطةدابن دوو -ث
  ةك:و .ب(-)ا+ب( )أ ليَكضوو -
 ((ومدا وةخيتَ ذنيَ / طوتي ئةمشةو لةخة))

 و( -)ة+و()ة
 (43: 2005)ئةنوةر مةسيفى: 

 
 ا(. وةك: -)ا+ب( )ب ثيَضةوانة -
 ((كا / رِةش بة سثي بطؤرِتةوة / كيذان ثري))

   ك(  -)ي )ك+ي(
  (43:2005)ئةنوةر مةسيفى: 

 لة ناو يةك بِرطةدا بن:دوو فؤنيمي دووةم  دووفؤنيمي يةكةم لة دووبِرطةدا بن و -ت 
 )ا+ب(.وةك:  ب(-)ا ليَكضوو-
 ((دةنام/ دا/ ضةند مردووييَ رِاويان لةخةومن))

 ()ن+د د( -)ن
 (2005:43)ئةنوةر مةسيفى: 

 
  )ب+ا(. وةك: ب(-)اثيَضةوانة-
 ((لةخةومندا/ ضةند مردووييَ رِاويان دةنام/))

 د()د+ة( -)ة
 (2005:43)ئةنوةر مةسيفى: 

 
 دا دةردةكةويَت كة ئةمانةن:ي ديكةنةوةى دةنطى لة دوو جؤردووبارة بوو

عريدا كة بة هةموويان يأ. دووبارة بوونةوةى تاك فؤنيمى لة شويَنة جياجياكانى رِستةى ش
 وةك: .ريتميَكى تايبةتى دروست دةكةن

 وون ئاشناى، لة هاتنةوةش نةشارةزاى((ض))بة خؤشت لة 
 (83: 2009سف: و)ع.ع. يو
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هةمان شيَوة رؤَلى طرنطيان هةية بة وونةوةى برِطة لة شويَنة جياجياكاندا كةب. دووبارةب
 ى داَلن((نلة بنيادى ريتمى دةقةكة، وةك ))دَلشادم: دا لةكا

 ( 1992:9: ةبدوَلآلشاد ع)دَل
 
 : ئاستى وشةدا لة دووبارةبوونةوة  2-3-1-2-2

، بايةخى ريتمى و دارِستةلة شويَنة جياجياكانى دووبارةبوونةوةي وشةيةكي دياريكراو 
 ونة:وى هةية، بؤ منيبةهاى واتا

 سةرزةمني بةهرةى داخراوة
 يَنةرى النةماوة بيدركيَنيَت و بةختيارمان كاتمسورِنهيَنيةكى سةر

 بؤ
 هةَلبذاردنى طشتى
 ليَبووردنى طشتى 

 تةنيايى طشتى
 مةرطى طشتى

 دةعوةت كراوين
 .(41: 1999)سةباح رةجندةر: 

 
 :دووبارة بوونةوةى فريَز )طرىَ(   3-3-1-2-2

، وةك بايةخى مؤسيقايي هةيةلة شويَنة جياجياكانى رِستةدا  دووبارة بوونةوةي طريَ
 دووبارة بوونةوةى طريَى بةند لةم ثارضةدا:

 دَليان لة هةموو قسةيةكى رزيو 
 لة هةموو طةآليةكى سيس

 لة هةموو ئادطاريَكى ثووت
   دةكردةوة  لةهةموو تؤويَكى بىَ رِووةت ثاك

(270: 2006)كةريم دةشتى:   
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 : دووبارةبوونةوة لة ئاستى رِستةدا    6-3-1-2-2
هةندىَ جار شاعري رِستةيةكى تةواو لة شيعرةكةيدا ضةند جاريَك دووبارة دةكاتةوة بؤ 

نة وشيعرةكة، بؤ منو تيكاييَستجةخت كردنةوة لةسةر مةبةستةكة و بةرزكردنةوةى بةهاى ئيَ
 رِستةية دووبارة دةبنةوة: ئةم دوودا  (طؤران))بةري بةيانة( ى  يلة شيعر

 بةري بةيانة، رِووناكة ئاسؤ
 ئاسؤي هيواي كورد، مذدةبيَ لةتؤ

(602: 2001)طؤران:   

 
 :دا دةبىَ هةندىَ خاأل بة هةند وةربطريىَ لةمةسةلةى )ريتم( 
يوةست بيَ، بةَلكو شاعري ثيَيانةوة ثة بووني نيية كةيَك ياساى ثيَش وةخت كؤمةَل-1

بة شارةزايى لة بةكارهيَنانى شاعريانةى زمان، ريتمى تايبةتي  شاعري بة ئارةزووى خؤى و
، بؤية هةمان جؤرةكان ريتم دروست كردن لة الي ضةند  شاعرييَكةوة تخؤى  دروست دةكا

 وةك يةك دووبارة نابنةوة، بةَلكو جياوازييةكى زؤر و تةكنيكى جياواز بةدى دةكريَ.
لة زمانى شيعريدا كةرستة جياجياكان دووبارةكردنةوة و فراوانكردنى سةرةى طرىَ بة  -2

بيَزاربوونى خويَنةر و طويَطر دروست ناكةن، ضةنكة هةموويان سياقى واتايى و مؤسيقايى 
 دةقةكة بةهيَزتر دةكةن و ضيَذى زياتر بة خويَنةر دةبةخشن.

 
 : قافية    6-1-2-2

كؤتايى ديَرى شيعرة بة مةرجى ئةوةى هةمان وشة بة هةمان فؤرم  قافية))بةشيَكى وشةى
و واتاى خؤى لة كؤتايى ديَرةكانى تردا دووبارة نةبيَتةوة، ئةطةر دووبارة بووةوة ئةوا بة رِةديف 

 (55: 1379دادةنريَت و ثيَش ئةو وشةية دةبيَتة قافية(( )حممد رةزا شفيعي كدكين: 
لة  اوة،يعرى ستوونى و قافيةكاني شيعرى كالسيكى داريَذرِئةم ثيَناسةية لةسةر بنةماى ش

شيعرى نوىَ دا سستةمى يةكطرتووى قافية ناميَنىَ، ئةو بةها دةنطييةى قافية دروست دةكرد 
 لة ناو بنيادى ريتمى شيعرةكةدا بةرجةستة دةبيَت. ي ديكةبة جؤر

بة شيَوةيةكى زؤر لة شيعرى هةشتاكانى هةوليَردا لة الى هةنديَك لة شاعريةكان و 
نةى زؤر دةطمةنن، بةآلم وسنووردار، جؤريَك لة هاوئاهةنطى كؤتايى ديَرةكان هةية، كة منو

 نة:وبايةخى مؤسيقايى تايبةتيان هةية، بؤ منو
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 ))رِةبةنىَ خةوى خراث بىَ / دَلؤثة بارانىَ زةويى    
  ضك كردبىَ /بزر كردبىَ / بةستىَ شةثؤىل

 / كيَشكةيىَ طوندى نةمابىَ / قؤثيَكى رِمابىَ ضيايىَ
 من  طريا كرا بىَ / ئيَواران ثيَش من دةكةون / ثيَشاد وآلتىَ

 ى من دةكوتن / مالَ نوستنانخؤيان لة ناو طؤرِ
 بةتاى يةكرت خؤمان طةرم دةكةينةوة /
 تا رؤذهةَلدىَ ويَكرا طويَمان رِاطرتووة

 ىَ دؤىلَ دامبارىَ / بايىَ هةَلكة / شةويرِةني
  1986ىَ.(( هاوار

 (66: 2005)ئةنوةر مةسيفي:                                            
 

( رِستةى بة دةنطى )آ( كؤتايى ديَت و دوو رِستة بة دةنطى  9( رِستةية، )13ئةم شيعرة )
كى )ن( و دوو رِستة بة دةنطى )ة( كة)و(ى نةبزويَنى لة ثيَشة. ئةم شيعرة راستة قافيةييَ

 ة، بةآلم بوونى ئةو تاقة دةنطانة مؤسيقايةكى تايبةتيان بة شيعرةكة داوة.يني كؤنكريَتى
 يَك بايةخى دةنطيى طرنطى هةية كة ئةمانةن:قافية كؤمةَل

 كاريطةرى مؤسيقايى. .1
 بةرجةستةكردنى وشة لة هةر شيعريَكدا بة جؤريَكى تايبةت. .2

 خؤشى بةخشني. .3

 جوانى، ئةميش بة  فرة جؤرى لة هةمان فؤرمدا. .4

 ريَكخستنى بري و هةست. .5

 ثتةوكردنى شيعر. .6

 يَرةكان بة خيَرايى.ديارمةتيدانى ميَشك لة بةستنةوةى  .7

 دروست كردنى يةكيَتى فؤرم لة شيعردا. .8

 ليَكجيا كردنةوة و دةستنيشان كردنى ميسراعةكان. .9

 ئاسانكردنى بة دواى يةكداهاتنى واتاكان. .10

 ى تاكة وشةكان.يزةق كردنةوةى جوان .11

 طوجنان و لة يةك نزيككردنةوةى بةشةكانى شيعر.لة طةلَ يةك  .12

 دروست كردنى قالبى دياريكراو و ثاراستنى يةكيَتى قالبى شيعر. .13
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 فراوانكردنى ويَنة و واتاكان لة شيعردا. .14

 طةياندنى واتا لة ريَطةى ئاوازى وشةكانةوة.  .15

(42: 1379كدكنى:  عي)حممد رةزا شفي  

 

يَتةوة: ةزيز طةردى دةَلىَ: ))بؤ ضةند هؤكاريَك دةطةرِبوون و نةبوونى قافية لة شيعردا وةك ع
(. ئةمةش ماناى واية سةروا 67: 1999)عةزيز طةردى:  سةردةم، زمان، شاعري، شيعرةكة خؤى((

ة بة جؤريَك كة ئةطةر نةبوو ئيرت شيعر دروست نةبىَ، بةَلكو سةروا ييةكى بنةرِةتى نييثيَويست
بة هؤى ثةيوةست بوونى ديَر كةدا ىَ جاريش لة خودى شيعرة تيكى شيعرة و هةنديَستبةهايةكى ئيَ

 بووةتة هؤى الوازى واتاى ديَرةكان. بووةتة هؤي بةزؤر بةكارهيَناني وشة، ئةمةش ةوةيثيَ
 
 :تؤثؤطرافياى شيعرةكة  5-1-2-2

انى دا دةركةوتووة دياردةى طؤرِيَونعرى ييانةى كة لة شييةكيَك لةودياردة شيعر
 ى دابةش بوونى وشةكان بةسةر الثةرِة. انى ستايَلعرة، واتة طؤرِؤطؤافياى شيثتؤ

دا يَون عرىيعرى كؤندا ديَرى شيعرى هةبوو، ديَريش دوو نيوة ديَر بوو، بةآلم لة شيلة ش
ؤطرافياية سوودى هةية بؤ ثانى تؤا. ئةمةى لةم طؤرِؤطرافيايةكة طؤرِثديَرةكان تيَكشكان و تؤ

انى مؤسيقايى بة ؤطرافياى شيعر طؤرِثانى تؤةية طؤرِوزيدا ئةزمانى شيعر لة ئاستى دةنطسا
 :   نرستانةي خوارةوةدا كة دةستكاري كراو ونة لةوودوادادىَ. بؤ من

 لة مةل بثرسن، لة دار بثرسن، لةبةرد بثرسن،)
 لة طيا بثرسن:  
   (رؤذىَ ضةند جاران خؤم بة خؤلَ دةشؤم 

رستةى ئاسايني. بةآلم شاعري بةم جؤرةى يانة لة رِووى ريتمةوة يئةو رِستة شيعر
 ؤطرافيايةكةى كردووة و بةم جؤرةى خوارةوةى نوسييوة:ثنةنووسيوة، بةَلكو دةستكارى تؤ

 رسن، لة داربثرسن، لة بةردثلةمةل ب)) 
 بثرسن لة طيا بثرسن   
            (رؤذىَ ضةند جاران خؤم بة خؤلَ دةشؤم( 

 (53: 2005)ئةنوةر مةسيفى:                                                
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ةى )بثرسن( بؤ شئةو جؤرة نوسينةى دووةم كة هى شاعرية، تةنيا بة طواستنةوةى و
 سةرةتاى ديَرى دووةم دووبايةخى مؤسيقايى دروست كردووة:

 :بايةخى يةكةم
ى طرانى كؤتايى ديَرى يةكةمى بة فريَزى )لةبةرد( هيَناوة، بةرد وشةيةكة لة يةك برِطة 

طةورة  ( ثيَكديَ كة لة دواي ظاوَلي برِطةكةدوو كؤنسنانت بةدواي يةكةوةن و هيَزيَكيcvcc)ئاسايى
كة دةنطداريَكى دةربازى طرِة، ،ة دةكةويَتة سةر دوا برِطة. هةروةها دوا كؤنسنانت فؤنتمى /د/

طرِى دواوة دريَذترة بةمةش بةرجةستةبوون و زةق بوونةوةى دةنطةكة رِوودةدات ضونكة )نةبزويَنى 
 لة نةبزويَنى كثى دواوة(

 (81: 1991)رةمحان ئيسماعيل حةسةن:  
ةكة، كاريطةرييةكى طةورة دةكةنة سةر نتى كؤنسنايبوونى هيَز لةسةر دوا برِطة و طرِ

 ريتمى ديَرةكة. 
  

 :بايةخى دووةم
ارةبوونةوةى لة وةداية وشةى )بثرسن( لة ديَرى دووةمدا )بثرسن، لة طيا بثرسن( دووب 

وشةية لة ناو هةمان ديَردا. دياردةكة دووبارة بوونةوةش بايةخيَكى تايبةتى هةية لة بيناى 
ؤطرافيادا دةيكات زؤرجار ياسا ثريتمى ناوةوةى شيعردا. ئةو دةستكارييانةى شاعري لة تؤ

واتة  زمانييةكان تيَكدةشكيَنىَ، ضونكة سروشتى زمان ئةوةية ))فراوانكارى لة قسةدا دةكا،
)جان كؤهني:  لة سياقى قسةدا زياتر لة جاريَك ئاماذة بةو شتانة دةكات كة مةبةستيةتى((.

بةآلم شاعري رِةضاوى ئةو سروشتة ناكات و فراوانكارييةكان تيَكدةشكيَنىَ و ، (54: 1984
دروست دةبىَ، ناهاوسةنطى ئاستى دةنط  رِستةكان كورت دةكاتةوة.بةآلم جؤرةك ناهاوسةنطى

 ستى واتا.و ئا
طةلَ تةواو بوونى ستة، واتا تةواو دةبىَ. واتة لةطةلَ تةواوبوونى رِلة قسةكردن ئاساييدا لة

ؤطرافياوة ثواتاش تةواو دةبىَ، بةآلم لة شيعردا بة هؤى دةستكارى تؤهيََلي هيَلى دةنط 
 ئاستى دةنط هاوتةريبى ئاستى واتا نابىَ وةك لةم هيَلكارييةدا ديارة:

 
 
 



 117 

 عردايوةستانةكان لة ش             نةكان لة ثةخشانى زانستيدا         وةستا   
 

 دةنط
 

 واتا 
    

(71: 1984)جان كؤهني:   

 
تى بة وةستانى دةنطة، سكارييةكةدا دةردةكةوىَ كة لةو شويَنةى كة )واتا( ثيَويلة هيََل

تى بة بةردةوامى دةنطة، دةنط دةوةستىَ. دةنط ناوةستىَ و لةو شويَنةش كة )واتا( ثيَويس
ريَكى مؤسيقايى طرنطة لة طةلَ ئةوةى ةيةكة كارةكتيَعرى نويؤطراياى شثئةمةش سروشتى تؤ

 لةسةر ئةركى تيَكشكانى واتا دروست دةبىَ.
يةكى زؤرى هةية لة سةرنج يةدا طرنطضؤنيةتى دابةش بوونى وشة و ثيتةكان بةسةر الثةرِ

بؤ واتاى دةقةكة و بةرجةستةبوونى دةقة لة ئاستى ريَنووسدا.ئةم شيَوازة لة  رِاكيَشانى خويَنةر
 تيكاى مؤسيقايى((يَستعرى لة ثالَ ئيَيى ئةندازةيية بؤ دةقى شاتيكيَستئيَنوسيندا ))زيادكردنى بةها 
 (53)امساعيل رسالن: ؟: 

وة دروست دةكةن وشة و ثيتةكان، ويَنة و شيَ ييةىونة تايبةتوهةنديَك جاريش ئةو دابةش ب
 دةردةكةوىَ: شيعرةلةسةر الثةرِةدا، وةك شيَوةى: دار، باَلندة، هيَما: ئايكؤنةكان...  وةك لةم 

 ئاو لة دةستى مندالَ برِذىَ  
 لة طيَذةنى خةيالَ ويَنةى 

 ئاطر                                    
 ثؤليس                           

 يكةر ثة                  
 ى ئيَمةيان ذيَرخؤل كردتازمان  لة قسةكردن مري             

 ضةتر                   
 طةراج                          

 دةرطا                                  
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 رِةسم دةكات 
 لة دةرةوةى ثيَشانطاى هونةرمةنديَكى خةيالَ داخراودا هةَليدةواسىَ  

 دووبارة ويَنةي  
 قةَلةباَلغي شةقام                                                        

 شةي مؤزةخانةوثاككردنةوةي شو                                          
 دةنطدانةوةي ئاذيَرِي كارطة                            

 زمان قسةكردن مرياتي ئيَمةشي تيَداية           
 ئاشقبووني كؤتري  ناو منارةو كةنيَسة                           

 ثشكفتين سبةينة                                         
 حةزكردني ئاويَنة لة مرؤظـ                                                      

 
  ويَنة دةكات

  شانطاي لةدةرةوةي ثيَ
 يدةواسيَهونةرمةنديَكي خةيالَ كراوة هةَل

(47: 1999)سةباح رِةجندةر:   

وردبينةوة، دةيان ئيحا  ي سةرةوةئةطةر لةيةك تاقة هيَما و طرافيكى ناو ئةم جؤرة شيعرة
 دروست دةبن كة بة قةسيدةيةكى تةواو ناكريَنة واتاو ناطةنة خويَنةر.

 ،ؤرةشيعر دووج )تؤثؤطرافياي شيعر جطة لةبايةخة دةنطييةكةي بايةخي واتاييشي هةية،
(، كاتيَك شيعرييةت لة دةرةوةي 2009:15: رغامز)عادل  شيعري دةنطي و شيعري ويَنةيي(

عرييةتةكي تايبةتيي تؤثؤطرافياي يزماندا هةبيَت وةك لة دميةنة سروشتييةكان دا، ئةوة ش
 شيعريش هةيةو لةويَدا شيعر ويَنةيةكي طؤياية.

 
 :ا )ليَكسيكى(ثيَكهاتةي زمانى شيعرى لة ئاستى وشةد     2-2-2

ة، وشةكان بةرجةستة دةكات و ييطةلَ وشةكان مامةَلةيةكى تايبةتمامةَلةكردنى شاعري لة
سيماى جياوازيان ثىَ دةبةخشىَ، جيا لةو سيمايةى كة لة فةرهةنط و قسةكردنى ئاساييدا 

 وةك رِةمز بةكاريدةهيَنىَ. ئةو و دةماَلىَدا هةيانة. زؤر جاريش وشة لة هةموو واتاكانى
 دةخريَتة رِوو. دا ةكانى وةك رِةخنةى سيميؤلؤذىيبابةتانة لة باسة تايبةتي
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ئةوةى كة ليَرةدا باس دةكريَت دروست كردنى وشةية لة اليةن شاعريةوة كة بة الدانى 
يان بؤ  ،)ليَكسيكى( دادةنريَت. ))هةندىَ جار شاعري بؤ ئةوةى لة دريَذ برِى دةرضيَت وشةيى

يان لةبةر نةبوونى هةندىَ كةرةسةى ئامادة لة  ،نيَكى توندوتؤلَثاراستنى وزة و لكاند
زمانةكةدا، خؤى وشة دادةتاشىَ. ئةمةش كاتىَ دةبىَ بة الدانى رِاستةقينة كة لةو ياسايانة 

 البدات كة لة زمانةكةدا هةية بؤ دروست كردنى وشةى نوىَ((
(15: 2007ف فةتاح: وحمةمةد مةعرو ث.د.)  

  
شةش هةندىَ جار بةبةكارهيَنانى هةمان ياساكانى رؤنانى وشةية كة لة دروست كردنى و   

زماندا هةن. هةندىَ جاريش دوورة لة بةكارهيَنانى ياساو رِةمةكى دروست دةكريَ. ئةم 
 وشانةش دةكرىَ داريَذراوبن يان ليَكدراو.

 : وشةى داريَذراو. 1
 ؤجاميعى كيذب و در ئةى تةلةفى طفتؤطؤ

                                           عاشقيية كارى من تؤ،ئيشى  ييةواعيظ
ورداريَتى وليَرةدا ناىل بة ثيَى ياساى مؤرفؤلؤذى كوردى )ناو+ى( و بةالدان لة سن  

 كردووة.هةمان ياسا وشةى )عاشقى( دروست
(27: 2008)دليَر سادق كانةبى:   

 : وشةى ليَكدراو. 2
روست كردووة كة دروست كردنةكةيان بة ثيَى ياسا شاعريان لةم بوارةدا زؤر وشةيان د

خؤيدا بة كارديَن و زيندوون، وةك وشةى  ةمؤرفؤلؤذييةكانة، بةآلم هةر لة فةزاى شيعرةك
 :وةك ي ديكةهةروةها وشة ،( دروست كراوةرةطي كار)سفرخؤر( كة بةثيَى ياساى )ناو+

 بة كاريهيَناون،  ةنوةر مةسيفى كة ئ  ساقؤبةرد،....(  لةكةَلةباب، كافرشا، لةشكرثووش،طؤ
)تةنيايى طشتى، كةثكةمار( الى سةباح رِةجندةر،  :وشةى وةك  دةربرين و  هةروةها

 )تةرمةط، وشكنشني، كيسةَلرةوت، قورِطخنكيَن، دمكاسن...( الى)ع. ع يووسف(.
 
 :زمانى شيعرى لة ئاستى رؤنانى رِستةدا     3-2-2

بةآلم بة شيَوازيَكى جياواز، لةطةلَ ئةوشدا  ،دةهيَنىشاعري زمانى ئاسايى خةَلكى بةكار
تيَطةيشتنيَك بة  آلمبةستيةتى خةَلكى تيَى بطةن، بةمةنيَ و ة))شاعري دةيةويَت ثةياميَك بطةي

دا يلةبةر ئةوة رِستةكانى شيعر لة دؤخى ئاساي. (95: 1984)جان كؤهني: .ريَطايةكى جياواز((
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ادةن.لة رِووى رؤنانى رِستةوة هةر رِستةيةك ثةيرةوى ياساكانى رِستةى نامؤن و زؤر خؤبةدةستةوة ن
زمانةكة بكات، رِستةيةكى رِيَزمانى تةواوة بىَ طوىَ دانة واتاى رِستةكة.  رؤنان و سروشيت

ؤ ثياويَكى باآل بةرزم ديت(.لة رِووى رؤنان و لة رووى واتاوة رِستةيةكى رِستةيةكى وةك:)ئةمرِ
رِستةيةكة لة رووى رؤنانةوة هيض  .(ؤ ثياويَكى سىَ ضاوم ديتئةمرِ)وةك: ريَكة. بةآلم رِستةيةكى 

ضونكة هاوةَلناوى )سىَ ضاو( كة  ،ة. بةآلم لة رِووى واتاوة نةطوجناوةيى نييطرفتيَكى ريَزمان
 ديارخةرة، لةطةلَ ديارخراوةكةى )ثياو( ناطوجنىَ. هاوشيَوةى ئةو رِستةيةش وةك: 

 وارد.)ميَروولةكة منداَلةكةى خ
 منداَلةكان دةفرِن.

 فيلةكة بةسةقفى ذوورةكةدا هةَلدةطةرىَ(.
اون، بةآلم لة دؤخيَكى ئةوانة كؤمةَلة رِستةيةكن لة دؤخى ئاسايى قسةكردندا نةطوجن

تايبةت بة خؤياندا رِستةي ئاسايني لة رِووى واتاوة، وةك لة دؤخى فليمى كارتؤنيدا، تةواوى 
 . نت(ئةو رِستانة طوجناو و بىَ طرف

(6: 2007تاح: ةف فو)ث.د. حمةمةد مةعرو  

  
يان خويَنةر يةكسةر رِستةكان رِةت نةكاتةوة، بةَلكو لةو  ،رطويَكةواتة طرنطة كة ط

يَتةوة كة ئةو رِستانةى تيَدا طوتراوة، بؤية لة رووى واتاوة ناكريَت طرفت بؤ دةوروبةرة بكؤَل
ى خؤياندا كة دؤخى يان لة دؤخى تايبةتعرييةكي، ضونكة رِستة شتيَرعرى ساز بكيزمانى ش

 و الدانة زمانييةكانة دةبنة رِستةى واتادار، بةآلم طرنط ئةوةية خويَنةر شارةزاي دؤخةكة بيَ
 يدا ضؤنة.بزانيَ جووَلة و طةشةى واتا تيَ

 
  تةوةرةى هاونشينى و جىَ نشينى:

كة ئاستى  يى الدةدةن.رِستةكانى قسةكردنى رؤذانة لة دوو ئاستدا لة بةكارهيَنانى ئاسا
ية، لة هةريةكة لةم ئاستانةدا جؤريَك لة بةرجةستةبوون و الدان دروست يهاونشينى و جيَنشين

 زمان بة ثيَى تةوةرةكان بةم جؤرةن: يدةبيَت، ئةم بةرجةستةبوونة
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  دا: زمانى شيعرى لة ئاستى هاونشيين   1-3-2-2
 ةطشتى الدانى رِيَزمانني:لةم ئاستةدا ضةند دياردةيةك رِوودةدات كة ب

 :. ثيَش و ثاش كردنى كةرستةكان1
لة رِستةى ئاسايى زمانى كورديدا بكةر لة سةرةتاى رِستةدا ديَت ئينجا بةركار و  

يان بؤ مةبةستى  ،تةواوكةرةكان، ئينجا كار. شاعري بؤ ريَكخستنى ريتم وكيَش لة شعرةكةيدا
بةآلم ئةو جؤرة الدانة ))رِووكةش و تةنكة و  ،اتتيكى دةستكارى ئةو رِيزبوونانة دةكيَستئيَ

لة ناوةرؤكى بةرهةمةكة ناكا و لةم رِووةوة لة هةَلةى  ثةيوةندى بةروخسارةوة هةية و كار
 .                                                                                                             ريَزمانى دةضن((

 ( 2007:18فتاح:  مةعروف حمةمةد ث.د.)                                                
 ئاوازيَكى لة طةرووتا )) أ/بؤ منونة:

 ةكى رِةنط هةَلنةطرتوويهةناسةى طؤراني
 (هةَلثة دةكا و....(

(70: 2007)فةريد زامدار:   

 
كانى رِستة ثيَش بكةر كةوتووة.دةبواية طريَي )لة طةرووتا( بة ثيَى رِيَساكانى رِيزبوونى كةرستة

 ةكى رِةنط هةَلنةطرتوو لة طةرووتا هةَلثةدةكا.يطؤراني يرِستةكة بةم جؤرة بىَ: هةناسة
 )بكةر + ئاوةَلطوزارةى شويَن + كار(                                             

 بةآلم ريزكردنةكةى شاعري بةم جؤرةية:
لة طةرووتا هةناسةى طؤرانيةكى رِةنط هةَلنةطرتوو                                         

 هةَلثةدةكاو... 
 )ئاوةَلطوزارة + بكةر + كار(                                                 

 
 ))ناتبزويَنيَت كويَربوونةوةى ئاطردانى / فريادى / ب/

 طةمارؤدانى /.............(( 
(131: 2006: )نةوزاد رِةفعةت  
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لةم رِستة شيعرييةدا طريَى كارى ثيَش طريَى ناوى خراوة. رِيزبوونى ئاسايى كةرستةكان 
 دةبواية بةم جؤرة بىَ:

 كويَربوونةوةى ئاطردانى نا بتزويَنيَت.
 
  :. خستنى هةندىَ كةرستة2

بةر دياردةى ليَرةدا شاعري بةمةبةستى خؤثاراسنت لة دووبارةكردنةوةى رِستةكان، ثةنا دةباتة 
يَت. لة ديَرةكةى ثيَشووى )خسنت(. ئةم دياردةيةش بة ثيَى جؤرى رِستةكة و مةبةست شاعري دةطؤرِ

ئةم دياردةية ئاشكراية، شاعري لةو تةكنيكةدا هيَلى الرى بة كارهيَناوة بؤ جياكردنةوةى بةشة 
 خسرتاوةكان وةك لة ديَرةكةدا ديارة:

    
 طردانى / فريادى / نابتزويَنىَ كويَربوونةوة ئا 

 طةمارؤدانى /..............
 

 ئةم ديَرة سىَ رِستةى تيَداية كة ئةمانةن:
 نا بتزويَنىَ كويَربوونةوةى ئاطردانى  )كويَربوونةوةى ئاطردانى ناتبزويَنىَ( 

 نابتزويَنى فريادى                       )فريادى ناتبزويَنى(
 )طةمارؤدانى ناتبزويَنىَ(       ناتبزويَنى طةمارؤدانى            

لة  ةهةندىَ جار شاعري خسنت بة كارديَنيَت، بةآلم تةنيا بةمةبةستى خؤ رزطاركردن     
 بى سواو، وةك:قاَل

                
 هةن تةمةنيان باخضةيةكة                     
 هةموو سةر لةبةيانييةك                    
 يَكى تيا دةثشكوىَطوَل                    

(120: 2006)نةوزاد رةفعةت:   

 

 ونة:ولة ديَرى يةكةمدا )بكةر( خسرتاوة. دةبواية لةسةرةتاى رِستةكة بكةر هةبىَ، بؤ من
 هةندىَ كةس هةن تةمةنيان باخضةيةكة.
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بةآلم شاعري خؤى لةو جؤرة رِيزكردنة بة دوورطرتووة و بة خستنى بكةرةكة رِستةكةى 
 كردووةتةوة.بةرجةستة و زةق 

 
 زمانى شيعرى لة ئاستى جيَنشينيدا:     2-3-2-2 

ئةم ئاستة تايبةتة بة ضاَلة رِيَزمانييةكان. هةر ضاَليَكى رِيَزمانى لة رِستةيةكى ديارى 
كراودا دةتوانرىَ يةك وشةى ىلَ دابندرىَ، بةآلم هاوشيَوةكانى ئةو وشةية لة رِووى جؤرو سيماى 

انن لةو ضاَلة دابنشني. ليَرةدا شاعري لة جياتى وشةى دياريكراو واتاييةوة هةموويان دةتو
 بة كارديَنىَ بؤ خوَلقاندنى دةاللةتى نوىَ. ي ديكةوشةيةك

. خواسنت سنوورى خؤى هةبوو دةبواية نرادا ئةم كارة بة )خواسنت( ناو دةي كؤن لةرِةوانبيَذ 
وان دوو وشةكةدا هةبىَ و لة عورفى شاعريانة دةرنةضىَ، دةبواية )ليَكضوونيَك لة نيَ

 (271: 1383ش هةبىَ ئاماذة بة واتا بنةرِةتيةكة بكات(.)السيد امحد اهلامشى: يثةيوةستيَك
ى وشةكان لةم يَكطؤرِيَرستة سواوةكانى رِةوانبيَذى، جثاشان بة دةستبةردانى شاعريان لة كة

لةطةلَ طوجنانيَكي واتايي بووة هؤي دروست بووني رِةمز، رِةمزيش تائاستيَكي زؤر تةوةرةيةدا 
هةشتاكانى هةوليَر سةرنج  طرووثى )ثيَشرِةو(ى عرىيبةآلم ئةوةى لة ش ،كؤى سياقةكةدا هةية

كة بة هيض  ي ديكةبة كارهيَنانى وشةيةك لة جيَى وشةيةك ةرِاكيَشة دياردةى نةطوجنانة، وات
منداَلةكة طويَى لة )) وةك:ونة لة رِستةيةكى وبؤ من دةوروبةرةكةى ناطوجنيَت. جؤريَك لة طةلَ

 ((قيذةكة بوو.
(9: 2007ف فةتاح: وحمةمةد مةعرو ث.د.)  

 وة )+ييةضونكة: )من( لة رِووى سيماى واتا (منداَلةكة طويَى لة من بوو.) دةتوانى بَليَى:
 ى هةية. دةنط(
  (منداَلةكة طويَى لة بةردةكة بوو.)

ة، بةآلم لةوانةية مةبةست ي(ى نية ضونكة )بةرد( سيماى )+دةنطيئةمةيان طوجناو ني
)طوىَ ىلَ بوونى بةربوونةوةى بةردةكة بىَ، ئةو كاتة )بةرد( لة دؤخى بةربوونةوةدا سيماى 

منداَلةكة طويَى لة ) بةآلم رِستةى، )+دةنط( ثةيدا دةكات. بؤية رِستةكة لةو دؤخةدا ثةسةندة
ر بةهةستى بينينة، هيض رِستةيةكى نةطوجناوة ضونكة )رِةنط( كة سة (رِةنطةكة بوو.

ئةو نةطوجنانة الدانى  هةستى بيستنة. ة)طوىَ ىلَ بوون( ك ية لةطةلَ يثةيوةندييةكى واتايى ن
 .تكاعرةكاندا دروست دةيواتايى ش
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 الدانى واتايى:     3-3-2-2
دا ئاماذةى بؤ كرا الدانى واتايى بة ثيَى ليَكدانى كتيَبةوةك لة بةشى يةكةمى ئةم     

 سىَ جؤرى هةية: ،انى رِستةكةرستةك
 :بةآلم لة رِووى لؤذيكةوة نالةبارن ،ليَكدانةكان لة رِووى رِيَزمانةوة رِاسنت. 1

ئةم   (101: 2003.)جةالل بةرزجنى: (وةكان لة خةيالَ طريبوون(اكؤترة رِذ)) نة:وبؤ منو
ى رِيَك و طوجناوة و رستةية لة رووى ريَزمانةوة رِستةيةكى طوجناوة. واتة رِيزبوونة ئاسؤيى يةكة

ة. ئةمةش يبةآلم لة رووى لؤذيكةوة ريَك ني ،يَك لة شويَنى كةرستةكان نةكراوةهيض ئاَلوطؤرِ
طةلَ دةوروبةريان يةكان لةيَكةرستة نو وانكارى كراوةدا  دوو طؤرِيضونكة لة تةوةرةى جيَنشين

 . ئةوانيش:نناطوجنيَ
ة، دةبىَ لة طةلَ وشةيةك بة كاربيَت كة ذاو( كة ديارخةرى وشةى )كؤترةكان(أ. وشةى )رِ

 زيندوو(ى هةبىَ، بةآلم كؤتر سيماى )+زيندوو(ى هةية و طياندارة.-سيماى )
بةرجةستة(ى -) ب. وشةى )خةيالَ( كة ئاوةَلطوزارةى شويَنى دروست كردووة، سيماى

 هةية، لة كاتيَكدا )شويَن( بةطشتى سيماى )+بةرجةستة(ى هةية.
 
 .بةآلم لة رووى لؤذيكةوة لة بارن ،ة رِووى رِيَزمانةوة ناراسنت. ليَكدانةكان ل2

 نة: وبؤ منو
 ئيَستاكةش هةر سازطارة ئاوى؟))      

 ؟((وةكو خؤى ثرِ رووناكيية كؤشكى بوخارا
  (32: 2005 )دَلشاد عةبدؤَلال:

ة بةآلم ل ،و رِستة شيعرييانة لة رووى لؤذيكةوة رِستةى طوجناون و مةبةستيان روونةئة
رووى رِيزبوونى كةرستةكانةوة الدانى تيَداية، بكةرى رِستةكان كةوتووةتة كؤتايى لة كاتيَكدا 

 دةبواية بةم جؤرة بيَت:
 ئيَستاكةش ئاوى هةرسازطارة ؟

 دةست و ثةجنةكانى بىَ ئةندازة ناسك و شل ماوة ؟
 .................................................... 

 ى خؤى ثرِ رِووناكيية ؟كؤشكى بوخارا وةك
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 نة:و.بؤ منو. ليَكدانةكان لة رِووى رِيَزمان و لؤذيكةوة نةطوجناوبن3
 1ئةو ماينةى خؤى  ثةرِاندةوة                         

 2   لة جيَى خورانى من رِوام                      
               ............................... 
 3كةمرد بووة ساقؤثةمؤ                           
وةرةمدار قورِ                                     

6   
(49: 2005)ئةنوةر مةسيفى:   

 

ةردةكةون. لة رِستةى دووةمدا يةدا هةردوو جؤرى الدانةكة بةزةقى ديلةم ضةند رِستة شيعر
، رِاستةكةى )من لة جيَى خورانى رِوام(ة.لة رِستةى كىَ بةرِيزبوونى كةرستةكان كراوةطؤرِيَج
يةمدا ديارخةر ثيَش ديارخراو كةوتووة، ئامرازى )ى(ش )خسرتاوة(، رِاستةكةى )قورِى يَس

 يةكان لة رِووى زمانةوة دةبواية بةم جؤرةبن:يعريوةرة مدار(ة. كةواتة رِستة ش
 ئةو ماينةى خؤى ثةراندةوة    

  من لة جيَى خورانى رِوام
 ................................ 

 كة مرد بووة ساقؤى ثةمؤ
 قورِى وةرةمدار

لة رِووى لؤذيكيشةوة الدانى واتايى زؤرى تيَداية، لة رِستةى دووةمدا )من رِوام(، )من( 
تة زيندةوةر، واتة وةكراوتة رِووةك، واتة سيماى )+رِووةك(ى ثيَدراوة. رِستةى سيَيةميش )قورِ( كرا

 يان ئاذةلَ. ،)زيندةوةر(ى ثىَ دراوة ضونكة )وةرةمدار( سيفةتى كةسى زيندووة، مرؤظ بىَسيفةتى 
يَتةوة كة انةى زمان دةكؤَليليَرةوة رِوون دةبيَتةوة كة شيَوازطةرى لةو بةكارهيَنانة تايبةتي

تيكاى شيعرةكانى ثةيرةوى دةكات، كاريطةرى ئةو بةكارهيَنانة يَستشاعري بؤ مةبةستى ئيَ
يةش لة سةر واتاى شيعرةكة زؤر زةق و ئاشكراية، ئةمةش لة باسي سيَيةمى ئةم يةتتايب

 بةشةدا ليَى دةكؤَلريََتةوة.
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 :زماني شيعري لةِرووي ِرةخنةي سيميؤلؤذييةوة  3-2
 : عري و دةاللةتي وشةكاني )سيمانتيك(يزماني ش    1-3-2

 دةبيَ هةنديَ دياردة خبريَتة روو، وةك:لة باسي زماني شيعري  لة رِووي  دةاللةتي وشةكانةوة 
 
   فيََلدة واتاييةكان:    1-1-3-2

ي واتايي لةنيَوانياندا هةية بةشيَوةيةك زؤرجار بة يوشةكاني زمان شيَوةيةك لة دؤستايةت
 شتةكةبكةن، هةر وشةيةك لةرِوويةكةوة وةسفي  شتضةند وشةيةك دةتوانن وةسفي هةمان 

لةطةلَ يةكرتيدا  و وشةكاني زمان ناطريَتةوة. زؤر وشة هةن كةدةكات. ئةم دياردةية هةمو
شةق، زللة،  ناسازن، بؤ منوونة كة شتيَكت بة جوان دانا ناكريَ بَليَي ناشرينة، بةآلم ))وشةي:

مستةكؤَلة،داركاري، بةردةباران...هتد هةموويان بؤ يةك كيََلطةي واتايي دةطةرِيَنةوةكة 
 (.173: 1990حمةمةد مةعروف فةتاح: ث.د.ن( لةكورديدا(( )دةتوانني ناوي بنيَت )ليَدا

كؤبوونةوةي  كةواتة كيََلطةي واتايي ئةوبوارة واتاييةية كة كؤمةَليَك وشة تيَيدا هاوبةشن.
وشةكان بةدةوري كيََلطةيةكي واتاييدا رِةمةكي نيية، بةَلكو لةئةجنامي هاوبةش بوونيانة لة 

 ثيَيان دةطوتريَ سيما واتاييةكان.لةهةنديَ وةسف دا، ئةم وةسفانةش 
 
 سيما واتاييةكان:   2-1-3-2

ئةويش كؤمةَلة تايبةمتةندييةكة  ،هةر وشةيةك خةرمانةيةكي واتايي بةدةورةوة هةية
ئاماذة بؤ سنووري واتاي وشةكة دةكات، هيض وشةيةك لةطةلَ وشةيةكي تر لةهةموو 

بةآلم هةنديَ  ،بوون هاوواتايي دروست دةبيَ ةكيئةطةر وةك  تايبةمتةندييةكاندا وةك يةك نابن،
ئةو تايبةمتةندييانة بة   .وشة لةنيَو خؤياندا لة هةنديَ تايبةمتةنديي واتاييدا هاوبةش دةبن

سيمادا  ( لةهةنديَسيما واتاييةكان ناودةنريَت. بؤمنوونة وشةى )ثياو( لةطةلَ وشةي )كورِ
 هاوبةش و لةهةنديَكيشدا جياوازن:

 ؤظ  +هةراش  +نيَر ثياو:+مر 
 هةراش  +نيَر-كورِ: +مرؤظ   
 بةآلم دوو وشةي )فرميَسك( و)ئةسرين( لة هةموو سيماكاندا هاوبةشن:  
 ادةرِذآفرميَسك: +شل +سويَر+لةضاو د 
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 ادةرِذيَئةسرين: +شل +سويَر +لةضاو د
 بؤية  فرميَسك = ئةسرين

هةموويان  ماي واتايي كؤدةبنةوة و بةسيعردا كؤمةَليَك وشةو ئاماذةي هاولةشي     
فيََلدي واتايي دروست دةكةن،هةر دةقيَكي شيعريش ضةند فيََلديَكي واتايي تيَداية، فيََلدة 

 واتييةكانيش بنيادي واتايي دةقةكة ثيَكدةهيَنن.
 واتة شاعري ثةيوةست نيية بةكار هيَناني وشة لة شيعردا بةكارهيَنانيَكي ئازادة،   

شاعري كار لةسةر ئةوة    )لةزمانى شيعردا) ،دةوروبةرةكةي لةطةلَة نةطوجناني وش بةطوجنان و
جورج )( كة هيَماكان لة هيَما بؤكراوةكان دوورخباتةوةودةاللةتى نوىَ بداتة وشةكان( دةكات

دةردةضيَت و ييةكةي (. لةوكاتةشدا وشة لة ئةركة فةرهةنط14: 2004مولينية: 
 دةبيَتة)سيمبولَ( رِةمز.

 
 :   31و جؤرةكاني رِةمز  رِةمز  3-1-3-2 

ى بةرِةخنةى ئةدةبى دا، ضونكة يَدياردةية بوو كة تةكانيَكى نو بوونى رِةمز لةشيعردا ئةو
ضرِةى سةدةى بيستةم بوونى نةبوو، ئةو رِةمزانةش كة  لة شيعرة كؤنةكاندا رِةمز بةو بوونة

رضووبوون و ببوونة هيَما)دال( بؤ زجنرية بوون بة جؤريك لة رِةمزيَتى دةو هةبوون ئةوةندة سوا
)مةدلوول(يَك يان بؤ سةربردةيةك كة هةر لةطةلَ بيستنى ئةو رِةمزة، خويَنةر سةربردةكةى 

 دةهاتة بةرةزاو.
رِةمز بةواتاية فةلسةفييةكةى ))شتيَكى بةرجةستةية ئاماذة بؤ شتيَكى واتايى دةكات، 

(. لةكردةى بةرِةمز 5امساعيل رسالن: ؟: )ة(( ليَكضوونيَكيش لةنيَوان هةردووكياندا هةي
يان دةربرِينةك بةكارديَنىَ كة بوونى هةبيَ و  ،كردنى وشة لةناو شيعردا )شاعري وشةيةك

 ئةطةرى بةرجةستة بوونى كةم يان ،ةبيَيان بوونى بةرجةستةى ن ،بةرجةستةبىَ بؤ شتيَك كة
  ارهيَنانةكة حةشاردابىَ(.، طرنط لةكارةكةدا ئةوةية واتايةك خؤى لةثشت بةكبيَ

(.117:2005كارلوس يوسونيو: )  

 

 
( بةناونيشانى )بةها ستةفار مةمونامةى ماستةرى )ئاسؤ عبؤ ثيَناسةكاني رِةمز برِوانة:  -31

 . 118 114 ال: ،2007 ،رى شيَخ ساَلح و طؤران(وئيستاتيكييةكانى شيعرى الى ثريةميَرد و شيَخ نو
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هةموو كاريَكى ئةدةبى كؤمةَليَك رِةمزى تيَداية، بةآلم تا رِةمزةكان زؤرتربن ئةوةندة زياتر  
شاعري رِةمز بةكاردةهيَنىَ بؤ ئةوةى شان لة شانى برية  .زمانى دةقةكة بةرةو زمانى شيعرى دةرِوا

يان ئةو حةزو ئاواتانةن كة ئاشكرا نابن  ،بدات. برية ثةتييةكان ئةو بريانةن سرتاكت(بثةتييةكان )ئة
و بةبةرجةستةيى ناكةونة بةر ضاوان، ئةمةش ض بةهؤى ترس، ترسى سياسى و كؤمةآليةتى و 

بوونى بريؤكةكاندا هةية (تةجريد)يةى لة يكلتورى و ئاينى، يان لةبةر فةوتان، فةوتانى ئةو ثريؤز
بنب ئيرت ثريؤزى و ضيَذى ئةدةبيان ناميَنىَ، ليَرةشدا رِيَذةى  طةر بةرجةستةبةجؤريَك كة ئة

ةدةست برِؤمانسيةتى شيعرى دةبيَتة سفر، ضةنكة شاعري هةموو بري و حةزةكانى لةشيعرةكةدا 
لةبريى ناكام، و ديَ، ئةمةش ثيَضةوانةى سروشتى شيعرة كة هةردةم ثرِة لة حةزى كاملَ نةبوو 

 نةرى هةموو ئةو حةزو بريانةية كة نايانةوىَ ئاشكرا بن.بؤية رِةمز نويَ
رِةمز ثةيوةندييةكى ثتةوى لةطةلَ خوازةدا هةية، بةجؤريَك ))ناوةرؤكى خوازة ثيَكديَنىَ و 
بةثيَى ثةيوةندييةكانى نيَو دةق دةسةآلتى بةسةردا هةية، بةجؤريَك هةموو خوازة 

 بؤ وةرطر هةية(( يؤَلى طواستنةوةى ئيحاكانبةكارهاتووةكان لةخزمةتى رِةمزدان، ئةمةش رِ
.(176: 2008هيَمن عومةر ئةمحةد: )  

 

بةم جؤرة رِةمزةكان دوور نابن لة تيَطةيشتنى خويَنةر و لةتؤرِى بنيادى واتاى شيعردا 
 رِؤَلى واتايى هةموويان دةردةكةويَت لة رِةنطاورِةنط كردنى شيعردا.

 
 لةوانة: رِةمز ضةند جؤريَكي هةية،

 :رِةمزى كؤمةآليةتى -1
 ئةو جؤرة رِةمزةية كة كؤمةَلطا بةطشتى لةسةرى كؤكة و سيمايةكى نيَو نةتةوةيى هةية وةك 

 :2008عبدالرمحان:  ديد.عبداهلا) ية((يى ترسناكمزنطى سوور رِةةرِ ،يةيرِةمزى ئاشت ))كؤتر
14 ) 

 : رِةمزى ميَذوويى -2
يان ناوى شارو  ،وةردةطرييَن جا ض ناوى كةس بن ئةو رِةمزانةن كة لةرِووداوة ميَذووييةكان

يان ناوى رِووداويَكى ديارى كراو وةك ثةمياننامة سياسيةكان. بؤ منوونة ))قةآلى دمدم((  ،ديَهات
 ة الى كورد.يرِةمزى خؤرِاطري
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 : ةمزى ئةفسانةيىر -3
شار دةدةن. وةك يةكان وةردةطرييَن و  واتا لةخؤياندا حةيئةو رِةمزانةن كة لةئةفسانة ميلل

 شقى ثاك.ي)شيَخى سةنعان( رِةمزة بؤ ع
 : ةمزى كةسىر -6

ئةو جؤرةيان تايبةتة بة داهيَنانة كةسيةكان لةبوارى رِةمزدا، زؤربةى رِةمزة 
بةكارهاتووةكانى شيعرى شاعريانى هةشتاكانى هةوليَر رِةمزى كةسني. واتة شاعري خؤى 

 بارةىكارهيَناوة و ثيَشرت كؤدةنطييةك نةبووة لةدةزانىَ ئةو وشةيةى بؤ لةو جيَطايةدا بة
)رِةمزة كؤنةكان رِةمزي طشتيبوون، هةموو شاعرييَك بؤهةمان مةبةست  بةكارهيَنانى.

بةكاريدةهينان، هةر لةبةر ئةوةش بوونة رِةمزي سواو، بةآلم رِةوتي نويَطةري وةك ئةوةي 
يَوة طؤرِاني لةبةكارهيناني رِةمزيش لةبواري فؤرمي شيعر كةرستةى نويَي داهيَنا، بةهةمان ش

 بةرثا كرد، ئةويش بةهانداني شاعري بؤ دروستكردني رِةمزى تايبةتيي خؤي(  
(.67:2003د.علي جعفر العالق: )  

 

ى يَوبة بةكارهيَنانى ن :يةكةميان .شاعري رِةمزى كةسى بة دوو شيَواز دروست دةكات
بة خوَلقاندنى  :نزيك دةكةويَتةوة. دووةميانرِةمزة كؤنةكان، ئةم كارةش لة الدانى واتايى 

عرى و زانستى يرِةمزى نوىَ، ئةمةش ليََلى زمانى شيعرى ليَدةكةويَتةوة.ثةيوةندى زمانى ش
 سيمانتيك لة دوو ئاستة:

، ئةمةشيان لة زمانى شيعردا وةك كردةى بةرِةمز ئاستى دةاللةتى وشةكان :يةكةميان 
 باسى ليَوةكرا.كردنى )دال( ةكان دةردةكةويَت و 

 ، ئةويش لة بابةتي  )ثراطماتيك( دا باسى ليَوة دةكريَت.  ئاستى دةاللةتى رِستة :دووةميان
 
 :واتاي رِستةكانيو  زمانى شيعرى     2-3-2 

وشة لة ئاستى  رِةخنةى سيميؤلؤذى طرنطى بة واتاى شيعرو بنيادة واتاييةكانى دةدات،
، بةآلم لة ناو قسةكردندا بةثيَي سياقى قسةكة واتاى فةرهةنطدا واتايةكى دياريكراوى هةية

يةكان زؤرتر دةبيَت، كةوابىَ واتاى وشة يَنوىَ وةردةطريَت، لةدةقى شيعريشدا ئاستى واتا نو
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لةبارةى ضةمكى واتاى  32بةثيَى ناوةندى بةكارهيَنانةكةى دةطؤرِيَت، وةك )فتجنشتاين(
بة رِوونكردنةوةى ضؤنيةتى بةكارهيَنانى دةكريَت، سياقى دا دةَلىَ: ))ليَكدانةوةى واتاى وشة 

ثشت دةبةستىَ بةو دؤخة جياجيايانةى كةوشةكةى تيَدابةكاردىَ، وشةكان لةخودى خؤياندا 
 .وةك مردوو وان، بةكارهيَنانيان لة سياقدا دةيانذييَنيتةوة((
 (229:2008عزيز موافى: عبدال)                                                                

 
ضةند سةرباسيَك  لةثيَناو رِوونكردنةوةى وردةكاريةكانى واتاى شيعردا، ئةم تةوةرةية بؤ  

 ثؤلني دةكةين:
 
 :واتاى ئاشكراو واتاى ثةنهان     1-2-3-2

واتاى ئاشكرا ئةو واتايةية كة لةسياقى دةق دةردةكةويَت، ئةمةش لة ئةجنامى ثةيوةندى 
 و برِطةو رِؤنانى وشةكان و مؤسيقاى رِستةشعرييةكان. ئاستةكانى دةنط

(2002: 116)مرادعبدالرمحن مربوك:   

 

ية بةيةكةم خويَندنةوةى دةق دةربكةويَت، مةبةست ئةوةية واتاى يمةرج ن :واتاى ئاشكرا
ئاشكرا وةك واتاى فةرهةنطى ئامادة نية، بةَلكو زؤرجار دوورةدةستةو لةثشت رِةمزو بنيادة 

 انى دةق شاردراوةتةوة.جياجياك
واتاى ثةنهان: ئةو واتايانةن كة لةدةرةوةى ثةيوةنديية زمانييةكانى ناو دةقةوة 
هةَلدةقوَليَن، واتة لة ئةجنامى ثةيوةندى دةق بة بوارةكانى دةروونى شاعريو بارى كؤمةآليةتى 

ناكةويَت،  و بارى ئابوورى و رِاميارييةوة ئاشكرادةبن، ئةمةش واتايةكة رِاستةوخؤ دةست
 بةَلكو ثيَويستى بة طؤشةنيطاى رِةخنةيي جياواز هةية بؤئةوةى هةَلبهيَنجريَت. 

(2007:141د.حممد حممد يونس على: )  

     
 

يَكي هاوضةرخي بواري فةلسةفةي شيكاريية، كاريطةرييةكي (: فةيلةسووف1951 -1889لودفيج فتجنشناين ) - 32
طةورةي لةشةر بريي فةلسةفةيي سةدةي بيستةمدا هةبووة، دووكتييَب طرنطي هةية كة وةرطيَرِداونةتة سةر زماني 

 (.3، 2009عةرةبي بةناوي )رسالة منطقية فلسفية( و)حبوث فلسفية(. )د.فيصل غازي جمهول : 
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ان بة واتاى ثةنهان يقوتاخبانةكانى وةك بنيادطةرى ثيَكهاتةيى و رِةخنةى دةروونشيكارى طرنطي
 ضونكة لةدةرةوةى هةوَلة زمانةوانييةكانة. ،داوةو لةم ليَكؤَلينةوةيةدا طرنطى ثىَ نادريَت

واتاى ئاشكراى دةق لةناو خودى زمانداية و بةدةرةوة نابةسرتيَتةوة، وشةكان لةناو رِستةدا بةزجنرية 
رِيزدةبن و هةر وشةيةك لةرِووى واتاوة خؤى لةطةلَ دةوروبةرةكةى دةطوجنيَنىَ. لةقسةى ئؤتؤماتيكى دا 

 دوور دةخاتةوة بؤ ئةوةى دةربرِينيَكى رِوونى ببىَ، بؤ منوونة: هةر وشةيةك خؤى لة نةطوجنان
 ئؤديب دةيويست جؤكاست لةخؤى مارةبكات. -1
 ئؤديب دةيويست دايكى لةخؤى مارةبكات. -2

هةردووكيان رِاسنت بؤ كةسيَك كة بزانىَ )جؤكاست = دايكى ئؤديب(  ئةو دوو رِستةية
ووةمدا وشةى )دايك( لةطةلَ دةوروبةرةكةى بةآلم لةرِستةى د(،54: 2006روبريمارتان:)

ناطوجنيَت كة)ئؤديب( بكةرى رِستةكةيةو سيماى )+كورِ(ى هةيةو كارى رِستةكةش 
لةزمانى شيعريدا ئةو  )مارةكردن(ة، بؤية رِستةى دووةم ناطوتريَت و رِستةى يةكةم ثةسةندة.

 اتيكى دا بةرجةستة دةبيَت.ة مبيَنىَ ضونكة زمانى شيعر لةئاستى ثراطميرِوون بوونة مةرج ني
 
 .ثراطماتيك 2-2-3-2

زانستى )واتاسازى( دوو ئاستى هةية، يةكةميان ئاستى وشة )سيمانتيك( ئةم بةشةيان لة واتاى 
يَتةوةو طرنطى بة كيََلطة واتاييةكان و سيماى واتايى وشةكان دةدات. ئاستى دووةم وشة دةكؤَل

يك))ليَكؤَلينةوةية لةواتا بةثيَي قسةكةر و طويَطر و )ثراطماتيك(ة كة ئاستى رِستةية. ثراطمات
دةوروبةر، واتة ليَكؤَلينةوةى اليةنى دةرةوةى زمانة و طرنطى بةو واتاية دةدريَت كة لةكاتى 

(. رِستة بةثيَي 2007:71عبدالسالم جنم الدين:)بةكارهيَنان و ثةيوةندى كردن بةكارديَت(( 
و طويَطر بةثيَي  دا واتاى جؤراوجؤر ثةيدا دةكات كة قسةكةربةكارهيَنانى لةذينطةى دةرةوةى زمان

 (ئيَستا نان دةخؤين.)بارودؤخى قسةكردنيان لةيةكرتى تيَدةطةن. بؤمنوونة رِستةى 
 ئةم رِستةية ضةندان واتا دةطةيةنىَ لة دؤخى جيا جيادا، وةك:.

 وةآلمدانةوةى كةسيَكة لة تةلةفؤن كة بثرسىَ )ئيَستا ضى دةكةن؟(. -1
 دةستى بشوات.ثيَش نان خواردن داواكردنى باوكة لةمنداَلةكةى كة  -2
 ضونكة كاتى نان خواردنة. ،دايك ناهيََلىَ منداَلةكةى لةو ساتةدا طةمةبكا -3
نان  ،كةسيَك دةيةويَت كاريَك ئةجنام نةدات بؤ بةرامبةرةكةى ضونكة دةست بة -3

 خواردن دةكات.
(131: 2004مارغوت هاينمان و فولفغنغ هاينمان:)  
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لةدؤخى ،ض وةآلم بن يان سةرسورِمان زؤربةى دةربرِينةكورتةكانى قسةكردنى رِؤذانة
زؤربةى جؤرةكانى )دركة( كة لة كاتى قسة كردندا بةكارديَت دةضيَتة ئاستى .ثراطماتيك دان

جناو هةَلس و وثراطماتيكةوة، بؤمنوونة كة كةسيَك نابةرثرسانة و بةناشرينى لةشويَنيَكى نةط
كةوت دةكات و رِيَز بؤ كةسةكان و شويَنةكة دانانيَت، خةَلكى تةنيا بة يةك دةربرِينى 
)بةهارة!( سةرجنى خؤيان بةرامبةرى دةردةبرِن، ئةويش واتاى ئةوة دةطةيةنىَ كة ئةو كةسة 
وةك ئاذةلَ هةَلس و كةوت دةكات، ضؤن ئاذةلَ لةبةهاردا تةرِاتيَن بة ناو و طياو طوََلدا دةكات و 

 دةطةوزيَت، ئةويش هةر بةم جؤرةية.
ية، ضونكة هيَماكان بةواتايةكى تر يزمانى شيعرى بةطشتى زمانيَكى ثراطماتيك

دةردةبرِدريَن و رِستةكان لةمةبةستى رِووكةشيان دوورن ))واتاى ثراطماتيكى واتايةكى 
رت... واتاى لَوونائاساييةو ثابةندى)ضاالكى( و )بنةما(يةو ياسا دةبةزيَنىَ بؤ واتايةكى ق

سيمانتيكى بريتية لة)واتاى فةرهةنطى + كاريطةرى رِيَزمانى(، بةآلم واتاى ثراكماتيكى 
 .(4؟: مشري دزةيى: عةبدولواحيد)        بريتية لة)واتاى سيمانتيكى + واتاى دةوروبةر(( 

يةَلةى ئاستى ثراطماتيك ئاستى ليَكؤَلينةوةى واتاية لة رِستةدا، بةآلم دةقى شعرى رِا    
 .لةئاسيت دةق دا واتايى فراوانرتي هةية لةضاو يةكةى)رِستة(، ئةويش رِايةَلةى بنيادى واتايية

       
  :بنيادى واتايى و ضوارطؤشةى طرمياس    3-2-3-2
ليَكؤَلينةوةكانى   ة.يثةخشان( تيَكةَلةيةكى رةمةكى ني) يان (اتاى دةقى ئةدةبى )شيعرو

ووة كة واتاكانى نيَو دةق ثةيوةندييةكى تةواوكارى بة يةكيانةوة بوارى واتا سازى دةرياخنست
)تؤرِيَكي زيندوو لة جووَلةى واتايى لة بنيادى دةقةكةدا هةية هةموو  دةبةستىَ بة جؤريَك كة

 واتاكانى دةقةكة بة يةكةوة دةبةستيَتةوة و هةريةكةيان اليةنى شاراوةى ئةوى تر روون دةكاتةوة(. 
(104: 2003خليل: )د.ابراهيم حممود  

لةم بوارةدا ليَكؤَلينةوة لة بنيادى واتا دةركةوت، واتة ميتؤدى بنيادطةرى بة      
كتيَبى  (A.J.Gerimas) سزانا طرميا كارهيَنرا بؤ ئاشكراكردن و دؤزيَنةوةى بنيادى واتا.

دانة  يدا هةوَلدةدات كة )ئةو كارةكتةروبآلوكردةوةو تيَ (1944)ساَلي)بنيادى واتايى( لة
طرنطانة بدؤزيَتةوة كة سنووري طشتى واتا ديار دةكةن لة دةقداو ئةم كارةشى لة سةر ذانرى 

 رؤمان جىَ بة جىَ كرد(.
(166-163: 1348)ترى ايطلتون:   
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طرمياس بناغةى كارةكةى لة سةر بريؤكةى )دذيةكى( داناوة كة لة كارى ئةدةبيدا زؤر زةقة 
ضونكة )دذيةكى( لة  ،كةى طرمياس بؤ شيعر زؤرطوجناوة(، ميتؤدة2002:96)د.ابراهيم خليل:

 شيعردا زةقرتة لة ضاو ذانرةكانى ديكةى ئةدةب.
 انة دذيةكانةى كة كارى لة سةر كردوون ئةمانةن:وئةو د

اوكىَ(، )ثيَويست × )ئةرك× قةدةغة(، )دَلنيا بوون × دَلنيا نةبوون / دَلةرِ
 ئةستةم(،)راسيت × ثووضةلَ(

بؤ تةواوى دذ يةكةكان داناوة كة دةكريَت هةر دوانةيةكى دذيةكى تر هةبىَ ياسايةكى طشتى 
 لة ميانةى ياسايةكة دابنريَت، ياسايةكةش بة )ضوار طؤشةى طرمياس( ناسراوةو بةم جؤرةية:

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جؤرةى خوارةوة  وئةو دوانة دذيةكانةى كة باس كران بة ثيَى ئةم هيََلكاري ية بة
     :دةردةكةويَ
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 دوانةى )ثيَويست ×ئةستةم(   - 1

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

شاعري هةوَلى ئةوة دةدا شتى ئةستةم ئاسايى بكات، لةم ضوار طؤشةيةدا،بؤ ئاسانى 
( و ذيَرةوةى C( و الى ضةثى )B( و سةرةوةى )Aراظةكردن الى راستى ناو دةنيَني )

(Dهةَلبةتة ئةم ناونانة لة.) م آلة، بةيني خودى كارةكةى طرمياس و سةرضاوةى ليَوةرطرياودا
 ئاسانى راظة كردنةكة ثيَويستى دةكات.

( دا ئةو شتةى كة )ثيَويستة ببىَ( لة بةرامبةردا بوونةكةى )ئاسايى( ية، Aلة ثةيوةندى )
 ئةمةش )سةملاندن( ة.

وونةكةى )ئةستةمة(، ببىَ( لة بةرامبةردا ب ة( دا ئةو شتةى )ثيَويستBلة ثةيوةندى )
 ة.يئةمةش دذيةكي

( دا ئةو شتةى كة بوونى )ئةستةمة( روودانةكةى)ريَكةوتة(، ئةمةش Cلة ثةيوةندى )
 )نةفى( روودانةكةية.
(دا دةرئةجنامة واتاييةكة دوانةيةكى دذيةكى يةكجار بةهيَزة دروست Dلة ثةيوةندى )

، ةيهيض ريَطرييةكى لة بةردةم دا ني ئةويش )ئاسايى  × ريَكةوت(.  واتا رووداويَكة ،بووة
 م بةريَكةوت رِوودةدا.آلبة
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 دوانةى )راستى × ثووضةلَ(:              -  2

                      
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
لةم ضوار طؤشةيةدا دذيةكةكان تةوةرةيينة بة شيَوةى )×(، ثةيوةندييةكانيشى بةم 

 ضةشنةية:   

    
A- ،ية.يئةمة ثةيوةندى نهيَن بوونيَك دةرنةكةويَت 
B- ية.يبوونيَك دةركةويَت، ئةمة راست 
C- .نةبوونيَك دةركةويَت، ئةمةدرؤية 
D- .نةبوونيَك دةرنةكةويَت، ئةمة واتايةكى ثووضةَلة 
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 دوانةى )دلَنيابوون × دلَنيانةبوون(: -3
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A: ،ية. )ئاراستةى سةملاندن(.                                   يئةطةر لة روودانيدا ن ئةو كارةى كة ليَى دَلنياى 
B:        .)ئةو كارةى لة روودانةكةى دَلنياى، ئةطةر لة روودانى هةية )دذيةكى 
C: دَلنياني رووبدا. )نةفى روودةدات(                                   ،ةيئةو كارةى ئةطةر لة روودانةكةى داني 
D:  دَلنيانةبوون(ة، واتة  ، دوانةى دذيةكى )نائةطةرةكى ×كةواتايى ضوار طؤشةدةرةجنامى

 ية.يَاوكة، ئةمةش دَلةرِيني يش لةئاست رووداوةكةدا، بةآلم دَلنيابوونيةني دالةروودانةكة (ئةطةر)
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 (:قةدةغة ×دوانةي )ئةرك  -4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A: ،ةكة(                                        ي. )سةملاندنى راستيئةو شتةى ئةركة ئةجنام دانةكةى رىَ ثيَدراوة 
B:          )ئةو شتةى ئةركة ئةجنام دانةكةى قةدةغةية، )دذيةكى 
C: يةكة(                                  يئةو شتةى قةدةغةية،مرؤظ سةرثشكة لة ئةجنام دانى. )نةفى راست 
D: سةرثشكة لة ئةجنام دانى، ئةمةيان دةرةجنامى واتايى ضوار طؤشةية.   ئةوشتةى  رىَ ثيَدراوة، مرؤظ 

بةآلم لة  ،ليَرةدا ضوارطؤشةكانى طرمياس بة ثيَى سةرضاوة بة كارهاتووةكان تةواو بوو 
هةية تيَكةلَ بة  ي)ثةيوةندي ثووضةلَ( دا سةرجنيَكى واتايى طرنطلة) D (طؤشةى ضوارةم

 )جوانى بايس( دةبيَتةوة. هونةرى
 
  :جوانى بايس ثووضةلَ و يثةيوةندي   6-2-3-1

 دادةمةزريَت: لقيَكى زانستى جوانكارى طوزارةيية، لة سةر دوو بنضينة جواني بايس
 بوونى دياردةيةك.-ا

 ليَكدانةوةو دةست نيشان كردنى هؤكارى دياردةكة.-ب
 بة ثيَى ئةم دوو بنضينةيةش ضوار جؤرى )جوانى بايس( دروست دةبن:
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 يَت.بةآلم شاعري هؤكارةكة دةطؤرِ يَ،هةب يةكة بوونى هةبىَ و هؤكاريشديارد-1
 دياردةكة بوونى هةبىَ و هؤكارى نةبىَ، شاعري هؤكاريَكى بؤ دةست نيشان دةكات.  -2
بةآلم بيبةستيَتةوة بة هؤكاريَكى ترو   ،دياردةكة بوونى نةبىَ و شاعري بيخوَلقيَنىَ-3

 سةملاندنيَكى طوجناوى بؤ بكات.
ثيَوةى ثةيوةست بكريَ، بةآلم شاعري  ةبآ كة، هيض هؤكاريَكيش نةبيَدياردةكة بوونى ن-6

 وَلقيَنىَ. خبهةردووكيان 

سةرضاوة كؤنةكانى بةالغةى لة بة ثيَى دابةشكردنى لؤذيكى دةبىَ جؤرى ضوارةم بوونى هةبىَ. بةآلم 
. 34وةة هةمان شيَب دايةكانيش يَنوهةروةها لة سةرضاوة  ،33ةوةك ثيَويست طرنطيي ثيَ نةدراو عةرةبى

. ئةم جؤرى ضوارةمة كة )نة 35وةطرنطييان ثيَنةدا يش وةكو ثيَويستسةرضاوة كوردييةكانى رةوانبيَذ
ة كة طرمياس لة يزةيف( زياتر ني دياردةكة بوونى هةبىَ و نةهؤكارةكةش مةعقول بىَ(، ئةمة لة )ثووضةلَ/

يةوة ويَنةى يبةآلم لة رووى شيعر ،ووضةلَ(دا باسى كردووةلة دوانةى هاودذى )راستى × ث Dثةيوةندى 
 بؤ منوونة لةم ديَرةى )ناىل(دا:.  يةكجار بةرزو جوان دروست دةكات و بنياديَكى واتايى يةكجار كاريطةرة

 بة تاو لة سينةمدا  ئاور   طةرنيية
    بؤ ض لة بةر قوَلقولَ غةريقى ئاوم ئةز

 (221 :1974 دولكةرميي مودةرِيس و فاتيح عةبدولكةريم:مةال عةب)                     

 
 .440 -416العاّلمة تفتازاني، مطّول على التلخيص، ص: أ/      بروانة: - 33

 .146ص:،ب/  حممد بن عبدالرمحن،تلخيص:تلخيص زبدةاملفتاح للسكاكي                  
خمتصر تلخيص  -املعاني والبيان والبديع-األيضاح يف علوم البالغة ،ث/ اخلطيب القزويين                   

 .210 -192املفتاح، ص:
 .371:      أ/ أمحد اهلامشي، جواهر البالغة،ص:بروانة - 34

 .433ص: ،البالغة والتطبيق ،ب/ امحد مطلوب )د.( و كامل البصري)د.(                  
 .  291 -288ص:  ،البالغةالواضحة،ث/ علي اجلارم ومصطفى امني                  

 .74:بروانة:    أ/  عةالئةدين سةجادي،خؤشخواني، ال - 35
 .84ب/  عةزيز طةردي، رةوانبيَذي لة ئةدةبي كورديدا،ال:                  
 .     23بةديع و عةرووزي نامي، ال: ةبدولكةرميى مودةريس،ث/ مةال ع                 
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ئةم ديَرة دوانةيةكى دذيةكى بةرامبةر يةكرتى كردووةتةوة، دوانةى )ئاطر × ئاو(، لة ضوار 
 طؤشةى طرمياسدا دةكرىَ بةم جؤرة بةرامبةريان بكةينةوة:

 
 
 
 
  
 

ئةويش ئةوةية كة لةبةر ئاطرى  شاعري باس لة دياردةيةكى رِاستةقينة دةكاتلةو ديَرةي سةرةوةدا 
خةريكة خبنكىَ. ديارة ئةو دياردةية  يوَلى فرميَسكوق لَوناخى، ئاوى ضاوةكانى دةكوَليَن و لةبةر قو

لةسةرةوةى ضوارطؤشةكةدا رِاستةقينةيةو ئةوةية كة شاعري دةيةوىَ ئيَمة باوةرِى ثىَ بكةين، شاعري 
لةطةلَ رِاستة  ونكة)رِاستةقينة لةزماندا  جياوازةض ،تواناي ئةوةي هةية راستةقينة دروست بكات

يةى كة ئاو و ئاطر بةردةوام الى شاعري بة ي( بةآلم ئةو نهيَن222: 2004قينةكانى لؤذيك( )روبريمارتان:
ئامادةيى دةهيََليَتةوة وةك لة ثةيوةندى )نهيَنى( دةردةكةوىَ )بوونى ئاطر/دةرنةكةوتنى ئاو(ة ئةميش 

بةآلم ئةو ئاوةى كة دةبىَ  ،تىَودةكات كة شاعري بةردةوام دةسو ئةو واتاية ئاشكرا
تان ديناميكى و بةردةوامة. ليَرةدا وناكةويَ، بؤية كردةى سو بيكوذيَنيَتةوةكة)ويصال(ة دةسيت

ئةويش لة ثةيوةندى  ،تانة بةردةوامةدا نةبيَتة خةَلووزووادةكا شاعري لةو سو ئوميَديَك هةية كة
دةردةكةويَ كة شاعري بةردةوام ئوميَدى هةية كة ئةو  دا دةركةوتنى ئاو(  × تنى ئاوتةوةرةيى )دةرنةكةو

يةكة  لة واتا رِووكةشةكة )رِاستى( بة ية تةوةرةييةوة هةردوو ثةيوةندئاطرةى بكوذيَتةوة، ديسان
دةبةن ثيَضةوانةيى )رِاست بؤ ضةث و سةرةوة بؤ خوارةوة( وةك هيَماى)×( بةرةو واتا رِاستةقينةكةمان 

ئاو(، بةآلم  ئاطر هةية و نة ية )ثووضةلَ(ةكةية و لةويَدا شاعري ئاطادارمان دةكاتةوة كة )نةيكة ثةيوةند
ية و بىَ يعريثيَضةوانةيى هةردوو تةوةرةكة )×( ئةوة دةطةيةنىَ كة واتاى ذيَرةوة ثيَضةوانةى حةقيقةتى ش

 بنةماية. 
اس وةربكرين بؤ ئاشكراكردنى بنيادى واتايى دةقى بةم جؤرة دةتوانني سوود لة ضوار طؤشةكانى طرمي

عرى، ئةمةى سةرةوة تةنها بة كارهيَنانى يةك ضوار طؤشةبوو بة كورتى بؤ يةك ديَرى شعر، كة يش
هةَلبةتة تةواوى غةزةلةكة جوانرت مةبةست دةثيَكيَت ئةطةر كارى تيَدا بكريَت و هةموو ضوار 

 دا ئةجنام دةدريَت.كتيَبةيةمى ئةم يَة بةشى سطؤشةكانيش كاريان ثىَ بكريَت. ئةمةش ل



 140 

 :وة زمانى شيعرى لة ِروانطةى )ِرةخنةى هةَلوةشاندنةوة(     4-2
 ؤكةى )بنياد(ى بةواتارا كة رةخنةى هةَلوةشاندنةوة بريباسى ئةوة ك كتيَبةدا(ي ئةم 1-6يةكةي )لة 

ياديَكى ثيَش وةخت واتة بوونى واتايةكى ة و رِةتى دةكاتةوة، ضونكة بوونى بنيولَ نيوبنيادطةرييةكةى قب
عرى لةو روانطةوةية كة زمان  يثيَش وةخت. كارى رةخنةى هةَلوةشادنةوة لة طةلَ بنيادى زمانى ش

نهيَنيةكانى دةق لة خؤ دةطريَت. ئةو نهيَنيانة واتاى دةقيان حةشارداوة. رةخنةى هةَلوةشادنةوة رايةَلةى 
انى رةخنةطر و ى دةقةكة، كة بة طؤرِييَنيَتةوة بؤ طةيشنت بة واتايةكى كاتئةو نهيَنيية زمانيانة هةَلدةوةش

دريَت. واتة ئةو واتايةى كة رِةخنةطرى رِةخنةى هةَلوةشادنةوة دةيطاتىَ، واتاى خويَندنةوةيةكى نوىَ دةطؤرِ
ةر ئةوة شكنةر واتايةكى نوىَ دروست دةكات، لةبث تاقانة و مةركةزى نية. هةر خويَندنةوةيةكى  ورد و

 ةماى كارةكانى خؤى لةسةر خويَندنةوةى ورد دامةزراندووة.نب جاك دريدا
(180: 1994)د.حممد عصفور:   

 

بؤضوونى ترى رِةخنةيى هةن كة طرنطى بة خويَندنةوة دةدةن وةك تيؤرةكانى )بةرةوخويَنةر( و 
ى بيستةم تا لةشةستةكانى سةدة تيك و فينؤمينؤلؤذيا و رِةخنةى ثيَشبينى كردن، كةنمؤهري

هةشتاكانيش بةردةوام بوون، بةآلم هةريةكةيان بة جؤريَك لة جؤرةكان لة رةخنةى هةَلوةشاندنةوةدا 
تةوةرةى سةرةكى ليَكؤلينةوةى  .(366 -330: 2006دةتويَنةوة.)د.حممد شبل الكومى: 
ةوة طةلَ ئةوةى كة لة بؤضوون و ئاراستةى جؤراوجؤرلة .هةموويان طرنطى دانة بة خويَنةر

دةركةوتوون، بةآلم بة طشتى لةو باوةرِةدان كة ))خويَنةر خولقيَنةرى راستةقينةى ماناية، ئةم رِةوتة 
رةخنةى سةرةكى خؤى لة رةوتةكانى ثيَشوو، لةوةدا كؤكردؤتةوة تا رؤلَ و كاريطةرى خويَنةر 

 .بيَننةثيَشىَ((
دةبىَ خويَنةر بة هةناسة  ةخوَلقاندنى واتاش ثيَويستى بة ثرؤسةيةكى تيَروتةسةل هةية ك

يةوة خةريَكى بيَت. دةكريَت ثيَشنيارى ثرؤسةيةك بؤ خولقاندنى واتا بة يارمةتى يدريَذ
 رِوو:ريَتةرةخنةى هةَلوةشاندنةوة لةم هةنطاوانةدا خب

 .. خويَندنةوةى ورد1
 .. شى كردنةوة2
 . تيَطةيشنت.3
 . نووسينةوة.6
 :ريَتةرِوورةيةك دةخئةم ثرؤسةية لة خوارةوة بة ضةند تةوة 
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 :خويَندنةوة     1-4-2
وسني هةر ضةندة بايةخ داربىَ ئةطةر ووسني هونةرة. نوخويَندنةوة هونةرة وةك ئةوةى كة ن

ضيَذ لة دةق وةربطرىَ، بايةخى نووسينةكة دةرناكةوىَ.  خويَنةرى شارةزاى نةبىَ كة بتوانىَ
، ئةم ضريؤكة، ئةم وشةية بة ضيَذةوة ))ئةطةر ئةم رِستة :لةبةر ئةوة رؤالن بارت دةَلىَ

بةآلم  ،دةخويَنمةوة ئةوة لةبةر ئةوةية كة ئةمانة هةموويان بة تام و ضيَذةوة نوسراون
طرةنتى ضيَذى خويَنةرةكةم  من، منى نووسةر  ثيَضةوانةكةى ضى ؟ طةلؤ بة ضيَذةوة نووسيين

" راو "ى بكةم( بةبىَ   بىَ دةكا ؟ بة هيض كلؤجىَ. من دةبىَ ئةم خويَنةرة بدؤزمةوة )دة
 .  ية((يَئةوةى بزامن لة كو

(26: 2007)ئيسماعيل زارعى:   

 

دةق ئاشكرا دةكات و سةرضاوةكانى ضيَذ  ةكانىيئةمة ئةوة دةطةينىَ كة خويَنةر جواني
دةدؤزيَتةوة. ئةم كارةش بة خويَندنةوةيةكى زيرةكانة دةكريَت كة )رؤالن بارت( بة دوايدا 

، ضونكة دةركةوتنى زيندوويةتى دةق لة خاَلى ريَبة خويَنةرى منوونةيى ناو دةبو   يَدةطةرِ
 بةيةكطةيشتنى نووسةر و خويَنةرى دةقة و لةويَدا رؤشنبريى هةردوو سةرضاوةكة بةيةك دةطةن.

 
 :تةكنيكةكانى خويَندنةوة     1-1-6-2
 :. ضةند بارةكردنةوةى خويَندنةوة1
ى جياجيادا، لةوانةية خويَندنةوةيةك لة جةجناَلى يونودةرئةمةش لة كاتى جياجياو دؤخى  

رؤذدا جؤرة تيَطةيشتنيَك دروست بكات، بةآلم لة ئارامى شةودا جؤرة سةرجنيَكى تر الى 
خويَنةر بةرامبةر دةقةكة دروست بيبَ. بة هةمان شيَوة بارة دةروونييةكان ئةجنامى جياجياو 

و ئارامى جؤريَكى  تؤريَكى سةرنج دروست دةكاةيى جرِوسةرجنى جياجيا دروست دةكةن، تو
 و تةنطى و دَلخؤشى. لة رووى جةستةييةوة ماندوويةتى و ثشوودان، برسيَتىهةروا دَل تر،

تيَرى، تةنانةت لةش ساغى و نةخؤشى. ئةم بارة جياوازانة هةريةكةيان جؤريَك لة سةرنج 
دؤخيَكدا تاقةكة لة هيض ن َلة دةبيَك سةرجنى جياواز طةآلكؤمةَل دا. لة ئةجنامةنكدةتؤمار 

 .ندةست نةدةكةوت
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 :لةسةرجنةكاتي ديكة . داماَلينى هةر سةرجنيَكى خويَندنةوةكانى ثيَشوو بؤ هةمان دةق2
ت ثيَويستة سةرةجنةكانى خويَندنةوةى يةكةم يَرواتة كاتيَك خويَندنةوةى دووةم دةست ثىَ دةك

 نةفةوتيَ. يشنةبيَ و هيض سةرةجنيَكبؤ ئةوةى بةريةككةوتن دروست فةرامؤش بكرىَ 
. لة كاتى خويَندنةوةدا ثيَويستة رةخنةطر هةموو ئةو ثيَداويستى و كةرستة رِةخنةييانةى لة زةيندا بيَ 3

 كة بابةتى رةخنةكةى دةوَلةمةند دةكةن، بؤ ئةوةى بزانيَ ض لة ناو دةقةكةدا سوود بة كارةكةى دةطةيينَ.
(91 - 89: 0042: الغذامى)د. عبداهلل حممد   

 
نةى خوارةوةى آلدةبىَ ئةم خا تئةو سةرجنانةى خويَنةر لة كاتى خويَندنةوةيدا تؤمارى دةكا

 تيَدابيَ:
 . ئةو وشانةى لة رووى واتاوة لة شويَنى خؤيان بة كارنةهاتوون.1
 ةمز بة كارهاتوون.. ئةو وشانةى كة وةك ر2ِ
باركردنةوةى دةنطى لة كؤتايى رستة . بةرجةستة كردنة دةنطييةكان، وةك: قافية، دوو3

 عرى يةكاندا، دياريكردنى كيَش ئةطةر هةبيَت، بيناى طشتى ريتم لة دةقةكةدا.يش
 .ييةكانزمانياساية. دةستنيشانكردنى ئةو رستانةى كة الدانيان تيَداية لة 6
 دةق ثشتى ثىَ بةستابىَ. يئةطةر خاوةن . هونةرةكانى رةوانبيَذى،5
ةوة دةست نيشان بكريَت ئةطةر هةبوو لة دةقةكةدا، وةك، كةسايةتى و ان. بيناى طيَر4ِ

انةوة لة شويَنى و كات و ديالؤط و مةنةلؤط، ئةمةش لة ثيَناو روونكردنةوةى رؤَلى طيَرِ
 دا.دروست كردنى بنيادى واتاى دةقةكة

(64 - 66: 1984)د. عدنان خالد عبداهلل:    

  
  جؤرةكانى خويَندنةوة:    2-1-6-2
 ؤدؤرؤف سىَ جؤرة خويَندنةوة دةستنيشان دةكات:ت
 .(االسقاطية ةءالقراونى                )و. خويَندنةوةى ست1
 .(قراءة الشرح. خويَندنةوةى راظةكردن            )2
 .(القراءة الشاعريةعريَتى             )ي. خويَندنةوةى ش3
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 : نبةم جؤرة  ئةوانيش
 : ونىو. خويَندنةوةي ست1
ؤريَكى كؤنى خويَندنةوةية، لة ميانةى دةقةوة بةرةو نووسةرى دةق و كؤمةَلطا ج

دةق وةك بةَلطة نامةيةك بة كارديَنىَ بؤ سةملاندنى بؤضوونةكانى بةرامبةر  رةخنةطردةروات،
واتة لةدةقةكةوة بةئاراستةيةكي ستووني بةرةو دةرةوةي  دانةرى دةق و كؤمةَلطا و ميَذوو،

 ة.دةق شؤرِدةبيَتةو
 :. خويَندنةوةى راظةكردن2
ئةم جؤرةيان ثةيوةستة بة دةقةوة، بةآلم تةنيا بة واتاي رووكةشى دةقةوة خةريك دةبىَ  

 .رتئاسانئةمةش بة وةرطيَرانى وشةكانى ناو دةقةكة بؤ وشةى 
 :. خويَندنةوةى شيعريَتى3
 ةةسياقشفرة(ى دةقةكة بة ثشت بةسنت ب لة )كليل ية ئةم جؤرةشيان وردبوونةوة 
 ، هةولَ دةدات ديوة شاراوةكةى دةق ئاشكرا بكات.ييةكةيهونةر

(78 - 77: 2004: امىالغّذحممد)عبداهلل   

 

كة لة ثرؤسةى خويَندنةوةى وردى دةقى ئةدةبيدا  جؤرى سيَيةمى خويَندنةوة ئةو جؤرةيانة
 اتا خؤش دةكات.سوودى ىلَ وةردةطرييَت و ريَطا بؤ هةنطاوةكانى داهاتووى ثرؤسةى خولقاندنى و

 
  : شيكردنةوة  2-4-2

ئةو دوو ئاستة . )تأويل( دؤخطؤرِينشيكردنةوةى واتاى دةق دوو ئاستى هةية، ليَكدانةوة، 
زؤرجار لة جياتى يةكرتى بة كارديَن، بةآلم جياوازييان هةية، لة سنوورى كاركردندا جياوازن، 

 هةروةها لة ضؤنيةتى كاركردنيشدا جياوازن.
 :كدانةوةليَ 1-2-6-2

ى وشةكانى، ئةجنامةكةش يية لة دةرخستنى واتاكانى دةق بة ثيَى ثيَويستي))بريت
 دةرخستنى واتاى راستةوخؤى دةقةكةية((

(716: 2008)أ. مسري شريف استيتية:   
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ة هةَلةيى دةطاتة خويَنةر، بدةقيَك كة ثيَويستى بة ليَكدانةوة بيَت، ئةطةر ليَكنةدرايةوة، واتاكةى  
 اناى واية رؤَلى ليَكدانةوة دؤزينةوةى واتاى راستى وشةكانة لة رووى فةرهةنطةوة.ئةمةش م

 لعزيز:ا)عومةر عبد )راغبى ئةسفةهانى( دةَلىَ: ))تةفسري دةرخستنى واتاى ماقووَلة((. -
ثاشان دةَلىَ تةفسري فراوانرت بة كارديَت لة ضاو )تةئويل(. بة كارهيَنانيشى لة   (200: 2000

 داية، بةآلم بةكارهيَنانى )تةئويل( لة بوارى رستةداية.بوارى وشة
واتاية مةبةستى دةربرينةكةية،  ئةم ))تةفسري برِيارى كؤتايية بةوةى كة )ماتوريدى( دةَلىَ: -
 )تةئويل( هةَلبذاردنى ئةطةريَكة لة ئةطةرةكانى واتا و مةبةستى دةربرينةكة((    بةآلم

.(285: 2006)د.حممد شبل الكومى   

 

ةم ثيَناسانةوة دةردةكةويَت كة )ليَكدانةوة( خستنة رووى واتاى وشةكانة، هةر وشةيةك ل
ئةم قؤناغة . بةبىَ ئةوةى دةستكارى واتاى زةمينةى طشتى دةقةكة )سياق( بكريَت بة تةنيا،

دواى خويَندنةوةى ورد ديَ، خويَنةر ثيَويستة لةوشةكانى دةقةكة وردبيَتةوة، واتاى 
. تيةكانى تؤماربكايَثاشان دةقةكة دووبارة خبويَنيَتةوة و سةرةجنة نو .بهييَنراستةوخؤيان دةر

بةآلم دةبىَ ئاطادارى ئةوة بني كة واتاكان  ،انيان بةسةردا ديَلة قؤناغى تةفسريدا واتاكان طؤرِ
 رووكةشن و ثيَويستيان بة خويَندنةوةى قووَلرت هةية.

 
 :)تأويل( دؤخطؤرِين      2-2-6-2
 هةية: ييذةى )تأويل( لة زمانى عةرةبيدا دوو بنةضةى فةرهةنطدةستةوا 
 انةوةية بؤ يةكةمني واتا )واتاى مةبةست(.. لة وشةى )أول( وةرطرياوة كة واتاى طيَرِأ

ب. لةوشةى )أيالة( وةرطرياوة كة واتاى )سياسة( دةطةينىَ، ئةميش واتة هونةرى طوجناندنى 
يان هةريَم لة قةوارةيةكى  ،وةك مرينشنيرافيايي و سياسي، جوطيَك يةكةى خاوةن سةربةخؤيى كؤمةَل

 .(286: 2006)د. حممد شبل الكومى:  و (28: 2000طةورةى وةك دةوَلةتدا.)عمر عبدالعزيز: 
هةردوو بنةضةكة ثيَويستني بؤ روون كردنةوةى ضةمكى تةئويل. ضونكة كردةى تةئويل 

ايةى كة خاوةن دةق مةبةستيةتى، يان هةوَلدانة بؤ طةيشنت بة واتاى مةبةست، ئةو وات
طةلَ بة طوجناندنى واتاى رِستةكان لة ئةمةش. هةرواتايةك كة بطوجنيَت و نزيك بيَت ليَوةى

كؤى سياقى دةقةكة بؤ ئةوةى بة هةموويانةوة لة ئةجنامى سةرةكى نزيك ببنةوة و هيض 
 نةوةشيَنيَتةوة.يةكة هةَليرستةيةك يةكيَت
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ة هؤيانةوة خويَنةر بية كة نانةيكا( وة )تةئويل( ))ئةو هونةر و رىَ و شويَتؤنلة رووى زانسيت )هيَرم
 : ؟(2008)غادة االمحد  .تيَ بطا(( ديكةسينى كةسايةتى ودةتوانىَ بة شيَوازيَكى دروست لة نو

طشتى بؤ  كي)ئاماجنى زانستى تةئويل ئةوةية بريدؤزةية 34(ىثديلم بةبؤضوونى )فيلهيََل
ية لة )دؤزينةوةى ئةوةى كة دةق يثَى واية كة تةئويل بريت 37)هايديطةر( ت(.دابنيَ  تيَطةيشنت

 (306، 300، 2006)حممد شبل الكومى:  باسى نةكردووة لة ريَطةى ئةوةى كة باسى كردووة(.
لةم بؤضوونانة ئةوة دةردةكةوىَ كة تةئويل بةستنةوةى بابةتى ناو دةقة بة بابةتيَكى تر    

بة ئةزموونيَكى دةرةوة. لة بةر ئةوة ثيَويستى بة هةندىَ بنةما هةية كة  لة دةرةوةى دةق، يان
 لةو بوارةدا يارمةتيدةرى خويَنةربن، بنةماكانيش ئةمانةن:

 (: recall) . هيَنانةوة1
ية لة هيَنانةوةى بابةتيَك كة لة ميَشكدا هةَلطرياوة و ثةيوةندى بة بابةتى دةقةكةوة هةية. يبريت

ةوة يانستى هيَنانةوةى بة هيَزبيَت و بتوانيَت بابةتى دةق بة بابةتةكانى ميَشكيرةخنةطر دةبىَ تو
 ببةستيَتةوة بؤ ئةوةى بتوانىَ لة ريَطةى ئةوانةوة تيشك خباتة سةر واتاى دةقةكة.

  :Intuition هةست كردن )ئيلهام( )احلدس(. 2
ةوخؤ بة بابةتة ية لة دةرك ثىَ كردنة راستيبريت ،ئةو جؤرة هةست كردنة دةروونيية

يةكان. ئةمةش ثيَويستى بة وةرزشى زةينى يةاللييةكان و بابةتة تةم و مذاومةعريفى و د
ونةوة لة هؤكار و ئةجنامةكان، تواناى هةستى بةهيَز دةبيَ، بة وهةية، مرؤظ لة ريَطةى وردب

ةر دةقيَك جؤريَك ثيَشبينى ئةجنامةكان دةكات بىَ ئةوةى هةموو هؤكارةكانى ديتيبَ، كة خويَن
ةكانى دةقةكة ننهاثةدةخويَنيتةوة لة ريَطةى هةستى دةروونييةوة دةرك بة زؤر لة واتاية 

 
فةيلةسووفيَكي ئةَلمانيية، طرنطي بة تيَكةَلكردني زانسيت فةلسةفةو  : (1911 -1833فيلهيلم ديلثي ) -1
سيت )روح( داوة، باوةرِي واية كة فةلسةفة بةتةنيا وةك ميتافيزيكا، شكست خواردووة، لةكتيَبة زان

)دراسات حول أساس علوم الروح( )نظرية تصورات  بةناوبانطةكاني )مدخل اىل دراسة العلوم األنسانية(
 (. 274: 1987العامل(. )جورج طرابيشي: 

لةسووفة هةرة مةزنةكاني ئةَلمانياية، بة سوودوةرطرتن لة (: لةفةي1974 -1889مارتن هايديطةر ) - 37
ميتؤدي فينؤمينؤلؤذي لة دياردةي )بوون( ى كؤَليوةتةوة، بةمةش بة يةكيَك  لةفةيلةسووفة هةرةمةزنةكاني 
بوونطةرايي دادةنريَت لةسةدةي بيستةمدا، لةكتيَبةكاني )الوجود والزمان( )مدخل اىل امليتافيزيقا( )ما املقصود 

 (.460:  1987بالتفكري؟(. )جورج طرابيشي : 
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)أ.  كردووة.ييةى كة لة ئةجنامى زؤر خويَندنةوةوة ثةيدايدةكات، ئةمةش بةو توانستة زةين
 (  717 715: 2008د.مسري شريف استيتية: 

 .دوابةدواي دةقى ئةدةبى لةطوجناو  يَطةيشتينيَكن بؤ تكردةى ليَكدانةوة و طوجناندن هةوَل
 .طةآلَلة بيبَ خويَنةرلةالي لة ثوختةيةكى دياريكراودا  (تيَطةيشنت)دةبىَ ش  ئةم كردانة

 
 :تيَطةيشنت      3-4-2 

ى سياقى طشتى يَتيَطةيشنت بةوة بةرهةم ديَت كة خويَنةر كؤى رستةكان لة دوو تو
ميَذووييةكةى ببةستيَتةوة، واتة بةو دةقانةى كة  ةندواطرادةقةكةوة سةير بكات، سياقيش بة ب

شويَنةوار  يكةم تا زؤر ئاويَزانى دةبن و واتاى هاوبةشيان لة نيَواندا هةية. )بنةما
دةمانطةينيَتةوة ئةو باسانةى كة بابةتى سةرطةرميى خويَنةران بوون لة كاتى لة دايك بوونى 

 : ؟(دةقى ديارى كراودا(. )حممد بن عياد: ؟
 .كة دةق ليَوةى لة دايك بووة ت،ية طةورةيةمان دةكايواتة تيَكةَلى ئةو باطراوندة مةعريف

لةويَوةش خويَنةر دةتوانىَ بة شيَوةيةكى طوجناو ثةى بةو واتاية ببات لة ديدى ئةودا نووسةرى 
 دةق مةبةستيةتى، يان واى بؤ دةضىَ كة دةقةكة وابطةيةنىَ.

وة بؤ خويَنةريَكى تر جياوازة، ئةم جياوازييةش بؤ سروشتى دةق تيَطةيشنت لة خويَنةريَكة
ى نو جؤرى خويَندنةوة دةطةريَتةوة. لةبةر ئةوة تيَطةيشتنةكا يو جياوازى باطراوندى مةعريف

دواخسنت(ى  ة، ئةمةش ضةمكى )جياوازى يهةر خويَنةريَك لة ثيَشبينى كردنيَك زياترني
واتاى دةق هةميشة لة خويَنةريَكةوة بؤ خويَنةريَكى تر مان دةخاتةوة بري كة دةَلىَ ا دريد

هةميشة خؤى دوا دةخات و هةرطيزيش دةست كةس  كةي استةقينةرِ يةيَت و واتادةطؤرِ
يان واتاي  ،ة ثيَى بطوتريَت واتاى بنةرةتىيناكةويَت، ئةمةش ضونكة لة بنةرةتدا شتيَك ني

 باسى ليَوة كرا.دا اتا( وةك لة ضةمكى )ضةق طةرايى و يةكةم و ثيَش وةخت،
هةموو  وتيَطةيشنت بة ثيَى ئةوةى كة دوا بةرهةمى وةرطرتنى ثةيامة، دةبىَ طشتطري بىَ 

ثشت طوىَ  ديكةيدةقةكة بطريَتةخؤ. ناكرىَ هةندىَ بوارى دةقةكة زةق بكريَتةوة و هةنديَكى 
هةية. رةخنةى خبرىَ. ئةمةش ثيَويستى بة شيكردنةوةيةكى وردى هةموو رستةكانى دةقةكة 

كى يَنكة سروشتى ئةو رِةخنةية ))كردةيهةَلوةشاندنةوة يارمةتيدةريَكى باشة لةم بوارةدا ضو
 شيكاريية لة اليةن خويَنةرةوة بؤ ئةو بينايةى كة شاعر دروستى كردووة((. 

(299: 2004: الغذامى)عبداهلل حممد   
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بةرهةم بهيَنىَ، زؤرجار  ة بتوانىَ راظةى طوجناو بؤ دةقيهةموو خويَنةريَك مةرج ني
، ثيَوةرى طوجنان و نةطوجنانى تبةرةو هةَلديَر دةبامةبةسيت دةقةكة خويَنةرى كةم شارةزا 

)سياق(ة، لة ريَطةى سياقى  ديكةوةليَكدانةوةكان لة اليةك و ثاريَزةرى دةقيش لة اليةكى 
 وازى ناكات.يةوة دةق بة ثاريَزراوى دةميَنيَتةوة و ليَكدانةوةى نةطوجناو اليطشت
 
 :نووسينةوة      4-4-2 

نووسينةوة لة رةخنةى هةَلوةشاندنةوةدا بنةمايةكى زؤر طرنطة، لةتى دووةمى كردةى 
، نووسينةوة( دا. كردةى خويَندنةوة ×هةَلوةشاندنةوةية لة جووتة هاودذى )خويَندنةوة 

كردةى  .واتا هةَلوةشاندنةوةى رايةَلةكانى دةقة بؤ دوورخستنةوةى لة سةنتةرطةرايى
تيكايةكى نوىَ يَستنووسينةوةش دووبارة ضنينةوةى رايةَلةكانة كة خويَنةر بة ئارةزووى خؤى ئيَ

. لة ت. بةم كردةيةش ضيَذيَكى طةورة دةباتى كةرستةى دةقةكةدا دروست دةكايَلة دوو تو
سني كؤ رةخنةى هةَلوةشاندنةوةدا دةبىَ خويَنةر لة قؤناغى خويَندنةوةوة كةرستةكانى نوو

بكاتةوة، ئةمةش نةك بةو واتايةى فؤرم و ستايليَكى نووسينةوة لة ميَشكى خؤى ئامادة 
و ضةندبارة ئةجنام بدا. نووسينةوة لة بةَلكو بؤ ئةوةى خويَندنةوةيةكى ورد و ضرِ ،تبكا

  لة ثيَناسةى  بارت رؤالن  كة خؤشى دةداتة خويَنةر. رةخنةى هةَلوةشاندنةوةدا ئةو ثايةية
 ))زانستى خؤشى وةرطرتنة لة دةق((.  :دا دةَلىَ سني(و)نو

. ئةمةش ئةو نهيَنيةية كة زؤرجار خويَندنةوةي دةقيَكي (348: 2008)د. يوسف وغليسى: 
 رِةخنةيي ضيَذدارترة لة خويَندنةوةي خودي دةقة ئةدةبييةكة كة رِةخنةكةي لةبارةوة نوسراوة.

وسيَتةوة، ودا دةنيَى خؤى لة دةقيَكى نوخويَنةرى دةق لةم دوا قؤناغةدا بارى سةرجن
نووسينةوةكةى ئةو دةبيَتةوة دةقيَكى تر هاوشانى دةقة سةرةكييةكة ))نووسينةوة دووبارة 

بةجىَ دةبىَ، ضونكة دةق دةبيَتة ليَكدانةوة و يَاستةدا رِةخنةى هةَلوةشانةوة جبنيادنانةوةية، لةو ئ
  ليَكدانةوة دةبيَتة دةق((

.(91: 2004الغذامى:  )عبدااهلل حممد  

       
لة نووسينةوةدا خويَنةر )كة رةخنةطرة( ثيَويستى بة ثراكتيزة كردنى بؤضوون و كةرستةكانى 

دةبيَ، تيَكةلَ كردنى قوتاخبانةكانيش لة كاتى ثراكتيزةكردندا كاريَكى  ي ديكةقوتاخبانة رةخنةييةكان
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جنامي نةشارةزايي  ئةو هةنطاوةدا نني و بة ئةةطةلَلةطةلَ ئةوةي هةنديَك لة رةخنةطران ل ثيَويستة،
ضونكة هيض يةكيَك لة  ،(، بةآلم رِاستييةكةي وةها نيية109: 2003)حممدعزام:  رةخنةطري دادةنيَن

ة، بةَلكو هةموويان بةيةكةوة ئةو كارة بة يينةوةى نيقوتاخبانةكان كةرستة و بوارى تةواوي ليَكؤَل
ة رةخنةطر ليَكدانةوةكان تيَكهةَلنةشيَلىَ، ضةنكة دةبىَ ثاية ثاية بة جوانى ئةجنام دةدةن، بةآلم طرنط

ئاستةكاندا برِوات و  دةق خباتة بةر نةشتةرى هةموو قوتاخبانةكان، بةآلم هةريةكةيان بة جيا. دواجار 
 ئةم جؤرةي خويَندنةوة وةك هةموو سةرجنةكان كؤدةبنةوة و ليَكدانةوةى دةقةكة دةوَلةمةند دةكةن.

 دا.كتيَبة دةبيَتة ميتؤدى ثراكتيزةكردن لة بةشى سيَيةمى ئةم  ثالن
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 بةشي سيَيةم
  

ثراكتيزة كردني ميتؤدة رةخنةييةكان لة سةر زماني شيعريي 
 هةشتاكاني هةولَير

ئةم بةشة هةوَلي ثراكتيزةكردنى ئةو بنةما و رِيَسايانة دةدات كة لة بةشةكانى رِابردوودا 
عرييةوة خرانةرِوو. كةرستةى ثراكتيزةكردنةكانيش شيعرى شاعريانى لة بارةى زمانى شي
  1980) .)ئةنوةر مةسيفي، فةريد زامدار، سةباح رةجندةر( . وةك:هةشتاكانى هةوليَرن

(، زؤربةي شاعرياني ئةم ماوةية لة حةفتاكانةوة دةستيان ثيَكردووة و هةتا ئيَستاش 1990
تاكاندا يةكةمني بةرهةمةكانيان بآلوكردووةتةوة، هةر بةردةوامن، هةنديَكيشيان لة هةش

ئةوةى كة بة بناغةى ئةو ستايَلة نويَية دادةنريَت كة ئةوان دايانهيَنا لة شيعردا، كارةكانيانة 
 (. 1990 1980لة ماوةى ساآلنى )

دةقي شيعري  زمانيَكي  ضرِي هةية، شاعري تا ئةوثةرِي تواناي، خؤي لةفشةَلي 
آ، لةبةر ئةوة لة شيعردا هةموو وشةيةك مةبةستةو ناكرآ هيض وشةيةك )حشو(بةدوور دةطر

بة سةربار بزانريَت، لة شيعري نويَدا تاقة دةنطةكانيش طرنطيي خؤيان هةية لة ئيستاتيكاي 
فؤرم و واتادا، بةتايبةتي كاتيَك كةبةرجةستة دةكريَن و بةتةنها دةنووسريَن، بؤية ناكريَت 

يي دةنط و وشةكاندا بةدواي واتاي دةقةكة بطةرِينَي، بةَلكو هةموو تةنها لةرِيز بووني ئاسا
دةنط و وشةكان لة رِيزبووني ئاسؤيي و ستوونيشياندا ثةيوةنديي واتايي دروست دةكةن و 

 تيكي دةقةكة بةبةردةوامي زيَرت دةكةن.يَستبةهاي ئيَ
كي رِةمةكي نييةو دةبيَ طةرِان بةدواي ئةو ثةيوةندييانة و دؤزينةوةي رِايةَلةكانيان، كاريَ

 رةخنةطر ميتؤديَكي دياريكراوي كاركردني هةبيَ بؤئةوةي ئةجنامي رِووني دةست بكةوآ.
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ئةم بةشة زمانى شيعرى لة دؤخى شيكارى ثراكتيكيدا لة رِوانطةى قوتاخبانة 
دةبى رِةخنةييةكانةوة دةخاتةرِوو، بة ئاماجنى ئةوةى رِوونى بكاتةوة كة هةر  قوتاخبانةيةكى ئة

تيكى دةق دةردةخةن و هةموويان ثيَويستيان بة ميتؤدى يَستجؤريَك لة ضيَذ و بةهاى ئيَ
بنيادطةرى هةية بؤ ئةوةى بة شيَوةيةكى زانستييانة بطةنة برِيارةكان. بؤ دريَذةدادرِي نةكردن 
 لة ثراكتيكةكةدا، دوو دةق وةك كةرستةي ثراكتيزةكردنةكة بةكار ديَت، لةدةقي يةكةمدا لة
بنيادي زماني و شيَوازي دةقةكة دةكؤَلدريَتةوة، لةدةقي دووةميشدا  بنيادي زمانيي دةقةكة 

 هةَلدةوةشيَندريَتةوة بؤ طةيشنت بة بنيادة واتاييةكةي. 
 

 دةقي يةكةم:    1-3
 ثةشيماني                

     1دوعام دةكرد دةمطوت خواية/ باييَ بابيَ /                
 2ي بطؤرِتةوة / كيذان ثريكا /                  رِةش بة سث

 3دوعام دةكرد/ دةمطوت خواية ديسان /                  
 6    نوومحان بؤ بنيَرة/ ئةوة نيية جاريَكي تر ضيا /      

 5              بارانيَكي نةشارةزاي ليَدةدا/
 6     دوعام دةكرد/ دةمطوت خواية/ با ئؤكسجني

 7               ييَ نةمييَنَ/ضةند دةقيقة
 8     بةآلم كاتيَ كيذيَ طوتي/ دويَينَ شةويَ

  9     لةخةومندا/ ضةند مردووييَ رِاويان دةنام/
 10     وةخيتَ ذنيَ / طوتي ئةمشةو لةخةومدا
 11     يةك دوو كؤترم بةرِة َلآل كرد/           

 12       وةكو براميي زيَندينان / جاريَكي تر ثةرخيامن  
 13     خؤش ويستةوة/ رِيَذنة شيعر/ جاريَكي تر

  16لةو دوعايانةي كة كردم، ثةشيماني كردمةوة.            
 (43:  2005(             )ئةنوةر مةسيفي 1986)                                   
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 :شيكردنةوةي دةقةكة لةئاسيت فؤنؤلؤذيدا  1-1-3 
دةنطييةكاني ناودةقةكة دةخريَنة رِوو، وةك  دووبارةبوونةوة لةم تةوةرةيةدا

 دووبارةبوونةوةي تاك فؤنيمي و دووبارةبوونةوةي جووت فؤنيمي.
 
 :دووبارةكردنةوةي تاك فؤنيمي 1-1-1-3
 دووبارةكردنةوةي كؤنسنانت و ظاوَلةكان بةم جؤرةية: 

 

 :دووبارةكردنةوةي كؤنسنانت -أ

 د،م،د،د،م / ب،ب     -1

 ب /ك،ر،كر،ب، -2

 د،م،د/د،م،د -3

 ن،ب،ب،ن، ر/ن،ي،ر،ر،ي -4

 ر،ن،ن،ر،د،د -5

 ن،د،د،ق،ق،ن،ن -6

 ك،ت،ك،ت / و،و -7

 و،ن،م،د /ن، د،د،و، ن،د،ن،م  -8

 و،خ،ت/ ت،م،و،خ،و،م -9

 ك،د،ك،ر،لَ،لَ،ك،ر،د -10

 ك، ر، م، ن، ن، ن/ر، ر، ر، ن، م -11

 ش، و، ت، و/ ر، ش، ر/ ر، ت، ر -12

 ، وو، د، ي، ن، ي، ك، ك، ر، د، م،  م، ن، ك، ر، د، م -13

 
 :دووبارةكردنةوةي ظاوَل  -ب

 ، ة، و، ا، ة، /ا، يَ، ا، يiَو، ا، ة،   -1

 ، ة، ة/ي، ا، ي، اi، ي، iة، ة،  -2

 ، ا، ة، ي، اi، / ة، و،  iو، ا، ة،   -3
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 ، اi ،i، ة، ا، يَ، ي، i، يَ، ة/ ة، ة، iوو،  ا، ؤ،   -4

 ا، ا، يَ، ي، ة، ا، ة، ا، يَ، ة، ا -5

 ، يiؤ، ، ا، ة، / ا، iة، و،  /iو، ا، ة،  -6

 ة، ة، ي، ة، يَ، ة، يَ، يَ -7

 ، يَ، يَ، ة، يiَة، ا، ا، يَ، ي، يَ، و، ي /  -8

 ، وو،يَ،ا،ا،ة،اi،ا/ ة،iة،ة، -9

 ،اi،يَ/ و،ى،ة،ة،ة،ة،iة،يَ، -10

 ، i،ة،ة،ا،iة،وو،ؤ، -11

 ، i،ة،ي،ا،i،ا،ي،يَ،ي،ا،/ا،يَ،ي،iة، -12

 iا،يَ،ي، /iؤ،ي،ة،ة،/ يَ،ة،ي، -13

 ،ة،ةi،i،ة،ي،ا،ي،i،iة،و،ا،ا،ة،ة، -14

 

 :دووبارةكردنةوةى جووت فؤنيمي     2-1-1-3

 :دووفؤنيمة ليَكضووةكة لةناو يةك برِطةدا بن  1-2-1-1-3
 
 :لَيكضوو -أ

 )د+ة( ) د+ة(، )ب+ا( ) ب+ا( -1

 )د+ة( )د+ة( -3
 )د+ة( )د+ة(-4
 )و+يَ( )و+يَ(-8

 )ك+ر( )ك+ر(-16

         
 :ثَيضةوانة -ب 

 )ا+ن()ن+ا(-9         
 )و+ة()ة+و(-10        
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 :دووفؤنيمة ليَكضووةكة لةناو دووبرِطةي هاوسيَدا بن 2-2-1-1-3
 يَ( -يَ()ا -)ا-1       
 (ا -)ة(ا -ا()ة -)ة-5       
 يَ( -يَ()ة -)ة -7       
 (ا -)ي(ا -)ي -12       

 
دووفؤنيمي يةكةم لةناو يةك برِطةدابن و دووفؤنيمي دووةم لةدووبرِطةي  3-2-1-1-3

 جياوازدا بن :
 

 :لَيكضوو -أ     
 و( -)ة+و()ة-10       
 م( -ا(،)د+م()د -)ي+ا()ي-16       

 
 :ثَيضةوانة -ب     
 ك( -)ك+ي()ي -2      
 ا( -ا()ي -)ا+ي()ي-12      

   
 دووفؤنيمي يةكةم لة دووبرِطةدا بن ودوو فؤنيمي دووةم لة ناو يةك برِطةدا بن: 6-2-1-1-3

 :لَيكضوو -أ    
 ()ن+د(د -)ن-9        
 د()ك+د( -)ك-11        
 ي()ر+ي( -)ر-12        
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 :ثَيضةوانة -ب  
 د()د+ة(  -)ة -9
 
                      : شيكردنةوةي دةقةكة لةئاسيت مؤرفؤلؤذيدا 2-1-3
 ي زمانةكة :ذدروست كردني وشةى نويَ بةبةكارهيَناني ياساكاني مؤرفؤلؤ -1
بةآلم لةفةرهةنطي  ،يَي ياساي )ئاوةَلناو +ناو( دروست كراوةبة ث (وشةي ) رِيَذنة شيعر  

 زماني كورديدا نيية.
 :شيكردنةوةي دةقةكة لة ئاسيت سينتاكس دا  3-1-3

 :تةوةرةي هاونشيين   1-3-1-3
 
 خستين كةرستةكان:  -أ

).../دةمطوت خواية ديسان/( ئةم رستةية بةم شيَوازة كؤتايي هاتووة و ئةوكارةي  -3
  دواي )ديسان( بيَت، خسرتاوة.كةدةبيَ
 ).../ ئةوة نيية جاريَكي تر ضيا /( ئةو رستةيةش بةهةمان شيَوة )كار(ي خسرتاوة. -6
 : ئةم رستةيةش )كار(ي خسرتاوة.().../.../ بائؤكسجني-4
 :ئةم رستةيةش بةهةمان شيَوة )كار(ي خسرتاوة. ().../ دويَينَ شةويَ-8

 : )كار( ي خسرتاوة.(ا).../ طوتي ئةمشةو لة خةومد-10
 : )كار(ي خسرتاوة.().../ جاريَكي تر ثةرخيامن-13

 
 :لةم شيعرةدا رِووينةداوة ثَيش و ثاش كردني كةرستةكان -ب
 
 تةوةرةي جيَنشيين:        2-3-1-3
    بةآلم لةرووي لؤذيكةوة نةطوجناو بَيت : ،رستة لةرووي رَيزمانةوة راست بَيت -أ

 اريَكي تر ضيا /...../ ئةوة نيية ج-6
 بارانيَكي نةشارةزاي ليَدةدا/   -5
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بةآلم لة رووي لؤذيكةوة نةطوجناون، ئةم  ،ئةم دوو لةتة رستةية لة رووي ريَزمانةوة طوجناون
نةطوجنانةش بةهؤي ئاوةَلناوي )نةشارةزا(وة دروست بووة،ضونكة وةسفي ناوى )ضيا( ي 

م )ضيا( ئةو آلبة سيماي +زيندوو ي هةبيَت،كردووة،ئاوةَلناوةكة بؤ ناويَك بةكارديَت كة 
سيمايةي نيية، بةمةش الداني واتايي لة رِيَطةي )بةرِةوانكردن(ةوة رِوويداوة و رستةكةي لة 

  واتاي لؤذيكي دوور خستووةتةوة.
 ....../ رِيَذنة شيعر/ جاريَكي تر -13
 لةودوعايانةي كة كردم، ثةشيماني كردمةوة.  -16

و واتاي ديَرةكةي لة لؤذيك دوور  ة وةسف كردني شيعر بة)ريَذنة( روويداوةالداني واتايي ل
خستوةتةوة،ئةمةش ضونكة وشةي رِيَذنة لة دؤخي ئاوةَلطوزارةييدا بؤ وةسف كردني شتيَك 
بةكارديَت كة سيماي + دابارين ى هةبيَت، وةك : باران، طوللة... بةآلم شيعر ئةو 

 ية. يسيمايةي ن
 

 بةآلم لة رووي ِرَيزمانةوة ناراست بَي : ،ي لؤذيكةوة طوجناو بَيترستة لةروو -ب
 دةمطوت خواية ديسان -3
 ئةوة نيية جاريَكي تر ضيا -6
 بائؤكسجني -4
 دويَينَ شةويَ -8

 طوتي ئةمشةو لة خةومدا -10
 جاريَكي تر ثةرخيامن -13

 
 تؤثؤطرافياي دةقةكة:      4-1-3

ي رستةكاني هةية، زؤربةي رستةكاني ثيَش ئةوةي ئةم دةقة دابةش بوونيَكي تايبةتي
( رستةي تيَداية، لةم 13( ديَردا)16لةرووي واتاوة تةواو بنب، ثضرِاون. دةقةكة لةكؤي )

( رستةيان تيَكشكاون، كةواتة ريَذةي رستة تيَكشكاوةكان بؤ رستة تةواوةكان 4ذمارةيةش )
ريَذةيةش ريَذةيةكة بةرزة بةبةراورد  ( ي رستةكان، ئةم%64و ئةويش دةكاتة) (4/13دةكاتة )

انانة وايانكردووة كة وةستانةكاني هيََلي دةنطيي لةطةلَ شيعري ثيَش هةشتاكان.  ئةم ثضرِ
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شيعرةكة بةرامبةري وةستانةكاني نووسني نةبيَت، ئةمةش ئةو تايبةمتةندييةي زماني شيعريية 
دةكات. ئةم تؤثؤطرافياية كة بايةخي فؤرم و دةنط بةسةر بايةخي واتاي نزيك دا زاَل

تايبةتييةي دةقةكة جؤريك لة سةرواي بؤ دةقةكة دروست كردووة وةك لة خويَندنةوةي 
 دةقةكةدا دةردةكةويَت.

 
 قافية:    5-1-3
 سةروا:       1-5-1-3 

ئةم دةقة بةثيَي ئةوةي كة دةقيَكي ستووني نيية، دوادةنطي هةر ديَريَك بةسةروا 
بةر ئةوةي سستةمي مؤسيقايي دةقةكة دةيسةثييَنَ، بةوثيَيةش دادةنريَت. ئةمةش لة

 سستةمي سةرواي دةقةكة بةم شيَوةيةية:
 

 Aدوعام دةكرد دةمطوت خواية/ باييَ بابيَ /                   

 B   رِةش بة سثي بطؤرِتةوة / كيذان ثريكا /                   
 C              دوعام دةكرد/ دةمطوت خواية ديسان /         

 B                نوومحان بؤ بنيَرة/ ئةوة نيية جاريَكي تر ضيا /
 B        بارانيَكي نةشارةزاي ليَدةدا/

   C                  دوعام دةكرد/ دةمطوت خواية/ با ئؤكسجني
 A          ضةند دةقيقةييَ نةميَينَ/

 A                         بةآلم كاتيَ كيذيَ طوتي/ دويَينَ شةويَ
 D                       لةخةومندا/ ضةند مردووييَ رِاويان دةنام/
 B                       وةخيتَ ذنيَ / طوتي ئةمشةو لةخةومدا
            E        يةك دوو كؤترم بةرِةَلآل كرد/           

  D                  وةكو براميي زيَندينان / جاريَكي تر ثةرخيامن 
             F                 خؤش ويستةوة/ رِيَذنة شيعر/ جاريَكي تر

 G      لةو دوعايانةي كة كردم، ثةشيماني كردمةوة.     
  هاوسةروا: 2-5-1-3
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ئةم دةقة بةهؤي هاوسةرواوة بنياديَكي مؤسيقايي بةهيَزي هةية، لةناو هةنديَ رستةدا 
نزيكةوة دروست بووة، وةك دةنطي )د( دةنطي سةروايةو دةنطي  هاوسةروا بةهؤي دةنطي ليَك

دةنطييةكانةوة ليَي نزيكة، بؤية لةهاوسةروادا بةشدار دةبيَت، لةرووي  )ت( لةرووي سيما
هةمان ثييت سةروايةكةي بةثييت بضووك دادةنريَت. بنيادي  كتيَبةداهيَمابؤ كردنةوة  لةم 

 : هاوسةرواي دةقةكة بةم جؤرة دةردةكةويَ

A………………A………/G………e………E……D  

B………………B…………/G……………G.. 

C………………G……………e………/E 

B………F……………G…………/G…………C 

B………………a………a. 
C………………G………e………/E……D 

A……………………A…………………E.. 

A………A……………/a……A………A………D 

D…………C……………A………c………/B. 

B………………a……/A………A 

E…………………D.. 

D…………F………a……/C…………a. 

F………a………/F………G………/G 

G…………a………D………a.. 

لة سستةمي هاوسةرواي شيعرةكةدا دةردةكةويَت كة لة هةردوو ئاستى ئاسؤيي و ستووني 
وتةرصيع تيَيدا بةكار  ضمنيدا هاوسةروا بوونيَكي بةر ضاوي هةية و هةردوو هونةري تة

اني واتاي ديَر لةطةلَ وةستاني قافية دا و تةرصيعيش بة بة نةثضرِ  ضمني هاتووة. تة
بةرامبةر بوونيَكي رِيَذةيي دةنطةكان لة ئاسيت ستوونيدا كة جؤريَك لة سةرواي ناوةوةيان 

 (.364، 321: 1998دروست كردووة.)د.عةزيزطةردي:
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 كيَش: 6-1-3
بةكار هاتووة، جؤري كيَشي ديَرةكان لةم دةقةدا كيَشي ذمارةي برِطة بةجؤريَكي تيَكشكاو 

 بةثيَي زجنريةيان، بةم شيَوةيةية :
                              6×/6× 6. دوعام دةكرد دةمطوت خواية/ باييَ بابيَ /               1  
                              6 ×/ 6× 6. رِةش بة سثي بطؤرِتةوة / كيذان ثريكا /                  2 
                               2 × 6×/6.دوعام دةكرد/ دةمطوت خواية ديسان /                   3 
                     2 ×6 × 6×/  6× 2. نوومحان بؤ بنيَرة/ ئةوة نيية جاريَكي تر ضيا /         6
                                  3 × 6 ×6 .  بارانيَكي نةشارةزاي ليَدةدا/                             5 
                             6 ×/ 6  ×/ 6.  دوعام دةكرد/ دةمطوت خواية/ با ئؤكسجني            4
                                              3 × 6 ×1.  ضةند دةقيقةييَ نةمييَنَ/                                  7
               6 ×/   6  ×6بةآلم كاتيَ كيذيَ طوتي/ دويَينَ شةويَ                . 8
         6 × 6  ×/ 6            . لةخةومندا/ ضةند مردووييَ رِاويان دةنام/9

         6 × 6  ×/ 6. وةخيتَ ذنيَ / طوتي ئةمشةو لةخةومدا                 10
   6 ×6كرد/                              . يةك دوو كؤترم بةرِةَلآل11
   6×  6×/   3 × 3× 2. وةكو براميي زيَندينان / جاريَكي تر ثةرخيامن          12
  6  ×/6 ×/ 6.  خؤش ويستةوة/ رِيَذنة شيعر/ جاريَكي تر             13
    6 × 6،  3 × 5.  لةو دوعايانةي كة كردم، ثةشيماني كردمةوة.       16

 
كيَشي شيعرةكة كيَشيَكي تيَكشكاوةو لةسةر بنةماي ريتمي ضوار برِطةيي 
دامةزراوة،تةنيا ديَري ثيَنجةم بةهؤي بووني ثيَيةكي سيَ برطةيي لةكؤتاييةكةيدا، لةم كيَشة 

( ثيَي سيَييان تيَداية و ئةطةر بةضواري خبويَندريَنةوة وشة 11( و )7اليداوة.ديَرةكاني ذمارة )
 ئةو ديَرانةي كة ثيَي سيَييان تيَداية تائاستيَك كيَشةكةيان لةنط كردووة.لةت دةكةن. 

 
 بنيادي  ئاوازة:  7-1-3
(ش  ↙( بؤ بةرز بوونةوةي ئاوازو هيَماي) ↖ئاساني دةست نيشانكردنةكان، هيَماي )  بؤ

 بؤ نزم بوونةوةي ئاواز بةكاردةهيَنني.
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 (↙ثةشيماني)
     1(/                 ↙(/ باييَ بابيَ )↖دةمطوت خواية)(↖د )دوعام دةكر

 2( /                           ↙( / كيذان ثريكا)↙رِةش بة سثي بطؤرِتةوة)
 3( ديسان /                           ↖(/ دةمطوت خواية)↖دوعام دةكرد)

   6             (/    ↖(/ ئةوة نيية جاريَكي تر ضيا )↙نوومحان بؤ بنيَرة)
 5              (/↖بارانيَكي نةشارةزاي ليَدةدا)

 4           (↖(/ با ئؤكسجني)↖(/ دةمطوت خواية)↖دوعام دةكرد)
 7              (/↙(نةمييَنَ)↖ضةند دةقيقةييَ )

 8            (↖(/ دويَينَ شةويَ)↖(كيذيَ طوتي)↖بةآلم كاتيَ )
  9            (/↖( رِاويان دةنام)↖)(/ ضةند مردووييَ↖لةخةومندا)

 10          (↖( / طوتي ئةمشةو لةخةومدا)↖وةخيتَ ذنيَ)
 11           (/           ↙يةك دوو كؤترم بةرِةَلآل كرد)

 12          ( ثةرخيامن     ↙(/ جاريَكي تر)↙وةكو براميي زيَندينان )
 13           (↙(/ جاريَكي تر)↙(/ رِيَذنة شيعر)↙خؤش ويستةوة)

  16          (.     ↙(، ثةشيماني كردمةوة )↙لةو دوعايانةي كة كردم)
 
 ثتةويي زماني دةقةكة:  8-1-3

شيعري كردني زماني دةق، بةكارهيَناني ئاوةَلناوة وةك ديارخةر بؤ  ئاسانرتين رِيَطا بؤ بة
بةآلم الوازيي ئةم تةكنيكة  ،تديارخراويَكي نةطوجناو، بةهؤي ئةمةوة الداني واتايي دروست دةبيَ

لةوةداية كة  ئةطةر زؤر بةوةستايي بةكارنةيةت، زمانةكة بةرةو فشةَلي )حشو( دةبات. ثتةوى 
زماني دةق بةوة دروست دةبيَت كة حةشوي كةم بيَت، ئةمةش بةوة دةكريَت كة كةم ثةنا بربدريَتة 

 .تبةآلم زماني دةقةكة ثتةو دةكا ،ةبةر بةكارهيَناني ئاسايي ئاوةَلناو، ئةمةش كاريَكى طران
 بؤ ثيَوانةي ثتةويي زماني دةقةكة )هاوكيَشةي بؤزميان(ي لةسةر جيَبةجيَدةكةين.

تةوة، ثريكا، دةكرد، كارةكاني ناو دةقةكة ئةمانةن: )دةكرد، دةمطوت، بابيَ، بطؤرِ
ةنام، طوتى، دةمطوت، بنيَرة، نيية، ليَدةدا، دةكرد، دةمطوت، نةمييَنَ،طوتي، رِاويان د

 بةرِةَلآلكرد، خؤشويستةوة، ثةشيماني كردمةوة(.
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 كارة. (19)  :ذمارةي كار لةناو دةقةكةدا
 ئاوةَلناوةكاني ناو دةقةكة : )نةشارةزا(.

 تةنها يةك ئاوةَلناو. (1)  :ذمارةي ئاوةَلناو لةدةقةكةدا
 .19 = 19/1 = رِيَذةي كار بؤ ئاوةَلناو

ة كةم دةقي شيعري هةية ريَذةي يةكجار بةرزي هةبيَ، بؤية ئةوةي جيَي سةرجنة ئةوةية ك
 بةرزيي ريَذةي ئةم دةقة بةَلطةي ثتةويي زمانةكةييت. 

  
 الدان لة زارو زمان و شيَواز:      9-1-3

زماني ئةم دةقة لة زؤر جيَطادا لة زماني نووسني الدةدات و زاري هةوليَر بةكارديَنيَت،    
 الدانةكانيش ئةمانةن:

 رِةش بة سثي بطؤرِتةوة / كيذان ثريكا /                   .2
لةم ديَرةدا كاري )بطؤرِتةوة( و وشةي )كيذ( الدانن لة زماني نووسني، لةنووسيندا 

 )بطؤريَتةوة( و )كض(بةكارديَت.
 .دوعام دةكرد/ دةمطوت خواية ديسان /                                 3

 بةكارديَت. (( بةكارهاتووة كة لة زماني نووسيندا )جاريَكي ترلةم ديَرةدا وشةي )ديسان
 . بةآلم كاتيَ كيذيَ طوتي/ دويَينَ شةويَ    8

لةم ديَرةدا دووبارة وشةي )كيذ( بةكارهاتووة، هةروةها الدان لةزماني نووسني و شيَواز دا لة 
 بيدا )دوييَنَ شةو( بةكارديَت.ضونكة لةشيَوازي نووسيين ئةدة ،دةربرِيين )دوييَنَ شةويَ( روويداوة

. لةخةومندا/ ضةند مردووييَ رِاويان دةنام/ : لةم ديَرةدا وشةي )خةون( بةكارهاتووة كة 9
 سةر بة زاري هةوليَرة.

ئةوةي سةرةوة هةوَليَك بوو بؤ خويَندنةوةي شيعرةكة بةثشت بةسنت بة ميتؤدي 
شيعر بووني دةكؤَليَتةوة. تةوةرةي  شيَوازطةري كة لة بنيادي زمانيي دةق و بوارةكاني بة

دووةمى ئةم بةشة هةوَلي خويَندنةوةو ليَكؤَلينةوة لة بنيادي واتايي  دةقيَكي تر دةدات 
 بةثشت بةسنت بة رِةخنةي هةَلوةشاندنةوة.  
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 :دةقى دووةم     2-3  
)........( 

 بيَ دةنطيش قسةكردنة
 بةآلم بة شيَوةيةكى تر

 كويَرين بةآلم
 ضاويَكى ترى تيايةنامخان 
 ضاوةرِيَش نيت يَى وضاوةرِ

 ضاوةرِوانى شتيَكى بةآلم لة طةيشتنى دةترسى
 ضاوةرِوانيش نيت ضونكة حةز بة هاتنى ئةو

 شتة
 ناكةى

 لة خؤت زيَرت كةس نابينى
 شةقامةكان ضؤلَ و هؤَلن

 يةة خؤت بةو الوة كةسي تر لةشار نيل
 هةميشة بةردةبيتةوة ناخى خؤت و

  جةجناَلةكاندا تاك و تةنياى لة شويَنة
 بطةرِيَوة منداَلدانى ئاوةدانيت

 هيض ثيَويستيت
 بة ئازادى ذيان و زمان و تةمةن نابىَ

(1980) 
 (279: 2007)فةريد زامدار: 
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 هةلَوةشاندنةوةي بنيادي دةقةكة:     1-2-3
وَلى لة شيكردنةوةى ئةم دةقةدا بة ثشت بةسنت بة رِةخنةى هةَلوةشاندنةوة، هة

هةَلوةشاندنةوةى سستمى رِيزبوونى رِستةكانى دةقةكة دةدريَـت بة مةبةستى دووبارة 
بنيادنانةوةى و طةيشنت بة ئاماذة شاراوةكانى، لة ميانةى ئةم كارةشةوة طرنطى بة ئيحاى 

 وشةكان دةدريَت و بنيادى واتايي و فيَلدة واتاييةكان دةستنيشان دةكريَت.
دةقةكة خويَنةر دةطاتة ئةو ئةجنامةى كة دةقةكة لة دوو بةش دواى خويَندنةوةى وردى 

استة ى هةية، ئةم دوو بةشة بة سيَ ئارثيَكديَ، هةر بةشيَكيان تا ئاستيَك بوونى سةربةخؤ
ئةو دؤخةى كة ئيَستا تيَيدانة و بةشى دووةم بة دواى بةشى يةكةمدا  :كاردةكةن، يةكةميان

هةر رِستةيةكى ثارضةى  :ة تةواو دةكةن. دووةميانديَ و بة هةردووكيان ثةيكةرى شيعرةك
يةكةم رِستةيةكى ثارضةى دووةم دةطريَتة خؤ، ئةمةش بة زجنرية، ليَرةدا دووثارضةكة 

استةى هةَلوةشاندنةوةى بنيادة ريةييان هةية. سيَيةميان: بة ئارثةيوةندييةكى رِاظةيي زجن
ةكةم ديَرى ثارضةى دووةمةوة بؤ يةكةم ديَرى زجنريةييةكة، واتة بة طةرِانةوةى ثيَضةوانةيي لة ي

ثارضةى يةكةم و ئةم تةرزةش هةر بة زجنرية، ثةيوةندييةكى ثيَضةوانةيي دروست دةبيَ كة بة 
هؤيةوة دةقةكة سةر لة نويَ بنياديَكى تازةى بؤ دروست دةبيَ و لةم كردةيةشدا هةنديَ لة 

 :كارييةدا دةردةكةويَتيََلئيحا شاراوةكانى دةردةكةون. ئةم بونيادانةش لةم ه
 
 
 
 
 
 

                                                                                                       
 كاريية دةقةكة دابةش دةكريَ:لة خوارةوةش بةثيَي ئةم هيََل

 
  1   بيَ دةنطيش قسةكردنة                                            
 2                  بةآلم بة شيَوةيةكى تر                              

 3        كويَرين بةآلم                                                 
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 6   نامخان ضاويَكى ترى تياية                                         
 5    يَش نيت                     ، ضاوةرِضاوةرِيَى و                  
 4  ضاوةرِوانى شتيَكى، بةآلم لة طةيشتنى دةترسى                    

 7   ضاوةرِوانيش نيت ضونكة حةز بة هاتنى ئةو                       
   8  شتة                                                                

 9  ناكةى                                                              
 10  لة خؤت زيَرت كةس نابينى                                        
 11 شةقامةكان ضؤلَ و هؤَلن                                           

 12       لة خؤت بةوالوة كةسى تر لة شار نيية                      
  13     هةميشة بةردةبيتةوة ناخى خؤت و                           

 16         لة شويَنة جةجناَلةكاندا تاك و تةنياى                      
 15         بطةرِيَوة منداَلدانى ئاوةدانيت                             

 14                 هيض ثيَويستيت                                    
 17  بة ئازادى ذيان و زمان و تةمةن نابيَت                           
    

( رِستةية، بةآلم شاعري هةنديَك لة رِستةكانى شكاندووة و لة 13كؤى شيعرةكة سيَزدة )
( ديَرة. 17دروست كردووة، بةم جؤرة بنيادى ئامادةى دةقةكة ) ( ديَرى17ئةجنامدا حةظدة )

كاندنى رِستةكان و جياكردنةوةى هةنديَ لة بةشةكانى رِستة و بة تةنيا نووسينيان لة ش
، لة يةكةم بنيادى نويَي تديَريَكى سةربةخؤدا هةنديَ لة نهيَنييةكانى دةقةكة ئاشكرا دةكا

كة  ت،دةقةكة و سةربارى بيَ ناونيشانى دةقةكةش جؤريَك لة تةوةرة بؤ دةقةكة دروست دةكا
 رِيَنةوة.وةكان بة دةورى دةسوهةموو ديَر

ئيَستا ئةطةر هةر رِستةيةكى بةشى يةكةمى شيعرةكة لةطةلَ رِستةى بةرامبةرى لة بةشى 
 دووةمدا ببةستينةوة، رِيزبوونيَكى ترى رِستةكامنان دةست دةكةويَ كة بةم جؤرةية:
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 ( :1بنيادي نوآ )      1-1-2-3
 (10      1ة خؤت زياتر كةس نابينى                 )ل             بيَدةنطيش قسةكردنة   
 (11     2شةقامةكان ضؤلَ و هؤَلن                     )              بةآلم بة شيَوةيةكى تر 
 (  12      3لة خؤت بةوالوة كةسى تر لة شار نيية     )                كويَرن بةآلم           

 (13    6هةميشة بةردةبييةوة ناخى خؤت و         )            ى تياية  امخان ضاويَكى ترن
 (10    5لة شويَنة جةجناَلةكاندا تاك و تةنياى     )           ضاوةرِيَش نيت   يَى وضاوةرِ

 (15    4)  بطةرِيََوة بؤ منداَلدانى ئاوةدانيت          دةترسى ضاوةرِوانى شتيَكى بةآلم لة طةيشتنى
 (14     7يض ثيَويستيت            )               ضاوةرِوانش نيت ضونكة حةز بةهاتنى ئةو

 ( 17      8بة ئازادى ذيان و زمان و تةمةن نابيَت     )      شتة                            
                    

 
 (   9ناكةى )   

                                                                                                      
 (-1-)بنيادى نويَ 

ئةو دةقةى سةرةوة ئةجنامى بةرامبةركردنى ديَرةكانى هةردوو ثارضةكةية بة زجنرية، تةواو 
لة دةقى يةكةم جياوازة، شيَوةيةكة لة رِاظةى دةق بة ثشت بةسنت بة كةرةسةكانى خؤى. 

يَرةكان لةطةلَ بةرامبةرةكانياندا واتايةكى طوجناو دروست دةكةن وةك ئةوةى كة زؤربةى د
 ثيَشرت دوو لةتة ديَر بووبن و جياكرابنةوة. بؤ منوونة:

م ليَرةدا هةمان بايةخى آل(دا: بيَ دةنطى و قسةكردن دوو رِووداوى دذيةكن، بة10      1لة )
ى دةدوييَنَ، خؤ دواندنيش كردةيةكى بيَ دةنطة، ضونكة قسةكةر تةنياية و خؤ ،لؤذيكييان هةية

بؤية ليَرةدا قسةكردنةكة بيَ دةنطة. ئةم بةرامبةركردنة طوجناوترة لة ضاو رِيزبةندى بنةرِةتى 
( -2-م )بةشيَوةيةكى تر آل( بة-1-قسةكردن  =ديَرةكانى شيعرةكة ضونكة لة ويَدا )بيَ دةنطى 

 شيَوةكةى تر رِوونة. (10      1 ثةيوةندى )م لة آلكة شيَوةكةى تر رِوون نيية، بة
م لة هزرى شاعريو آل(دا: شةقامةكان لة خودى خؤياندا ضؤلَ و هؤلَ نني، بة11      2لة )

وَلةى ناخى داطريكردووة، بةالى ئةوةوة شةقامةكان ضؤلَ و هؤَلن، لةم ولةو تةنيايى ية ق
ؤلَ و هؤَلى شةقامةكان بةرجةستة نيية، ثةيوةندييةدا زؤر بة رِوونى ئةمة رِاظة دةكريَ كة ض
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( سةر بة 2بةَلكو بة شيَوةيةكى ترة. ئةمة لة كاتيَكدا لة رِيزبوونة بنةرِةتييةكة رِستةى )
 (وة نيية.3(و هيض ثةيوةندى بة رِستةى )1رِستةى )
(دا: ))كويَرين(( ئةم كويَريية واتايةكى خوازةيية، هةست نةكردنى شاعرية 12      3لة )

دةوروبةرةكةى لة ئةجنامى نقوم بوونى لة ناو خودى خؤيدا. لة رِيزبةندة بنةرِةتييةكةدا ئةم  بة
)كويَري(ية بةرةو كويَرى بةرجةستة دةرِوات، ضونكة ديَرةكةى دواى ئةو كةم و كورِى ئةو 

م آلبة ،كويَريية بةوة ثرِدةكاتةوة كة )نامخان ضاويَكى ترى تياية(. واتة ئةطةر ضاويشمان نةبىَ
(دا واتا خوازةييةكة زةق دةكريَتةوة 12     3بةآلم لة ثةيوةندى  ) ،ضاوى دةروومنان هةية

بةوةى كة شار كةسى تيَدا نيية بؤية كةس نابيين، كة كةسيش نةبينى وةك ئةوة واية 
 كويَربى.
مرؤظ هةميشة بةرةو ناخى خؤى برِوا بؤ  ت(دا: بوونى ضاوى ناخ وادةكا13       6لة )

لة ويَدا رِوونرت و فراوانرت شتةكان ببيينَ، ئةو طةرِانةوةيةى مرؤظ بةرةو ناخى خؤى خؤ   ئةوةى
بةَلكو وةك بةربوونةوى كةسيَكة كة بةهؤى بيَ ئاطاييةوة لة رِؤيشتندا بكةويَتة  ،ويست نيية

و رِاوكيَ و تةنياييةى كة تيَيداية ئاطادارى رِيَطا َليَكةوة. مرؤظيش بةهؤى ئةو دَلةناو ضا
م جوانى ثةيوةندييةكة آلو بةردةبيَتةوة ناو ناخى خؤى، بة تبةردةمى خؤى نيية و سامتة دةكا

م لةو ثةيوةندييةدا آللةوةداية كة بةربوونةوةى ئاسايي ئازار و شكانى لةطةَلداية، بة
 بةربوونةوةكة رِزطاربوونة لة كويَرى و بةدةستهيَنانى ضاوى )ناخة(ة.

( ئاماذة بؤ دَلةرِاوكيَي شاعري دةكةن 16( و )5وو رِستةكة واتة )(دا: هةرد16       5لة )
 لة ئاست ثةيوةندى بةشتةكان و كةسةكانةوة.

(دا: ضارةسةرى ترسى شاعري و رِزطاربوونى لة دَلةرِاوكيَ بةوة دةكريَ كة بطةريَتةوة 15      4لة )
منداَلدا لة هةموو بارةكاندا ئاماذةية بؤ )منداَلدانيي( خؤى. ئةو دةربرِينةش ضةندان ئاماذة دةطريَتةوة: 

شاعري سةرى  بةبريكردنةوة قالَ  نةبووبىَ و دَلةرِاوكيَ داينةطرتيبَ، لةو ساتيشدا ئاوةدانى  تيَيداساتيَك كة 
و ئارامى بةدةست ديَ، جا ئةوساتة ض سةردةمى منداَلى بيَ، يان هةر ساتيَك كة شاعري دؤخيَكى دةروونى 

 و وةك سةردةمى منداَلى بيَ طرفت بيَ. تت بة ئاوةدانى بكاواى هةبيَ كة هةس
(دا: هةردوو دةربرِينةكة كاريان تيَدا نيية. هةردووكيان ئاماذةن بؤ 14       7)  لة 

ئةوةى كة شاعري نايةويَ لةطةلَ ئةو رِووداوة هةنطاو بينَ كة ئةطةر كارى رِستةكان هةبواية، 
( بةهؤى 7رةو ئاراستةى نةريَتى دةرِوا لة واتادا، دةربرِينى )رِوويدةدا. هةردوو دةربرِينةكة بة

 ( بةهؤى وشةى )هيض( كة ئاماذةى )نةريَ(ى تيَداية.14كارى )نيت(و لة دةربرِينى )
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(دا: رِوونكردنةوةيةكى زؤر طرنط لةم ثةيوةندييةدا هةية، شاعري لة 17      8لة )
)شت(ة ضيية كة مرؤظ حةز بةهاتنى ناكاو رِيزكردنى خؤيدا ئاماذةى بةوة نةداوة كة ئةو 

م لةم ثةيوةندييةدا وشةى )شت( دةكةويَتة بةرامبةر )بةئازادى ذيان آلبة ،مايةى دَلةرِاوكيَيةتى
تةمةنة، مرؤظ ئةطةر  و زمان و تةمةن نابيَت(. واتة )شت(ة كة ئازادى ذيان و زمان و

ية، مرؤظى ثيَطةيشتوو ثيَويستى ثيَ طةرِايةوة دؤخى سادةيي منداَلى ثيَويستى بةو شتانة ني
يية((. ذم ليَي دةترسيَ. ))ترسى مرؤظ لة ئازادى و بةرثرسيَتى ترسيَكى ئةنتؤلؤآلهةية، بة

 (100-97: 1999: رولو ماي و ارفني يالوم)
(ى بةر كةوتووة، رِستةى  9لةم بنيادةى كة دروستكرا يةك رِستةى كورت دةميَنيَتةوة كة ذمارة ) 

ةم رِستةية لة رِووى ذمارةوة سةنتةرى ذمارةكانة، واتة هةشت ذمارة لة ثيَشى و هةشت )ناكةى(. ئ
ذمارةش لة ثاشيدا هةية. وةك ئةوةى لة تؤثؤطرافياى شيعرةكةدا بووةتة سةنتةر، لة واتاشدا وةك 
 )بيت القصيد دةردةكةويَ. سةرتاثاى شيعرةكة ئاماذةية بؤ ترسان و دَلةرِاوكيَي مرؤظ كة ناويَريَ

ية رِاستةقينةيةى مرؤظة كة ذيرِووبةرِووى بةرثرسيَتى خؤى ببَتةوة، بؤية )ناكةى( ئةو ديوة سايكؤلؤ
 شاعري ثةردةى لةسةر هةَلدةماَليَ و رِاستييةكان ئاطادارى دةكاتةوة.

 ( رِيزبكةين بةم جؤرة:-1-ئةجمارة ئةطةر بيناى رِيزبوونى رِستةكان بة ثيَضةوانةى )بنيادى نويَ 
 
 ( :2بنيادي نوآ )   2-1-2-3

 (1      10)  بيَ دةنطيش قسةكردنة  لةخؤت زيَرت كةس نابينى
 (2       11)  بةآلم بةشيَوةيةكي تر شةقامةكان ضؤلَ و هؤَلن

 (3      12)   كويَرن بةآلم لة خؤت بةوالوة كةسى تر لة شار نية
 (6      13)   ان ضاويَكى ترى تيايةنامخ         هةميشة بةردةبيَتةوة ناو ناخى خؤت و  

 (5        16)  لة شويَنة جةجناَلةكاندا تاك و تةنياى          ضاوةرِيَ يو ضاوةرِيَش نيت
 (4       15)  ضاوةرِوانى شتيَكى بةآلم لة طةيشتنى دةترسى        بطةرِيَوة منداَلدانى ئاوةدانيت

 (7        14) اوةرِوانيش نيت ضونكة حةز بة هاتنى ئةوض               هيض ثيَويستيت     
 (8         17)                          شتة                بة ئازادى ذيان و زمان و تةمةن نابيَت  

 (9ناكةى )                                               
 

 (-  2)بنيادى نويَ 



 167 

( دووبارة -1-ةى سةرةوة ئاماذة واتاييةكانى )بنيادى نويَ خويَندنةوةى دةقةكة بةم جؤر
، بةآلم هةنديَ سةرجنى تر لةم خويَندنةوةيةدا تدةكاتةوة كة ثيَويست بة نووسينةوةيان ناكا

 :دةردةكةون وةك
دةقةكة شيَوةى جؤريَك لة ديالؤطى تيَداية لة نيَوان دوو كةسدا، جؤريَك لة ثرسيارو -1

 كة رِاظةى بويَ و لة بةرامبةردا رِاظةكةى دةردةكةون.  يان دياردةيةك ،مآلوة
ئةم سةرجنة لة بنيادى بنةرِةتى دةقةكة بة ئاسانى دةرناكةويَ، ضونكة  زجنريةى واتايي 

و خويَنةر بةرةو واتايةكى دياريكراو رِادةكيَشيَ،  ترِستةكان ثةيوةندييةكى تر دروست دةكا
دةردةكةويَ، ضونكة بنيادة بنةرِةتييةكة هةَلدةوةشيَتةوة  بؤية ثيَويستى)هةَلوةشاندنةوة( ليَرةدا

و كؤمةَليَك ئاماذةى ثةنهان  تو سةر لةنويَ دةقيَكى تر لة هةمان رِستة دروست دةكا
 دةهيَنيَتةوة بةر رِؤشنايي خويَندنةوة.

لةم بنيادة نويَيةدا داية لؤط لة نيَوان )من(ى شاعري و كةسى بةرامبةرة )تؤ(. لة 
م لة رِستةى آل(دا شاعري دةيةوىَ، واتة رِووى قسةكردن لة خؤيةتى، بة6،3،2،1ى )رِستةكان

 (ةوة هةتا كؤتايي، رِووى طوتارةكةى لة )تؤ(ية. ليَرةشدا ضةند تيَبينييةك دةردةكةون:   5)
 )من( لة شيَوةى جيَناوى ئيَمة بةكارهاتووة.-أ

( 1/6(ية كة دةكاتة نزيكةى )6/17بةكارهيَنانى )من( بةرامبةر بة )تؤ( رِيَذةكةى ) -ب
 ضاريَط.

(دا 6      13( و )3      12 ( و )2       11( و )1       10لة ثةيوةندييةكانى ) -2
كة لة كةسايةتى دةوروبةرى )تؤ(دا  تدايةلؤطةكة رِوودةدا، شاعري هةنديَ دياردة باس دةكا

 مى دةداتةوة.آلهةن و خؤيشى لة دؤخى )ئيَمة(دا وة
م( شيَوةى ثيَش و آلمةكة )كويَرين بةآل(دا رِستةى وة3     12لة ثةيوةندى ) -3

ثاشكردنى وةرطرتووة، بؤ طوجناندنى لةطةلَ ئةم بنيادةدا دةبيَ رِيزبوونة ئاسؤييةكةى بطؤريَت و 
:    ))لة خؤت بةو الوة كةسى تر لة شارنية        م كويَرين( ئةو كاتة بةم جؤرة دةبيَآلبكريَتة )بة

 (3        12م كويَرين(( )آلبة
 
 (دا. -1-هةنديَ لة ئاماذةكان رِاشكاوانةتر دةردةكةون بة بةراورد لةطةلَ ئاماذةكانى )بنيادى نويَ  -6

(دا كة -2-ئةمةش هؤكارةكةى ئةو جؤرة دايةلؤطةية كة دروست بووة )لة بنيادى نويَ 
 جؤريَك لة رِاظة و تةفسريكردنى تيَداية.
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وة لةسةر سةرضاوةى ترس و دَلةرِاوكيَي مرؤظ كة )ئازادى و جةخت كردنة -5
 بةرثرسيَتى(ية، لةم بنيادةدا راشكاوانةترة، وةك ديارة كة:

 (8       17))بة ئازادى ذيان و زمان و تةمةن نابيَت       شتة(( )
)ذيان و زمان و تةمةن(ى  :لةم بنيادةدا بةشى يةكةمةكةى ثيَمان دةَليَ    
نابيََت واتة قةدةغةكردنى ذيانى ئازاد و زمانى ئازاد و تةمةنى ئازاد رِادةطةيةنيَت. ئازادانة،

ضونكة رِزطارى دةبيَ لة  ،لة بةرامبةريشدا هةَلويَستى شاعري لةم قةدةغةكردنة دَلخؤشيية
ى خؤي و لة وةحشةتى ئازادى دةربازى دةبيَ، دواجار ذرِووبةرِووبوونةوةى بةرثرسيَتى ئةنتؤلؤ

ةرِاوكيَ و ترس رِزطارى دةبيَ، ئةم دَلخؤشييةش بة كورتةى رِستةى )شتة( دةردةبريَ كة  لة دَل
 واتاى )طرنطة( يان )شتيَكى طرنطة( دةطةيةنيَ.

دايةلؤطى شاعري و)تؤ(ى وةهمى هةنديَك ئاماذةى طرنطى تيَداية كة ثشتيواني واتاى  -4
 بنيادة نويَيةكةن.  بؤ منوونة:

رِؤَلى رِيش سثيةتى و مامؤستايي دةبينىَ و ئامؤذطارى )تؤ( شاعري وةك قسةكةر  -ا
م لة بةرامبةر دا خؤى متمانةى بة آل، بةتو رِاظةى طرفتة ئةزةلييةكانى بؤ دةكا تدةكا

ية و ناتوانىَ بة متمانةوة جيَناوى )من( بةكاربهيَينَ، بةَلكو ثةنا دةباتة بةر يقسةكانى ن
 كؤ بةدةست بهييَنَ.)ئيَمة( بؤ ئةوةى قسةكانى شةرعيةتى 

)تؤ( ثةيكةريَكى وةهميية، شاعري خوَلقاندوويةتى بؤ ئةوةى خؤى لةبارى كزى و  -ب
و بيخاتة  تو بةشةكةى ترى كةسايةتى خؤى كة )تؤية( ئامؤذطارى بكا تدَلةرِاوكيَ دةربكا

(ى شاعرية آلقةفةسى تؤمةتباركردنةوة. ئةمةش بة ثيَي تيؤرى كةسايةتى فرؤيد )منى با
 ؤذطارى )ئةو(ى شاعري دةكا.ئام

هةردوو خاَلى )ا،ب( ئةوة دةطةيةنن كة شاعري لة اليةكةوة متمانةى بة خؤى نية و  -ج
َلرتة لةوةى خؤى بتوانيَ ضارةسةرى بكا، لة اليةكى تريشةوة نايةوىَ خؤى ودَلةرِاوكيَيةكةى قو

 بكا، بؤية )تؤ( بةرثرسيَتى خؤى بطريَتة ئةستؤ و)حوكمى ئازادى( بةسةر خؤيدا جيَبةجيَ
 دةخوَلقيَينَ و بؤ خؤ شاردنةوة لة مةحكوميةتى ئازادى دةيسازييَنَ.

م آلشاعريايةتى ئةم بنيادة لة وةداية كة دميةنى ديالؤطى خستووةتة رِوو، بة -7
 رِاستةقينةى طوتارةكة مةنةلؤطة و تةنيا شاعرية خؤى دةدويَينَ.

واتايي طرنط خؤى دةسةثيَينَ و شيعرةكة رِستةى )ناكةى( دووبارة وةك تةوةرةيةكى  -8
 لة فةزاى خؤيدا دةسورِيَنيَتةوة.
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 فيَلَدة واتاييةكان لة بنيادى بنةرِةتيى شيعرةكةدا:   2-2-3
ئةم دةقة شيعريية بنياديَكى بازنةيي هةية، واتة رِووداوةكانى زجنريةيي نةو دوا رِووداوى 

 يةدا ضرِدةبيَتةوة:كة لةم ضةند فيَلدة واتايشيعرة بةيةكةم رِووداوى دةبةسرتيَتةوة، بةطشتى
، شيَوةيةك لة خؤ تدانةوة دةست ثيَدةكارى: دةقةكة بة ئوميَدةوارى و دَلئوميَدةوا -1

ة، بةَلكو ستايليَكى ترى قسةكردنة، يدَلنياكردنةوة بةوةى كة بيَ دةنطى كةم و كورِى ني
رِزطاركردنة لة دياردةى تايبةتى  ئةمةش طةرِانةوةية بؤ باوةشى دياردةى باو )قسةكردن( و خؤ

 و تاكة كةسى )بيَ دةنطى(.
 دة لةم رِستانةدا خؤى دةنويَنىَ:ئةم فيَل

 1    بيَ دةنطيش قسةكردنة      
 2    م بة شيَوةيةكى تر       آلبة

 3م                    آلكويَرين بة
 6   نامخان ضاويَكى ترى تياية   

 
 دَلةرِاوكيَ:-1
  يةكيَكة لة فيَلدة واتا ييةكانى دةقةكة و لةم ديَرانةدا دةردةكةويَ:دَلةرِاوكيَ 

 5                   ، ضاوةرِيَش نيت            يَى وضاوةرِ
 13                   هةميشة بةردةبيتةوة ناو ناخى خؤت 

  ترس:-2
 فيََلدى ترس لةم ديَرانةدا دةردةكةويَ :

 4       طةيشتنى دةترسى    م لة آلضاوةرِوانى شتيَكى، بة
 7          ضاوةرِوانيش نيت ضونكة حةز بة هاتنى ئةو     

                                                       8        شتة                                                
 9       ناكةى                                               
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 بيَ هيوايي: -2
 يةوة:دةضنة سنوورى فيََلدى بيَ هيوايوارةوة خئةم ديَرانةى   -3

                                                9     ناكةى
 10   لة خؤت زيَرت كةس نابينى
 11   شةقامةكان ضؤلَ و هؤَلن

 12 ةيلة خؤت بةوالوة كةسى تر لة شار ني
    16          ك و تةنياىلة شويَنة جةجناَلةكاندا تا

 
 ئاسؤى تاريك:-5 
لةم فيََلدةدا فيََلدة بضووكةكانى )دَلةرِاوكيَ( و )ترس( و)بيَ هيوايي( كؤ دةبنةوة و لةديَرى  

 ( ضاردة.16ثيَنجةمةوة بةردةوام دةبن تا ديَرى )
 
 رِزطاربوون:-4
 ةردةكةويَ:ئةم فيََلدة ضارةسةرى طرفتةكان دةطريَتة خؤ كة لةم ديَرانةدا د 

 15بطةرَِيوة منداَلدانى ئاوةدانيت             
 14               هيض ثيَويستيت            

 17بة ئازادى ذيان و زمان و تةمةن نابيَت   
 ووناك:ئاسؤى ر -7
 ئةم فيََلدةش، فيََلدة بضووكةكانى )ئوميَدةوارى( و )رِزطاربوون(   دةطريَتة خؤ. 

ةقةكة بة ئاسؤى رووناك دةست ثيَدةكات، ثاشان تاريكى بةسةر داديَت بة ثيَى فيَلدةكان د
ى بةيانى واتاى دةقة يَتةوة، بؤية هيََلبةردةوام دةبيَت، دواجار بةرةو رووناكى دةطةرِ و

 ضةماوةيةكى قوضةكيية بةم جؤرة..
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 دةكان بةم جؤرة :ثانتايي واتايي دةقةكةش  بةثيَى فيََل
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اتر لة ئاماذةيةك هةنديَك لة ديَرةكانى ئةم دةقة تةم و مذ دروست دةكةن ئةويش بةوةى زي
هةروةها ديَري ذمارة  ،دةطةييَنن.  ناونيشانى دةقةكة كة بؤشاييةكة لة نيَوان دوو كةوانة دا

 (  لة دةقةكةدا لةم جؤرةن.15( و )10)
ناونيشانةكة مايف خويَنةرة كة ثيَشنياري هةر ناويَكى بؤ بكات وةك لة خويَندنةوةى  -أ

(ية، ثيَشنياركرا بؤ بؤشايي ناونيشانةكة 9رستةى ذمارة )بنيادة نويَيةكاندا كارى )ناكةى( كة 
 بةهؤي ئةوةى كة شويَنيَكى تةوةرةيي هةبوو لةرِووى تؤثؤطرافيا و واتاوة.

 ( )لة خؤت زيَرت كةس نابينى( دوو ئاماذةى هةية:10ديَرى ذمارة ) -ب
وة بة ة و كةس نابيينَ. ئةياوكيَى خؤى ئاطادارى كةس نيشاعري لةبةر ترس و دَلةرِ .1

 دريَذيي قسةى لةسةر كراوة.

ديَرةكة ئاماذةية بة نةرجسيةتى شاعري كة تا ئةو  ئاستة  ،شاعري خؤثةرستة .2
( ثاَلثشتى ئةم 16، 12، 11خودثةرستة كة ناتوانيَ كةسي تر ببينىَ. ديَرةكانى )

 مةبةستةنة. 

رة لة يَوة بؤ منداَلدانى ئاوةدانيت( كة ثيَشنيارى ضارةسة( )بطةر15ِديَرى ) -ث
فتةكة، لة طرفتى يةكةمدا كة شيعرةكةدا، ئاماذةى دوو ضارةسةري تيَداية بؤ هةردوو طر

اوكىَ وةك باس كرا. لة اوكيَية، )منداَلدانى ئاوةدانى( ثةناطةيةكى باشة بؤ نةمانى دَلةرِرِدَلة
 ،دةبيَت دا  تيَريطرفتى دووةمدا )منداَلدانى ئاوةدانى( ئةو شويَنةية كة نةرجسيةتى شاعري تيَ

ضونكة تةنيا خؤي طةورةي ئةو شويَنةية و هةموو جوانييةكانى ئةو شويَنة بؤ خؤيةتى. 
( دا يةكاليى دةبيَتةوة، ئةم دوو ديَرة ثاَلثشتى 17(، )14ئاكامى ئةم دوو طرفتة لة ديَرى )

اوكى(، بةآلم ثاَلثشتى طرفتى دووةم )خؤثةرستى( ناكةن. ئةم طرفتى يةكةم دةكةن )دَلةرِ
 كارييةدا روون دةبيَتةوة:مك و داتا واتاييانة لةم هيََلضة
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كارييةكةدا دةردةكةوىَ كة رِادةي تةم و مذةكة كار لة رِةوتى واتايي دةقةكة ناكات. لة هيََل
( دةطوجنيَت و بةشيَوةى 17ديَري ) ئةوة لةطةلَ، اوكآ بطةيةنىَ( واتاى دَلةر10ِضةنكة ئةطةر ديَري )

( واتاي 10ئةطةريش ديَري ) رِاوكيَ( بةسةر واتاي ديَرةكة دةردةكةويَ.ؤماتيكى )زالَ بووني دَلةئؤت
( ناطوجنيَ و لة دةرةجنامى نةطوجنانةكة كة)داخرانى 17خؤثةرسيت بطةيةنيَ ئةوة لةطةلَ ديَرى )

 اوكىَ بةسةر واتاكةدا زالَ دةبيَتةوةدَلةرِ ،دةرطاى خةونةكانة(
ا دةردةكةوىَ كة رِادةي تةم و مذةكة كار لة رِةوتى واتايي دةقةكة ناكات. كارييةكةدلة هيََل

وةى ( دةطوجنيَت و بةشي17َديَري ) ئةوة لةطةلَ، اوكآ بطةيةنىَ( واتاى دَلةر10ِضةنكة ئةطةر ديَري )
 ( واتاي10ئةطةريش ديَري ) رِاوكيَ( بةسةر واتاي ديَرةكة دةردةكةويَ.ئؤتؤماتيكى )زالَ بووني دَلة

( ناطوجنيَ و لة دةرةجنامى نةطوجنانةكة كة)داخرانى 17خؤثةرسيت بطةيةنيَ ئةوة لةطةلَ ديَرى )
 اوكىَ بةسةر واتاكةدا زالَ دةبيَتةوة.دَلةرِ ،دةرطاى خةونةكانة(
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 رِوون كردنةوةى بنيادة واتاييةكان بة بةكارهيَنانى )ضوارطؤشةى طرمياس(:    5-2-3
 ،، ترس، بيَ هيوايي( ثانتاييةكى فراوانةو بالَ بةسةر )ئوميَدةوارىاوكىَثانتايي )دَلةرِ   

 رزطاربوون( دا دةكيَشيَ. دةقةكة لة دؤخيَكى طرذى داية لة نيَوان:
 

 دَلنيايي(       x  اوكىَِِ)دَلةر
 ئارامي(        x  )ترس 

  ئوميَدةوارى(   x  )بيَ هيوايي
  ئاسؤى تاريك(   x )ئاسؤي رووناك 

 مانةوة لة طرفت(   x  ون )رزطاربو
 ثةيوةنديية واتاييةكان لة ناو دةقةكةدا لةم خاآلنة روون دةبيَتةوة: 

 
 : بنيادى طشتى دةقةكة لة نيَوان )ئاسؤى روون ئاسؤى تاريك( بةم جؤرةية-1

           
 
 
  
 
 
 
 
                                                               

هةروةها  ،وانى/ ترس(ةدا ملمالنيَيةكى بةردةوام هةية لة نيَوان )ضاوةرِلة ناو دةقةك -4
 )ئازادى / ترس( ئةم دوو كاية واتاييةش لة ضوارطؤشةكةدا بةم جؤرة دةردةكةون: 
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 ( دا:3 -4كارى )لة هيََل
ة، ئةمة ثاَلثشتى يوانى شتيَكة و هيض ترسيشى نيدا: مرؤظ ضاوةرِ  (Aلة ثةيوةندى )

( بةهةمان  3 7كارى )لة هيََل (A)  ية لة دةقةكةدا، هةروةها ثةيوةندىارييََلدى ئوميَدةوف
 شيَوةية.

ئةمةيان دؤخي راستةقينةية لة  ،بةآلم ترسي هةية ،وانةدا:  مرظ ضاوةرِ  (Bلة ثةيوةندى )
لة ( Bاوكىَ دروست دةكات، هةمان دياردة لة ثةيوةندى )بةآلم ئةم دؤخة دَلةرِ ،دةقةكةدا

 ( دا دروست دةبيَت.3- 7هيَلكارى  )
ئةمة ، دا: مرؤظ بةبيَ ئةوةي ضاوةرِواني هيض شتيَك بيَت ترسي هةية( لةثةيوةندي  )

تةوةرةي بةدرؤخستنةوةي سياقي واتايي دةقةكةية. ئةم تةوةرةية بةردةوام دذي خواستةكاني 
 ،ي شاراوةي نيَو سياق دةطةرِيَواتة هةتا ئةوثةرِي سنووري طوجنان بةدواي واتا ،دةق كاردةكات

 ( دا هةية.3-7كاريي )ي هيََل( هةمان دياردة لةثةيوةندي )
ة، ئةم يوانى هيض شتيَك نية، ضاوةرِي( دا: مرؤظ لة دؤخيَكداية ترسي نيDلة ثةيوةندى )

ضونكة لة ذيانى ئاساييدا مرؤظى  ،ضةَلة)زائف(وودؤخة بة ثيَي ضوارطؤشةكة ئةطةريَكى ث
اية كة هةست و هؤشي نةبيَت و رطيز لةم حاَلةتةدا نابيَ، بةَلكو مرؤظيَك لةم حاَلةدهؤشيار هة

شي بيَ ونةكاتةوة، بؤية ئةم ثةيوةندية ئةطةر مرؤظى ئاسايي بكةويَتة ضوارضيَوةيةوة، توبري
 ة. ية و ضاوةروانى هيض نييهيوايي دةبيَ، ضونكة لة ذيانيَكدا دةبيَ كة هيض رووداوى تيَدا ني

يعردا شاعري وةك قسةكةرى ئاسايي رووداوةكان بة هؤكاريَكى ديارى كراو لة ش
بةَلكو لة بنيادى دةقةكةدا هؤكارى ترى بؤ دروست دةكات، ئةم هؤكارة  ،نابةستيَتةوة

 ،نطى بةكارهيَنانى ضوارطؤشةي طرمياس لةوةدايةثاَلثشتى فيََلدة واتاييةكان. طرشاراوانة دةبنة 
ئةم كارةش بةثيَى  ،ن بة بةراورد لةطةلَ دذةكانيان رِوونرت بكاتةوةكة هةوَلدةدات دياردةكا
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بؤضوونى )سؤسيَر( بنةماى دةرك كردنى مرؤظة بةواتاى شتةكان. ضوارطؤشةكة راستيى 
رووداوى ناو شيعرةكة بةراورد دةكات لةطةلَ دذةكةى كة رووداويَكى ئةطةريية و رِوونادات، 

ئةوةى لة ئةجنامى هةست كردن بة دذايةتييةكة، ويَنة  بةآلم دةخياتة بةردةسيت خويَنةر بؤ
كارييةكاندا ( لة هيََلB  / D( ،)A   / Cراستةقينةكة بةرووى ببينيَت. وةك لة ثةيوةندي )

 ديارة.
 
 ضارةسةى شاعري بؤ رزطاربوون لة نيَوان )ثيَويست / ئةستةم( دا:-3
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

)تؤ( دادةنىَ بةوةى كة بطةرِيَتةوة بؤ دؤخي بيَ شاعري ضارةسةريَك بؤ طرفتة دةرونييةكانى 
طرفيت و ئاوةدانيى دةروونيي خؤ، يان بطةرِيَتةوة سةردةمى منداَلى و رزطارى بيَت  لةو 

 ،بةآلم كاتيَ ضارةسةرةكةي شاعري دةخريَتة ناو ضوارطؤشةي طرمياس ،قةيرانةى كةتيَي كةوتووة
 شيَوةيةن: هةنديَ ئاماذةي واتايي تر دةردةكةون كة بةم 

ضارةسةرة )ثيَويست(ةكة، كة رووداوي راستةقينةيةو دةبيَ رووبدات، ضارةسةريَكى 
ئةستةمة و روو نادات، بةم كارةش شاعري بة ناراستةوخؤيي بةرامبةرةكةى تيَ دةطةيةنيَ كة 

دى ناتوانيَ بطةرِيَتةوة و ئةطةر طةرِانةوةكةى روويدا ئةوة ريَكةوتة، بةآلم لة بةرامبةردا ئوميَ
طةرانةوةش لة ضوارطةشةكةدا دةردةكةويَت، ئةم رستةية )بطةرِيَوة بؤ منداَلدانى ئاوةدانيت( 
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كردنةوةي طةرِانةوة( بنيادى )ئوميَدى طةرِانةوة / رِةت( لةسةر 8-3بةثيَى دةاللةتى هيََلكارى )
كة ئةمةش ئةوة دةسةمليَنىَ  يان )ثيَويستيي ضارةسةر/ ئةستةميى ضارةسةر( دامةزراوة.

ديَكى سةرةكيى واتاية لة دةقةكةدا ئةطةر ضي لة واتاي رووكةشيشدا زؤر اوكىَ فيََلرِدَلة
 دةرنةكةوتيبَ. 

 
 رستةى )ناكةى( وةك تةوةرةيةك بؤ واتاى هةموو شيعرةكة:     6-2-3

لة ئةجنامى هةوَلةكانى ثيَشوو بؤ دةستنيشان كردنى بنيادى واتايي دةقةكة و ثاش 
دة واتاييةكانى، ئةوة دةردةكةويَت كة ترس لة هةنطاو هاويَشنت بةسةر َلدةستنيشانكردنى فيَ

دةقةكةدا زاَلة، ئةم ترسةش لة ئاماذة نةريَيةكان كؤدةبيَتةوة كة هةموويان دةاللةتى 
دةستةوةستانى نيَرةرى ثةيام دةطةييَنن لة ئاست ذيان و دووداوةكانى، رستةى )ناكةى( وةك لة 

( دا دةردةكةويَت لة رووى تؤثؤطرايف و -2-( و )بنيادي نويَ -1- كارى )بنيادي نويَهيََل
واتاييةوة تةوةرةو سةنتةرى دةقةكةية. ئاماذة نةريَ يةكانيش بةم جؤرةى خوارةوة بة دةورى 

 ئةم تةوةرةية كؤ دةبنةوة: 
 ( 3 9هيََلكارى )

 
بة دةورى تةوةرةى ديَرى شيعرةكة  (13( ديَر ) 17وةك لة هيََلكارييةكةوة ديارة لة كؤى )

)ناكةى( لةميانةى ضوارضةمكدا كؤبوويتةوة، بؤية زؤر طوجناوة كة  رِستةى )ناكةى( وةك 
   تةوةرةى واتايي دةقةكة دابنريَت.

 
 (38): دةقي سَييةم 3-3

 (3) مةرطي ئاويَنة
 دروود بؤ هةموومان 1 
 هةموومان كةم  2
 من  3

 
ي سةباح اوةند( درِووةكةكاني خو لة كتيَيب شيعري ) (مةرطي ئاويَنة)ئةم دةقة سيَيةم ثارضة شيعرة لة شيعري  -38

 ز. 2006ضاثي دووةم ،رِةجندةر . 
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دا بزريووني طةورة كرد ئيَستا بزربوون  كيذيَكي درةوشاوةية رِووي خاكي ئارايش كردووة بيَ 
خزم و كةس و ثيَوةندي قاض لةسةر قاض لةناو باخضة دادةنيشيَ دةضيَتة كةنار سةكؤيةكان ياري 

دةكات دةبيَتة هاورِيَي طايةكي طؤشنت لة سيَرك خوييَن بةطويَي ماسي و هيَلكة شةيتانؤكة 
 (دةبةخشيَتة ياريكةريَك كة ياري دةزانيَ يان نازانيَ

 (112-105: 2004اوةند: د) رِووةكةكاني خو                                            
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 خوَيندنةوةي دةقةكة:
كاني شاعري لة نيَوان ناضاريي ئيَستا ) لةم دةقة شيعرةي سةرةوةدا زمان ئةوةندةي تيَكش

تيَكشكاوة. ئاَلؤزي زماني دةقةكة فؤرميَكي  (و حةمتي بووني داهاتوو )مردن (ذيان
تيَكشكاوي بة شيعرةكة بةخشيوة بة جؤريَك  بينيين تؤثؤطرافياي نووسينةكة كؤمةَليَك 

كة ئةفسوونيَكي تيَداية و ئيحا لة الي خويَنةر دروست دةكةن . لةاليةكي ديكةوة دةقة ئاماذة
كة بة رِووكةش واتايةكي نزيكةو هةموو باريَكي بؤ  ،كة خويَنةر بةرةو واتايةك دةبات

بةآلم  رِاستييةكةي ئةو واتاية مةبةست نيية و هةر لة سياقةكةدا ئاماذةي تر هةن  ،رِةخساوة
ئةم دةقة، بابةتةكة لة  كة واتاي قووَلرت و شاراوةتر دةخةنة رِوو. بؤ ئاسان كردني  خويَندنةوةي

 دا دةخةينة رِوو. كميانةي ضةند هةنطاويَ
 هةنطاوي يةكةم: باري رِيَزماني و واتايي ديَرةكاني دةقةكة.

 
رِستة ناتةواوةكان لة رِووي رِيَزمانةوة. ) ئةو رِستانةي  كاريان تيَدا نيية، يان   -أ 

 رِيزبووني كةرستةكانيان نارِيَزمانني(:
  هةموومان كةم 2
 من  3
 تؤ  6
 ئةو  5
 ئيَمة   4
 ئيَوة   7
 ئةوان   8

 ذ ي ا ن  22
  م  23
 ر  26
 د  25
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ي ناو ( ديَر155وةك لة رِيزكردني رِستة ناتةوةاوةكاني دةقةكة دةردةكةويَ لة كؤي )
يان رِيزبووني كةرستةكانيان  ،( ديَريان رِستةي ناتةواون )كاريان تيَدا نيية55دةقةكة )
 و واتا نابةخشن. (نارِيَزمانني

 
ئةو رِستانةي كة كةرستةكانيان كةوتووةتة ديَري ثاش خؤيان و بة ضةند   ب 

 ديَريَك رِستةيةك ثيَكديَنن: 
 نامةكامن ثيَضابوايةوة   13
 باسكة كوتراوةكاني قؤل و   16
 ئةو ئاوانةي دةبنة خويَ دةمبيينَ   15
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 .............................................. 
 دووبارة ويَنةي  114
 قةَلةباَلغي شةقام  117
 ثاككردنةوةي شووشةي مؤزةخانة  118
 كارطة دةنطدانةوةي ئاذيَرِي  119
 زمان قسةكردن مرياتي ئيَمةشي تيَداية  120
 ئاشقبووني كؤتري  ناو منارةو كةنيَسة  121
 ثشكفتين سبةينة  122
 حةزكردني ئاويَنة لة مرؤظـ  123
  ويَنة دةكات  126

 .................................................... 
 شانطاي لةدةرةوةي ثيَ  125
 خةيالَ كراوة هةَليدةواسيَهونةرمةنديَكي   124

................................ ....................... 
 شاعرييَكي سةرسام بة سةرةتاكاني ناوليَنان  127     

 لة دةفتةري تيَبينييةكاني  128
 بةزماني دلَ لة دَلدان بؤي دةنووسيَ  129
 ذيان = ئةي كؤتري دةبةنطي ذيان   130
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 بن باَلت بؤن رِيَذم كةبة ئارةقةي   131
.............................. ....................... 

 منيش لةناو ئةو رِيَيانة دادةنيشم 136     
 خوداوةندان دذي فريشتة قاضاخضييةكان  135
 خؤثيشاندانيان تيَدا بةرثا كرد  134

 ................................................ 
 لةسيَبةري بايةكيدرؤكانت   160
 ضاكةت ضةرم   161
 ثيَآلو بةكريَ  162
 رِوون بكةوة  163

 .................................. 
 خامؤشي ديَ  166
 شةثقةيةكت لةثةرِي قةل لةسةر دةنيَ  165

 .............................................. 
 كتيَيب دَلنةوايي  167
 دةكاتبة هةموو شتيَكت رِازي   168

 .................................................. 
( ديَري ناو دةقةكة رِستةي ناتةواون، بةآلم 80لةم ئامارةي سةرةوةدا دةردةكةويَ كة )

( 22لةطةأل ديَرةكاني دواي خؤيان تةواو دةكريَن و دةبنة رِستةي تةواو، ئةم ضةشنة ديَرانة )
 تةي دريَذن و لةت لةت كراون.رِستة ي تةواو دروست دةكةن كة رِس

 
 ئةو رِستانةي كة لةرِووي رِيَزمانةوة تةواون و لة ديَريَكدا دةردةكةون ئةمانةن:  -ج 
 دروود بؤ هةموومان 1
 ثيَويست بوو برِووخيَ  9 

 نةظاَلي تةواوي تيَدا نييةسةر زةمني كةرِ  10
 ئيَستا باخضةيةكة هوماكان تيَيدا ديَنة قسة   11
 دن مرياتي ئيَمةشي تيَدايةقسةكر  12
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 واهيَناني ئةو مانةوةيةمةئةوة برِ  17
 ذيان ض مؤميَكة باران دايدةطريسييَنَ  27
 مردن ض نامةيةكة تراويلكة دةيثيَضيَتةوة  32
 تلة سيَبةري ئةو درةختةي بةختياري بةري دةخوات دةطا  33
 مةوداي رِيَطاكان ديارن  38
 زربونماوةم نادةن برِؤم بةرةو ب  39
 مةحالَ وةك تؤثيَك هةَلدة ئامسان  45
 دواي كةوتةوة سةر زةوي بكةوة  44
 ماسوولكةكاني ثيَت بةهيَز دةكات  47
 ثيَيةكاني بةهيَز بوون بةردةكةي طةياند  48

 بؤ هةميشةيي ثةميامنان بةتالَ ناكةين  132
 تؤ بةسةر منارةو كةنيَسةكان درؤ بكة  133
 يانة دادةنيشممنيش لةناو ئةو رِيَ  136
 رِوخساري بةقووَلي رِوانيية ضاوم  137
 بيانوو مةهيَنةوة  139
 برِؤ تازييةكان  164
 و داويَن ثيس حةزيان ليَك كرد هةوةسباز  151
 دروود بؤ نةوةكانيان   152
 ناون بؤ رِووناكي  153
 مانان بؤ بزر بوون  156
راني رِووناكي ثؤدرة كرد و فرِيَي دا )رِووناكي و بزربوون مجكانةي دايكمن دايكم لة ط 155

بزريووني طةورة كرد ئيَستا بزربوون  كيذيَكي درةوشاوةية رِووي خاكي ئارايش كردووة بيَ خزم 
و كةس و ثيَوةندي قاض لةسةر قاض لةناو باخضة دادةنيشيَ دةضيَتة كةنار سةكؤيةكان ياري 

يَي طايةكي طؤشنت لة سيَرك خوييَن بةطويَي ماسي و هيَلكة شةيتانؤكة دةكات دةبيَتة هاورِ
 (دةبةخشيَتة ياريكةريَك كة ياري دةزانيَ يان نازانيَ

( رِستةي تةواو لة دةقةكةدا هةية كة هةريةكةيان 25لة ئامارةكةي سةرةوةدا ديارة كة ) 
بة سةربةخؤيي لة ديَريَكدا دةردةكةون. كؤتايي دةقةكةش ثةرةطرافيَكة كة ئةويش وةك ديَريَك 

 ركراوة و بة جؤريَك لةجؤرةكان وةك ثوختةي ثارضة شيعرةكة دةردةكةويَ. ئةذما
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 ئةو رِستانةي كة لة ئاسيت رِيَزماندا تةواون، بةآلم لةئاسيت واتادا ناتةواون:  -د 
 ثيَويست بوو برِووخيَ  9

 ئيَستا باخضةيةكة هوماكان تيَيدا ديَنة قسة  11
 واهيَناني ئةو مانةوةيةمةئةوة برِ  17
 ذيان ض مؤميَكة باران دايدةطريسييَنَ  27
 مردن ض نامةيةكة تراويلكة دةيثيَضيَتةوة  32
 تلة سيَبةري ئةو درةختةي بةختياري بةري دةخوات دةطا  33
 ماوةم نادةن برِؤم بةرةو بزربون  39
 مةحالَ وةك تؤثيَك هةَلدة ئامسان  45

 رِوخساري بةقووَلي رِوانيية ضاوم  137
 رِووناكيناون بؤ   153
 مانان بؤ بزر بوون  156

 
يان الداني واتاييان تيَداية  ،( رِستةيةو ئةم رِستانة11وةك ديارة ذمارةي رِستةكان )

 يانيش رِوون نني و زياتر لة ئاماذةيةكيان هةية، بؤية لة سياقدانةبيَ خؤيان بةدةستةوة نادةن. 
 نةن:رِستة تةواوةكان لة رِووي رِيَزمان و واتاوة ئةما  -ه 
 دروود بؤ هةموومان   1

 نةظاَلي تةواوي تيَدا نييةسةر زةمني كةرِ  10
 قسةكردن مرياتي ئيَمةشي تيَداية  12
 مةوداي رِيَطاكان ديارن  38
 دواي كةوتةوة سةر زةوي بكةوة  44
 ماسوولكةكاني ثيَت بةهيَز دةكات  47
 ثيَيةكاني بةهيَز بوون بةردةكةي طةياند  48

 يي ثةميامنان بةتالَ ناكةينبؤ هةميشة  132
 و كةنيَسةكان درؤ بكة تؤ بةسةر منارة  133
 منيش لةناو ئةو رِيَيانة دادةنيشم  136
 بيانوو مةهيَنةوة  139
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 برِؤ تازييةكان  164
 و داويَن ثيس حةزيان ليَك كرد هةوةسباز  151
 دروود بؤ نةوةكانيان   152

( رِستةي تيَداية 16ئةم دةقة شيعريية تةنيا )وةك لةم خستنة رِووةي سةرةوة دةردةكةويَ 
( 161كة خويَنةر بةبيَ ئةرك و هةوَلدان تيَيان بطات، لة بةرامبةر ئةمةوة خويَنةر تووشي )

ديَر دةبيَ كة بةبيَ بةستنةوةيان بة كؤي دةقةكةوة ليَيان حاَلي نابيَ. ئةمةش ئةركيَكي 
 يةكي زؤريش بةدةقةكة دةبةخشيَ.يةكجار طةورة دةخاتة ئةستؤي خويَنةر و فرةواتاي

 
 ئةم خشتةيةي خوارةوة باري رِيَزماني و واتايي ديَرةكاني دةقةكة رِوونرت دةكاتةوة:

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( دا ئةم سةرجنانة دةردةكةون:1-3لة خشتةي )
1  ( ديَري لة ذمارةي رِاستةقينةي ديَرةكاني 5( ديَرة واتة )140ذمارةي ديَرةكان )

زياترة، ئةمةش بؤ ئةو ديَرانة دةطةرِيَتةوة كة لة خانة جياوازةكاندا ئةركي عرةكة يثارضة ش
 هاوبةشيان وةرطرتووة و دووجار ئةذماركراون.

عرةكة لة ي( ديَري ش80و هؤكارةكةي ئةوةية كة ) ( رِستةية102ذمارةي رِستةكان ) -2
 ( رِستةدا تواوةتةوة.22)

زماني و واتايية لةسةر خويَنةري دةقةكة دةبيَ بؤ رِوون كردنةوةي كاريطةريي ئةم بارة رِيَ
كة ضةندة  ،رِادةي بةدةستهاتين مةبةسيت دةقةكة ثيَوانة بكريَ و ئةوة رِوون بكريَتةوة
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ضاوةرِوانيي خويَنةر بؤ طةيشنت بةمةبةسيت نووسةري دةق بةرهةمي هةية. ديارة كة لة زماني 
و مةبةسيت بةدةستهاتووش بةطشيت  بةرزة ئاسايي ئاخاوتندا رِيَذةي ضاوةرِواني خويَنةر زؤر

(ة، بةآلم ئةم رِيَذةية لة دةقي ئةدةبيدا كةم دةبيَتةوةو خويَنةر ئاسيت ضاوةرِوانييةكةي 100%)
دادةبةزيَ، مةبةسيت بةدةستهاتووش رِيَذةكةي دادةبةزيَ. لةو دؤخةشدا طرذي لةنيَوان خويَنةرو 

، واتة تثةياميَكي بؤ ديَت كة ناتوانيَ تيَي بطاضونكة خويَنةر  واتاي دةقةكة دروست دةبيَت،
بةثيَي تيؤرةكةي )ياكؤبسن( لة طواستنةوةي ثةيامدا، خويَنةر شارةزاي ناوةندي طواستنةوةكة 

يان شيَوازي تايبةتيي خاوةني دةقةكةية. ئةم خشتةيةي  ،عرييةتي دةقةكةيةينيية كة ش
 ة دةخاتةرِوو:خوارةوة ئاسيت طرذيي نيَوان خويَنةرو واتاي دةقةك

 
 
 
 
 
 
 
 

( ديَري جياجياي ئةم 16( رِوونيدةكاتةوة كة خويَنةري ئةم دةقة تةنيا لة )2-3خشتةي )
( 80( رِستةكةي تر كة بة دريَذايي )22، لة )تشيعرةدا بةئاساني لة واتاي رِستةكة تيَدةطا

ات هةية تا ضةند ضونكة ثيَويسيت بة ك ،ديَر بآلوبوونةتةوة درةنط لة ثةيامةكة حاَلي دةبيَ
( ديَريشدا هيض لة مةبةسيت 44ديَريَك بةدواي يةكدا بؤ هةمان مةبةست دةخويَنيَتةوة. لة )

. بةم ثيَيةش خويَنةر لة نيوة زياتري ثةيامةكةدا ثيَويسيت بة وةستان و تثةيامةكة ناطا
و ئاماذة  كةني تري وةك سياقي دةقةكارةكاهؤوردبوونةوةو رِامان هةية و بةبيَ طةرِانةوة بؤ 

 نارِاستةوخؤيةكان و رِةمزةكان ناتوانيَ خويَندنةوةيةكي سةركةوتوو بؤ دةقةكة ئةجنام بدا.

 هةنطاوي دووةم: خستنة رِووي بابةتة سةرةكييةكاني ناو دةقةكة.
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 مرؤظـ لة نيَوان بةرثرسيَيت و ون بووندا:   -أ 
و لةخؤ رِازي بووني هةموو  شكؤبؤ  تئةم دةقة بة درووديَكي توانج ئاميَز دةستثيَدةكا

مرؤظيَك، بة ذماردني هةموو جيَناوة كةسييةكانيش ئةم مةبةستة دةضةسثييَنَ،  تواجنةكة بؤ 
و ضةند ئةركي ماوة. ثاشان  ئةوةية كة مرؤظ ئاسوودة دةذي بيَ ئةوةي بزاني ضي لةدةست داوة

ن كردووةو بة ثيَويسيت كة مرؤظي و ،ئاماذة بة و سستمة رِؤتينيية طةورةيةي ذيان دةكات
 خابا . وةك لةم ديَرانةي خوارةوة دةردةكةويَ:ودةزانيَ كة دةبوابة برِو

 دروود بؤ هةموومان 1
 هةموومان كةم  2
 من  3
 تؤ  6
 ئةو  5
 ئيَمة   4
 ئيَوة   7
 ئةوان   8
 ثيَويست بوو برِووخيَ  9
 

 هوما:  -ب 
ةر شاني هةركةسيَك بنيشيَتةوة لة ئةفسانةي كورديدا هوما ئةو بةَلندةية كة لةس

ئةوكةسة دةبيَتة ثاشا، لةم دةقةدا هوما ئةو هيَزانةن كة مرؤظ خةريكي طةرِان دةكةن بةدواي 
طةورةيي بيَ ناوةرؤك و شكؤي رِووكةش، لةم دةقةدا هوما لة دووقؤناغدا دةردةكةويَ، 

وةي مرؤظةو هوما دوا لةيةكةمياندا بةسةر مرؤظةوة زاَلة، قؤناغي دووةميشي دواي رِابوونة
 و ثاشان خؤي دةداتة دةستةوة . وةك لةم ديَرانة دةردةكةويَ: هيَرش دةبا

 ئيَستا باخضةيةكة هوماكان تيَيدا ديَنة قسة   11
 هوما لةسةرشاني رِاستم  67
 بة طويَي ضةمثي ضرثاند  68
 ناسني مةحاَلة  69
 هوما لةسةر شاني ضةثم  57
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 دبةطويَي رِاستمي هارِان  58
 خويَندنةوة مةحاَلة  59

 :تليَرةدا قؤناغي خؤبةدةستةوةداني هوما دةست ثيَدةكا
 هوماي ناقؤآل  96
 لةبةر ئاويَنةي طؤميَكي الأل  95
 هيَرش دةباو خؤ بةدةستةوة دةدا  94

 
 ئازاديي دةربرِين:  ث 

ديَري ، لة تدةقةكة لةسيَ ديَري جياوازدا ئاماذة بة ئازاديي طوزارشت لةخؤكردن دةكا
 ( سةرباري ئةوةي هوماكان سةكؤي قسةكردنيان داطري كردووة، مافةكة دةضةسثيَينَ:12)

 ئيَستا باخضةيةكة هوماكان تيَيدا ديَنة قسة   11
 قسةكردن مرياتي ئيَمةشي تيَداية  12

ثاشان لة دوو ثارضةدا دوو مؤديَلي ذيان دةخاتة رِوو، يةكيَكيان ذياني خؤبةدةستةوةدانة و 
 دا ئةو مافة ثيَشيَل دةكريَ:لةويَ

 لة قسةكردن مرياتي ئيَمةيان ذيَر خؤلَ كرد  109 
 مؤديَلةكةي تر ذياني سةربةستيية و لةويَدا مافةكة ضةسثاوة:

 قسةكردن مرياتي ئيَمةشي تيَداية   120
 

 هؤي دريَذةدان بةذيان:  ت 
 كة ذيان هي ئةوة نيية ئةم دةقة لة ميانةي باسكردني بيَ نرخيي ذيان ئةوةمان ثيَدةَليَ

، ضونكة ذيان مرؤظة ساكارةكان لةخؤبايي دةكات و دةيانكاتة تمرؤظ خؤي ثيَوة خةريك بكا
و خؤثةرست، ئةطةر لةبةر ئةوة نةبيَ ئةو كةسانةي كة خؤيان ليَ طؤرِاوة زؤر لة  كةساني توند

اكاريية دؤخةكةي خؤيان رِازين و بةرطري لة مانةوةيان بةو ضةشنة دةكةن، ئةوة س
رِووكةشةكاني ذيان هي ئةوة نني بةو ضةشنة مبيَننةوة و دةبيَ ئاَلؤز بكريَن بؤ ئةوةي ذيان لة 

 سةر شيَوة رِاستةقينةكةي دةركةويَ:
 ثيَويست بوو برِووخيَ  9

 نةظاَلي تةواوي تيَدا نييةسةر زةمني كةرِ  10
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 ئيَستا باخضةيةكة هوماكان تيَيدا ديَنة قسة   11
.......... .................................. 

 قؤل و باسكة كوتراوةكاني   16
 ئةو ئاوانةي دةبنة خويَ دةمبيينَ   15
 ساكاريي ئاوة بةكةفةكانيشم ئاَلؤز دةكرد  14
كة مرؤظ ناتوانيَ بة بيَ ئةوان برِواو  ت،دةقةكة دوو هؤكاري مانةوة دةستنيشان دةكا    

ؤمةَليَك ئةركة كة هةر مرؤظيَك بةخؤي لة جيَبةجيَكردنيان يَ، يةكةميان كذيان جيَ بهيََل
 بةرثرسة:

 نامةكامن ثيَضابوايةوة   13 
 ساكاريي ئاوة بةكةفةكانيشم ئاَلؤز دةكرد  14

 دووةميشيان ئةو رِيَو رِةمسةي ذيانة كة مرؤظ ناتوانيَ برِوا تا وادةي نةيةت:
 مةوداي رِيَطاكان ديارن  38
 م بةرةو بزربونماوةم نادةن برِؤ  39

 
 رِيَك نةكةوتن:  ج 

دةقةكة باسي سروشيت ذيان دةكات كة ثرِة لة نةطوجنان و رِيَك نةكةوتن، ريَك نةكةوتنيَك 
لةطةلَ ئةو كةسانةي كة ثةيوةسنت بة ذياني هةر مرؤظيَك و دةبيَ بةشيَك بن لة خؤشييةكاني 

 ذياني و سةختييةكاني بؤ سووك بكةن:
 ةي خةونانةولةسةر طيَرِ  30
 لةطةلَ شةوي خةوخؤشي رِيَك نةكةوتني  31

طةلَ بةختياريية لة ئةجنامي ثضرِاني مرؤظـ لةطةلَ ئةو ئةركانةي كة ريَكنةكةوتنيَكي تر لة
 تايبةتن بة خؤي و تةنيا خؤي دةتوانيَ ئةجناميان بدا و بةختياري بةدةستبيَينَ:

 لةسةر ثضرِاني نامة  36
 نةكةوتنيلةطةلَ بةختياري رِيَك   35
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 ئةستةم بووني خؤناسني و دؤزينةوةي خود لة ذيَر دةسةآلتي هوما دا: ض 
 نةظاَلي طواستنةوةيلة كةرِ  65 

 كيذي زةوي بؤ كورِي ئامسان  64
 هوما لةسةرشاني رِاستم  67
 بة طويَي ضةمثي ضرثاند  68
 ناسني مةحاَلة  69

 ............................... 
 اَلي طواستنةوةي نةظلة كةرِ  55
 كورِي زةوي بؤ كيذي ئامسان  54
 هوما لةسةر شاني ضةثم  57
 بةطويَي رِاستمي هارِاند  58
 خويَندنةوة مةحاَلة  59

 
 هيَزي رِيَ نيشاندةر لةمرؤظدا:  ح 

مرؤظـ هةرضةندة لة دؤخي خؤ ون كردندا بيَ و لة ذيَر ضةثؤكي هومادا بيَ، بةآلم هيَزيَكي 
كة هةوَلي دةربازبوون لةم دؤخة دةدا و بةدواي ثيَناسةي خود دا دةطةرِيَ، ئةم ناوةكيي هةية 

دةقة لة طةرمةي دةسةآلتداري هومادا ئةو رِاستيية دةخاتة رِوو ثةجنةرةي ئازادبوون بةرِووي 
 مرؤظدا دةكاتةوة:

 ئةطةر بكريَ حةزدةكةم  40 
 بتناسم و حيكمةتي ئازيزاني  41
 نمةوةسةر كيََلي خؤم خبويَ  42
 ئيَسكبةندي دةنطةكانيش  43
 لة طيانيَكي ثرِ لة هةَلمةت و رِاكردن برِويَنمةوة  46

كة مرؤظـ ئةطةر ون بوونةكةي وةك مردنيش بيَ  ،تدةقةكة زؤر بةوردي ئةوة دةردةخا    
دةتوانيَ بةدواي خؤيدا بطةرِيَ، ئةمةش بة بةكارهيَناني جيَناوي كةسي دووةم )ت( لة ديَري 

ة خودة ون بووةكةي وةك مردوويةك لةبةرامبةر خؤيدا ويَنة دةكاو هيَزي طيانيي ( ك41)
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خؤيشي كة بةدواي ثيَناسة دةطةرِيَ دةيةويَ لة ديدي ئازيزانةوة ئةو ثيَناسةيةي كة بةهؤي 
 هوماوة وني كردبوو لة سةر كيََلي طؤرِةكةي بيدؤزيَتةوة.

 
 بيَداربوونةوةي مرؤظـ:  خ 

رةكةدا رِاستةوخؤ لة دواي طةرِاني هيَزي طيانيي مرؤظة بة دواي ئةم قؤناغة لة شيع
ثيَناسةي خودةوة، لة ويَدا مرؤظ شةق لة هةموو مةحاَليَك هةَلدةدا و ماندووبوون بة مايةي 

 هيَز دةزانيَ و هيَزيش يارمةتيدةرة بؤ بة مةنزلَ  طةياندني ئةركة طةورةكاني ذيان:
 انمةحالَ وةك تؤثيَك هةَلدة ئامس  45
 كةوتةوة سةر زةوي بكةوةدواي  44
 ماسوولكةكاني ثيَت بةهيَز دةكات  47
 ثيَيةكاني بةهيَز بوون بةردةكةي طةياند  48

 دواي ئةمة طاَلتة بةو رِيَوشويَنة بيَمانايانةي ذيان دةكا كة مرؤظ دةكةنة كؤيلة:
 درةخيت تةمةن ذميَر  49
 لكةكانت خوارو بيَمانان  70

 تةوة كة ئيرت كةي ضي بويَ و كةي بيةويَ دةيكا:ئةوةش رِوون دةكا
 كةي بكريَ دةكريَتة دةكريَ  71
 بكريَ و دةكريَ  72

 ئةمةش بةو ثةرِي ئاسانييةوة و بةكةمرتين ثيَداويسيت و سادةترين طياني ئازاد:
 لة ثةرداخيَكي نيوة بةتاَلو نيوة ثرِ  73
 وةك منداَليَك  76
 بزانيمانط بة كؤتريَكي هةَلفرِو   75
 بة ئاوابوون ثيَبكةنيَ  74

 
 بةراوردي  ذيان و مردن لة قؤناغي ون بوون و قؤناغي بيَداربوونةوةدا:  -د 

ئةم دةقة لة هةردوو قؤناغي ون بوون و بيَداربوونةوةدا  ذيان و مردن ويَنةدةكا، وردةكاري 
 ويَنةكان بةم جؤرةية:
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يب تؤكمةن وةك دوو حةقيقةتي قؤناغي ون بوون: هةريةكة لة ذيان و مردن دوو قاَل -
 خنكيَنةر هيض بواريَك بة ضاوكرانةوةي مرؤظ نادةن:

 

 ذيان   ذيان    ذيان    ذيان     ذيان  60
 ذيان ضةندسالَ  ذيام                   61
 ذيان ضةندين ساَلي تريش بذيم        62
 ناتناسم                         ذيان  63

 ذيان ذيان   ذيان     ذيان    ذيان    66
 ......................................... 

 مردن     مردن        مردن       مردن    مردن       50

 مردن       ضةندسالَ مردم                               51

 مردن      ضةندين ساَلي تريش مبرم                      52

 مردن     خؤم بؤ ناخويَندريَتةوة  نووسيين سةر كيََلي   53

  مردنردن      مردن         مردن       مردن        م  56
ئةو دوو قاَلبة تؤكمةية كة لة دةاللةت و لة تؤثؤطرافيايةكةيانةوة ديارة بواري     

كة ناتوانيَ لةو  ،خؤدؤزينةوة بؤ مرؤظ نارِةخسيَنن. سةرباري ئةوةش باوةرِيان ثيَ هيَناوة
 خةي تيَيداية دةربضيَ .دؤ

قؤناغي بيَداربوونةوة: لةم قؤناغةدا هةريةكة لة ذيان و مردن هؤكاري ثيَطةيشنت و  -
 بةرةو ئامانج ضوونن:

 مشتومرِي رِةنطة طةرمةكان   77
 ئةي تاوانباركراو بة ذيان  78
 ذيان       ذيان       ذيان       ذيان       ذيان  79

 دووركةوتنةوةية    ذياندواي ئةو هةموو لةخؤ   80

 طؤريةي طةآل                                 81
 لةثيَي ذيان دةكةم                          ذيان  82

 ثةرِينةوة بؤ ناو دارستانةكان بؤ خؤم       ذيان  83

 ذيان      ذيان        ذيان       ذيان      ذيان  86
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 ............................... ....................... 
 مشتومرِي رِةنطة ساردةكان  85
 ئةي تاوانباركراو بة مردن  84
 مردن      مردن        مردن       مردن         مردن  87

 لة ذيَر خاكيَكي دَلخؤش                           مردن  88

 بة ديار ثةجنةرةيةكي ضاوكراوة                    مردن  89

 لة خؤم نزيك دةمبةوة                              مردن  90
 ئةستيَرةيةكي هةميشة هةآلتوو  91
 ديَنمة كنةخؤم  92

 مردن      مردن         مردن       مردن       مردن  93
وةك لة ديَرةكاني سةرةوةدا ديارة سةرباري مشتومرِي رِةنطة طةرم و ساردةكان و      

وتكردني مرؤظ بة تاوانباركردني بة ذيان و جاريَكي تريش تاوانباركردني هةوَلدانيان بؤ سةرك
بة مردن، مرؤظـ هةر لة كايةي ذيان و مردنةكةدا  ثيَناسةي خؤي دةدؤزيَتةوةو ضيَذ لة بووني 

و مردني بؤ ضيية. هؤي ئةمةش وةك باسكرا رِزطاربووني  وةردةطريَ و دةزانيَ ذياني بؤ ضيية
ثة تيَكشكيَنةرةكاني هوما و شةق هةَلدانيةتي لة مةحالَ. هةر لةدواي مرؤظة لة خورثة و ضر

 ئةم هةَلويَستةي مرؤظ هوما هيض نرخيَكي نامييَنَ و خؤي بةدةستةوة دةدا:
 هوماي ناقؤآل  96
 لةبةر ئاويَنةي طؤميَكي الأل  95
 هيَرش دةباو خؤ بةدةستةوة دةدا  94

 
  :دا اشكؤيي و ئازاديمرؤظي بيَدار لة نيَوان دوورِياني ث ر 

ئةم دةقة بة شيَوةيةكي سادة و رِوون دوو رِيَطاي ذيان دةخاتة رِوو، ويَنةي رِيَطايةكانيش بة ئاورِشتين 
، وةك ضؤن مندالَ كة ئاو دةرِذييَنَ هيض مةبةستيَكي ثيَش وةخيت نيية، بةو ضةشنةش تمندالَ ناو دةبا

 رِيَطاو شيَوازي خؤبةرِيَوةبردني هةية كة ئةمانةن: ذيان بةبيَ هيض دةست تيَوةردانيَكي مرؤظ دوو

شانطاي ذياندا ذياني كةسيَكي ذياني ثاشكؤيي و خؤ بةدةستةوةدان: ئةوة لة ثيَ -
يدا كؤيلةي ثؤليس و ئاطرو ثةيكةرةكانةو لة ذيَر سيَبةري  داخراوة، مرؤظ تيَخةيالَ

، ئةم جؤرة ذيانة تاكةساني تردا وةك ئاميَريك لة طةراجيَكدابيَ ذيان بةسةر دةب
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شايستةي طوزةراندن نيية و دةبيَ مرؤظ بةزووترين كات بةجيَي بهيََلي، ئةم ثارضة 
 شيعرةي خوارةوة تةواوي ئةم واتاو ئاماذانة دةخاتة روو:

 

 ئاو لةدةسيت مندالَ برِ ذيَ  106   

 لة طيَذةني خةيالَ ويَنةي   105   
 ئاطر    104   
  ثؤليس   107   

 ثةيكةر    108   
 زمان  لة قسةكردن مرياتي ئيَمةيان ذيَر خؤلَ كرد  109   
 ضةتر  110   
 طةراج   111  
 دةرطا 112 

 ويَنة دةكات  113
 لةدةرةوةي ثيشانطاي  116

 هونةرمةنديَكي خةيالَ داخراو هةَليدةواسيَ   115   
 

خةو بة  ذياني سةربةسيت و خؤ بةرِيَوةبردن: لةم ذيانةدا مرؤظ ئاسوودةية، -
، جوانييةكاني خؤش تذينطةيةكي ئاوةدانةوة دةبيينَ و هةست بة بةرثرسيَيت دةكا

و رِاي خؤي دةردةبرِيَ، ئةمة تابلؤي  و بري دةويَ و دؤسيت ئاويَنةية، زماني ئازادة
ذياني كةسيَكي خةيالَ كراوةية، ئةم ثارضة شيعرةي خوارةوة بة ئاماذةي واتايي و 

 نةي سةرةوة رِوون دةكاتةوة:تؤثؤطرايف ئةم مةبةستا

 

 دووبارة ويَنةي 114
 قةَلةباَلغي شةقام 117
 ثاككردنةوةي شووشةي مؤزةخانة 118
  دةنطدانةوةي ئاذيَرِي كارطة 119
 زمان قسةكردن مرياتي ئيَمةشي تيَداية 120
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 ئاشقبووني كؤتري  ناو منارةو كةنيَسة 121
 ثشكفتين سبةينة 122
 مرؤظـحةزكردني ئاويَنة لة  123
  ويَنة دةكات 126
  شانطاي لةدةرةوةي ثيَ 125
 هونةرمةنديَكي خةيالَ كراوة هةَليدةواسيَ 124

 
  خؤ فريودان: ز 

ليَرةدا دةقةكة رِووبةرِووي رِاستييةكي مةترسيدارمان دةكاتةوة ئةويش خؤ فريوداني مرؤظة لة 
و  تتري دةبةنطييش ثةي ثيَ دةباكاتي هةَلبذاردني مؤديَلي ذياني، خؤفريودانيَك كة تةنانةت كؤ

و خؤي  تو كارةكانيشي باش دةرخبا تنايةويَ بةم جؤرة بذي، مرؤظ دةيةويَ الساري خؤي بكا
، رِؤَليَكي خواوةندانة ببيينَ لة خاوييَن و دذايةتي كردني تبةكةسيَكي رِاست و خاويَن ويَنةبكا

و بةتاَلة  ذيانة ذيانيَكي دةبةنطانةيةناثاكي. هةرزوو دةقةكة برِياري ئةوةي داوة كة ئةم جؤرة 
 لةواتاكاني ذيان وةك لةم ثارضةيةي خوارةوة رِوون دةبيَتةوة:

 شاعرييَكي سةرسام بة سةرةتاكاني ناوليَنان  127
 لة دةفتةري تيَبينييةكاني  128
 بةزماني دلَ لة دَلدان بؤي دةنووسيَ  129
 ذيان = ئةي كؤتري دةبةنطي ذيان    130
 ئارةقةي بن باَلت بؤن رِيَذم كة بة  131
 بؤ هةميشةيي ثةميامنان بةتالَ ناكةين  132
 و كةنيَسةكان درؤ بكة تؤ بةسةر منارة  133
 منيش لةناو ئةو رِيَيانة دادةنيشم  136
 خوداوةندان دذي فريشتة قاضاخضييةكان  135
 خؤثيشاندانيان تيَدا بةرثا كرد   134

لتووريَكي ودوورِوويي و دةبةنطيية، ئةم جؤرة ذيانة لةسايةي كئةم جؤرة ذيانةي مرؤظـ ذياني 
 بيَ ناوةرؤكي موفليس كة لةسةر درؤ بنيات نراوة سةردةطريَ. وةك لةدةقةكةدا ديارة:

 رِوخساري بةقووَلي رِوانيية ضاوم  137
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 نيطايةكي تاوانباركردن  138
 بيانوو مةهيَنةوة  139
 درؤكانت لةسيَبةري بايةكي  160
 ضاكةت ضةرم   161
 ثيَآلو بةكريَ  162
 رِوون بكةوة  163

لة درؤو خؤفريودان، مرؤظةكان هةموو  تلتووريَكي وا كة مرؤظـ ثرِاوثرِ دةكاولة سايةي ك
خامؤش و بيَ جووَلةي بنياتنةرن، ملكةضي رِؤتني و نةريتةكانن و دَلنةوايي بةهةموو شتيَكيان 

 شي و برِيارداني ملكةض بوونة وةك لةم ديَرانةدا ديارة:رِازي دةكات. رِازي بوونيش سةرةتاي خامؤ
 خامؤشي ديَ  166
 شةثقةيةكت لةثةرِي قةل لةسةر دةنيَ  165
  برِؤ تازييةكان  164
 كتيَيب دَلنةوايي  167
 بة هةموو شتيَكت رِازي دةكات  168

 
 رِازي بوون و وةهمي مرؤظـ: ذ 
كة هةموو  تبةردةوامدا دةذي، خؤي وا حاَلي دةكالة قؤناغي رِازي بووندا مرؤظ لة وةهميَكي  

كة ئيرت باراني  ت. وا هةست دةكاتئةركيَكي رِاثةرِاندووة و ئاسوودةيييةكي رِووكةش منايش دةكا
هةوةس بازو خؤَلي داويَن ثيسي لةتؤرِ ناوة، بةآلم وةهمةكةي مرؤظـ هةر لةسنووري خةياَلي خؤيدا 

ةي مرؤظدا هةوةسبازو داويَن ثيس حةزلةيةك دةكةن وةضةكانيان ، ضونكة هةر لةناو تؤرِةكتبرِدةكا
 دةبنة خودي ذيان، وةك لةم ديَرانة دةردةكةويَ:

 نورِازي بو  169 
 لة تؤرِناني باراني هةوةسبازو خؤَلي داويَن ثيس  150
 هةوةسبازو داويَن ثيس حةزيان ليَك كرد  151
 دروود بؤ نةوةكانيان   152
 اكيناون بؤ رِوون  153
 مانان بؤ بزر بوون  156
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كة واي بؤدةضيَ   ،بزربوون ناوةرؤكي ذيانيَكي بيَهوودةية: ئةم خويَندنةوةيةي دةقةكة :س
ئةم دةقة سةربردةي ذياني مرؤظ  بيَ لة دؤخيَكدا كة مرؤظ ئامادةنيية بةرامبةر ئاويَنة 

دا ثشت بةوة دةبةسيتَ بوةسيتَ و خؤي ببيينَ و ناسنامةي خؤي بدؤزيَتةوة، لة كؤتايي دةقةكة
كة دةقةكة بزربووني كردووةتة ئةوهيَزة سةركيَشة ضاونةترسةي كة كةس ناناسيَ و دةطاتة 
هةموو شويَنيَك و لة ذياني هةموو منايش كاراني سيَركي ذياندا بةشدارة، ئةم واتايةش لة 

و بةيةك  ةسراوة كة رِستةكاني هةموو كراون بةيةك زجنريوشيَوةي ثةخشانيَكي نةثضرِاو نو
 هةناسة ثيَمان دةَليَ كة ئةوةي باس كرا رِاستيي ذيانة، وةك لة ثارضةكةدا ديارة:

)رووناكي و بزربوون مجكانةي دايكمن دايكم لة طراني رِووناكي ثؤدرة كرد و فرِيَي دا  155
زم بزريووني طةورة كرد ئيَستا بزربوون  كيذيَكي درةوشاوةية رِووي خاكي ئارايش كردووة بيَ خ

و كةس و ثيَوةندي قاض لةسةر قاض لةناو باخضة دادةنيشيَ دةضيَتة كةنار سةكؤيةكان ياري 
بةطويَي ماسي و هيَلكة شةيتانؤكة دةكات دةبيَتة هاورِيَي طايةكي طؤشنت لة سيَرك خوييَن 

 (دةبةخشيَتة ياريكةريَك كة ياري دةزانيَ يان نازانيَ
 

 :لة طيَذةني مةرطي ئاويَنةداهةنطاوي سيَيةم: هيَلَكاريي بزربوون 
ناونيشاني دةقةكة )مةرطي ئاويَنةية(، وةك لة هةنطاوةكاني ثيَشووتر باسكرا، مةرطي 

يدا ئامادةنيية رِووبةرِووي خودي رِاستةقينةي خؤي ئاويَنة ئةو دؤخةي ذياني مرؤظة كة تيَ
رؤظ هةرضةند و وةك ئةوةي هةية خؤي بناسيَ. لةم قؤناغةدا )وةك دةركةوت( م ببيَتةوة

هةوَلبدا بةرةو بةرزي هةنطاوبينَ، هةنطاوةكاني بةئاكام ناطةن و سةرةجنامةكةيان بزربوونة. 
، تئةم دةقة هةوَلي ئةوةي داوة بزربوون بكاتة سيماي ذيان و زةمني وةك مةنفا ويَنة بكا

م ئةوةش هةوَلةكاني مرؤظ بؤ خؤدؤزينةوة دةنرخيَينَ و شوييَن تايبةتيان بؤ دةكاتةوة، بةآل
ناشاريَتةوة كة مرؤظ لة بزربوون نزيكرتة نةك لة خؤدؤزينةوة، هؤكارةكةشي ئةوةية خؤناسني و 

و تةواو تاكةكةسيشة، واتة لةاليةك تةنيا خودي مرؤظ ئةو  خؤدؤزينةوة كاريَكي زؤر وردة
، تكةسةية كة دةبيَ ثيَوةي خةريك بيبَ و كةسي تر ناتوانيَ ئةوكارة لة جياتي ئةو بكا

لةاليةكي ديكةشةوة زؤربةي ئةوانةي كة بةدواي خؤياندا دةطةرِيَن لة قؤناغيَك لة قؤناغةكاني 
 طةرِاندا ون دةبنةوة.
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 ئةم هيَلكارييةي خوارةوة ئةو رِاستييانةي ناو دةقةكة  رِوونرت دةكاتةوة:
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 بةكارهاتوون:لةم كتيَبةدا ئةو هيَمايانةي كة 

 
 .:    بةرط ب 

 .ض  :    ضاث
 .ذ   :    ذمارة

 ط  :    طؤظار  
  .و   :    وةرطيَرِان

  .ت  :    ترمجة
 .ج  :    جلد

 .   هطبعط  :    
 .*  :    نارِيَزماني

Ø     :دةرنةكةوتووة. 
  .؟  :    زانياري نةدراوة

 .:    يةكسان  =
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 سةرضاوةكان
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 كتَيب: بة زماني كوردي.
 ،بةريَوةبةرايةتي خانةي وةرطيَران ،د.حةميدعةزيز و: ،هونةري شيعر ،ةريستؤتلسئ -1

 . 2005،سليَماني

دةزطاي  ،رةخنةي ئةدةبي كوردي ومةسةلةكاني نويَكردنةوةي شيعر ،ثةريَز سابري)د.( -2
 ضاث و بآلوكردنةوةي 

 .2004،هةوليَر ،1ض ، ئاراس
 ،هةوليَر ،اي ضاث وبآلوكردنةوةي ئاراسدةزط ،قوَلثي ثيَكةنني ،حةمةسةعيد حةسةن -3

2006 . 

، هةوليَر ،ضاثخانةي منارة ،1ض ،و:ئيسماعيل زارعي،ضيَذي دةق ،رؤالن بارت -6
2007 . 

ضاثخانةي وةزارةتي  ،دةنطسازي وبرطةسازي لةريَزماني كورديدا ،شيَركؤ بابان)د.( -5
 .2005،هةوليَر ،ثةروةردة

دةزطاي ضاث و  ،دةبي و قوتاخبانةكانيرةخنةي ئة ،عةبدوخلالق يةعقووبي -4
 .2007،هةوليَر ،بالوكردنةوةي ئاراز

نووسني خؤكوذييةكي تةواو نةكراو )كؤمةَليَك وتارو طفت  ،عةبدوملوتةَليب عةبدوَلآل -7
   ،وطؤي ئةدةبي وفيكريية(

 .2004،هةوليَر ،سةنتةري ليَكؤَلينةوةي فيكري و ئةدةبي منا ،وةرطيَران

 ،هةوليَر ،1ض ،وكردنةوةآلدةزطاي ئاراس بؤضاث وب ،سةروا ،)د.(عةزيز طةردي -8
1999 . 
ضاثخانةي شارةواني  ،جوانكاري ،2 ب: ،رةوانبيَذي لةئةدةبي كورديدا ،عةزيز طةردي -9

 . 1975 ،هةوليَر
ضاثخانةي  ،جوانكاري( ،رةوانكاري ،خؤشخواني: )طوزارةكاري ،عةالئةدين سةجادي -10

 (. 1978ه )   1398بةغدا  ،مةعارف



 212 

 ،هةوليَر ،ضاثخانةي منارة ،2ض ،وةرطيَران ،رِيَبازةئةدةبييةكان ،)د.( فةرهاد ثريبالَ -11
2004 . 
 ،حظضاثخانةي دار اجلا ،بةديع و عةرووزي نامي ،مةال عةبدولكةرميي مودةريس -12
 . 1991 ،بةغدا

 ،ةي ئاراسدةزطاي ضاث وبآلوكردنةو ،ثةخشانة شيعري كوردي ،حمةمةد بةكر)د.( -13
 .                                        2006هةوليَر  ،1ض

بنكةي  ،و:حةسةني قازي ،ئاوريَكي تازة بؤسةر ريَزمان ،حمةمةد رةزاي باتيين)د.( -16
 1993، سويد ،ضاثةمةني  ئازاد

 .2001 ،سليَماني ،؟،رستةسازيي كوردي ،حمةمةد ي مةحوي -15
 ،هةوليَر ،ضاثخانةكاني دارئةحليكمة ،زمانةواني ،.د.(حمةمةد مةعرووف فةتاح)ث -14
1991 . 
ضةند اليةنيَكي  ،حمةمةد مةعرووف فةتاح)ث.د.( و سةباح رةشيد قادر)د.( -17

 .2004 ،سليَماني ،ضاثخانةي رِوون ،مؤرفؤلؤجيي كوردي
 ،ضاثخانةي رةنج ،شيعرييةتى دةق و هةنطويين خويَندنةوة ،نةوزاد ئةمحةد ئةسوةد -18

 .2001،ليَمانيس

دةزطاي  ،ئةزمووني خويَندنةوة ضةند الثةرةيةكي رةخنةيي ،نةوزاد ئةمحةد ئةسوةد -19
 2004،سليَماني ،ضاث و ثةخشي سةردةم

دةزطاي ضاث  ،1ض ،1ب ،ضةند ئاسؤيةكي تري زمانةواني ،وريا عومةر ئةمني )ث.( -20
 .2006،هةوليَر ،وبالةكردنةوةي ئاراس

هةوليَر:  ،كتيَبفرؤشي سؤران ،2ض: ،و: حةميد عةزيز ،عرهونةري شي ،هؤراس -21
2005 . 
دةزطاي تويَينةوةو بآلوكردنةوةي  ،1ض ،رِيَبازة ئةدةبييةكان ،هيمداد حوسيَن  )د.( -22

 .  2007،هةوليَر ،موكرياني

دةزطاي   ،1ض ،دةروازةيةك بؤ رةخنةي ئةدةبيي كوردي ،هيمداد حوسيَن )د.( -23
 .2007 ،هةوليَر ،موكرياني ردنةوةيتويَذينةوةو بآلوك

-1970بنياتيَ ريتمي د شيعرا نوويا كوردي دا دةظةرا بةهدينان  ،ياسريَ حةسةني
 .2007،وليَر ،دةزطةها سثرييَز ياضاث و وةشانيَ ،1991
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 كتَيب : بةزماني عةرةبي
 . 2007 ،؟ ،مكتبة األنكلومصرية ،األصوات اللغوية ،ابراهيم أنيس )د.(  -25
 .2002،عمان ،امانة عمان الكربى ،يف النقد والنقد األلسين ،ابراهيم خليل )د.( -26
دار  ،النقد األدبي احلديث من احملاكات اىل التفكيك ،ابراهيم حممود خليل )د.( -27

 املسرية للنشر والتوزيع 
 .2003،عمان ،1ط ،والطباعة

 . 1971 ،نلبنا ،بريوت ،دارالثقافة ،1ط ،فن الشعر ،احسان عباس -28
 .2004،القاهرة ،1ط ،مكتبة وهبة ،نظريات نقدية وتطبيقاتها ،أمحد رمحاني)د.( -29
 ،1ط ،دار الفكر ،اللسانيات وافاق الدرس اللغوي ،امحد حممد قدور )د.( -30
 .2001،دمشق

 . 2007 ،عمان ،جدارا للكتاب العاملي ،لسانيات النص ،امحد مداس -31
 .  2002،بغداد ،منشورات اجملمع العلمي  ،ملصطلح النقدييف ا ،امحد مطلوب )د.( -32
مديرية دارالكتب  ،البالغة والتطبيق ،امحد مطلوب )د.( و كامل البصري)د.( -33
 .  1982 ،بغداد ،للطباعة
مؤسسة الصادق  ،جواهر البالغة يف املعاني والبيان والبديع ،)السيد( امحد اهلامشي -34

 . 1383،نطهرا  ،2ط ،للطباعة والنشر
 ،2ط: ،دار شؤون الثقافة العامة ،ت: عبدالرمحان بدوي )د.( ،اخلطابة ،ارسطوطاليس -35

 . 1986 ،بغداد
 ؟ . ،؟ ،مكتبة القاهرة احلديثة ،الرمزية يف األدب والفن ،امساعيل رسالن -36
 . 1985،بغداد ،اجلامعة املستنصرية ،ت:جميد املاشطة ،علم الداللة ،اف. ار. باملر -37
مطابع اهليئة املصرية  ،دراسة وترمجة: فؤاد زكريا )د.( ،مجهورية أفالطون ،أفالطون -38

 .1974 ،؟،العامة للكتاب
 ،دار الشؤون الثقاقية العامة ،ت:جميداملاشطة ،البنيوية وعلم االشارة ،ترنس هوكز -39

 .1986،بغداد



 214 

 ،دار توبقال للنشر ،ريت:حممدالولي وحممد العم ،بنية اللغة الشعرية ،جان كوهني -40
1986 . 
 ،1ط  ،دار الفكر ،خطاب احلداثة يف األدب ،مجال شحّيد)د.( و  وليدقصاب )د.( -41
 . 2005،دمشق

 ،الكويت ،عامل املعرفة  ،ت: حممد عصفور )د.( ،البنيوية ومابعدها ،جون سرتوك -42
1996 . 
دار ،2ج،كر الكالبي )د.(ت: امحد شا  ،أعالم الفكر اللغوي ،جون اي جوزيف وآخرون -43

 .2006،طرابلس،1ط،الكتاب  اجلديد املتحدة
حتوالت اخلطاب  ،التناص وحتوالت اخلطاب الشعرى )مقالة( ،حافظ املغربى)د.( -44

 . 2006 ،اردن ،عامل الكتب احلديث ،النقدى العربى املعاصر
خمتصر  ،لبديعاأليضاح يف علوم البالغة : املعاني والبيان وا ،اخلطيب القزويين -45

 ؟ . ،؟ ،تلخيص املفتاح
املؤسسة العربية للدراسات  ،ت: سعيدالغامني ،النظرية األدبية املعاصرة ،رامان سلون -46
 .1996 ،بريوت ،1ط ،والنشر
 ،منشورات عويدات ،ت:جورج طرابيشي ،األجتاهات األدبية احلديثة ،ر.م. البريس -47

 .1983 ،بريوت ،3ط
 ،دارالوفاء لدنيا الطباعة و النشر ،كانط ونقد اجلميل ،(رمضان الصباغ )د. -48

 .2002 ،األسكندية
مركز  ،ت: الطيب البّكوش و صاحل املاجري ،يف سبيل منطق للمعنى ،روبري مارتان -49

 . 2006،بريوت ،1ط ،دراسات الوحدة العربية
ليعة دار الط ،ت:جوج طرابيشي ،البنيوية فلسفة موت األنسان ،روجية غارودي -50

 .1985 ،3ط:  ،للطباعة والنشر
 ،دارالشؤون الثقافية العامة ،ت:حممدالبكري ،مبادئ يف علم الداللة ،روالن بارت -51

 .                                                                1986 ،بغداد ،2ط
عادل ت:  ،مدخل اىل العالج النفسي الوجودي ،رولو ماي و ارفني يالوم -52

 . 1999 ،بريوت ،1ط: ،دار النهضة العربية ،مصطفى)د.(
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 ،ت:الياس فركوح و حنان شراخية ،جدل العقل:حوارات اخر القرن ،ريتشارد كريني -53
 .2005 ،الدارالبيضاء ،1ط ،املركز الثقايف العربي

املؤسسة العربية  ،ت:حمي الدين صبحي ،نظرية األدب ،رينية ويليك و أوسنت وارين -54
 .1987، بريوت  ،للطباعة والنشر

 ،1ط،املؤسسة العربية للدراسات والنشر ،قضايا النقد واحلداثة ،ساندي سامل ابوسيف -55
 .2005 ،بريوت

 ،2ط ،دار الفكر العربي ،األسلوب دراسة لغوية احصائية ،سعد مصلوح )د.( -56
 .1984،القاهرة
عامل الكتب  ،ل والوظيفة واملنهجاللسانيات : اجملا ،مسري شريف استيتية )أ.د.( -57
 .2004،اربد ،احلديث
 ؟ ،بريوت ،دار احلداثة ،يف نظرية األدب ،شكري عزيز املاضي)د.( -58
 ،صفحات للدراسات والنشر ،التداولية واحلِجاج : مداخل ونصوص ،صابر احلباشة -59
 .   2008،دمشق

 ،1ط ،لعلوم ناشرونالدار العربية ل ،يف حتليل النص الشعري ،عادل ضرغام -60
 .2009،رمدك

اهليئة  ،اخلطيئة والتكفري: من البنيوية اىل التشرحيية ،عبداهلل حممد الغّذامي )د.( -61
 .2006،؟ ،املصرية العامة للكتاب

 ،اجمللس األعلى للثقافة ،الرؤية والعبارة : مدخل اىل فهم الشعر ،عبد العزيز موايف -62
 .2008،القاهرة ،1ط

 1984 ،القاهرة ،؟ ،حتقيق: حممود حممد شاكر ،دالئل اإلعجاز ،اهر اجلرجانيعبد الق -63
 . 

املؤسسة  ،شعرية اخلطاب يف الرتاث النقدي والبالغي ،عبدالواسع امحد احلمريي )د.( -64
  .2005 ،بريوت ،اجلامعية للدراسات والنشر  والتوزيع

 ،بغداد ،دار الشؤون الثقافية ،1ط ،النقد التطبيقي التحليلي ،عدنان خالد عبداهلل -65
1986 . 
 .1995 ،بريوت ،6ط ،دارالساقي ،زمن الشعر ،علي امحد سعيد ) أدونيس( -66
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دار  ،8ط: ،البالغة الواضحة: البيان واملعاني والبديع ،علي اجلارم ومصطفى امني -67
 .1948 ،املعارف مبصر

دار الشروق للنشر  ،يةيف حداثة النص الشعري:دراسة نقد ،علي جعفر العالق)د.( -68
 .2003، رام اهلل ،1ط ،والتوزيع
دارالكتب  ،مرجع الطالب يف النقد التطبيقي ،عماد علي سليم اخلطيب )د.( -69
 .2007،بريوت ،1ط: ،العلمية
 ،دار الكتب للطباعة والنشر ،املذاهب النقدية:دراسة وتطبيق ،عمرحممدالطالب )د.( -70
 .1993 ،املوصل
 ،مكتبة اآلداب ،األسلوبية:مدخل نظري ودراسة تطبيقية ،محد سليمان )د.(فتح اهلل ا -71
 .2004 ،القاهرة
 ،األسلوبية يف النقد العربي احلديث : دراسة يف حتليل اخلطاب ،فرحان بدري احلربي -72

 . 2003 ،بريوت ،1ط: ،للدراسات والنشر والتوزيع املؤسسة اجلامعية
اللغة يف رسالة فتجنشتاين املنطقية الفلسفية، دار  فيصل غازي جمهول )د.(، حتليل -73

 . 2009،    بريوت، 1الكتب العلمية، ط:

جلنة من  ،خصائص الفكر العربي احلديث يف النقد االدبي ،نقدالشعر ،قدامة بن جعفر -74
  مؤسسة  ،الباحثني

 .1981 ،؟ ،1ط ،ناصر للثقافة  
اجمللس األعلى  ،علي ابراهيم منويفت: ،الالعقالنية الشعرية ،كارلوس يوسونيو -75
 .2005،القاهرة ،1ط،للثقافة
دار الفرقد  ،ت : ثائر ديب ،بؤس البنيوية:األدب ونظرية البنيوية ،ليونارد جاكسون -76

                                                      .                                                                         2008 ،دمشق  ،2ط:  ،للطباعة والنشر والتوزيع
ت:موفق حممد جواد املصلح  ،لسانيات النص ،مارغوت هاينمان و فولفغنغ هاينمان -77
 .2006 ،بغداد ،دار املأمون ،)أ.د.(
 . 1331 ،؟ ،؟ ،تلخيص : تلخيص زبدة املفتاح للسكاكي ،حممد بن عبدالرمحن -78
اهليئة املصرية  ،املذاهب النقدية احلديثة:مدخل فلسفي ،)د.(حممد شبل الكومي  -79

 .2004 ،؟ ،العامة للكتاب
 .2008 ،القاهرة ،2ط ،اجمللس األعلى للثقافة ،ذاكرةالنقداألدبي ،حممد عبداملطلب -80
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احتاد الكتاب  ،حتليل اخلطاب الشعري على ضوء املناهج النقدية احلداثية ،حممد عزام -81
 .2003،دمشق ،العرب

 .1982 ،بريوت ،1ط،دار العودة ،النقد األدبي احلديث ،حممد غنيمي هالل )د.( -82
دار املدار  ،املعنى وظالل املعنى:انظمة الداللة يف العربية ،حممد حممد يونس علي )د.( -83

 . 2007،رمدك ،2ط ،االسالمي
 ؟ . ،القاهرة ،دارالنهضة مصر ،األدب ومذاهبه ،حممد مندور )د.( -84
من الصوت اىل النص: حنو نسق منهجي لدراسة النص  ،مراد عبدالرمحن مربوك -85
 دار الوفاء لدنيا  ،الشعري
 . 2002 ،االسكندرية ،1ط: ،الطباعة والنشر   

 . 1310 ،؟ ،مطول على تلخيص ،مسعود بن عمر سعدالدين )التفتازاني( -86

عامل الكتب  ،طاب الشعرىمدخل اىل التحليل اللسانى للخ ،نعمان بوقرة )د.( -87
 .2008،اردن ،1ط: ،احلديث
 ،علم اللغة املعاصر:مقدمات وتطبيقات ،حييى عبابنة )أ.د.( و  امنة الزعيب )د.( -88

 . 2005  ،اربد ،دار الكتاب الثقايف
 ،1ط: ،داراملسرية ،األسلوبية:الرؤية والتطبيق ،يوسف أبو العدوس )أ.د.( -89

                                                               .              2007،عمان

الدار  ،اشكالية املصطلح يف اخلطاب النقدي العربي اجلديد ،يوسف وغليسي )د.( -90 
 .2008 ،رمدك ،1ط:،العربية للعلوم ناشرون

 
 بةزماني فارسي:

  ،تهران ،اث سومض ،نشر ني ،مريم خوزان وحسني ثايندة ت: ،راجر فالر و سايرين -91
1384 . 
 . 1380،تهران ،كتاخبانة ملي ايران ،حممد نبوي ت: ،نشانة شناسي ،ثي ير طريو -92
 ضاث ،ت: حممدفائض و خليل مريزايي ،اواشناسي ىتوصيف فرهنط ،ديويد كريستال -93

     ،هنطاانتشارات  ،أول
 ( . 2003) 1382 ،تهران
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 .  1377،تهران ،اث اولض ،؟،زبان شناسي وادبيات ،كورش صفوي -96
 . 1380،تهران  ،انتشارات هرمس ،طفتارهايي در زبان شناسي ،كورش صفوي -95
 ،كتاخبانة ملى ايران ،ضاث ششم ،موسيقى شعر ،شفيعي كدكين )د.( ضاحممد ر -94

 .  1379 ،تهران
 

 وانةبَيذي:
ةدين، كؤليذي زانكؤي سةآلح )د.(، وانةكاني بابةتي دةنطسازي، ىلةن عسيَوب حالَت -97

 .2008 - 2007 ثةروةردة بؤ زانستة    مرؤظايةتييةكان، ماجستيَر،

زانكؤي  ،وانةكاني بابةتي كيَشناسي ،عةزيز عةبدوَلال ئةمحةد طةردي )د.( -98
 .2008-2007 ،قؤناغي دووةم ،كؤليذي زمان ،سةآلحةدين

كؤليذي  ،سةآلحةدينزانكؤي  ،وانةكاني بابةتي ئةدةبي نويَ ،فةرهاد ثريبالَ )د.( -99
 .                                                                                                                            2006-2003 ،قؤناغي ضوارةم ،ثةروةردة
 ،زانكؤي سةآلحةدين ،وانةكاني بابةتي سينتاكس ،قةيس كاكل  تؤفيق )د.( -100
 .2003-2002، سيَيةم قؤناغي ،ثةروةردةكؤليذي 
كؤليذي  ،زانكؤي سةآلحةدين ،وانةكاني بابةتي ئةدةبي نويَ ،هيمداد حوسيَن )د.( -101

 .2008-2007، ماجستيَر ،ثةروةردة بؤ زانستة مرؤظايةتييةكان
 

 ديواني شيعر 
 ،درخاندةزطاي ضاث وبآلوكردنةوةي بة ،يادةوةري كةسيَكي بةربا ،جةالل بةرزجني -102
 .2003 ،سليَماني
 ،دةزطاي رِؤشنبريي طؤران ،ديواني مةولةوي ،حةسةن طوران و حمةمةد حيجازي -103

 . 2704سنة.  ،1ض:
 ،جوانييةكان و ضةند الثةرةيةكي ذياني بةفرنووس يا باو باَلةكان ،دَلشاد عةبدوَلآل -106

 ضاثخانةي رؤشنبريي  
 .1992،لةهةوليَر: هةوليَر
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ضاثخانةي وةزارةتي  ،دةزطاي ئاراس ،رووةكةكاني خواوةند ،جندةرسةباح رة -105
 .2004، هةوليَر ،ثةروةردة
دةزطاي ضاث و  ،ئؤديسيؤس نيَرة يان ميَية؟ ،عةباس عةبدوَلآل يووسف -104

 .2009 ،هةوليَر  ،بآلوكردنةوةي ئاراس
 ،ردؤضاثخانةى كا  ،نيو نوقتة لةذيَر نيودا ،شةرِي وشةكان ،فةريدزامدار -107
 . 2007،سليَماني
، ضاثخانةي وةزارةتي ثةروةردة ،ثيانؤي رؤذهةالت و ئةواني دي ،كةريم دةشيت -108

 .2006،هةوليَر
ثيَداضوونةوةي  ،ديواني نالي ،مةال عةبدولكةرميي مودةريس و فاتيح عةبدولكةريم -109

 . 1974 ،بةغدا ،ضاثخانةي  كؤري زانياري كورد ،حمةمةدي مةال كةريم
                                                                                                                               .                                                                                                                            2001، سليَماني، 2ض ، ؟،ديواني طؤران ،حمةمةدي مةال كةريم -110
 ،دةزطاي ضاث وبآلوكردنةوةي ئاراس ،ثةرييةكان هةَلدةفريَنمةوة ،نةوزاد رةفعةت -111

 .2006،هةوليَر
 .2005،هةوليَر ،دةزطاي ضاث وبالوكردنةوةي ئاراس  ،زيناني رِؤح، هاشم سةرِاج -112

 
 نامةي ئةكادميي 

 ،نامةي ماجستيَر ،رؤناني رستة لة شيوةزاري فةيلي دا ،رةمحان كةريمئاسؤ عةبدول -113
 كؤليذي ثةروةردة بؤ 

 .2008،زانكؤي سةآلحةدين ،زانستة مرؤظايةتييةكان
بةها ئيستاتيكييةكاني شيعري الي ثريةميَردو شيَخ نووري  ،ئاسؤ عومةر مستةفا -116

  ،شيَخ ساَلح وطؤران
زانكؤي  ،دة بؤ زانستة مرؤظايةتييةكانكؤليَذي ثةروةر ،نامةي ماجستري

 . 2007،سةآلحةدين
نامةي   ،ريزبووني كةرستةكان لةزماني كوردي دا ،ئاواز حةمةصديق بةطيخاني -115
 زانكؤي     ،ماجستيَر

 .  1994،كؤليذي ئاداب ،سةآلحةدين   
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كوردستاني عرياق  -ئيستاتيكاي دةقي شيعريي كوردي  ،جةبار ئةمحةد حوسيَن -114
 نامةي   ،(  1950-1970)

زانكؤي  ،كؤليذي ثةروةردة بؤ زانستة مرؤظايةتييةكان ،ماجستري        
 .2005،سةآلحةدين

نامةي  ،فريَزي ناوي و فريَزي كاري لةكرماجنيي ذووروودا ،حاتةم وليا حمةمةد -117
 .2000 ،زانكؤي سليَماني ،كؤليذي زمان ،ماجستيَر
آ الداني زماني الي سآ شاعريي نويَخوازي كورد، دليَر سادق كانةبي، هةند -118

 . 2008نامةي ماجستيَر، زانكؤي سةآلحةدين، كؤليذي زمان، 
ريَزماني كوردي : روانطةيةكي بةرهةمهيَنان و طويَزانةوة،  مال،ةىل كةديار ع -119

 . 2002 سةآلحةدين، كؤليذي ثةروةردة، نامةي ماجستيَر، زانكؤي
 ،نامةي ماجستيَر ،برِطةو ئاسان بووني برطة لةكورديدا ،ةسةنرةمحان ئيسماعيل ح -120

 .1991،زانكؤي سةآلحةدين ،كؤليجي ئاداب
شيكردنةوةي دةقي شيعري لةرووي  ،عةبدولسةالم نةمجةدين عةبدوَلآل -121

 .  2007 ،زانكؤي سةآلحةدين ،كؤليذي زمان ،نامةي ماجستري ،زمانةوانييةوة
كيَشي شيعري كالسيكي كوردي و بةراورد كردني  ،طةردي عةزيز عةبدوَلآل ئةمحةد -122

زانكؤي  ،كؤليذي ئاداب ،نامةي ماجستيَر ،لةطةلَ عةرووزي عةرةبي و كيَشي شيعري فارسي
 .1996،سةالحةدين

عةلي تاهري حوسيَن، رةخنةي بونيادطةري لةتيؤرةوة بؤ ثراكتيزة كردن: رةخنةي  -123
 . 2007ؤرا، زانكؤي سةآلحةدين، كؤليجي زمان،شيعري كوردي بةمنوونة،   نامةي دكت

ضةند اليةنيَكي شيعرييةت لة كؤ ضريؤكي )نامةكاني  ،هيَمن عومةر ئةمحةد -126
 ،زانكؤي سةآلحةدين ،كؤليذي زمان ،نامةي ماجستري ،)جةبار جةمال غةريب(دا ذاكؤن(ي
2008 . 
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 طؤظار ي كوردي:
 .2005 ،تشريين دووةم ،15ذ: ،ط.شني ،ثةشيماني ،ئةنوةر مةسيفي -125
 . 2006،: ئادار1ذ: ،ط.شني ،ضاوثيَكةوتن ،ئةنوةر مةسيفي -124
 . 2005، شوبات  9ط.شني ، ذ:  ،هةوري مةخيانةكان ،دَلشاد عةبدوَلآل -127
ويَنة شاراوةكان : ليَكؤَلينةوةيةكة ثشت بة  ،)ث.د.( زاهري لةتيف كةريم -128

 .         2002  ،9ذمارة:  ،طؤظاري زانكؤي سليَماني ،تدةبةستيَتيورةكاني دواي بنيادطةري 
 ،كانووني دووةم ،دةزطاي رامان ،79ذ:  ،ط.رامان ،فةريدزامدار: ضاوثيَكةوتن -129

2003 . 
زماني شيعر: روانطةيةكي زمانةواني  ،حمةمةد مةعرووف فةتاح )ث.د.( -130

 . 2007،هةوليَر ،2ارةطؤظاري ذم ،كؤليذي زمان ،زانكؤي سةآلحةدين ،وثراطماتيكي
هيمداد حوسيَن )ث.ي.د.( و سةباح رةشيد قادر)د.(، زمانةواني و رةخنةي  -131

 .  2009، 10ئةدةبي، طؤظاري زانكؤي كؤية، ذمارة: 
 

 طؤظاري عةرةبي:
 ،جملة املوقف االدبي ،جتليات االسلوب واالسلوبية يف النقد االدبى ،حييى فتحية )أ( -132
  تشرين ،439العدد: 

 . 2007 ،الثانى        
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 ئينسكلؤثيديا بةزماني عةرةبي:
 ،1ط ،دار الطليعة للطباعة والنشر ،معجم الفالسفة ،جورج طرابيشى -133

 . 1987،بريوت
 ،1ط ،ثةيظمطبعة  ،دليل الراغب يف تهذيب مفردات الراغب ،عمر عبدالعزيز -134

 .2000 ،السليمانية
 ،21ط:  ،دار الشرق ،املنجد يف اللغة واألعالم ،لويس معلوف و فردينان توتل -135

 . 1973 ،بريوت
 ،داراحلقائق للطباعة و النشر و التوزيع ،ت:حممداجلورا ،ليليان هريالندز و آخرون -136

 .1986 ،بريوت ،1ط
 

 فةرهةنط: 
ضاثخانةي وةزارةتي  ،ليذنةيةك لةكؤري زانياري كوردستان ،زاراوةي ئةدةبي -137
 .2004 ،يَرهةول ،ثةروةردة
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 ئةنتةرنيت:  
 ؟ ،ابن وهب -138

http://www.ahlalloghah.com/showthread.php?p=7419 
  ؟،روالن بارت -139

      http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86_%D8%A 
                                                                                                                                                                                                                                                         

    ،التاويل  ،غادة االمحد  -160
-dam.org/esbou1000/1101/isb1101-http://www.awuhtm 

 :تونس ،معة صفاقصجا ،التلقي والتاويل ،حممد بن عياد -161
 
-http://www.google.com/search?sourceid=navclient&aq=2h&oq=&ie=UTF

z=1T4ADRA_enIQ339IQ341&q=%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%b1%d9%88&rl

5%d9%86%d8%b7%d9%8a%d9%2%d8%a7    

 
 

 دةستنووس:
)الداني واتايي لةزماني شيعردا(.  ،عةبدولواحيد مشري دزةيي)د.( -162

 ليكؤَلينةوةيةكي ئةكادمييية لةبارةي زماني شيعرييةوة.
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