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 لة دةقى شيعري كورديدا: سيميؤلؤذياى كات
 لوقمان رةئوف

 ثةميانطةى تةكنيكى كوردستان
Luqman.ali@kti.edu.krd  

 وختةث
 لةو لةاليةك بايةخةش ئةم هةية، هاوضةرخةكاندا رةخنةيية ميتؤدة لة طرنطى بايةخيَكى سيميؤلؤذيا ئةمرِؤ       

 ئةوةش دةكات، دةقهةلَوةشانةوةو بنيانانةوةى  لةسةر كار تريشةوة لةاليةكى  هةيةتى، ميتؤدة ئةم كة طشتطريييةوةية

 .مانادا قالَبى لة ماناكان نيشانةو ئازادبوونى وشةو رزطاركردنى لةثيَناو

 جياوازةوة شيَوازو ميكانيزمى ةب ليَكؤلَةران سيميؤلؤذياوة، ضةمكى دياريكردنى لةبارةى ئيَستا تاوةكو هةرضةندة       

 سيميؤلؤذيا خويَنةر كاتيَك  بةتايبةتى دةبيَتةوة، جياواز زاراوةى و طرفت رووبةرووى خويَنةر بؤية كارةبوون، ئةم سةرقالَى

 لةاليةكى هةية، زاراوةيي فرة لةاليةك ضونكة بكات، دياري سنورةكان و ضةمك و بطات تيَ ليَي هةولَدةدات دةخويَنيَتةوةو

 هةر دةطريَتةوة، تاد.....رؤشنبريى، بريكارى، لؤذيك، بوارةكانى تةواوى طشتطريةو قوتاخبانةيةكى سيميؤلؤذيا ترةوة

 .دادةنريَت زمانةوانييةكان ليَكؤلَينةوة هةموو راستةقينةى سةردةستةى بة سيميؤلؤذيا لةبةرئةوةش

 دواتر و ( مةدلول بؤ دالةوة) بؤنيشانكراو بؤ نيشانكار لة ناوةرِؤك، بؤ دةضيَت فؤرمةوة لة زانستيَكة سيميؤلؤذيا        

 هةموو ،ثرؤسةي ليَكدانةوةى فؤرم و ناوةرِؤكة واتا دةكات، تاوتويَ ثةيوةندييةكان بوونى ليَكدانةوةو و مةرج كانطاو

 ىبيَاليةن ليَكدانةوةى ،(طوتارخوازى دطةرى،بونيا بيَاليةنى، ما سيميؤلؤذييةكانة)بنة ليَكدانةوةى بنةماى لةسةر ئةمانةش
 ، دةكات مانادا بةرهةمهيَنانى لة بةشداري بيَاليةنى ثةيامى ضونكة دةكات، دةق كارنامةى لةسةر كار كة مانايةية، بةو

 ليَكدانةوةى هةرضى دةطات، ماناكان لة جياوازةكانةوة ريَطا لة و دةدات دةق بونيادى بة طرنطى بونيادطةرى ليَكدانةوةى بةالَم

 جياوازيية و دةق بةرهةمهيَنانى ضؤنييةتى بةدواى هةولَدةدات بةلَكو ناوةستيَت، كانرِستة ماناى لةسةرتةنها  طوتارخوازيية

 .بطةرِيَت قوولَةكاندا ريَكةوتنة و روكةشى

 و بونياديَك وةكو ثةخشان، يان بيَت شيعر دةقةكة ئيدى دةكات، دةقداسةر ليَكدانةوةى لة كار زانستيَكة سيميؤلؤذيا        
 وشةو بنةماى لةسةر بةرهةمهيَناوةو دةقةكةى زمانة ئةوة ضونكة دةكات، سةيري فرةاليةنى زمانةوانيى ضوارضيَوةيةكى

 .نيشانةكان سيستمى لة بريتيية ش ثرؤسةية ئةو ، دةسورِيَنيَت هةلَي ثيَكهاتةكانى

 كؤنتيَكستة بونيادنانى يةكةى ئاشكراكردنى دؤزينةوةو ئاماجنى ثةتييةو سرتاتيذييةكى ، سيميؤلؤذي ليَكدانةوةى       

 يان ، دةق هةلَوةشاندنةوةى لة بريتيية شرؤظةكردنةكة ليَكدانةوةو حالَةتةدا، لةو بؤية ثةيوةنديداريةكانة،

 مانايي كارليَكى ميكانيزمى و نيشانةكان كارنامةى و رؤلَ و مانا دؤزينةوةى لةثيَناو ، بونيادةكان ثارضةثارضةكردنى
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 هةنطاوى تةكنؤلؤذياو يان دياريكراو، ريَطةيةكى بارى ذيَر ناضيَتة سيميؤلؤذى ليَكدانةوةى بؤية ن،ةكاكؤنتيَكست

 و تيَطةيشتنى دةقةكةو خويَندنةوةى ثرؤسةى ترةوة لةاليةكى دةقةكان، سروشتى لةبةر لةاليةك ئةمةش دياريكراوةوة،
 ئةزموونى تواناو بة ثةيوةستة كة تاد،..... و كؤمةالَيةتى و رؤشنبريى كؤنتيَكستة بة ثةيوةستكردنى و هةلَوةشاندنةوةى

 . ليَكدةرةوةوة

 .كوردي .شيعر ,كات ,سيميؤلؤذيا :كليلة وشة

 :هؤى هةلَبذاردنى بابةت

  .ئةجنامداوة ليَكؤلَينةوةيةم ئةم بؤية نةكراوة، كات سيميؤلؤذياى لةسةر كار ئيَستا تاوةكو لةبةرئةوةى  -  

 .سيميؤلؤذيادا ضوارضيَوةى لة كات طرنطى و بايةخ دةرخستنى -

 :ميَتؤدى ليَكؤلَينةوةكة

 كؤدو دةتوانيَت سيميؤلؤذياية ئةوة ضونكة بسةثيَنيَت، خؤ سيميؤلؤذى ميتؤدىدةخوازيَت كة  وا ةكةليَكؤلَينةو سروشتى     

 .دةرخبات توانستةكان و جوانى و هةلَسةنطيَنيَت دةق و كات طرنطى و رؤلَ بكاتةوةو نيشانةكان

 ميَذووييش ميتؤدى بؤية ، بةسرتاوة ميؤلؤذياسي سةرهةلَدانى  ميَذووى بة ثشت ليَكؤلينةوةكةدا بةشيَكى لة ضونكة

 .ثةيرِةوكراون وسيميؤلؤذى ميَذوويي ميتؤدى بةطشتى واتة بةكارهيَنراوة،
 

 :بابةتةكةرِيزبةنديى 

 و كات سيميؤلؤذياى سيميؤلؤذياو ثيَناسةى و ضةمك لة باس يةكةمدا بةشى لة : بةش ثيَكهاتوة دوو لة ليَكؤلَينةوةية ئةم     
 .كراوة سيميؤلؤذيا ميَذووى

 وئة بؤ ، -  1975-1951ساالَنى نيَوان لة  - كوردي كراوة شيعريي لةدةقى كات سيميؤلؤذياى لة باس دووةمدا بةشى لة     
 عةبدولَالَ بيَكةس، شيَركؤ قةراغى، حةسيب ذير، كامةران،كامل وةشتى، نورى ديالن، طؤران، ) شاعريان شيعرى مةبةستةش

قؤناغدا  ضوار بةسةر 1975-1950ي ساالَنىسياسيى بارودؤخ ثيَى بة شيعرةكان و وةرطرياون بةمنونة ( سوارة ثةشيَو،
 قؤناغى ، 1969-1963 سيَيةم قؤناغى ، 1962-1958 دووةم قؤناغى ، 1957-1950 يةكةم قؤناغى:  دابةشكراون

 1975-1970 ضوارةم
 بةشى يةكةم

 :ةمك و ثيَناسةى سيميؤلؤذياض

مرِؤدا بووةتة زانستيَكى سةربةخؤ لة ئة ، زانستى نيشانةكانيش لة سيميؤلؤذيا زانستى نيشانةكان و ميكانيزمى ليَكدانةوةية    
، يان دروستكراوى دةوروبةر بن و  ، ضونكة ميتؤدو زانستيَكة ثؤليَنى نيشانةكان دةكات ، ئيدى سروشتى بندةقدا ىليَكدانةوة

  .تاد شرؤظةيان دةكات......بةثيَى كؤدو كؤنتيَكست و 
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ى بؤ بةكارهاتووةو (Semiotique)وسيميؤتيكا (Semiologie)سيميؤلؤذيا هةردوو زاراوةى سيميؤلؤذيا بةطشتى     
واتة نيشانة، (Semeion)و بنضينةكةشى دةطةرِيَتةوة بؤ وشةي يؤناني  ةوة وةرطرياون(Semio)ةردووكيشيان لة وشةى ه

بنضينةكةى دةطةرِيَتةوة بؤ وشةي  (logie)بةالَم تةنها لةرووى سةفيَكسةكانيانةوة  جياوازن، بةوةى لة زاراوةى يةكةمدا 
كة بنضينةكةى  (Tique)بةواتاى زانست هاتوة، لةزاراوةى دووةميشدا واتة طوتار، هةنديَ جاريش  (Logos)يؤنانى 

 .1دةطةرِيتةوة بؤ زمانى التينى و بةواتاى ريَذةيةك لة دياليَكتيكى بةكارهاتووة

ى وةك شيَوة طريكييةكةو بةواتاى ميتؤدة (Semon)دا وشةي (  1690نامةيةك بؤ تيَطةيشتين مرؤظ ) لة كتيَيب  جؤن لؤك    
، دواتر ئةم "2فةلسةفييةكان بةكارهيَناوةو بة يةكيَك لة لقة سةرةكييةكاني فةلسةفةي داناوة (مةعريفيية  )لؤذيية ئةثستمؤ

تاد، ليَرةوة ....زاراوةية طوازرايةوة بؤ بواري لؤذيك و زانستى زمان و دواتريش ئةدةب و كلتورو هونةرو سينةماو داب و نةريت و
 (Sign)سيميؤلؤذيا يان سيميؤتيكا بوو بة ميتؤديَكى سةربةخؤو بريتيية لة زانستى نيشانةكان ،  واتا كاركردن لةسةر نيشانة 

  .، ثاشان بةواتاى تيؤرى نيشانةكان بةكارهاتووة (  Meaning)و واتاكان 

 "3وةكو هاوواتاى وشةى لؤذيك بةكارهيَناوة (Semiotique)ى فةيلةسوفى ئةلَمانى لة سةدةى هةذدةدا وشةى(المثيَرت)

ليَ ثيَكهيَناوة، لةورِوانطةيةوة  Semiotics)  -ازاراوةي سيميؤتيك (ضارلس ساندرس ثيَرس)دواتريش فةيلةسويف ئةمريكي
بة لؤذيك و ئةو  رابةري سيميؤلؤذياية لةسةدةي نويَداو لةالي ئةو سيميؤلؤذيا لقيَكة لة لقةكاني ئيَثستمؤلؤذياو يةكسانة "ئةو

زانستةية كة لة ئةركى نيشانةكان و جؤرو كارةكانيان دةكؤلَيَتةوة، كةواتة بةكارهيَنانى زاراوةكة بؤ يةكةم جار بؤ ثيَرس 
دةطةرِيَتةوة ، مةبةستيشى لةو زاراوةية ئةوةية ، ئةو زانستةية كة لة نيشانة دةكؤلَيَتةوة،  بةكارهيَنانةكةش بةماناى 

زاراوةكةى ثيَرس هةمان شانةكاندا، جطة لةوة ئةو نوسةرانةى كاريطةرن بة قوتاخبانةى ئةمريكى، كاركردنة لة ني
ى بةكارهيَناوة، ئةو نوسةرانةى كة كاريطةرن بة (Semiology) بةكاردةهيَننةوة، هةرضى سؤسيَرة وشةى سيميؤلؤذى

جؤن ) ئةوةندة هةية ثيَرس و سؤسيَر زاراوةكةيان لة قوتاخبانة فةرةنسييةكةوة، زاراوةكةى سؤسيَر بةكاردةهيَننةوة، بةالَم 
  .ةوة وةرطرتوةو بةثيَى مةبةستى كارةكةيان زاراوةكةيان ليَ دروستكردوة (لؤك 

سيميؤلؤذيا  "ئارت ظان دةلَيَت بؤيةكةواتة ثيَرس رابةري سيميؤلؤذياي ئةمريكييةو سؤسيَر رِابةري سيميؤلؤذياي فةرةنسيية،     
 4 "ة، يةكةميان ثيَرس و ئةوي تريان سؤسيَر، بةبيَ ئةوةى يةكيَكيان ئةوى دى بناسيَتكورِى دوو باوك

زاراوةي   (ةوةسؤسيَر)ةوة زاراوةى سيميؤتيكايان وةرطرتوةو ئةوروثييةكانيش لة  ( ثيَرس  ) ئةمريكييةكان لة      
، بةو ثيَيةى لةوانةكانيدا بةكاريهيَناوة، سؤسيَر  لةذيانى كؤمةآليةتيدا سنورى زمانةوانيي بةرةو يان وةرطرتوةسيميؤلؤذيا

ليَكؤلَينةوةى نيشانةكان برد، واتا هةموو روودانة داليةكانى لةكؤمةلَطةدا تيَثةرِاند، بةوةش سنوورى ليَكؤلَينةوةى 

                                                           
 17،ص2010عبدالواحد املرابط، السيمياء العامة و السيمياء االدب،منشورات االختالف،بريوت، - 1
 21، ص  1384بابك امحدى ، ساختار وتأويل منت ، نشر مركز ، ضاث هفتم ، تهران ،  - 2
 33،ص2009ريا،جان مارى و االخرون، العالماتية و العلم النص، ترمجة: منذر عياشى، مركز االمناء احلضارى، سو - 3
 33،ص2009جان مارى و االخرون، العالماتية و العلم النص، ترمجة: منذر عياشى، مركز االمناء احلضارى، سوريا، - 4
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ماناكانييةوة، سيميؤلؤذياى بة زانستى هةموو شتةكان دانا، كة سيميؤلؤذياى فراوانكرد، هةر بة هؤى فراوانكردنى ئةرك و 
ة كاركردنى نيشانةى لة ضوارضيَوةى لؤذيك و دةاللةتة (ثيَرس) ئةركى خستنةرِووى واتا هةلَدةطريَت، بةالَم هةرضى

 .لؤذيكييةكاندا ضرِكردووةتةوة

 طشتيى نواندن، ياخود بريتيية لة ميتؤديَك بؤ نيشانةكان سيميؤتيكا بريتيية لة تيؤرى نيشانةكان و تيؤرى "ثيَرس دةلَيَت     

(doctrine of signs)"  5 بةنيشانةبوونيش لةوةوة سةرضاوة دةطريَت، كة ثةيوةندييَكى قوولَ  لةنيَوان  نيشانةو
 .ليَكدانةوةكةدا هةية، بةمةش  كاتيَك شتيَك دةبيَتة هةلَطرى سيفةتيَكى ليَكدراوة بيَت بؤ شتيَكى دى

سيميؤلؤذيا زانستيَكةو بابةتةكةي كاركردنة لةسةر ئاماذةي نيشانةكان لة  "سؤسيَر لةبارةي سيميؤلؤذياوة دةلَيَت     
 "كؤمةلَطادا، ئةو جؤرة زانستةش بةشيَكة لة دةروونناسي كؤمةالَيةتي و بةثيَي رِؤلَةكةى، بةشيَكة لة دةروونناسيى طشيت 

ستميَكة لة نيشانةكان و طوزارشت لة برييَك دةكةن ، بةالَم قسةكردن كاريَكى تاكى زمان سي " كةواتة سؤسيَر ثيَيواية كة6
 .كةواية بري بةبىَ دالةكانء بة ثيَضةوانةوة بةهايان نيية 7" ئريادى ء عةقلَية

دييةكانيان دةكات، سيميؤلؤذيا ئةو زانستةية كة لة ئاماذةو هيَماكان دةكؤلَيَتةوة، بةو ئةندازةيةي ليَكؤلَينةوة لة ثةيوةن      
 .8بة واتاو دةاللةتة جياوازةكانةوة

سيميؤلؤذيا كاركردنة لةسةر نيشانة، نةوةك هيَما وةكو هيَما، ئةطةرنا دةتوانريَت لة هةنطاوى يةكةمدا نيشانةى       
ليَوةربطرييَت، ضونكة جياوازى لةنيَوان نيشانةو هيمادا هةيةو بةطشتى نيشانة ئاماذةيةكى سيميؤلؤذييةو تيَيدا مرؤظ و ئاذةلَ 

حسي بؤ واقيع، يان بابةتيَكى مادديية، بةالَم هيَما -ش نيشانة ئاماذةيةكى هةستييةبةيةكةوة بةشداردةبن، جطةلةمة
طوزارشتيَكى رؤذانةيية بؤ مانايةكى طشتيى تايبةت بة روداويَك، هةرضى نيشانةية بةشيَكة لة زانستى ماددى ثةتى و بة ثلةى 

زانستيَكة طرنطي بة ليَكؤلَينةوةي  "ا، بؤية سيميؤلؤذيا يةكةم هةلَطرى بةهايةكى ثراطماتيكيية، بةالَم هيَما تايبةتة بة مان
تاد دةدات، ئةم دابةشكردنةش وا دةكات زمان بةشيَك بيَت لةسيميا  .....ئؤرطاني نيشانة، زمان، ئؤرطاني ئاماذة ، رِيَنمايةكان 

"9 
 

 :بة شيَوةيةكى طشتى كؤى ثيَناسةكان لةسةر دوو تيؤر وةستاون

وةستاوة، بةومانايةى  تةواوى  (ليَكدراوة/دال، بابةت، نويَنراو)كة لةسةر ثةيوةندى سيانى تيؤرى سيانى ثيَرس،  .1
بابةتةكة  لةرووى ماناوة ئةوةى ثةيوةندى بة دةرةوةو ناوةوةى دةق هةية لةناو نيشانةكاندا ئامادةية و لةسةر ليَكؤلَةرة 

 .بيناسيَنيَت

                                                           
 15.ص  2004منذر عياشى ، العالماتية وعلم النص، املركز الثقايف العربى، الدار البيضاء، بريوت، لبنان،  - 5
 34، ص1985ام ، ت: يوئيل يوسف عزيز، آفاق العربية، بغداد ، فرديناد دى سوسور ، علم اللغة الع - 6
 30، ص 2008ان اينو، السميائية االصول و القواعد و التاريخ، ترمجة: رشيد بن املالك، دار جمدالوى للنشر و التوزيع،  - 7
 403،ص 1993، 1يت، طد. فرج عبدالقادر طه واخرون، موسوعة علم النفس والتحليل النفسي، دار سعاد الصباح، كو - 8
 5، ص 1984غريو، السيمياء، ترمجة : أنطوان ابوزيد، منشورات عويدان، بريوت، باريس،  - 9



 جملة جامعة كرميان                    Journal of Garmian University                 طؤظاري زانكؤي طةرميان

36 |                                acadj@garmian.edu.krd                 Vol.4, No.4 (December, 2017) 

      
 
 
 

ةيشتين سياني بؤ نيشانة الي ثيَرس لة ضوارضيَوةي لوذيكدا دةردةكةويَت ، كة بريتيية لةلوذيكي ثةيوةنديداري لةاليةك و تيَط
ثراطماتي لةاليةكي ترةوة، ئةم ثراطماتييةش لة جيَبةجيَكردني ئةم لوذيكي سيميؤلؤذيايةدا، بةشيَوةيةكي روون دةردةكةويَت 

 .دةرِوات Semiosis ) ) التدليل –تكردن و بةرةو شرؤظةي ثرؤسةي بةدةاللة

تيؤرى دوانةيي سؤسيَر، كة لةسةر بنةماى دال و مةدل و وةستاوةو طرنطى بة سةرضاوةى دةرةكى نادات، بةو مانايةى لة . 2 
  .خودى ماناكةدا كؤتايي بة مةبةست دةهيَنيَـت

 
 
 

لةطةلَ ئةوةشدا سيميؤلؤذيا زانسيَكى فراوان و طشتطرية، لةبةرامبةريشدا طرنطى دةدات بة هةموو دياردة رةفتارييةكانى       
 .مرؤظةوةبة ئةركى سيميؤلؤذى بةندة  بنضينةدامرؤظ، ضونكة لة 

سيميؤلؤذيا بريتيية لة زانستى هةلَوةشانةوةو بونيادنانةوة، لةميانةى ئاماذةكانةوة، ئةمةش لةثيَناو دياريكردنى بوونياتى   
قوولَى دةقدا، كةواتة سيميؤلؤذيا ئةوةى بةالوة طرنطة، كة ئةم نيشانانة لة دةقدا دةيطةيةنن، نةك كيَ طوتوويةتى، بؤية 

  .تاد واتة بونيانانةوةيةكى نويَ و جياوازتر لة نوسةرى دةق...و ئينديَكس وليَكدانةوةى نيشانةو ئايكؤن 

كةواتة سيميؤلؤذيا ليَكؤلَينةوةية لة نيشانةو هيَماكان و ثةيوةنديان بة دةاللةتةكانةوة، واتة ثةيوةندى مانا بة       
جطةلةمةش زانستيَكة لة رِوانطة طشتيةكةوة سةرضاوةكةيةوة، بةوةش زانستيَكة لة كؤنتيَكستى نيشانةكان  دةكؤلَيَـتةوة، 

طرنطي بة نيشانةكان دةدات ء لة ناوةرِؤكيشدا ليَكؤلَينةوةية لة ئؤرطانة هيَمايى ء نيشانةييةكان، سيميؤلؤذيا دذى هةموو ئةو 

 اليةنى مادى

 دال

 نيشانةى زمانى
 بري مةدلول

دةروونىاليةنى   

 ويَنةى دةنطى

 نويَنراو

 ليَكدراوة بابةت
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 زمانى شيعريي، نيشانةى الوازى و سستيى ئةم سنوربةندييةشدةقانةية كة لةناو خؤياندا دةرطا لةسةر ئاماذةكان دادةخةن، 
وةرطر لةميانةى ويَناكردنء بةدوادا طةرِانى مانا شاراوةكانى ناو دةق، دةيةويَت بوويةرةكانى / ، لةبةرئةوة خويَنةرشاعريةكةية

 .ئيَستاو رابردوو ئاشكرا بكات، ئةو ئاشكراكردنةش ضؤنيَتيى خويَندنةوةء ليَكدانةوةكانى وةرطرة
 :ذياميَذووى سةرهةلَدانى زانستى سيميؤلؤ

سيميؤلؤذيا كاركردنة لةسةر ميتاى وشةو كؤنتيَكست و ئةو مانايةى كة بة مةبةست و بة ئاشكرا دةردةخريَت، كة ثيَيةى   بةو      
بؤية سيميؤلؤذيا خاوةن ميَذويةكى زؤر كؤنة، ضونكة هةر لةسةرةتاى دوروستبوونى كؤمةلَطةى مرؤظايةتييةوة، ئةم 

ى ويَناو بؤضوونء ضةمكةكانةوة دةركةوت، كةلةضوارضيَوةى اسيميؤلؤذيا لةسةرةتادا لةرِيَط"بؤيةكؤنتيَكستانة بةكارهاتوون، 
 10"تةواوىكؤنتيَكستة واتاييةكان، لةسةدةى بيستةمدا سةريهةلَدا طوتارى فةلسةفى يؤنانيدا هةبوون، بةالَم وةك زانستيَكى

ي زةينييةوة، كة وامانليَدةكات بة مةبةسيت تيَطةيشنت لة هةموو كاريَك بة سروشيت خؤى هةلَطري نيشانةية بةهؤكار     
 11 "شتةكان، يان لةثيَناو ثيَشكةشكردني زانياريةكامنان بةواني دي بةكاريبهيَنني 

كة   (scepticism)الشكاكيون  -لة قوتاخبانةى طؤمانكارى  "سةرةتاى سةرهةلَدانى بريى سيميؤلؤذى الى طريكةكان و      
كردن بوو لةمةعريفة دةستيثيَكردوة، ئةو رِوانينةش لة سةدةى هةشتةمى ثيَش زاينء لةسةر دةستى مةبةستيان طومان

طوزاشت كردوة، كة (دة)ى فةيلةسوفةوة سةري هةلَدا، كاتيَك كة كارى لةسةر ثؤليَنكردنى  (Aenesidemusئانيسيدميؤس )
 .12ثةيوةنديَكى توندوتؤلَيان لةطةأل ليَكؤلَينةوةى ثزيشكيدا هةبووة

دواتر ئةرستؤ لةكتيَبى  "13هةروةها ئةفالتون طرنطى بةنيشانة زمانييةكان داوة، بةتايبةتى لة طفتوطؤى كراتيلدا       
 (دابري ء نووسني)و  ( ئاخاوتن و بابةت )دا سةرقالَى نيشانة بووة لةبارةى ماناء شيعرةوةو جياوازيى لةنيَوان  (دةستةواذة)

 14."كردوة ، بؤئةوةى تايبةمتةنديَتيى هةريةكة لةو رِةطةزانة بدؤزيَتةوةء سروشتى ثةيوةنديى نيَوانيان رِوون بكاتةوة

ئةفالتون و ئةرستؤ باس لة تيؤري مانا دةكةن و بؤضوونةكانيان ئاماذةي جياجياي ليَدةكةويَتةوةو ئةوةش بة جطةلةمةش       
 15"نةرِةتدا وشةيةكي طريكييةو بة ماناي ئاماذة ديَت، كة لة ببةنناودة (Semio)سيميؤ 

 Empiricusئةمثيَريكوس ) لةسةدةى دووةمى مياليدا  "، بةشيَوازيَكهةنطاوى ترى بةدواى خؤيدا هيَنا ثاشان ئةم رِوانينة      

نيشانةى طشتى و نيشانةى جياوازى لةنيَوان (  Galenosطالينؤس ) نيشانة ناديارةكانى ثؤليَنكرد، بةآلم ، ثزيشك (ى 
 16"دا كردوة، كة لةو سةردةمةدا ئاماذة بة شتيَكى دياريكراو دةكات تايبةتي

                                                           
 7، ص2010عبدالواحد املرابط، السيمياء العامة و سيمياء االدب، الدار العربية للعلوم ناشرون، بريوت،  - 10

11  -  Greenlee , Peirce s Consept of Sign Mouton , 1973 . p . 19 
 14، ص2007د.حممد سامل سعداهلل، مملكة النص، التحليل السيمائى للنقد البالغى، عامل الكتب احليث، االردن،  - 12
 63،ص1985، 5د. ابراهيم انيس، داللة االلفاض، مكتبة االجنلو املصرية،ط - 13

14  -  Aristot:lappoetique(E.d seuil,paris)1979.p5 
 89، ل  2011د، فةرهةنطى زاراوةى ئةدةبى و رِةخنةيى، بةرِيَوةبةرايةتى ضاث ء بالَوكردنةوةى سليَمانى ، نةوزاد ئةمحةد ئةسوة - 15
 14لهةمان سةرضاوة، - 16
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كة بنضينةي سيميؤلؤذيا دةطةرِيَتةوة بؤ وتةكاني ثيَرس و سؤسيَر، بةالَم لة راستيدا بنضينةي  ،ئةطةرضي باس لةوة كراوة      
يَك لة فةيلةسوفةكان قسةيان لةسةر نيشانةو فةلسةفةي زمان كردووة ، ئةم زانستة ميَذوويةكي كؤنرتي هةية ، ضونكة زؤر

ذيكي ، بةمةش لوَ دا هةيةمةغريفةيةكي لة نيَوان سيميؤلؤذياو لؤذيك و تيؤرى  وكي بةهيَز تا ئاسيت وةكيةثةيوةندي "ةش وبة
 17 "لؤذيكي يةكةمي سيميؤلؤذياية  وي وةكيطريك

ثيَش سؤسيَر كةوتوة، واتة ثيَش  (دا،  كتابات حول العالمة) لة كتيَيب  ةشنةكانيشانةو ضين نىباسكردبةهؤى ثيَرس      
ئةوةندة "هةرضى ثيَرسة دةلَيَت ، 18((1916ضةند وانةيةك لة زمانةواني طشيت لة سالَي )بالَوبوونةوةي كتيَبةكةي  سؤسيَر 

 19"دةزامن رابةرم ، يان بة شيَوةيةكي دي بكةرةوةي دةرطاي ئةم زانستةم

سيميؤتيكاي ثيَرس ثيَش سيميؤلؤذياي سؤسيَر بووةو "ثيَشينةيي ثيَرس دةكاتةوةو دةلَيَتبؤضوونى دولودال جةخت لةسةر      
ثيَيواية كاركردنيان لة سةردةميَكدا بووة، بةبيَ ئةوةي كةسيان ئةوي دي  (بيَنظيَنست)بةالَم 20" شتيَكة شياوى طفتؤطؤ نيية

ى رابردووة، بؤية سيميؤلؤذيا وةك يهةية ثيَرس دريَذةثيَدةرى هةمان رةوتى فةلسةفى و لؤذيك، بةالَم  ئةوةندة "21بناسيَت
 "بةالَم ئةوةندة هةية "22لةطةلَ ثيَرسدا دةستيثيَكردوةو كار لةسةر هيَماو دةاللةت و ثةيوةنديةكان دةكات "زانستيَك 

ة ةتبةمانايةكى تر سيميؤلؤذيا نةبوو23 "ةجناميدانسيميؤلؤذيا نةبووةتة زانست، تةنها بةو كارانة نةبيَت كة ثيَرس ئ
 وشيَوة سيميؤلؤذييةكةى، تا ئةو كاتةى ثيَرس و سؤسيَر ناسانديان، بةالَم ثيَرس سيميؤلؤذياى وةكةميتؤديَكى كاركردن ب

لةطةلَ  "دزانستيَك يةكسان كردوة بة لؤذيك، بةمةش سيميؤلؤذيا بووية تيؤريَكي طشتطري و فراوان و سنوري زمانى بةزان
وانطةى ئةمةشدا هةر شتيَك ثيَش زاناى سويسرى سؤسريو زاناى ئةمركى ثيَرسةوة دةربارةى نيشانةكان وترابيَت ، لةرِ

استيدا ئةمة بؤضوونيَكى هةلَةية، ضونكة ئةو ميَذووةى رِ لة 24 "قةلَةم نادريَت سيميؤلؤذياى مؤديَرنةوة بة سيميؤلؤذيا لة
انيزمى كاركردنةى كة سيميؤلؤذيا كارى لةسةر دةكات، بةالَم لة سيميؤلؤذياى هاوضةرخدا فؤكةسى خراوةتةروو بريتيية لةو ميك

 .زياتر لةسةر دةخاتة سةر تايبةتةمةنديَك و ئةمةش لةدةقةكةدا يةكاليي دةكاتةوة 

زانستة، تا رِادةيةكي زؤر دةستنيشانكراوة و ئةو تةمومذييةي كة لةرووي ميَذووييةوة بة بوارة  وسةرةتاي سةرهةلَداني ئة     
لةبةكارهيَنانى زاراوةى نويَى  "جوليا كريستيفا دةلَيَت .مرؤظايةتيةكاني ترةوة ديارة، لة سيميؤلؤذيادا بةديناكريَت

 25"سيميؤلؤذيادا ،بةراستى ئيَمة قةرزارى ثيَرسني

                                                           
 11د. وذنانى بو داود، خطاب التأسيس السيميائى يف النقد اجلزائرى املعاصر، جملة االثر ، جامعة عمار ثاجيى األغوط ،جزائر، ص - 17
 11، ص 2011د. مجيل محداوي ،بناء املعنى السيميائى فى النصوص و اخلطابات ،، مغرب ،  - 18
 753، ص  1986معني زياده واخرون ، املوسوعة الفلسفية العربية ، لبنان ،  - 19
 114، ص  1988( بريوت، 3جملة العرب والفكر العاملى ، عدد ) - 20
 9، ص  2اميل بنفنست، يف مدخل اىل السيميوطيقا، ت : سيزا قاسم ، دار الياس العصرية ، ب . ط ، ج  - 21
  16، ص  2001بسيام قطوس ، سيمياء العنوان ، وزارة الثقافة ، عمان ، االردن ، ط ،  - 22
 10، ص1988، 1د.مازن الوعر ،مقدمة علم االشارة ، دار طالل للدراسات و الرتمجة،ط - 23
 5، ل  2007سيميؤلؤذياى زمانى سؤفيطةرى لة شيعرةكانى )مةالى جزيرى( دا، كامةران ئيرباهيم خةليل مشةختى ، نامةى ماستةر ، زانكؤى سةالحةدين ،  - 24
 15،ص1991جوليا كريستفا، علم النص ،ت: فريد الزاهى، دار توبقال، دار البيضاء، - 25
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ا كارةكاني ثيَرس بةشيَكي طرنطن لة بريكردنةوةي فةلسةيف ء لؤذيكي لةسةر نيشانةو ليَكدانةوةو ثؤليَنكردن و  لةراستيد   
 )سيميا خودي لؤذيكة بةهةرسيَ بةشةكةوة، كة بريتيية لة  "ميكانيزمي كاركردن، بؤية جةخت لةسةر ئةوة دةكاتةوة كة

ةكان تيَدا (   (Phaneronsاتة ئةو فؤرمةى كة فانريون نيشانةكان ، و Phanero scopicزانسيت فانريوسكوبي 
 26"بةرجةستةدةبن ، بةو وةسةفة سةرةتاييةي كة لة عةقلَي مرؤييداية

بةكارهيَناوة، بةالَم سةبارةت بة  (Semiologie)ئةطةرضى سؤسيَر لةوانةكانيداو لةسةرةتاي سةدةي بيستةمدا وشةي     
، لةبارةي ليَكؤلَينةوة لة ذياني نيشانةكان  يةكةم كةسة مذدةي زانستيَكي نويَ دةدات سؤسيَر "كاركردن لةناو زانستى زماندا

 ( مرؤيي ، كؤمةالَيةتي) لةناو ذياني كؤمةالَيةتيداو لة رِيَطةي ئاشكراكردنى ياساي نويَوة، كة دةتوانيَت شويَنيَكي طرنط لة 
 27"ئةم كؤنتيَكستانةوة  شرؤظة بكةين لة رِيَطةي سةرلةنويَ دارِشتنةوةي سنورو فؤرمى

بريتيية لة ويَنةي دةنطي وشةكةء  نيشانكار،  ثيَكهاتوة بؤنيشانكراوء  نيشانكارسؤسيَر واي دةبينيَت هةموو مانايةك لة    
ي وشةكة، ثةيوةندي نيَوان دال ءمةدلول ثةيوةنديةكي لةخؤوةية و هيض ثيَوةريَكي ييش بريتيية لة ماناي زةينبؤنيشانكراو

 .ثيَشوةخت وةرناطريَت 

سيميؤلؤذياي سؤسيَر بةسةر دوو تيَطةيشتين جياي نيشانةدا دابةشبووة، بةردةوامى كؤمةالَيةتي و بنةماى دةرووني هةريةك     
سروشتيَكي دةروونيان هةية، لةطةلَ ئةوةي ثيَناسةي سةرةكي بؤ زمان  نكراوبؤنيشاء  نيشانكارلةم اليةنانةي نيشانةش واتة 

(longue) و نيشانةكاني ثةيوةستة بة سروشت ء بةردةوامى كؤمةالَيةتي، لةراستيدا ئةم جيابوونةوةيةش لةوةية، كة سؤسيَر
 ودوانةكةى تريان نائاشكران وةكنيشانةي لةسةر ضوار ضةمك دياريكردوة، كة دوانيان لةثيَناسةكةدا ئاشكراو ديارن و 

 .، واقيعي دةرةكي نيشانة ، كانطا بؤنيشانكراوء  نيشانكار

 Jean Marie -ربطمنكييجان مارى كل)  لة ضارةكى كؤتايي سةدةى بيستةمدا يةكيَك لة سيميؤلؤذيية هاوضةرخةكان

Klinkenberg )نيشانةى زمانى بؤ  و تةنهاضوارييةهيَلَكاريَكى سيميؤلؤذيا ثيَيواية   )ليج)  مامؤستا لة زانكؤى و ى بةلذيكي
بةوةى سيميؤلؤذيا  28سيميؤلؤذيا لة ماناو مةبةستة ثةيوةنديدارةكان دةطةرِيَت، دةلَيَت"ثؤليَنة سيانييةكةى ثيَرس زياد كردوة

  .طةرِانة بةدواى مانا شاراوةكانى دةق و ئةو مانايانةى كة نرخ و بةهاى دةق دياريدةكةن

  :بؤضوونانةش ئةوة دةخةينةروو، كة سيميؤلؤذيا بة دوو قؤناغدا تيَثةرِبووة ولةكؤى ئة
بة قؤناغى  :قؤناغيَك كة قؤناغى فةلسةفةو لؤذيكةو هةلةسةردةمى يؤنانةوة دةستى ثيَكردوة، قؤناغي دووةمقؤناغى يةكةم: 

و زمانةوانى بةرِابةرايةتى ثيَرس و سةربةخؤبوونى سيميؤلؤذياية وةك ميتؤدو قوتاخبانة، بةهةردوو ئاراستةى لؤذيكى 
 .سؤسيَر

 

                                                           
26  - Charles s.peirce : collected papres , vol . p . 141 

 87سعيد بنكراد، السيميائيات و مفاهيمها و تطبيقاتها،ص - 27
28  -  http://almothaqaf.com/index.php/qadaya2009/63069.html 
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  :سيميؤلؤذياى كات

كات ئةو ماوانةية كة تواناى دياريكردن ، يان كاريطةرى لةسةر  ليَكدانةوى رووداوةكانيان بةثيَى كاتةكةكان هةية، واتة    
كات و كاتيش رؤلَى لة دياريكردنى كات ئةو هيَزةية لةاليةك زةمةن و لةاليةكى تريشةوة واتةكةى لةطةلَ دةقةكةدا دياريدة

مةدلولةكان لةسةر خويَنةرو ميكانيزمى ليَكدانةوةكان هةية، بةمةش كات ئةوةندة ثةيوةستة بةدةقةوة، كة ئةركى كات 
دةكةويَتة سةربةشيَك لة وشةو رستةكان، لةبةرئةمة سيميؤلؤذيا كات وةك نيشانةو هةلَطرى واتاى جياواز دةناسيَت،و 

 .كاتةكان ليَكدةداتةوة لةرِيَطةيةوة

كات ئةو ثةيوةستةيةية كة رووداوةكان ريَكدةخات، ئةو زجنريةية كة بةشةكانى ليَكدةدات، بيَئةوةى كار لةتيَكدانى        
رووداوةكان بكاتء ليَيانتيَنةطةين، ئةمةش وايكردوة كات ببيَتة دؤزي هةموو شتيَكى زيندو ء بايةخ و كاردانةوةى طرنطى هةبيَت 

 .كات لة شيعردا ثيَطةو رؤلَى هةم لة بيناو هةم واتادا هةية، 

هةموو دةقيَكى ئةدةبى بةو ثيَيةى باسكردنة لة رِووداويَك، بؤية كات ثةيوةستةيةكة بة رووداوةكان و لة ضوارضيَوةيةدا بة      
مهيَنانى واتاى مةبةستداردا دةكات، يةكيانةوة دةبةستيَتةوةو بةدةر لةوةى بةدواى يةكدا ريَكيان دةخات، بةشدارى لة بةرهة

واتة ئةو مانايةى كة نوسةر لة كاتةكةدا بةجيَيدةهيَلَيَت بؤ خويَنةر، بةمةش ئةركى سيميؤلؤذياية كار لةسةر ماناو ئةركى كات 
 .لة دةقدا بكات

ةتة بةهيَزانةى، كةدةقى ئةدةبى كات لة دةقى ئةدةبيدا هيَلَةكانى ناو دةقى ئةدةبى ثيَكةوة طريَدةداتء يةكيَكة لةو خةسلَ     
لةخؤى دةطريَت ،لة سيميؤذياى كاتدا واتا بؤ جؤرى ليَكدانةوةى واتاكةى بة جيَدةهيَلَريَت، ضونكة دةقى ئةدةبى لةبنضينةدا 
برِواى بةبوونى ضةمكى سنووردارء كؤتايى بؤ واتاء دةاللةتةكان نيية، لةبةرئةوةى كرانةوةيةكى بيَكؤتايىء ثيَكهاتةيىء 

 .هةلَوةشاندنةوةيي هةيةء  لةسةر بنةماى ئاسوى نوآء ئاستى جولَةى دةقةكة ليَكدانةوةكانى وةردةطريَتةوة

مانى ئةدةب هةروا بة ئاسانى بةكارى خؤى هةلَناسيَت، ضونكة طوزارشتيَكى  كة ;"ثيَيواية (G.Genette)جريار جيَنيت      
ةية، جارى واهةية وشةيةك زياتر لة واتايةك لة واتاى راستةقينةو يةك واتايى نيية، بةلَكو واتاى زؤرو هةمةضةشنى ه

سيميؤلؤذياى كاتيش رؤلَى  29"خوازةييةكة لة خؤدةطريَت و واتاى دةالليش  لةنيَوان مةدلوىل حةقيقىء خوازةييدا بنياد دةنرىَ
دةبيَتة بةشيَكى بةرهةمهيَنى واتايي ناو لة دياريكردنى كات و جؤرى كاتةو رةنطدانةوةى لةسةر ماناى دةقةكة هةية ، بةمةش 

دةق، كةواتة هيَنانى كات، يان هةلَبذردنى لة ناو دةقدا  لةخؤوة نيية، بةلَكو هةر كاتةو ئةرك و رؤلَ و ثيَطةى خؤى هةيةو 
كى كارا لة هةريةكشيان ض بةتةنها، يان لة كؤنتيَكستى دةقدا، هةلَطرى ئاماذةو نيشانةو مةدلوىل خؤيةتى، بةمةش بةشداريية

 .بةرهةمهيَنانى ماناى تايبةتى و طشتى دةقدا دةكات

                                                           
 285، ص1996حممد عزام، النقد والداللة،حنو حتليل السيميائى لالدب، منشورات وزارة الثقافة، سورية، دمشق، - 29



 جملة جامعة كرميان                    Journal of Garmian University                 طؤظاري زانكؤي طةرميان

41 |                                acadj@garmian.edu.krd                 Vol.4, No.4 (December, 2017) 

سيميؤلؤذياى كاتة بريتيية لة شرؤظةو ليَكدانةوةو بة نيشانةبوونى كاتى دةق بةثيَى جؤرى كاتةكةو ، ثيَيةش بيَت  وبة      
شيَوةى كؤدةكانى تر، كات دةبيَتةوة ئةو مانايةى كة دةق دةيةويَت بيطةيةنيَت،  بةمةش كات لة ميتؤدى سيميؤلؤذيادا بةهةمان 

 .بة بةشيَك لة هةلَطرى مانا شاراوةكان، يان ميتا ماناكانى ناو دةق

 بةشى دووةم
 سيميؤلؤذياى كات لةدةقى شيعرييدا

 :1957-1950قؤناغى يةكةم 

بةهؤى ئةم رةهةندانةوة  دا ئةو كاتة طرنطة دةخاتةرِوو، كةنةورؤز لةخؤيدا هةلَيطرتوةو 1953)  نةورؤز) لةشيعرى  :ديالن.1
دةسةالَت و كؤشكى زالَمء ديكتاتؤرةكان دةرِوخيَنريَن، نةورؤز بؤ كورد ميَذووى ئازادىء زيندوبوونةوةو هةستانةوةية، لةم 
شيعرةدا شاعرية ئةوة رووندةكاتةوة، نةورؤز رؤذيَكة لةو رؤذانةى كةهيَزى طةىل تيَدا كؤدةبيَتةوة، يةك دةنطىء يةكطرتويى 

تاد، واتة تاكة جةذنة كة بةبآ هيض يةكيَك لةمانة، يان ...بةرجةستة دةبيَت، بةبآ طويَدانة هيض بريو ئايدؤلؤذياء رِةنط تيَدا
كؤسثيَك ، دةنطةكان لةسايةيةكى رةنطالَةييدا كؤبكاتةوة، هةر ئةم خاسيةتةش وايكردوة ببيَتة هؤى سةرخستنى شؤرِشء 

ونةى كاوةى ئاسنطةرى هيَناوةتةوة، كة بؤ كورد سيمبوىل نةورؤزو ئازايةتيية، بؤية راثةرِينةكان لةم رِؤذةدا، ليَرةوة من
لةبةرامبةريشدا ناوى ضةندين ديكتاتؤرى سةردةمةكانى هيَناوةتةوة، واتة دةيةويَت ئةوة بلَيَت ، رؤذى نةورؤز رؤذى هيَزو 

 :يةكيةتى و سةركةوتنةكانة بؤ كورد، وةك دةلَيَت

 دوور ئاورِيَكى...ئاورِآ "

 رؤذيَكى سوور....لةرؤذى 

 ئاورِآ لةرؤذيَكى سوور

 لةتةختىَ هةلَطةرِايةوة

 !!بؤ طزنطى رؤذيَكى نةو

 31ديالن، ل....ببيَتة عيربةتيَ.....ئاورِيَ

واية ئاورِةكةو رؤذى سوورو رؤذى نةو، رؤذى نةورؤزةو سوريش خةباتى كريَكارىء ضنى ضةوسانةوةكانة كةلةثيَناو  كة      
 :دةلَيَت وئازادياندا خويَنيان دةبةخشن و هةر لة كاوةوة، ئةم هيَزة توانيويةتى دةسةالَت هةلَطةرٍِِيَنيَتةوة،وةك

 كةرِاثةرآ لةخةو

 بةرامبةر سامى شةو

 بؤ طزنطى رؤذيَكى نةو

 ببيَتة عيربةتآ ...ئاورِآ

 بؤ زالَمىَ، دارآ ، ثةتآ
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 (زوحاك)وةحةى  ...يا بؤ

 هيتلةر ءضار ء ماك

 كؤشكآ بوو بةخاكبؤ 

 ئاورِآ لةضةكوش بة شان

 32ديالن، ل......لةكاوةى قارةمان

دا دةبينيَتةوة، دوانةيةكى ثيَضةوانةو دذى لةثيَناو دةرخستنى ثيَطةى كات و هيواكان و  ( رؤذ، شةو ) كات كة خؤى لة وشةى     
اكى و ئاسؤيةو شةويش نيشانةى تاريكى و ناساندنى ئازادى و ديكتاتؤرى هيَناوةتةوة، بؤية رؤذ نيشانةى هيواو رون

ضةوسانةوةيةو لة ضواراليي ئةم دوو دذةوة، ماناكة بةرجةستة دةبيَت، لةم روانطةوة كاوةء ئاطرء ئةم رؤذة، سيَكوضكةى 
تةواوكةرى واتاى سيميؤلؤذى دةقةكةن، بؤية لةم دةقةدا هةريةكة لةم سيَيانة واتايةكى كراوةى مةدلوالوى دةبةخشن ، 

 .يَطةى ئةو سآ كةرةستة سةرةكيةوة، دةقةكةيان بةرفراوانكردوةلةر

ئةطةرضى باس لةرابردووةء لةرِووى بةسةرضونةوة كات تةواوبووةء  10/3/1955) يادى رابردوو) شيعرى  :نورى وةشتى   .2
كةلةدةقدا هةن بةردةوام ئيدى هيض كاريطةريةكى لةسةر كات نةماوةء بووةتة كاتى رابردوو، بةآلم ئةو ساتة ئازار بةخشانةى 

لةرِووى هيَزةوة كاريطةريان بةردةوامة، بةوواتايةى كات لةدةقدا بةشيَكى طرنطى ثيَكهيَنانى واتاى دةقة، بةوثيَيةى 
ساتةكانى رابردوو، ئةو رازانةى كةجوانء نرخء ياديان تيَداية، بةهةمان جوانىء بايةخى رابردوو لةطةأل زةمةنةكاندا 

ةأل ئةمةشدا ئةو جيَكةوتة الى خويَنةرء ليَكدانةوةكانى بةجيَدةهيَلَيَت، كةبنيادى ليَكدانةوةء بةستنةوةى دةثاريَزيَت، لةط
 :دةقةكةى لةسةر بونيادةنيَت،  بؤ منونة

 بةويَلَىء دةربةدةرى

 لةتامى ذيان بآ بةرى

 ئيَشء ئازار نالَةى نيوةشةو

 بةرووتىء قوتى كةم ضوو لةضاو خةو

 لةم شار بؤ ئةو شارلةم دآ بؤ ئةودآ 

 12ل......بةرةنطارم بوون زؤر درِندةى هار

لةم دةقةدا ئةطةرضى باس لةضةند ساتيَكى ناخؤشى رابردوودا دةكات، بةالَم هيَنانى نيوةشةو ئةو دةاللةتةمان       
رةنطانةمان دةداتيَ، كة ثيَدةبةخشيَت، كة ترس و ضةوسانةوةو مةينةتييةكان زؤرن، بؤية نيوةشةو ماناى ئةو ساتة تاريك و د

مرؤظ هاناى بؤ دةبات ، ضونكة ساتى خةوتن و زؤر تاريكى شةون، تاكة دةرفةتى هةلَهاتن و خؤثاريَزيية، بةآلم ئةم ساتانة  
لةدةقدا بوونةتة شتيَكى جوانى يادء بايةخيَكى طرنطيان بةدةق بةخشيوة، بةمانايةكى تر رابردو بريتيية لة ئازارو 

بةدةرى، بريتني لة خستنةرووى شوناسى دةسةالَتيَكى ديكتاتؤر، لةبةرامبةريشدا هيَزى مانةوةو بةردةوامى ضةوسانةوةو دةر
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دةخاتةروو، كة توانيويةتى هةموو ئةم كؤسثانة بربِيَت، بؤية ئةطةر ئةم كؤسثانة نةيانتوانيبيَت شكستى ثيَبهيَنن، ئةوا 
 :طرفتةكانى يار ناتوانن ضؤكى ثيَبدةن، وةك دةلَيَت

 لةكاتى كةوا بلَيَسةى ئاطر

 لةناخى دةروون دةرئةضوو لةثرِ

 ئاطرى هيض كات ناكوذيَتةوة

 طرِء رووناكى دانةمريَتةوة

 ئا لةم كاتةدا طيانيش راثةري

 ريَطاى هاتء ضؤى تؤ هاتةبةرى

 تا وةك رؤذى رابردوو

 بةآلم دواقسة ئةلَيَم

 باش بثرسة كةمن كيَم

 ئةطةرضى دلَت شكا بآ

 وةرطيَرِا بآرووت لةمن 

 16-14ل........ثةيوةندميان ثضرِابيَ

ئةوةى ئةم نةمريةى بةو دةقة بةخشيوة ئةوةية، ئةوساتة جوانانةى كةلةرابردوودا هةبوونء بوونةتة ياد، ضونكة دابرِان         
ونةتة بةشيَكى دانةبرِاو و روويداوة، بةآلم الى شاعري ئةم ثةيوةندية بةردةوامةء ئةم جوانيانة لةدةقدا بةردةوامن، ضونكة بو

بةردةوامى ذيانى شاعري، واتة كاتى رابردوو هيَشتا ئيَستايةو الى شاعري نةبوونةتة رابردوو، بؤية بةم هيَزى ئيَستاييةوة 
 :ليَيان دةرِوانيَت، وةك دةلَيَت

 من بةدووتةوةم تؤ خؤشةويستى

 من دلَم ثاكة طةرضى تؤ ثةستى

 بةمنسويَندم بةو دلَة كة دابووت 

 بةو ضاوة جوانةى برِيبووتة من

 بةيادى جاران رؤذى رابوردوو

 بةكاتى طةرمء ساردى بةسةرضوو

 ئيَستاش هةروةها يادى تؤ ئةكةم

 16ل......لةكوآ بتبينم بؤت كرِنؤش ئةبةم

اتوانيَت ليَيان كاتى رابردوو بؤ شاعري بريتيية لة ذيان و هيواو جوانى، بؤية طةر دابرِانيش روويدابيَت، شاعري ن       
 .دووربكةويَتةوةو بةهؤى ئةو جوانييةى كة لة دلَى شاعريدا دروستيكردون، وادةكات شاعري رابردوى بةزيندويي لةال مبيَنيَتةوة
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دةيةويَت باس لةبةهار بكات، كة كاتء وةرزيَكى  دياريكراوى  دا كة(  ( 1957 جوانى ى بةهار) لةشيعرى  :كامةران موكرى.3
ى جوانيية، واتة ئةوة بةهارة كةجوانة، نةك جوانةكة بةهاربيَت، كةواتة ليَرةدا قسة لةسةر خودى كاتة كة خاوةن سيفةت

وةرزى بةهارة، جوانى بةهاريش لةو دميةنة جياوازانةداية كةلةناو ئةم وةرزةدا هةن، واتة جوانييةكةى خودى دميةنة 
نةدا روودةدةن، شاعرييش دةيةويَت لةرِيَطةى ئةم دميةنة جياوازةكانى كاتةكةية، كةلةوساتة، يان كاتة دياريكراوا

 :جياوازانةوة، طرنطىء بايةخى بةهار لةضوارضيَوةى جوانييةكانء كاريطةريان لةسةر مرؤظ خباتةرِوو، وةك دةلَيََت

 بووكى بةهارى جوانى رِازاوة

 لةكوردستانا خةميةى هةلَداوة

 ورشةى ثةرِةى طوأل، وةك ورشةى نيطا

 عاشق بؤى ئةبآ شةيدابلبلى 

 طوأل كاسةى بادة، شةومن بؤتة مةى

 مةل مةستء سةرخؤش دةمى ثرِ ئؤخةى

 وةكو فريشتة طولَى هةلَوةريو

 76ل ...................لةسةرسنطى ئاو، جؤطةى وةكو زيو

سةرخؤش بن، بةمانايةكى تر ئةو كةواتة ئةوة هيَزى كاتةكةية وا دةكات  بولبول عاشقى طولَةكان بيَت و دلَةكان مةست و       
تايبةمتةنديانةى كة بةهار لة كاتيَكى دياريكراودا دةبيَتة خاوةنيان، ئةو كات و ساتانةن كة دةتوانيَت هةمووان كؤبكاتةوةو 
جوانى و خؤشى ببةخشيَتة كؤى طشتى سروشت، بؤية جوانيةكان دياريكراون و كاتيَك لة كاتةكان دةبيَتة هةلَطرو مانابةخشى 

 .ئةم جوانييانة، بؤية شاعرييش ئةو كاتةى  بةهارى كردوةتة دةاللةتى ماناى شيعرةكة

 :1962-1958قؤناغى دووةم 
دةكات، ثاش ئةوةى عةبدوسالم  1958يان كودةتاى  1958دا كةباس لةشؤرِشى تةموزى (تةموز 14)لةشيعرى  :ديالن.1

ةهاوكارى ئةفسةرة نيشتمانىء ئازادخيوازةكان ،دةستى بةسةر ةوة كةلةذيَر فةرمانى دابوو، ب(20)عارف لةريَطةى ليواى 
سوثاى طشتى ء راديؤو تةلةفزيونء تةلةفوندا طرت ، سيستمى ثاشايةتى فةيسةلَى دووةم روخيَنراو سيستمى كؤمارى 

ةى دلَةكان بةسةرؤكايةتى عةبدوسالم عارف راطةيةنرا، شاعرييش لةم دةقةدا دةيةويَت لةرِيَطةى بولبوىل ئاوارةوة، بةست
خباتةرِوو، كةبةهؤى ئةم شؤرِشةوة روويانداوة، ضونكة سيستمى ثاشايةتى، سيستميَكى ثاشكؤيى بةريتانى بووةء ئابوريش 
لةخزمةتى بيانى دابووة، بةتايبةتى نةوت، بؤية ئةم شؤرِشة بؤ عرياق ئازادكردنى عرياق بوو لةدةستى بيطاتة، لةبةرئةمةش 

ى طةشاوة دةخاتةرِوو، شاعري دةيةويَت هةستى خةلَكى لةضواردةى تةموزدا خباتةرِوو، واتة بةستةى دلَةكان بةشيَوةيةك
ضواردةى تةموز ساتيَكى ميَذوويي و هيَزو ئوميَدى رزطاربوونى طةىل عرياقة لة ذيَردةستى بؤ سيستمى كؤمارى، ئةم ميَذوةش 

  :ةك دةلَيَتبةردةوام هةلَطرى ماناو دةاللةتى جياوازو تايبةمتةندى خؤيةتى و
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 بةستةى دلَى ، لةسةر مةستء طةشكةدار    بؤم خبويَنة ئةى بولبوىل ئاوارة         

 مةستى كاتآ لةهاوين دا بةهارة              بةستةى دلَى، ثرِ لةتريقةء هةستة      

 ئامسان بووكء ئاويَنةكةى نزارة     بةستةى كاتآ ضيمةن بةفةرِ بةشؤية            

 98ديالن،ل ...طؤرِكراوةى هةلَ لووشينى ئازارة   شادى ئالَىء رِازاوة               ...كاتآبةستةى 

تةموزة، كة لة بةهارةوة دةستثيَدةكات و لة هاويندا  14مةستى كات، مةستى زةمينة رةخساندنى هةلومةرجى شؤرِشى 
ية، بةالَم بؤ ئةم شؤرِشة سةرةتاى بةهاريَكى نويَيةو سةردةكةويَت، بةمانايةكى تر ثيَش هاوين لةطةلَ وةرزى طةرماو بيَزاري
 .تيَيدا هيواو ئوميَدةكان دةطةشيَنةوةو بةهيواوة لة ذيانيَكى نويرَت دةرِوانن

 :يان دةلَيَت

 واناشتنى ضنارو دار هةنارة      بلَىَ لة جيَى ثةتء دارى قةنارة               

 شادمانىء كامةرانى بةبارة        بلَىَ لة جيَى ضةرمةسةرىء بآ زارى        

 بآ كارة ...بةستةييَك بآ ئةم خةلَكة هةلَ سةنطيَنآ           دوورة ثةريَز رابطرآ 

 99ديالن، ل ...بةستةييَك بآ بلَىَ هانآ سةربةستى                 طةليش ئةوا ئازادء بةختيارة

ى كاتى  طةرماو لوتكةى هاوينة، بةالَم  ليَرةدا تةموز رؤذى ئازاد كةواتة كات كاتى سةرهةلَدانى هيواو ئوميَدةكانة، ئةطةرض
بوونة لة ثةت و سيَدارةو ضةرمةسةريةكان، رؤذيَكة تيَيدا  خالَى وةرضةرخانيَكى نويَية لة سيستم و هةنطاونان بةرةو ئاسؤكان 

 .دةستيثيَكرد، بؤية ميَذويةكى طرنط و بةبايةخة لةالى طةالنى عيَراق

بةهةمان شيَوة بةرؤذى شادىء ئازادى دةزانآ، ئةوة دةخاتةرِوو كةدةبيَ  1959)  نةورؤزى كورد)  لةشيعرى  :كامل ذير.2
كةخؤى نوآ دةكاتةوةء ئازادىء سةربةخؤيى رادةطةيةنيَت، دةلَيَن ئةبآ كورد سةربةخؤ  (21/3)سروشتيش مةبةستى لة

الى كورد رؤذى ئازادبوون و سةربةخؤبوونةو ميَذووي سةركةوتن و  ئاآلكةى هةلَبكات، واتة ئازادء سةربةخؤبيَت، ضونكة نةورؤز
، ضةنديَك كورد (3/21)رزطاربوون لةم رؤذةدا ئةوةى سةملاندوة، بؤية شاعري دةيةويَت بلَيَت لة ذيَر سايةى ئةم ميَذووةدا

طةليَكى يةكطرتوو نيشاندةدةن، ذيَردةستةش بيَت، وةك ميللةتيَكى يةكطرتوو سةربةخؤ خؤيان دةردةخةن و هةمان هةلَويَستى 
  :وةك دةلَيَت

 ئةمرِؤ نةورؤزة، جةذنة هةراية        سةرثرِ لةسؤزى شايى ء ئاهةنطة

 ئاآلى ضوار رةنطم الهةلَكراوة     ئةمرِؤ لةالى من خةنة بةنانة     

 سروشتيش ئةلَىَ كوردى قارةمان     ئةبآ سةربةخؤ هةلَكا ئاآلكةى

 كوردستانى جوان      ديلى ء ذيَر دةستى ئيرت تاكةى؟يةك بطريَتةوة 

 .مذدةم ئةداتآ نةورؤزى ئةمساأل     باوةرِى هةية، تازةيةو  وردة

 25هةلَبةستةكانى زيرةك،ل ....ثريؤزء بةرزء رؤشن ء ساماأل         تاكة ريَبازى نةتةوةى كوردة
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ى مافةكانة، هيَزى كؤكردنةوةى كوردو راطةياندنى ئازاديية، لةاليةك كات بريتيية لة نةورؤز، كاتى كؤبوونةوةو وةرطرتن
ية ئةو هيَزة دةبةخشيَتة هةم شاعريو هةم خةلَكى كوردستان و خةباتى كوردستان بةطشتى كة ئايندةى  21/3كةواتة ئةوة 

 .تاد....و بارى سياسى و نزيكة، واتة نةورؤز كاريطةرى زؤرى لةسةر سايكؤلؤذياو نةستى تاكى كورد هةية، بةبيَ جياوازى شويَن

دةيةويَت بلَيَت طةليَك ضى ويست ثيَيدةطات، ئةطةرضى ديارى  (1958)(دياريى نةورؤز))لةشيعرى  :كامةران موكرى.3
نةورؤزةكة بريتيية لة ضةثكيَك نيَرطز، بةآلم لةاليةك نيَرطز سيمبوأل ء ناسنامةو نيشانةى هاتنى جةذنى نةتةوةيى كوردة، 

ة خودى نيَرطز، ثيَشكةشة بةضةند ضينيَك و بةطيانى ئةوانةى، كة لةثيَناو ئةم طةلةدا طيانيان بةخشيوة، لةاليةكى تريشةو
كةواية نةورؤز الى شاعري يادى شةهيدانة، نةورؤز هيَزء وزةى خةباتة، بؤية ئةم رؤذةى هةلَبذاردوة بؤ ثيَشكةشكردنى ئةم 

 :بؤ كورد  هةلَطرى ضةندين ماناو مةدلوىل جياوازة، بؤمنوونة 21/3 طولَةى كةسيمبولَى ميوانى ء هاتنى بةهارة، كةواتة

 لةنيَرطسء طولَى نةسك       بؤ رؤذى نةورؤز سآ ضةثك            

 بؤ طةىل كوردى قةرةمان      ئةكةم بةديارى يةكى جوان             

 ئةطريَتة باوةش (طرِ)ئةم ضةثكة طولَةى من ثيَشكةش             بةوةى 

 لةخةبات ثشوو نادةن    بةو الدانةى كة بؤ وةتةن                 

 ثيَشكةش بةتؤ بآ داية طيان    ئةم ضةثكة نيَرطسةى ذيان              

 كورِة طةجنةكانى كوشنت    بةتؤ ء، بةو ذنانةى دوذمن               

 لَةثيَشكةش بآ، بةهاورِيَى ثالَة                بةوةى ذيانى ال تا

 109كامةران موكرى،ل ...بةهةذارانى شارء دآ                       بةبآ كةسانى سةرةرِى

كةواتة ئةم ثيَشكةشكردنةى نيَرطزو طولَ لة رؤذى نةورؤزدا، نيشانةى هيَزى كاريطةرى ئةم رؤذةية لة باطراوندى دةرونى كورددا، 
طيانى تاكى كورددا و باشرتين ساتى ئةو خةالَتانةى كة ثةيوةندى بة  ياخود ئةم ميَذووة هيَزو ئريادةى نويَ دةكاتةوة بةبةر

 .نةتةوةوة هةية، رؤذى نةورؤزة

دا  طؤران  زؤر بةئاشكرا نةورؤز بةهيَزى رووبةرِووبوونةوةء نةهيَشتنى ئازارةكان (1960(-نةورؤز)لةدوو شيعر لةسةر  :طؤران.3
ةء بةدةستهيَنانى ئازادىء سةركةوتنة، نةورؤز كؤتايى هيَنانة بةسيستم و دةزانآ، بؤية نةورؤز الى كورد هيَماى نويَبوونةو

 :ناخؤشيةكان، ئةم هةولَةش بؤ هةموو نةتةوة ذيَردةستةكان وزةيةء كردويانةتة رةمزى بةرةنطارىء رزطارى، وةك دةلَيَـت

 ئةى نةتةوةى كاوةى زجنري قةف قةف برِ

 رؤذى نةورؤز داى بةهةورى زستان ، درِ

 ى ئةذدةهاكى لةطةردنتازجنري

 نةتةوةيةك دامالَى ثيكى ئاسن

 شةوى ديلى بوو بةرؤذ ،خةم بةشادى

 .زستان طةرِا بة بةهارى ئازادى
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 ئةى هاوضنيء هاو نةتةوةى كاوةى مةرد

 تؤيش بةبازووى خةباتى سةختى وةك بةرد

 شةرِ فرؤشء، ئيمثرياليستء ناثاك

 وا داثلَؤسة كة يةكسان بن لةطةأل خاك

 رطيز، سةر هةلَ نةبرِن ويَنةى مارئيرت هة

 309طؤران،ل ........هةنطوينى ذين لةمرؤظ ثرِ كةن لةذار

كةواتة ليَرةدا شةو نيشانةى زولَم و زؤرى و ضةوسانةوةو رؤذيش نيشانةى هيواو ئازاديية، رؤذى نةورؤزيش ئةو ساتةية، كة 
 .هيَزى بوون  و ميَذوو دةبةخشيَتة كورد

دا كة بةخةباتء ئاواتى طةىل دةزانآ، بةوةى ضواردةى تةموز رؤذى كؤتايى هاتن بوو (1959-ضواردةى تةموز)ياخود لةشيعرى 
بةسيستمى ثاشايةتى ء ئيمثرياليزم بةوثيَيةى ثاشايةتى عرياق لةطةأل وآلتى بةريتانيادا بوو، بؤية ئةم رؤذة، رؤذى 

 :يَتكؤتاهاتن بة ثاشكؤىء سةربةخؤ بوونى وآلت دةزانآ، وةك دةلَ
 !تؤ ئاسؤى ئاواتى طةىل 

 !تؤ خؤشرتين كاتى طةل 

 ضواردةى تةموز ضواردةى تةمووز

 تؤ هةلَهاتى، شةو دوايى هات

 رؤذى طةىل عرياق هةلَهات

 رووناكى كةوتة رووى وآلت

 بذى  شؤرِش بذى خةبات

 414طؤران،ل....دةزطاى دةرةبةطى شكا  ئيمثرياليس ئابرِووى تكا

بريتيية لة رؤذى ئازادى  طةىل عرياق و كؤتايي هاتن بة زولَم و زؤرى ثاشايةتى، كة بةرامبةر بة طةىل كةواتة ضواردةى تةموز 
عرياق بة هةموو نةتةوة جياوازةكانةوة كردوة، شةويش نيشانةى ستةم و زولَمى ثاشايةتى و ذيَردةستةى طةىل عرياق بةطشتى و 

ى هيواو ئوميَدى ئازادى و سةربةستى خةلَكيية، كةواتة نةورؤز لةم طةىل كورد بةتايبةتى، هةرضى رؤذة نيشانةى هةلَهاتن
كؤدةقةدا كاتى مانا بةخشةو هيَزو دةاللةتى جياواز دةبةخشيَت بةخويَنةرو ليَرةوة دةبيَتة نيشانةيةكى ضاالكى دةقةكان، 

ى طةىل كورد، بؤية بةردةوام لة بةمانايةكى تر نةورؤز بووةتة شوناسنامةى ئازايةتى و هيَزى بةخؤداضوونةوةو طيانى بةرطر
 .قؤناغة دشوارةكانى ذياندا، ئامادةيي خؤى دةسةمليَنيَت و كاريطةرييةكى بةهيَزيش بةجيَدةهيَلَيَت

 :1969-1963قؤناغى سيَيةم 

دا ئةوة دةخاتةرِوو، كةشةو بةوخاسيةتةى كةتاريكة و خاسيةتيَكى نيَطةتيظة،  (1968)(شةو)لةشيعرى  :كامةران موكرى.1
بةآلم لةبةرئةوةى لةشةودا دةتوانيَت بضيَتة الى خؤشةويست، دلَدارةكةى، بؤ ئةمة خاسيةتى تاريكييةى بة ثؤزةتيظى شةو 
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ةوةى شةو واتة ئارامى، بيَدةنطى،نهيَنى، داناوة بؤ طةيشتنة الى يار ، واتة شةو خاوةنى تايبةمتةندى و خاسيةتى خؤيةتى، ب
  :وةك دةلَيَت

 مانط كةثيَلَووى هةورى ليَكنا، من دةمم  برد

 بؤ ئةستيَرةى دةمء ليَويَكى وةك ياقوت

 ضرؤء ئةستيَرةكانء مانط ، نيَرطزء طول

 خونضةى وردى ئاألء ناسكى لقء ضلَ

 كةزانييان لةوان شرينيرتة روو و سنط

 ن بردة بةر طزنطهةموو يةكسةر ثةنايا

 مناآلنى ناو شةثؤىل دةرياى هةتاو

 ريَيان تةنيم بةدةزوولةى سةرجنى ضاو

 مةطةر ديسان لةثشت ثةردةى شةودا بآ دةم

 300ديالن، ل.......بنيَمةوة سةر مانطى روو و هةورى ثةرضةم 

لةطةلَ يارةكةيدا هةيةتى، بةمانايةكى كةواتة شةو ليَرةدا وةك خاسيةتى و هؤكارة بؤ طةيشتنة يارو شاردنةوةى ئةو رازانةى 
 .دى شةو بةمانا ثيَضةوانةكةى دةاللةتى ثؤزةتيظ بةكارهيَناوة

طرنطى رؤذ كة لةخؤيدا بريتيية لةكات لةوةداية، ئةم شيعرة  (10/12/1964)(ئةى رؤذ)لةشيعرى  :حةسيب قةرةداغى.2
انةية دةكات، بةوةى رؤذةكانى لةشةوة تارةكانى لةنوطرةسةملان نوسراوةو باس لة خراثى و ناخؤشيةكانى ئةم بةندخي

ناخؤشرتو خةماوى ترة، خودى رؤذيش بريتيية لة كورد، لةئازاديةكانء شةويش رذيَمء زلَم ء ناداديةكانى سياسةتى 
عةبدولسةالم دةكات، كةلةدذى كورد ثيادةى دةكةن، واتة ثيَضةوانةى شيعرى ثيَشووتر رؤذة، وةك يةك رؤذ، ض وةك ئةو 

 :ردةمة بة نيَطةتيظ بةكاردةهيَنيَت، وةك دةلَيَتسة

 ئةى رؤذ شةوى تار ثةنطى خواردووة       ئاسؤى دةم كةىل ئةوا شاردةوة

 ثةجنةرةى لةسةر شارى سةد ئاوات        وا داخستوة كة وازى نةكات

 وا بالَى رةشى خؤى داهيَشتووة             توآ بةتوآ ئةرزيش تامى ضيَشتوة

 اخى شةومان كرد بةشيَو     كاسةى ئاراميش ثرِبوو هةتا ليَوئةوةندةش د

 شةوى وانةبووة ئةى رؤذ بةضاوت          ئةيةوآ ون كات شؤرةت ء ناوت

 شةو بيَنةوة يةك وةك ضاوى ثةثوو         كة لةطةل رؤذا بكريَت رووبةرِوو

 بثرذيَنةسةهؤلَبةندانى ريَوبان بشكيَنة               طوآلوى طزنط جوان 

 بيبوذيَننةوة بةهارو جوانى                  بزةى سةرليَوو خةندةى بةيانى

 دلَدارانى تؤ لةسةيرانطاى ذين              ديَنة ئاهةنطء نةرم هةلَثةرِين
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 86ل....."كةرناظالَةكة"سةدثيَك هةلَ ئةدةن لةو ضاوة كالَة      شةويش بآ ئيرت هةر 

دىء رزطارى جياوازى نييةء كاتى خؤشني، بةآلم ذيَردةستى، يان نةبوونى ئازاديةكان، شةو كاتى كةواية شةو و رؤذ بؤ ئازا
ئازارء سزادانةء رؤذيش بةهةمان رِةنطدانةوةى ئازارةكان سيس دةبيَت وطريؤدةى ئازارةكان شةوة، بؤية شةو ورؤذ لةطةأل ئازاديدا 

يكى و نةبوونى ئازادى و بوونى زؤلَمةو رؤذيش بريتيية لة هيواو كاتى بةختةوةرين، كةواتة لةم دةقةدا شةو نيشانةى تار
 .ئوميَد و ئازادى و هيواى ئاسؤ

 (1930ئةيلوىل  6)ئةطةرضى شيعرةكة باس لة رِاثةرين  (1967)(هيَشتا لةثشتى باوكا بوون)لةشيعرى  :شيَركؤ بيكةس .3

ء خستنةرِووى ئةو كات ء كةسانةى كة لةو رؤذةدا رِؤلَيان دةكات، بؤية باسكردنة لةرووداويَكى ميَذوويى بةشيَوةيةكى طشتى
لةسةر راثةرِينى بةر دةركى سةراى شارى سليَمانى هةبووة، واتة دةيةويَت بلَيَت ئةوة ئةو راثةرِينةية، كة كوردى لةناو 

ةثاندنى نويَنةرايةتى و ئةشكةوتى زولَم و زؤريدا هيَنايةدةرةوة، بؤية بةردةركى سةرا، واتة كؤدةنطى كورد بةرامبةر بة س
قبوولَنةكردنى ذيَردةستى، كةواتة كات بريتيية لة هيَزى بوون و هةستانةوة، بةوةى كورد شةو و رؤذى زؤر بةسةر هاتوةو 
شةوةكان نةيانتوانى كورد لةناو قةالَيي تاريكيدا بشاريَتةوة، بةالَم هيَزى مانةوةى زؤر لةوة بةهيَزترة كة بةنيازن لةناوى 

 :وةك دةلَيَتبةرن، 

 ئةوسا ئيَمة هيَشتا لةناو ثشتى باوكابووين

 لةدةروونى غةيب ء دنياى ضاو تاريكابوون

 كةبروسكةى طيانى كوردستان ..هيضيان نةبوون

 لةناو شةوا رؤذى روونى نويَى دانةطريسان

 طيان بلَيَسةى بةردةركى سةرا "ئةيلوىل"كة

 تةرمى رؤلَةى لةسةردةستى هيوا ئةطيَرِا

 ةى خويَن لةشى خاكى تينوى سوور ئةكردكةفوار

 كةتاريكى لةذيَر ضنطى هةلَمةتا ئةمرد

 طلَثةى شيعرى لةسةر يارةدا "ثريةميَرد"كة

 لةدرِكةزى رقء كينةى دوذمن بةرئةدا

 بريو رووناكى نةبةردوو ئازا "بيَكةسى"كة

 ثشكؤى شيعرى بةناو دلَى رةشا ئةضزا

 هةردازامى شةبةق لةكةذوو  ...كةخؤرى دةم

 131تريفةى هةلَبةست، ل ......بةيةخةى كورددا ...ئةكرد ...لةخويَن ضةثكى ، طولَى
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بةكارةكتةرى سةرةكى هيَناوةء ئةوة رووندةكاتةوة لةو كاتانةدا شارى  (ئةيلول، ثريةميَرد، بيَكةس)لةم دةقةدا هةريةكة  لة
ز خستى كوردى تيَيدا زالَكرابوو، بؤية لةم ساتانةء ئةو سليَمانى نادادثةروةرىء سةثاندنى سياسةتى خؤ ويستانةء ثةراويَ

 .دةنطانة ئةوةيان راطةياند كةشارى سليَمانى تةنها هى خؤيةتىء خؤشى حوكمى خؤى دةكات

 :1975-1970قؤناغى ضوارةم 
ئازارةكانيش ئةطةرضى تةواوى شيعرةكة، باسكردنة لةخةم ئازارء كؤى طشتى  ( 1970بؤ نةورؤزى )شيعرى   :شيَركؤ بيَكةس.1

ئةو نةهامةتىء شةرِانةى كة بةسةر كوردا هاتون، لةهةمانكاتدا شاعري ثيَيواية ثةيوةستة بةبراكوذى كورد خؤيةوة، بةآلم 
شاعري زؤر لةو تاوانء ئازارانةى ثةيوةستكردوة بة نةورؤزو نةورؤز بة هؤكارى سةركةوتن دةزانيَت، راستة نةورؤز تاكة جةذنى 

تةواوى كورد بةهةموو ئايدياء رِةطةزو ئاينى جياوازةكانةوة كؤبكاتةوة، بةآلم بةشيَك لةو تاوانء خةباتة  كوردة، كةدةتوانيَت
 :بةالشعور ثةيوةست دةكاتةوة بةدةرةوةى كورد خؤيةوة، بؤمنونة

 ئةى فريشتة تادويَنى بوو

 :هةلَبةستةكامن

 وةكو طةرووى ...دلَيان تةنط بوو

 ثرِ لةطريامن

 يا خامؤشء مات بوونلةقةفةزى تاريكى 

 دوور لةخؤراطةى ،

 بةهاريَكى نيازء ئاوات بوون

 وةكو ساواى شري ليَ برِاو

 !شةوطار نةنوستوو

 :دةمى وشكيان ئةطيَرِا بؤ

 .طؤى مةمكى مردوو

 ...وةكو بيَضوى ضؤلةكةى ناو

 هيالنةى جآ ماو

 بؤ ، ...با لَةفرِآى هيوايان بوو

 188نويةتيم،لمن تي ...................تنؤكآ ئاو 

بةهار ض وةك سروشت، ض وةك ساتى كرانةوةو هيواو ئوميَدى مرؤظ، بريتيية لة كاتيَكى هيواخوازى ناخى شاعري، ئةم كاتةش 
 .لةو كاتة ناخؤشانةوة سةريانهةلَداوة، كة تةواوى ذيان و  بريكردنةوةى شاعرييان داطريكردوة

 بةهاوارى :ياخود دةلَيَت
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 نطمتؤقيَنةرى كاوةى ناو دة

 لةطةلَ مارى ئةذدةهاكى ذينتا

 187من تينويةتيم، ل ...............ئةجةنطم

كةواتة  ذينيَك كة ذينى ديكتاتؤرى و ئةذيهاكيية، بووةتة كات و ساتى ئازارةكانى ناخى خودى دةسةالَت لةاليةك و طةىل كورد 
 :لةاليةكى ترةوة، ياخود دةلَيَت

 بووتريفةكةى مانطى برييان تةماوىء ليَأل 

 بةربةيانيان بةدواى شةوى

 !ويَأل بوو ...تاريكا

 كةشتى ى بةختيان روو لةطيَذى

 !سةختى طةرداو بوو

 وةرزى سالَيان دنيايةكى بةبآ هةتاو بوو

 تادويَنآ بوو نةورؤزةكةت

 ديلى زستان بوو

 189من تينويةتيم، ل ......جيَطةى ذيَر ثيَى رقء تاوان بوو ...ضةثكة نيَرطز

شاعري ثشبينى نويَبوونةوة دةكات ء بةهار بةهؤكارى سةركةوتن ء كؤتايى هيَنانء تةسليم بوون دةزانىَ، بةالَم ئةم ئةطةرضى 
روانينةى لةو ساتانةوة بةرهةمهيَناوة، كة كوردى تيَدا ضةوساوةتةوةو زةمةنيَكى زؤرة خؤرى ئازادى ليَطرياوة، بةوةى ئةوانة 

لة تاريكى درووستبوون و بؤ تاريكيش دةذين، يان بةبيَ تاريكى ناتوانن بذين، بةوةى ناتوانن لة رووناكييدا بذين، ضونكة 
 :رووناكى و بةرةبةيان سةرةمةرطى ئةوانة، ياخود دةلَيَت

 ئةى فريشتةى ئازادى ذيان

 هةنسكى طريان ...خؤت ئةزانى فرميَسكى ضاو

 ضةند قوولَثى..ضةند برِ بذيَن

 ناسؤر هةلَبدةن

 :ؤ شادى ى بةهارئةجنام ئةبآ سةر ب

 شؤرِبكةن

 ئةبيَ تيشكى خؤرى هيوا

 ضاو هةلَبييَنَ

 بؤ يةكيَتيى يةكرتى بذين ...ئيَمةش هةموو

 دةبا ئيرت طريانى ضاو
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 190ل......................................خؤش بكاتةوة

و نةورؤزو  3/12ارو ميتا ماناكةشى كةواتة كات لةم دةقةدا كاتى هيواو ئوميَدو هيَزو بوونى طةلة، ضونكة وةرز وةرزى بةه
 .دا بينى 1991هيَزى طةلة، ئةم سةرشؤرِكردنةى بةهاريشمان لة راثةرِينى بةهارى

شيعريَكة باس لةيادةوةرى ء ياكردنةوةى شاعري دةكات، ئةطةرضى  (زستانى ثار لةطةلَما بووى)لةشيعرى  :عةبدولَآل ثةشيَو.2
نوسيويةتى، بةآلم لةطةأل بوونى ئةو هؤكارة، بووةتة هؤى خةمى دورىء سةرمانةبوون، لةمؤسكؤو لةوةرزى ساردىء لةدوريدا 

بؤية زستانى ثار بةهؤى يادى ئةوةوة ئةم طرفتانةى نةبووة، بةآلم لةزستانى ئةمسالَدا طرفتةكان سةريانهةلَداوة، ثةيامى 
نى ضارةسةركردنى طرفت و بةربةستةكانى كاتة، كاتى دةق، ثةيامى ساردى و سةختى و طرفتى لةخؤدةطريَت، بةالَم يار هةويَ

بةمانايةكى تر كاتى بؤ نيشاندانى ئازارةكان بةكارهيَناوةو باشرتين كاتيش كاتى زستانة، واتة لةريَطةى زستانةوة ئازارةكان 
 :بة خويَنةر دةناسيَنيَت ، وةك دةلَيَت

 :زستانى ثار لةطةلَما بووى

 لةم شارةدا

 تا بةستةلَةك

 خةكةى ليَ دةردةضووطولَة ميَ

 تا ضلورة

 بةطويَسوانةو درةختةوة سةوزدةبوو

 :زستانى ثار لةطةلَما بووى

 تةرِى نةدةكردم–باران 

 ثةجنةى نةدةبردم -زريان

 طولَة طةمنيَكى طةرميَن و

 51ل...كولَؤ بةفريَكى كويَستامن لةطةأل بوو

عرية، لةطةلَ هةموو ئةو نةهامةتي و ئازارانةى، كة دوورى يار كةواتة ليَرةدا زستان هيَزى بةرةنطارى و رووبةرووبوونةوةي شا
 .بؤى دروستكردون

دا لةطةأل ئةوةى باسكردنة لةو ساتةى دوو ريَبةندان، بةآلم  (دووى ريَبةندان)لةشيعرى  :سوارةى ئيلخانى زادة .3
كؤمارى كوردستانةو ئةمةش واتة بوون و  لةهةمانكاتيشدا ثةيامة بؤ طرنطى ئةم ساتة، لةاليةك ئةم ميَذووة يادى دامةزراندنى

راطةياندن و ناساندن وةك نةتةوةو دةولَةتة، بؤية  يةكةمني كاتي ناساندن و جارِانى بوونيةتة لة سةردةمى مؤديَرينةدا، 
ان، لةاليةكى تريشةوة  بؤ خةبات ريَنويَنيكردنةء بؤ رذيَميش سةرليَشيَوانة، ضونكة وةرزى سةرماو بةفربارينة  لةشاخةك

بةمةش باشرتين دةرفةتى خةباتكردنة، واتة دووى ريَبةندان نيشانةى سةرلةنويَ دةستثيَكردن بةو هةلَمةتانةى كة دوذمن 
 :دةثسيَنن، يان دةتؤقيَنن، دووى ريَبةندان ساتى تؤلَة  سةندنةوةو نيشانةى هيَزى شؤرِشطيَرِةكانة، وةك دةلَيَت
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 دةخماتةسةر بةستةو بةندانبريةوةرى دوورى ريَبةندان          

 ريَبةندانى ريَنويَنة                    لةداطريكةر سةر شيَويَنة

 هةآلت لةهةموو دياران    ثيَ ثيلكةى ديَو تةختى تاران–هةآلت 

 46خةوةبةردينة،ل...........دوذمنى كورد جيَ ثيَ ليذة            بابطيَرِين طةرِةالويَذة

  :يان

 "شةو بؤ ميَران وةك قةآلية"نةزيلةى ثاثيزان واية                

 شةوةى شةو لةشى كوشيبووين     ريَبةندان ريَطاى تةنيبووين

 طيامنان خارا بةدةردو ئيش          ريَطاى ئازادين طرتة ثيَش

 49خةوةبةردينة،ل .......ثاش ضةند ساأل لةنوور دوورميان      هةلَبوو ضراى مجهورميان

هةرضةندة شةو نيشانةى تاريكى و كوشنت و زولَم و دواكةوتويية، بةالَم ليَرةدا شةو بووةتة هيَزو ثشتيوانى و ريَنويَنى، واتة 
ئةطةرضى شةو ئازارو نةهامةتى بةدواى خؤيدا دةهيَنيَت، بةالَم لةهةمانكاتيشدا هيواو ئوميَديَكة بؤ طةيشتنة ئازادى، شةو 

 .ايةكى رووناكى بؤ سةربةحؤيي بة كورد بةخشى، كة راطةياندنى كؤمار بوو  لةو شةوةداسةرةتايةكى نويَ و هيو

 ئةجنام

 :لةئةجنامى ئةم ليَكؤلَينةوةية دةطةينة ئةوةى كة

 :ئةجنامة طشتييةكان

 .سيميؤلؤذيا الى ثيَرس ثةيوةستة بة لؤذيك و الى سؤسيَر ثةيوةستة بة زمانةوة

خبانةو ميتؤديَكى طرنطى ليَكدانةوةى دةق و تةواوى ثيَكهاتةكانى دةق و دةرخستنى رؤل َو سيميؤلؤذيا لةمرِؤدا بووةتة قوتا
 .ئةرك و كارنامةى هةريةكة لةم ثيَكهاتانةى دةق لةناو دةقدا

بةثيَى سيميؤلؤذياى كات، كات لة تةواوى دةقةكاندا بوونى هةيةو لةطةلَ ئةم بوونةشدا بةشيَكى طرنطى ميتا ماناى دةق 
 .لةخؤدةطريَت

 :ئاماجنة تايبةتييةكان

 .ثيَطةو رؤلَيَكى طرنطى لةناو دةقدا هةية 1975-1950كات لةدةقى شيعريي كورديدا بة طشتى و قؤناغى 

بةهيَزترين كاتى ناو دةقى شيعرى كوردييةو زؤربةى  1975-1950كاتى نةورؤز لة قؤناغى شيعرى كوردى
 .مووشيان بؤ مةبةستى شاردنةوةو بةدةاللةتكردن بةكاريانهيَناوةشاعريةكان ئةم كاتةيان بةكارهيَناوةو هة

كاتى نةورؤز ثيَطةيةكى بةهيَزى لةناو شيعرى شاعرياندا هةية، وةك ئةوة واية نةورؤز   1962-1958لةقؤناغى 
 .ناوةهيَزى رزطارى و ئازادى ئةو قؤناغة بووبيَت، ياخود ئةوة هيَزى نةورؤز بوو ئةم قؤناغةى بةدواى خؤيدا هيَ
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ئةو قؤناغانةى ستةم و زولَمى زؤر بةرامبةر طةىل كورد كرابيَت ، نةورؤز بووةتة هةويَنى شيعرى شاعريان، ضونكة 
 نةورؤز نيشانةى نةتةوةيي و هيَزى بزاوتى طةىل كوردة وةك لة قؤناغى يةكةم و وارةمدا دةبينريَت

سياسيدا خؤى دةبينيَتةوة، واتة كاتيش زؤربةى جار  بةطشتى كات لةم ماوةى شيعرى شيعرى كورديدا، لة ضوارضيَوةى
 .وةك نيشانةى بارى سياسى و رزطارى بةكارهيَنراوة

 .لةم ماوةدا بوونةتة نيشانةو دةاللةتى سياسى لة دةقى شيعرى كوردييدا (شةو، رؤذ)بةطشتى كاتى

 :سةرضاوةكان

  2709ئةفشني بةهارى زةرِ، خةوةبةردينة ، ثةخشطاى ئازادى، كوردستان، 

  2002، دةزطاى ئاراس، (بةرطى يةكةم ،دووةم)حةسيب قةرةداخى، فةرهةنطى خةم،

 2002ديوانى نورى وةشتى، بةرِيَوةبةرايةتى طشتى ضاث و بالَو كردنةوة، سليَمانى،  :دليَر مريزا

  1968شيَركؤ بيَكةس،تريفةى هةلَبةست، ضاثخانةى سلمان االعظمى، بغداد، 

 2002شيَركؤ بيَكةس، ثرؤذةى كتيَبى دانسقة، سليَمانى،  شيَركؤ بيَكةس، ديوانى

 1973شيَركؤ بيَكةس، من تينويةتيم بة طرِ دةشكيَ، دار احلرية للطباعة، بغداد، 

  1996عبدولَال ثةشيَو ، ديوانى دكتؤر عةبدولَالَ ثةشيَو، هةوليَر، 

  1987وان، عةبدولَالَ ئاطرين، ديوانى كامةران موكرى، ضاثخانةى رؤشنبريى و ال

   1957كامل ذير، نازةنني، ضاثخانةى نور، بةغدا ،  

  2002كامل ذير، هةلَبةستةكانى ذير،  دةزطاى ضاثةمةنيي رؤذ، سويد ،  

     1969مارف خةزنةدار، ديوانى ديالن،ضاثخانةى ئةسعةد، بةغدا،  .د

 1980 حمةمةدى مةال كةريم، ديوانى طؤران، كؤرِى زانيارى عرياق،
 

 1985، 5ابراهيم انيس، داللة االلفاض، مكتبة االجنلو املصرية،ط.د •

  2ط ، ج  .سيزا قاسم، دار الياس العصرية ، ب  :اميل بنفنست، يف مدخل اىل السيميوطيقا، ت  •

  2008رشيد بن املالك، دار جمدالوى للنشر و التوزيع،  :ان اينو، السميائية االصول و القواعد و التاريخ، ترمجة •

  2001قطوس ، سيمياء العنوان ، وزارة الثقافة ، عمان ، االردن ، ط ،  بسيام •

  2005بوىل كوبلى ، ليتسا جانز، اقدم لك علم العالمات، ترمجة مجال اجلزيرى، اجمللس االعلى للثقافة ،  •

  1984أنطوان ابوزيد، منشورات عويدان ، بريوت ، باريس،  :بيري غريو ، السيمياء، ترمجة  •

 200منذر عياشى، مركز االمناء احلضارى، سوريا، :و االخرون، العالماتية و العلم النص، ترمجةجان مارى  •

 . 2011، مغرب ،  مجيل محداوي ،بناء املعنى السيميائى فى النصوص و اخلطابات،.د •
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 1991،15فريد الزاهى، دار توبقال، دار البيضاء، :جوليا كريستفا، علم النص ،ت •

  2012،  3سعيد بنطراد ، السيميائيات و مفاهيمها وتطبيقاتها، دار احلوار للنشر والتوزيع ، الزقية سورية ، ط  •

 2010عبدالواحد املرابط، السيمياء العامة و السيمياء االدب،منشورات االختالف،بريوت، •

  1993، 1صباح، كويت، طفرج عبدالقادر طه واخرون، موسوعة علم النفس والتحليل النفسي، دار سعاد ال.د •

 1985يوئيل يوسف عزيز، آفاق العربية، بغداد ،  :فرديناد دى سوسور ، علم اللغة العام ، ت •

  2010فيصل االمحر ، معجم السيميائيات ، منشورات االختالف،اجلزائر ،  •

 1988، 1مازن الوعر ،مقدمة علم االشارة ، دار طالل للدراسات و الرتمجة،ط.د •

 2007عداهلل، مملكة النص، التحليل السيمائى للنقد البالغى، عامل الكتب احليث، االردن، حممد سامل س.د •

  1996حممد عزام ، النقد والداللة، حنو حتليل السيميائى لالدب، منشورات وزارة الثقافة، سورية، دمشق،  •

  1982ملغرب ،حممد مفتاح ، يف سيمياء الشعر القديم ، دراسة نظرية و تطبيقيه ، دار الثقافة، ا •

  1986معني زياده واخرون ، املوسوعة الفلسفية العربية ، لبنان ،  •

 . 2004منذر عياشى ، العالماتية وعلم النص، املركز الثقايف العربى، الدار البيضاء، بريوت، لبنان،  •

 

 1380مظفر قهرمان ، نشر ثرسش ،  :آنه مارى دينةسن ، در آمدى برنشانة شناسي ، ترمجان  •

  1384بابك امحدى ، ساختار وتأويل منت ، نشر مركز ، ضاث هفتم ، تهران ،   •

 

• Aristot:lappoetique(E.d seuil,paris)1979 

• Charles s.peirce : collected papres : the Belknap press of Harvard university press , 

combridge , Massachusetts. 1965 ,  

• Greenlee , Peirce s Consept of Sign Mouton , 1973  

 

 ،  1988بريوت،  (3)جملة العرب والفكر العاملى ، عدد  •

 (5)جملة العرب والفكر العاملى ، عدد  •

 جملة االثر ، جامعة عمار ثاجيى األغوط ،جزائر  •

 

 ) مشةختى ،  دا، كامةران ئيرباهيم خةليل  سيميؤلؤذياى زمانى سؤفيطةرى لة شيعرةكانى ) مةالى جزيرى
 2007نامةى ماستةر ، زانكؤى سةالحةدين ، 
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 سيميولوجيا الوقت يف النص الشعر الكردي

 امللخص

يعترب السيميولوجيا ، او علم األشارة ، كتفسري للنص، و هلا دورا هاما فى الشعر اجلديد، ألنها  ميكن أن تستخدم لتفسري معنى 
 .لكى حيدد املعنى األساسي النص وحتليل االشارات

هذا البحث يتطرق معنى الوقت يف منظور علم سيميولوجي، و يدرس أهمية و معنى الوقت  فى الشعر و يف الوقت نفسه، مع       
-1950الشاعركأمثلة ما بني  (14)وهلذا الغرض يتم إعطاء قصائد  .أهمية العالمات سيميولوجية على التحليل و معنى النص 

1975. 

ان الوقت له دورا كبريا يف معنى النص الشعر الكردي و هو صاحب املعنى والفكرة نفسها يف النص، مبعنى االخر   النتيجة و فى    
 .سيميولوجيا الوقت يف النص حتدد معنى الوقت و فى منظور اشارة السيميولوجية مع حتديد معنى السياقي فى النص 

 

Semiology of Time in Kurdish Poetry 

Summery 

As an interpretation of a text, semiology has had a profound impact on modern poetry 

because it can work accurately and point out the underlying meaning of a text.  

This research deals with the meaning of time from semiological perspective. Hence, 

oeuvre of fourteen poets between 1950 and 1975 has been selected. However, the role 

and significance of time in poetry and the importance of semiological signs on the 

meaning and analysis of texts have been studied.  

In conclusion, it is noted that time has a profound role in creating meaning in Kurdish 

texts and it is the meaning and the idea per se. Moreover, semiology signals the meaning 

of time and contextual meaning in texts. 

 

 


