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ثؤختة:
ئةظة ظةكؤلينة هةولدانةكة ذ بؤ دياركرنا ئةوىَ دةاللةتىَ ياكو هؤزانظان دناظ تيَكستىَ خوةيىَ هؤزانيَدا بةرجةستةدكةت.هةلبةت ئةظ
ضةندة دىَ بيتة ئةطةرةك كو ئةم زيَدةتر د هؤزانىَ بطةهني و ديسان زيَدةتر ئةم لسةر شيَوازىَ دارشتنا هونةريا هؤزانظانىَ زالبني.
ئةظ ظةكؤلينا لذيرَ ناظونيشانىَ(دةاللةتا رةنطان د ديوان(ئازراندنا بةندةمانىَ)يا هؤزانظان(هزرظان عةبدوال) يدا)هاتية ئةجنامدان ذ
دوو ثشكان ثيَكدهيَت.ثشكا ئيَكىَ ذ بؤ تةوةرىَ تيؤريىَ ظةكؤلينىَ هاتية تةرخانكرن و باطراوةندةكىَ تيؤرى لدؤر زاراظ و تيطةه و
ثيَكهاتا رةنطان هاتية نيشاندان.ثشكا دووىَ ذ بؤ تةوةرىَ ثرِاكتيكيىَ ظةكؤلينىَ هاتية تةرخانكرن و برِةنطةكىَ ثرِاكتيكى دةاللةتا
رةنطان دناظ تيَكستىَ هؤزاناندا هاتية شلؤظةكرن و بؤ مةديار بؤ كو بتنىَ ئةظ هةشت رةنطة دناظ ديوانا ناظربيدا هاتينة
رةنطظةدان(رةش،سثى،سؤر،كةسك،زةر ،ثيظازى،مؤر،بنةفشى).هةروةسا بؤ مة ديار بوو كو هؤزانظانى برِيَكا دةاللةتا ئةظان
رةنطان دةربرِين ذ بابةتيَن هؤزانا خوة كرية وةكو(خةم و نةخؤشى و هيظى ز حةزيَن ظةشارتى).
ثةيظيَن سةرةكى :رةنط،ئاراستة،تيكست،شلؤظةكرن،واتا ظةشارتى.
 .1ثيَشةكى
رةنط وةكو ئيَك ذ طرنطرتين و جوانرتين ديارديَن سرؤشيت دهيَتة
هذمارتن ،هةر ذدةستثيَكا ذيانا مرؤظي كارتيَكرن لسةر مرؤظي
هةبووية ض ب شيَوةييَ راستةوخو يان نةراستةوخو ،هةروةكو ديار
رةنط د زمانيَ مةييَ رؤذانةدا دهيَتة بكارئينان و ئةم ثيَ كاريطةر
دبني،رةنطان ب هةمي جؤريَن خوةظة كارتيَكرنةكا مةزن لسةر
سايكولؤجيا مرؤظي كريية وهةست و سؤزيَن مرؤظي ثيَ هاتينة
ئازراندن و ذبةر ئةظيَ كاريطةرييَ رةنط بووية رةهةندةكيَ دةاللي و
هونةري و دناظ تيَكسيتَ ئةدةبيدا بطشيت و هؤزانيَدا بتايبةتي هاتية
بةرجةستةكرن.
 ناظونيشانىَ ظةكؤلينىَ :ئةظ ظةكؤلينة لذيَر ئةظى ناظونيشانى هاتيةئةجنامدان(دةاللةتا رةنطان د ديوان
(ئازراندنا بةندةمانىَ)يا هؤزانظان(هزرظان عةبدوال)يدا).ئانكو بتنىَ ذ
ناظونيشانىَ سةرةكى ثيَكدهيَت.
ى ديوانا
ى بتن َ
ى ظةكؤلين َ
 سنوورىَ ظةكؤلينىَ:سنوورىَ ثرِاكتيكي َ(ئازراندنا بةندةمانىَ)خبوةظ دطريت.

 طرنطيا ظةكؤلينىَ :طرنطيا ئةظىَ ظةكؤلينىَ د هنديَداية كو ظةكؤلينىَلسةر ضةوانيا بةرجةستةبوونا رةنطى دكةت دناظ تيَكستىَ هؤزاناندا و
كانىَ هؤزانظانى ض دةاللةت ب ئةوى رةنطى بةخشية.
ميتؤدا ظةكؤلينى :مة د ئةظىَ ظةكؤلينيَدا،ميتؤدا وةسفىشرؤظةكارى بكارئيناية ضونكى بديتنا مة،ئةظ ميتؤدة دطةل ناظةرِؤكا
ظةكؤلينا مة د طوجنيت.
 ثالنا ظةكؤلينىَ :ئةظ ظةكؤلينة ذ دوو ثشكان ثيَكدهيَت.ثشكا ئيَكىَلذيَر ئةظى ناظونيشانى هاتية ئةجنامدان (باكطراوةندةكيَ تيوري لدور
ماهييةت و بةرجةستة بوونا رِةنطان) و ئةظ ثشكة ئةظان تةوةران
خبوةظة دطريت(رةنط وةكو زاراظ،رةنط تيَطةه و ثيَناسة ،دةاللةتا
رةنطان دناظ كولتؤريَ جيهانيدا ،دةاللةتا هندةك رةنطيَن نةسةرةكي
،ثشكيَن رةنطي،تايبةمتةنديَن رةنطي)دبيت .ثشكا دوويىَ :ئةظ ثشكة
لذيَر ناظونيشانيَ (ثرِاكتيزةكرن لسةر تيَكستىَ هؤزانان)هاتية
ئةجنامدان و تةوةرىَ ثرِاكتيكية و ئةظان تةوةران خبوةظة
دطريت(رةنطىَ رةش ،رةنطىَ سثى ،رةنطىَ سؤر ،رةنطىَ كةسك،
رةنطىَ زةر ،رةنطىَ ثيظازى ،رةنطىَ مؤر ،رةنطىَ بنةفشى).
 .2باطراوةندةكيَ تيوري لدور ماهييةت و بةرجةستة بوونا
ِرةنطان

* ظةكولةريَ بةرثرس.
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 .1.2رةنط وةكو زاراظ :
ثةيظا رةنط دناظ هةر زمانةكيدا ثةيظةكا جودا بؤ هاتينة دانان بؤ
منوونة،دزمانيَ ئنطليزيدا( ناظىَ ( )colorبؤ (رةنط)ى هاتية دانان)
( .) wehmeier ,2003:pp4د زمانيَ عةرةبيدا ناظىَ رةنط ب
ثةيظا (اللون)(دهيَتة دةربرِين و ثيَك دهيَت ل سةر طوَهؤرِينا رؤناهي
و وينةي و رةنطكرن ،ئانكو طوَهؤرِينا ويَنةى ذ شيَوةيةكيَ بوَ
شيَوةكيَ ديرت و ذ دوخةكيَ بوَ دوخةكيَ ديرت )( ابن
منظور،ب.ت . )259:دزمانيَ كورديدا زاراظيَ رةنطي ب زاراظىَ
()Rengدهيَتة دةربرِين كو رامانا (سور ،زةر ،ثيظازي ،كةسك ،شني،
مؤر ،هناري،ثرتةقالي يان وةكو رةنط تيَكةلي رةنطان دبن،
كوردستانيَ)(
ئاالييَ
سؤر،زةر،رةنطيَن
كةسك،سثي،
.)botî,2006:bp572هةروةسا دزمانيَ كورديدا رةنط ب زاراظىَ
(رةنط) هاتية بكارئينان كو رامانا ((ضونيَتيي شت لة رةشييت و
سثيتى و سورييت و......هتد)(خال:2005 ،ل.)227
 .2.2رةنط (تيَطةه و ثيَناسة)(:)Define color
رةنط ذ طرنطرتين و جوانرتين ديارديَن سرؤشيت دهيَتة هذمارتن،
هةظثةيظني و زمانىَ مةيىَ رؤذانة بياظةكىَ مةزن ذ ثةيظ و ناظيَن
رةنطان خبوةظة دطريت و ئةظ ثةيظة ض د راستةوخؤ يانذى نةد
ى ثيَكهاتةيا رةنطان و
راستةوخو بن و ئةظ ضةندة بؤ سرؤشت َ
ثةيوةنديا مرؤظى ب رةنطانظة دزظريت.بةرذةنط و دةاللةتا رةنطا ن
دناظ زمان و ئاشؤثىَ مرؤظيدا بةرجةستةبووية و لظيَريَ ئةظ ثةيظ و
ناظيَن رةنطان ئةركىَ خوةيىَ زمانى بنةجهدكرية و ب ئةظىَ ضةندىَ
دةاللةتا رةنطان ذ سنوورىَ تيَطةهةشتنا ثةيظىَ دةربازبووية و هندةك
رةهةنديَن دةروونى ذى خبوةظة طرتينة(محدان:2008،
.)62هةروةسا (رةنطان و ب هةمى جؤريَن خوةظة كارتيَكرنةكا مةزن
لسةر سايكؤلؤجيا مرؤظى هةية و هةر كةسةك ل طؤرةى حةزا خوة
رةنطان وةردطر ()..سليمي و كيان.)1 : 2012،ئانكو رةنط وةكو
كةرةستةكىَ جوان و سةرةجنرِاكيَش دناظ ذينطةها مرؤظيدا كارتيَكرنىَ
لسةر دةروونىَ مرؤظى دكةت و هةر كةسةك لدويظ ضيَذا خوةيا تايبة
ت سةرةدةريىَ دطةل رةنطان دكةت.ذاليةكىَ ديرتظة ئةطةر بنيَرِينة
تيَطةهىَ زاراظىَ (رةنط) دىَ بينني كو (مةبةست ذىَ طوهؤرِينا روالةتا
ويَنةيةكى يان تةنةكية،دبيتة رةنطىَ دةرةكيىَ هةر تةنةكىَ هةى كو
لبةر ضاظىَ هةمى تةماشةظانان دكةظيت و هةمةرةنطى ذى مةبةست
ذىَ طوهؤرِينا ويَنةية ذ فؤرمةكى بؤ فؤرمةكىَ ديرت ()..أبو
عون.)4 :2003،
ئةطةر ئةم تةماشايي تيَطةهىَ رةنطي بكةين ذ اليىَ هونةريظة ،ديَ
بينني كو (رةنطى تايبةمتةندييَن خوة هةنة ،هندةك رةنط هةنة د
سارن و هندةك رةنطيَن ديرت هةنة دطةرمن و طةرمى و ساريا رةنطان
ذى يا ب كاريَ هونةري و ذينطةه و دةروونيَ هونةرمةنديظة
طريَداية( )...الزيدي.)18 :2007،ئانكو ئةو ذينطةه و دةروونيَ
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هونةرمةندي هةي دبيتة ئةطةر ذ بؤ بكارئينان و رةنطظةدانا رةنطان
دناظ بةرهةمىَ خوةيىَ هونةريدا .هةر ذ ئةظي رِوانطةيظة ئةم دشيَني
بيَذين كو( رةنط وةكو ئيَك ذ طرنطرتين رةطةزان دهيَتة هذمارتن دناظ
كاريَن هونةريدا هةروةسا ثةيوةنديي ب ذيانا روَذانة ظة هةية و هةر
رةنطةكيَ دةاللةتا خوة يا تايبةت هةية .طةلةك رةخنةطر لدويظ
ثيظةرىَ رةنطى  ،بريارييَ لسةر كاريَ هونةرى ددةن ،هةروةسا رةنط
نيشانكرةكيَ هةستية  ،دبيَذن ئةظ رةنطة ييَ طةرمة و ئةظ رةنطة ييَ
سارة و لدويظ ئةظيَ ضةنديَ رةنط هاتنة ثوَلينكرن وةكو رةنطيَن
طةرم:سور ،زةر  ،ثرتةقالي ،و رةنطيَن سار :شني و كةسك ثيَك
دهيَن)( كوفحي و نصار.)37 :2007،
دةربارةي ثيَناسةكرنا رةنطي ذالييَ هونةريَظة هونةرمةند و
نيطاركيَشيَ بناظ ودةنطىَ ئيتاىل (ليوناردو داظنشي )1519-1452
دبيَذيت :ئيَكةم رةنطي سادة سثية ب واتا روَناهي و تيشكيَ ية ،ثاشي
طوت :زةر واتا ئاخيَ ية و كةسك واتا ئاظيَ ية و شيينَ ئامساني و
سور واتا ئاطريي ية و رةش واتا تارييَ ية )( علي.)2 :2013،ذ ئة
ظيَ رؤانطةي ديار دبيت كو هةر رةنطةكيَ واتا خوة يا تايبةت يا هةيي
كو دةميَ هونةرمةند تابلويةكيَ دروست دكةت وان رةنطا بكاردئينت
و دناظ وىَ تابلوييَ دا هةر رةنطةك واتايةكيَ دطةهينتة مة و ديسان ذ
بوَ جوانييَ وىَ تابلوييَ رةنط دكةت.
زيَدةباري ئةظيَ ضةنديَ ئةطةر ئةم رةنطي ذ الييَ هوَزانيَ ظة
تةماشةبكةين ،ديَ بينن كو(طةلةك ذ هوَزانظانان مفا ذ رةنطي
وةرطرتية ذ بةركو رةنطي بهايةكيَ جوان و هونةريي هةية  ،هوَزانظان
ب ريَكا ئةوان رةنطان،هةستيَن خوة دطةهينيتة خوَيندةظاني)(
عباد .)2 :2006،سةرةرِاي هنديَ كو رةنطان كارتيَكرنةكا
راستةوخو و نة راستةوخو يا لسةر خوَيندةظاني هةى.ئةطةر ئةم
ي ديرتظة و ذ طؤشةنيطايةكىَ ديرت تةماشايي رةنطي بكةين
ذاليةك َ
ئةو ذي ذالييَ فةلسةيف ظةية ،ديَ بينني كو فةيلةسوَفيَن كةظنيَن
يوناني وةكو ئةرستو و ئةفالتونى طرنطيةكا مةزن ب رةنطان يا دايي
و هةر وةكي (ئةرستو  384-232دبيَذيت رةنط ل طةل هةبونيَ دا
يا ثيَدظية وةكي وان رةنطيَن لسةر رووي عةرديَ .ئانكو وةكي رةنطيَ
ئاظيَ و ئاخيَ و ئاطري و هةر ئيَك ذ ظان واتايةك يا هةيي) )(
علي.)2 :2013،لظيَريَ ئاظ يا شينة و ئاخ يا قةهواية وئاطر ييَ سورة
ئةظة ئةو رةنطيَن ل سةر عةرديَ نة و ئةم لسةر وىَ ئاخيَ دذين ئانكو
ل طةل هةبوونا مروَظي ية .
تيَطةهىَ رةنطان ذ طؤشةنيطايىَ سايكؤلؤجى ضةندين دةاللةت و
دةربرِين هةنة ،و ذاليىَ سايكؤلؤجيظة تيَطةهىَ رةنطان دهيَتة
خؤياكرن كو هةر رةنطةكى(رامانةكا سايكؤلؤجي هةية و ئةظ رامانة ذ
ئةجنامىَ كارتيَكرنا فيزيؤلؤجيا لسةر مرؤظي خويا دبيت) )( آباد و
بالوي.)10 :2012،هةر ئةظ طؤشةنيطايا سايكؤلؤجي و دبيتة
ئةطةر ،هةر تاكة كةسةك لطؤرةى ضيَذ و حةزا خوة سةرةدةريىَ ل
طةل رةنطان بكةت و هةر ئةظ ضةندة ية دبيتة ئةطةر ،هةر رةنطةكىَ
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دناظ بريدانط و هؤزانا هةر هؤزانظانةكيَدا رامان و دةاللةتةكا تايبةت
هةية  .لظيَريَ ثيَدظية ذبرينةكةين (رةنط دهيَتة هذمارتن وةكو ئيَك ذ

ترسيَية بةليَ ب بةردةواميا ئةظيَ طؤتينَ وةسانىَ ديار دبيت كوئةظ
ترسة د ميَشكيَ مرؤظيدا ثةيدا دبيت ،د كةظندا بؤ مة هاتية طؤتن كو

طرنطرتين جةظةنطيَن ئاماذةييَ ( رموز إشارية) هؤزانظان ثةنا بؤ دبةن
ثيَخةمةت دةربرينكرنىَ ذ هةست و سؤزيَن خوةييَن ظةشارتى و ئةظ

شةظ يا رةش و تارية و جؤرة ترسةك ذ ئةظىَ ضةندىَ هةية و رةنطة
ض تشيتَ وةسانىَ ذي نةبيت .لظيَريَ دةاللةتا رةنطىَ رةش بةرؤظاذى

طرنطية لدةظ هؤزانظانان طةهةشتية ئةوىَ رادةى تاكو رةنط لدةظ
ئةوانا مينا ثةيامةكىَ ىلَ بهيَت كو ذ ظريَكةرةكى دهيَتة ثةخشكرن و
ئيَكسةر وةرطرىَ خوة دبينيت و لدويظ ئةظىَ ضةندىَ رةنط

رؤناهييَ ية كو رؤناهي ئارامية ض مةترسي ذ رؤناهيىَ نينة ،هةر ذ
ئةظي روَانطةيظة ئةم دشيَني بيَذين(لدةظ ئايينَ كةظن وةكو
زةردةشتيان هةظركيةكا زوَر دناظبةرا رؤناهي و تارييَدا ثةيدابوو،

دناظداضوونةكا ئالؤز و مذاوى دناظ هؤزاناندا خبوةظة دبينن ،ئانكو ذ
تةوةرىَ خوةيىَ ديتنىَ-بصري -دوير دكةظن و دضنة دناظ هنطاظتنا

ئةوان دطؤتن خيَر وشةر و خيَر رؤناهية وشةر تارية ) ( أبو
عون.)8 :2003،ئانكو رؤناهي و تاري وةكي رةش و سثي بوو لدةظ

سيستةمىَ زمانيدا ،ئةو سيستةمىَ كاريطةريى و دةستهةالتىَ لسةر
هؤزانىَ و هةمى ذانرِيَن دي ييَن ئةدةبى دكةت) ( سليمي و
كيان .)2 : 2012،هؤزانظان رةنطان ذ بؤ ئافراندنا هةظسةنطى و

ئةوان و رةنطيَ رةش دةاللةتا شةرِى دكر و رةنطيَ سثي دةاللةتا
خيَرىَ دكر.
رةنطيَ رةش يىَ طريَداية ب خيانةت وزؤمل وزوردارييَظة(دمسرا كةظندا

طوجناندن و ئيَكطرتنىَ ل طةل جوانكاريا ئةدةبى بةرهةمدئينيت و
طةلةك هؤزانظان وةسان هزردكةن ،كو ثيَدظيية هؤزانظان ذيوارىَ

دةميَ كةسةكيَ (سة)دخةوا خودا ديتبا و ئةو سة ييَ رةش با
داراظةكةريَ خةونا بيَذتيَ تة هةظالةك خراب ييَ هةيي،بةليَ ئةطةرييَ

خوةيىَ دةرةكى ب هةلوَةشينيشت و داكو بشيَت ذيوارةكىَ هونةري
نوى بؤ خوة ب ئافرينيت و لظيَريَ هؤزانظان نةضار دبيت ثةنايىَ بؤ

سثي با دابيَذتيَ تة هةظالةك باش ييَ هةيي) ( أبو عون:2003،
.)8ئةظةذي رامانا ئةويَ ضةنديَ ددةت كوهةرتشتةكيَ طريَداي رةنطيَ

رةنطان ببةت و ئةطةر ئةم ب هويرى ل تيَطةه و ماهييةتا رةنطان

رةش بيت وةسا بؤ دهيَتة سالؤخدان كو خرابي وزورداري و خيانةتىَ

بنيَرِين،دىَ بينني كو بةرجةستةبوونا رةنطان دناظ تيَكستيَن ئةدةبيدا
نةكارةكىَ سدفةية(صُدْفةَ)،بةلكو ئةظىَ بةرجةستةبوونىَ
ثةيوةنديةكا بهيَز ب هةمى ئاستيَن بنياتطةرى و و رةوانبيَذى و

لناظخوةدطريت وض دةاللةتيَن باش بؤ نينن،هةروةسا دثرانيا
شارستانى و رةوشةنبريييَن مرؤظايةتيدا،رةنطىَ رةش ب خرابى و
زيانبةخشى دهيَتة سالؤخدان.

دةربرينا تيَكستىَ ئةدةبيظة هةية( آباد و بالوي.)10 :2012،

 .2.3.2رةنطيَ سثي(:)White
سثي ئةو رؤناهية يا كؤ بييَ رةنطيَ سثي نةشيَن رةنطيَن ديرت ببينني

 .3.2دةاللةتا رةنطان دناظ كولتؤريَ جيهانيدا :
جؤريَن رةنطان خودان طةلةك واتانة و دناظ كولتوريَ هةر مللةتةكيَ
واتايةك يا هةي و لدةظ هةر كةسةكيَ واتايةكا ديرت يا هةيي .هةروةسا
رةنط بؤ طةلةك بياظيَن ذيانا مرؤظان دهاتنة بكارئينان بؤ منوونة
دثةرستطةهاندا هاتينة بكارئينان هةروةكي(دثةرستطةهيَن هندي و
بوزيدا تاكو نهو ثشت بةستينَ لسةر جةظةنطيَن رةنطان دكةن دناظ
ريَورةمسيَن خوةدا وةكو و رةنطيَن جليَن لبةر زةالميَن ئاينى و هةر
وةكو ئةم د زانني د هةر ئاينةكيدا رةنطيَن جودا دهيَنة بكارئينان)..
(حمسن. .)8 :2012 ،ذبوَ ثرت رؤنظةكرن ودياركرنا دةاللةتا رةنطان
دناظ كولتؤرىَ مرؤظايةتيدا بطشتى،ئةم دىَ ئةظىَ نيشاندانا خوارىَ بؤ
دةاللةتا هةظثشكا ضةند جؤرةكيَن سةرةكى ذ رةنطان كةين:
 .1.3.2رةنطيَ رةش(: )Black
رةنطيَ رةش بشيَوةكيَ طشيت يىَ طريَدايي:خةم و نةخؤةشي و ذ
دةستدانيَ وبيَهيظي بونيَية ،ديسان رامانا ئيَشان و ذانان دطةهينيت،
ى رةش د زؤربةيا هةلوَيستاندا وةكو دذى جوانيىَ
هةروةسا رةنط َ
هاتية دةربرِين و هةر تشتةكيَ خراب و زيانبةخش بيت ب رةشيظة
هاتية طريَدان،زيَدةباري ئةظيَ ضةنديَ كو ئةظ رةنطة يىَ طريَداية ب
(مرنىَ و ذ ناظضوونيَ و ترسىَ ذ غةيبىَ(تشتىَ ظةشارتى) و تارييَ و
رةذييَ) ( أبو عون .)8 :2003،ترسا ذ تشتىَ ظةشارتى ئانكو نةبوونا

.هةمي رةنط طريَدايي رؤناهيا سثي نة و ذ كؤمةالَ رةنطيَن
سارن،ديسان ذي رامان و جةظةنطيَ ثاقذييَ و خوةشي و ئازادييَ
ددةت(سثي طريَدايي رؤناهيا هةيظيَ و ويَنةييَ رون وثاقذة)(
الكوسا.)123 :2007-2006،ذهةمي رةنطا روونرت و ديارترة.
دةميَ سثي دضيتة تةنشت رةنطةكيَ ديظة ئةو رةنطيَ ديرت ضةنديَ
بالكيَش بيت كارتيَكرنيَ ل رةنطيَ سثي ناكةت و ل سةر رةنطيَن ديرت
زالة.
دةربارةيي ثاقذيي و راستيا ئةظي رةنطي طةلةك جةظةنطا خبوةظة
دطريت وةكو( :جةظةنطيَ راسيت وثاقذي ،رؤناهييا خودايي وديسان
ب هيظيبونيَ بؤ ذيانيَ بةرؤظاذي رةنطيَ رةشة ئةوىَ كوب رةشبيين
بوَ ذيانيَ دهيَتة نياسني)( نوفل.)21 :1995،ذ ئةظيَ رؤانطةيظة
دشيَن بيَذين(رةنطيَ سثي رةنطيَ سةركةفنت وخوةشي وراستييَ
ية)(بااليى .)57 :2008،ديسان (ئةو رؤناهييا راستة و جةظةنطيَ
هةلكةفت وئاهةنطاية)( دملخي .)58 :2012-2011،هةروةسا
دةربارةيي ثاقذيي وسافياتيا ئةظي رةنطي (د ئاهةنطا دا بيك خوة ب
ئةظي رةنطي دخةملينت رامانا ثاقذي و بيَ طونةهييا ئةويَ ية)(
رشيد .)12 :1999،ئةظ رةنطة بؤ بيكيَ دثرانيا نةتةوةو وةالتاندا
وةكو داب ونةريتا ية ثيَدظية ئةظى رةنطيَ سثي بكةتةبةر خوة ل رؤذا
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ئاهةنطا خوة ئةظة ذي جةظةنطيَ ثاقذيي وراسيت يا ئةوىَ ية و
دةستثيَكا ذيان و الثةريَ سثي ية.

(:بكارئينانا جل وبةرطيَن برةنطيَ سوَر د شةرِو هةظركياندا ثرت
شةركةران ب هيَز دئيَخيت وذالييَ مةعنةويظة ظيانا ئةوانة بوَ ئةوى

زيَدةباري ئةظيَ ضةنديَ ذبؤ ثاقذييا ذيانيَ(جلوبةرطيَن قوتابيان لدةظ
رومانيا ثيدظي بؤ سثي بان كو دةربرين ذ ذيانا قوتابي ياسايف)(

شةري وثالدانا دوذمين بوَ شكةستينَ ية) (دملخي:2012-2011،
 .)82ئانكو جل وبةرطيَن سوَر دةاللةتا ئةويَ ضةنديَ بووية دا كو

جودي .)30 :1997،هةروةسا سةبارةت ثاك و ثاقذييا ئةظي رةنطي
و ثريؤزيا رةنطيَ سثي دقؤرئانا ثريؤزدا خوداييَ مةزن ئاماذةيا
ثيَكريي دةميَ سالوخدانا مرؤظيَت ضاك و خودان باوةردكةت كو جهيَ

ذالييَ مةعنةويظة ئةو شةرِكةر بهيَزبكةظن وديسان ئةودوذمينَ بةرامبةر
هةست ب مةترسي وشكةستينَ بكةت ،وان ئةظة وةكي هزرةكيَ
خبوةدانا بوون و لدويظ ضوون.هةر ذ ئةظي روَانطةيظة دياردبيت

َمَّا الَّذِي َن
ئةوان ديَ بةهةشت بيت وكةرةم دكةت و دبيَذيت((:وَأ
َفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ))( القران
ابْيَضَّتْ وُجُو ُههُمْ ف
الكريم،سورة ال عمران. )107:ئةظ بابةتة حةزا مة دبةتة سةر
ثريؤزييا رةنطيَ سثي و طريَدانا ئةوي ب ضةند خوداوةنداظة بؤ
منوونة(ل وةالتيَ مسريَ تاجا سثي جةظةنطيَ كونرتولكرنا ئةوي

كو(لدةظ رومانيا ئةظ رةنطة جةظةنطيَ شةرِي بوَ ضونكي دةميَ ئاال
بلندكرن ئةو ئاالية برةنطيَ سوَر بوو) (عمر.)164 :1997،ئةظة ذي
رامانا ئةويَ ضةنديَ دطةهينت كوَ ئااليا سوَر نيشانا هةظرِكييَ و
شةرِية.
رةنطيَ سوَر دناظ نةتةواندا ب شيَويَن جودا هاتية تةماشاكرن

خةلكيَ بووية ذبةرهنديَ فريعةوني تاجا سثي بكاردئينا ذبؤ
كونرتؤلكرنا ئةوي لسةر خةلكيَ)(عمر.)165 :1997،هةر ذئةظيَ

وهةرنةتةوةيةك جوَرة دةاللةت وجةظةنطةكيَ بوَ ئةظي رةنطي ددانيت
د (داب ونةريتيَن نةتةوةين ئةملانيدا رةنطيَ سوَر رامانا ثاراسنت

روَانطةيَظة ئةم دشيَن بيَذين(خوداوةندا (هريا)ئةوذي خوداوةندةكا
دايكة ل ضياييَ (ئوليمب)ئةو لسةر ثيسيتَ ضيَال سثي روينشتية خوار

وسةخبريييَ ددةت،دسةردةميَن كةظندا رةنطيَ سوَر رامانا خويينَ
دريَورةمسيَن ظةشارتنا مرييان ددةت،ئانكو دميَ كةسةك طيانيَ خوة

و ئةوىَ وةكو جةظةنط بؤخوة ددانت)( أبو عون.)15 :2003،

ذدةستدابا داكفينَ ئةوي سوَر بيت ،ئةو كةسيَ مري ييَ ثريوزة)

 .3.3.2رةنطيَ سور(:)Red
رةنطيَ سؤر دهيَتة هذمارتن ذ رةنطيَن طةرم،ئةظ رةنطة جةظةنط َ
ي

(دملخي.)83 :2012-2011،لظرييَ دياردبيت دا كو دجيهانا
مرياندا طوَنةهيَت ئةوى بهيَنةذيَربن ديسان دياردبيت كو كةسيَ طيانيَ
خوة ذدةستدايي ذبوَ بةرطريكرنا وةالتيَ خوة بووية ذبةرهنديَ ل

مةترسي و تورةبؤنيَ ية،د هةماندةمدا دبؤاريَ ئةظيينَ دا جةظةنطيَ
ئةظيندارييَ ية،نوينةراتيا خويينَ دكةت و دةاللةتة بؤ ئاطري،رةنطيَ
سؤر بهيَزترين رةنطة بؤ سةرةجنراكيَشانيَ،هةروةسا رةنطيَ رؤذئاظا
بؤنيَ ية دةميَ رؤذ ئاظا دبيت ئةظ رةنطة خويا دبيت .سةبارةت طريَدانا
ئةوى ب حةذيكرنيَ ظة (ثةيوةندي ب فشارا خؤينا مرؤظي ظةهةية
دماويَ ليَدانا دلي دا سةروضاظيَن مروَظان سوَردبن) (الكوسا-2006،
.)227 :2007طريَدانا رةنطيَ سوَرخبوَيينَ ظة ثةيوَةندي ب دوواليان
ظة هةية ئةو ذي ذيان و مرنة .ئةو خوَينا دناظ قاليبَ مروَظاندا دضيت
ئةوة دبيتة ئةطةريَ ئةوان بوَ ذيانيَ ئةطةر خوَين نةبيت مروَظ
ي ظةذي هةية
ين ب دايك بوون َ
ناذيت،ديسان هةر ثةيوةنديا خؤي َ
ضونكي(دناظ هندةك مللةتاندا دةميَ كؤ زارِوَك ذدايك يا دا ئةوى
زارِوَكى دخوَينيَدا هةلينن دا كو ذييَ ئةوى دريَذبيت)( القرعان:1984،
.)124هةروةسا دقوَرئانا ثريوَزدا ذي باسي ئةظي رةنطي هاتية كرن
ئةو ذي تينَ ئيَك جار هاتية باسكرن  ،ديتنةكا باش سالوَخدانا
جوَرةكيَ ضيايي كري دةميَ خوداييَ مةزن دبيَذيت((:وَمِنَ الْجِبالِ
َلْوانُها  ( ))....القران الكريم،سورة
جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أ
فاطر.)27:
ئةطةر ذاليةكيَ دي ظة بنيَرينة رةنطيَ سوَر ئةو ذالييَ خرابي ييَ ظةية
كو طريَداية ب كوشنت وخوَين رشنت و قوَربانيدانيَ ية ب تايبةت لدةميَ
شةرِ وجةنطا وهةظرِكييَدا ثرانيا جاران خوين دهيَتة ريَنت(هةروةكى
شةرِكةر ئةظي رِةنطي بكاردئينن دةرِبرينة كو ذخوين رينت و
هيَزوشيانيَ دةميَ كو()CORNELIUS ALAPIDEدبيَذيت
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ئةوى سةردةميَ كةظندا ئةظ هزرو بريوَباوةرة بوَ شةهيديَن خوة
دانان،سةبارةت نةتةوةيان ئةم دشيَني بيَذين(كو لدةظ روسيان سوَر
جةظةنطيَ سيستما جظاكييَ ئةوان بووية ولدةظ رومانيا جةظةنطيَ
ئةويَ ضةنديَ بوو دةميَ ئااليا سوَر بلندكرن ذبوَ ئاطةهداري و
ريكالمكرنا شةري بووية)(شال و آخران.)39-38 :2013،
بكارئينانا رةنطيَ سوَر(لدةظ ذاثونيان ذبوَ دةرئيَخستنا كابوسا
بووية،هةروةسا د سةردةميَن كةظنيَن مسريَدا سةربازان طوَسترييَن
سوَر دكرنة ل تبال خوة ،داكو دةميَ دكةظنت بةرامبةري دوَذمينَ خوة
دا بريندارنةبن وخوينا ئةوان نةضيت و ئةظ خوة ثاراستنة بوَ ئةظيَ
طوَسترييَ دزظراندن) (عمر.)164 :1997،
 .4.3.2رةنطيَ كةسك(:)Green
ي ية و دذي
ي و ئارامي َ
رةنطيَ كةسك  ،رةنطيَ دلشادي و خوةش َ
توَرةبونيَ ية  ،هةروةسا رةنطيَ خيَر و بةرةكةتيَة،ئةظي رةنطي
هندةك دةاللةتيَن طرنط ل طةل كةرةستيَن سروَشيت وةكو كةسكاتيا
داروبار وطيا و طوَل باخضةيان هةنة ،ديسان ئارامييَ ددةتة طيانيَ
مروَظان ودبيتة ئةطةر كو مروظ كةيف خوةش بيت،د هةماندةمدا
جةظةنطيَ نوَيبوونا ذيانيَ ية(.رةنطةكيَ هةظسةنطة وجةظةنطيَ بهاريَية
وهةلطريَ بهيَن ظةدان وئارامي و رةنطيَ سروَشت و ذيانيَية .كةسكيَ
طياي يان كةسكيَ ظةكريي زيَدةتر سةرةجنراكيَشة ذكةسكيَ طرتي)(
ميدني . )115 :2005،ئانكو لظيَريَ دياردبيت كو رةنطيَ كةسكيَ
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ظةكريي وطيايي خوةشرتة و ئارامرتة ذبوَ ضاظيَ مروظي و ثرت مروظ ل
ئةوان رةنطان هةست خبوةشييَ وشادبونيَ دكةت.

سةرةرِاي ئةظيَ ضةنديَ(لدةظ خةلكيَ هندستانيَ زةر طةلةكيَ ثريوَز
بوو) (عمر .)179 :1997،ديسان ئةطةر تةماشةى نةتةوةيةكا ديرت

سةرةرِاي ئةظيَ ضةنديَ ثرانيا ئايينان ب ضاظةكيَ ثريوَز تةماشةى
ئةظي رةنطي دكةن ((ئةظجار هزريَن ئايين ئةظ رةنطة كريية جةظةنط

ي ئاطرى
ي زةر لدةظ يونانيا رةنط َ
بكةن ئةو ذي(رةنط َ
ية)(بااليى .)66 :2008،زيَدةباري ئةظيَ ضةنديَ ئةظة هةميي

بؤ تةوةريَ خيَرو بةرةكةتيَ و طةجناتيا مروَظي))( طاهر:2015،
.)75هةروةكي دئايينَ ئيسالميَدا موسلمان ب ضاظةكيَ ثريوَز
تةماشةي رةنطيَ كةسك دكةن هةروةسا د قورئانا ثريوَزدا ذى هاتية

دةاللةتيَن ثوزةتيظن دةربارةيي رةنطيَ زةر ئةطةر ذاليةكيَ دى ظة
تةماشةي رةنطيَ زةر بكةن ئةو ذي جةظةنطة بوَ نيشانا ترافيكيَ بَو
تروَمبيال ئاماذةية بوَ خوبةرهةظكرنيَ ية.

باسكرن ئةظ ضةندة ئاماذةية بوَ خةلكيَ بةهةشيتَ ل روَذا دومياهيكيَ
دةميَ خوداييَ مةزن دبيَذيتَ ((:ويَلَْبسُونَ ثِيابًا خُضْرًا مِنْ

 .6.3.2رةنطيَ شني (:)Blow
رةنطيَ شني ،خودان ضةندين دةاللةت وجةظةنطة ئةو ذي لدويظ

سُنْدُسٍ ( ))...القران الكريم،سورة الكهف( )31:الكهف)31:
.لظيَريَ ئاماذةية بوَ خةلكيَ بةهةشيتَ وخودان باوةران وديسان
دطةلةك بابةتاندا هاتية دناظ هةرنةتةوة و داب ونةريتيَن جيهاني ئةظي

ثلةيََني ئةويَ ية وةكي شيينَ تاريي وشيينَ ظةكري،شني ذ رةنطيَن
سارة،شيينَ تاريي بوَ نةخوةشي ومرنيَ وهةلكةظتيَن نةخوةشن،
ضونكي نيَزيكي رةنطيَ رةشة،بةليَ شيينَ ظةكريي رةنطيَ خوةشي

رةنطي دةاللةتيَن ذيَكجوودا هةنة ضونكي هةرنةتةوةيةك بشيَوةكيَ
دنيَريتة ئةظي رةنطي وديسان هةرئاينةك بشيَوةكيَ دبينت(،لدةظ

وئاراميي ودةريا وئةمساني وزةاللييَ(ضونكي دةميَ ئةمسان ييَ زةالل
بيت ب رةنطيَ شني دهيَتةخوياكرن)(شحادة.)2013:55،واتة ض

بريوباوَةريَن مةسيحيا ئةظة رةنطةكيَ ثةسةندبووية،هةروةسالدةظ
ئةوان رةنطيَ(تةعميديَ)ة)(معمر .)95 :2010- 2009،

عةوريَن بارانيَ ل ئةمساني نةبن وئةمسان بشيَوةكيَ جوان دهيَتة
خوياكرن ل ئةوي دةمي ديَ شيينَ ظةكري دياربيت و هندةك دبيَذنيَ

لدةظ هندةك نةتةوةيَني دي رامانا شةرةف وخوةرِاطيَرييَ ددةت

رةنطيَ ئةمساني.

وذئةظيَ رِوانطةيظة ئةم دشيَن بيَذين(لدةظ ئيَسثانيا رامانا شةرةيفَ
ددةت)(بااليى. )66 :2008،ئانكو مةبةست ذيَ كو باذيَريَن ئةوان ب

سةرةرِاي ئةظيَ ضةنديَ رةنطيَ شني وةكى رةنطيَن ديرت د قورئانا
ثريوَزدا هاتية باسكرن و بتينَ ل ئيَك جهى ئاماذة ثىَ هاتيةدان

ئةظي رةنطي رامانا سةربةرزيي ددةت،هةروةسا(مسري ييَن كةظن ذبوَ
نافخوويا خانيا بكاردئينان تايبةت بوديوارودةوروبةريَن ئةويَ)(
حمسن.)8 :2012،

حشُرُ الْمُجْرِمِنيَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا))(
هاتية((يَ ْومَ يُنَْفخُ فِي الصُّورِ وَنَ ْ
القران الكريم،سورة طه:آية.)102:هةروةسا ئةطةرتةماشةى
ئةظي رةنطي بكةن ل سةردةميَ كةظينَ عةرةبا دا ئةوانا ئةظ رةنطة

 .5.3.2رةنطيَ زةر(:)Yallo
رةنطيَ زةر ذ رةنطيَن خودان دةاللةتيَن زورن،ثةيوةندي ب روَذيَ و

نةدظيان وحةز ئةظي رةنطي نةبوون (ذبةر ضاظيَت روميا رةنطيَ شني
بوون وديسان رومي دوذمينَ عةرةبا بوون ذبةرهنديَ رومي لدةظ ئةوانا
هاتبون ناظكرن ب ضاظيَت شني)( عبيات و انصاري:2013،

زيَري و روَناهييَ ظة هةية،ميَكشيَ مرؤظي ضاالك دكةت ،رةنطيَ طةرم
و كةيف خوةشييَ دهيَتة خوياكرن(( ،ئيَك ذ كةيفخوةشرتين رةنط
دهيَتة هذمارتن،ضونكي ئةظ رةنطة ييَ بريسقةدارة و خودان رؤناهية
و دبيتة ضةظةنطةك بؤ رؤذيَ و رؤذ ذي ذيَدةريَ طةرماتي و رؤناهييَة))(
طاهر.)81: 2015،ئةظة هةمي ئاماذيَ ب جوانيي ددةن وثريوَزييا
ئةظي رةنطي دةاللةتيَن ثوَزةتيظ خبوةظة دطريت،هةروةك دقوَرئانا
ثريوَزدا هاتية باسكرن جةظةنطيَ جواني وخوةشيَ داية ئةظي رِةنطي
َنَا رَبَّك
َ
َالُوا ادْعُ ل
دةميَ دقوَرئانا ثريوَزدا خوداييَ مةزن دبيَذيت(( :ق
َوْ ُنهَا
َاقِعٌ ل
َرَةٌ صَفْرَاءُ ف
ِنهَا بَق
َالَ إِنَّهُ يَقُولُ إ َّ
َوْ ُنهَا ق
َنَا مَا ل
يُبَيِّنْ ل
َتسُرُّ النَّاظِرِينَ))( القران الكريم،سورة البقرة.)69:هةر وةكو د
ئةظيَ ئايةتيَ د باسي رةنطيَ زةر كري كو رةنطيَ ئةويَ ضيَليَ زةر
بوو.
هةروةك دهيَتة زانني ذ طرنطرتين سيفةتيَ رةنطيَ زةر ئةوةكو طريَدايي
رؤناهي و رؤذيَ ية،دبواريَ ثريؤزييا ئةظي رةنطي دا (لدةظ خةلكيَ
ضيينَ طةلةكيَ ثريؤز بؤ ،هةروةسا لدةظ مةسيحيان ذى رةنطيَ زةر د
كةنيسيَن ئةواندا طةلةكيَ ثريؤز بوو)( أبو عون.)25 :2003،د
كةنيسيَن ئةواندا هندةك تابلوَ هةبوون ذ بةلطيَن داري ييَن زيَري بوون.

.)57هةروةسا شيينَ تاريي تاكو نهوَ ل هندةك وةالتان بوَ روَذيَن
خبةم دهيتةبكارئينانيَ ديسان (لدةظ خةلكيَ ضيينَ جةظةنطيَ مرن
وناظضونيَ بووية) (عمر.)166 :1997،
زيَدةباري ئةظيَ ضةنديَ شني دهونةريَدا ذي خودان رامانيَن
ذيَكجوودانة هةروةكي(دهونةريَ نوَيدا شني ئانكو هةستكرنة
ذدةستدانيَ ية)( أبو عون.)28 :2003،هةروةسان (لدةظ هندستان َ
ي
شني جةظةنطيَ عةوريَن بارانيَ بووية) (دملخي:2012-2011،
 .)79مةبةستا ئةوان لظيَريَ شيينَ تارية ضونكي شيينَ تاري دةميَ
ل ئامساني دياردبيت وعةور رةش دبن ئاماذةية بوَ هاتنا بارانيَ،دةميَ
عةور خوة ددةن ئيَك دبيتة ئةطةريَ باران باريينَ ،بةرؤظاذي شيينَ
ظةكرية كو ئامسان يي روون وسافية جيهان يا طةشة.
 .7.3.2دةاللةتا هندةك رةنطيَن نة سةرةكي:
ثيَخةمةت نيشاندانا دةاللةتا هندةك رةنطيَن دي ييَن كو نة ب
سةرةكي دهيَنة هذماردن ،ئةظيَن ل خواريَ دةاللةتا ئةوانة ب
رةنطةكيَ طشيت دناظ كولتوَريَ مرؤظايةتيدا :
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مؤر( :دثرانيا جاراندا و برةنطةكيَ طشيت دةاللةتة بؤ مةرةميَنسيكسي و تةوةريَ ياخيبؤنيَن ضظاكي و دةرووني و سةرةنج

دةرنةكةظيت ليَ ئةم دشيَني بريَكا ئةظان رةنطيَن سةرةكي و ب
تيَكةلكرنا ئةوانا هندةك رةنطيَن ديرت دروست بكةين ،بؤ منوونة

راكيَشانيَية)( طاهر:2011-2010،.وانة).
ثيظازي ( :)pinkب رةنطيَن نةسةرةكي دهيَتة هذمارتن ذ(رةنط َي

رةنطيَ سؤر دطةل رةنطيَ زةر ديَ رةنطيَ ثرتةقالي دةركةظيت،ئانكو
ئةظان رةنطان سيفةتيَ خوة يي تايبةت هةية ض رةنطيَن ديرت

سؤر و سثي ثيَك دهيَت،دةاللةتة بؤ كةيف و خوةشييَ و نوَيَنةراتيا
ظيانيَ و دلؤظانييَ دكةت و رةنطةكيَ رومانسية و ثرت رةطةزيَ ميَ
بكاردئينن) (بااليى.)60 :2008 ،ضونكي ثرت نازكي و جوانييَ

ثشكداريي د ئةوان دا ناكةين بةلي بريَكا ئةوان هندةك رةنطيَن دي
ثةيدا دبةن .
 .2.4.2بهايي رةنطي(قيمة اللون):)value(،
مةرةم ذ بهايي رةنطي ئةوة كو راديَ ضةندايةتيا ئةويَ رؤناهيا دناظدا
هةى ،ئايا ئةو رةنط ضةنديَ ظةكرية يان يي تارية(ئانكو ئةم دشيَن

بكاردئينت دياردكةت كو كةسةكيَ ئارامة.
بنةفشي(:)purpleئةو ذي ذ رةنطيَن نةسةرةكينة (ذ تيَكةلكرنارةنطيَ سؤر و شني و ذئةجناميَ تيَكةلكرنا ئةوان هةردوو رةنطان

جوداهييَ بيَخينة دناظبةرا سؤريَ ظةبووي و سؤريَ طرتي دا ،بةليَ ب
تيَكةلكرنا رةنطيَ رةش يان سثي ،لظيَريَ ديَ بهاييَ وي دهيَتة
طوَهورِين نةكو سيفةت و نةذادي ئةوي) (الكوفحي.)90 :2009،ذ

بنةفشي ثةيدادبيت،رةنطيَ ظيانيَ و ئارامييَ ية و هةروةسا طريَداية ب
جيهانا خةيالي و دوير ذ واقعي،د سةردةميَ كةظندا ضينيَن بلند ئةظ

ئةظيَ رِوانطةيظة دياردبيت كو(بهاييَ رةنطي دهيَتة طوَهؤرِين دةميَ كو
روَناهي دكةظيتة سةر ئةوي تةني هندي كو روَناهي كيَم دبيت ل سةر

رةنطة بكاردئينان ئانكو شاه و ثاشايان)(طاهر:2011-2010،
وانة).

ئةوى تةني بهاييَ وي رةنطي ديَ يي كيَم بيت بةليَ يا هندي رؤناهيي
يا ئةوي يا زور بيت ديَ ثرت يي رون وئاشكرا بيت)(كاظم:2010،

ددةتة ئةوان و ديسان رةنطةكيَ هةستيارة و رةنطيَ طوالنة و دذي
توندوتيذييَ ية و سةرةنج راكيَشة،ذ بؤ جل وبةرطان ذي كةسيَ

 .4.2تايبةمتةندييَن رةنطان:
رةنطي ضةند تايبةمتةندي هةنة هةر ئيَك ذ ئةوانا سيفةتيَ خوة يي
هةي ذ ييَ ديرت جوداية ئةو تايبةمتةندية ذي ئةظةنة:
 .1.4.2نةذاديَ رةنطي(اصل اللون) :)Hue(،هةر رةنطةكيَ
نةذاديَ خوة ييَ تايبةت هةية ،و(ئةوة رةسةناتيا رةنطي ية و
جوداهييَ دئيَخيتة دناظبةرا ئةظي رةنطي و رةنطةكيَ دي دا ودةميَ
ئةوى رةنطي ب ناظي ئةوى ناظ دكةن وةكى(سؤر،شني،زةر ).....بظي
شيَوةي)(الكوفحي.)90 :2009،هةر ذئةظيَ رِوانطةيظة دياردبيت
كو(هةر ئيَك ذئةوانا تايبةمتةنديا خوة يا هةي ذ ياديرت
ذيَكجؤداية،وهةظسةنطيا ئةظي رةنطي لدويظ ثيَليَ ية ذبةركو
رةسةناتيا رةنطي جوداية لدويظ دريَذيا ثيَال رؤناهييَ)(كاظم:2010،
.)694هةذية بيَذين كو ئةظ سيفةتة ييَ وةسا ية هةمي كةس د
ريَكةظتينة ل سةر ئةوي رةنطيَ تيدا ،ئانكو دةميَ كو ئةو روَناهية
دكةظيتة ل سةر ئةوي تةني ئةم دشيَن دياربكةن كو ئةو رةنطة يي
ضةواية و ب كيش ناظي هاتية ناظكرن (رؤناهي ذيَدةريَ رةنطي ية و
نيشانكارةكيَ ئاشكراي رةنطي هةية دةميَ كو رؤناهي دكةظيتة سةر
تةنةكي وةكي ئةو تةن ييَ كةسك بيت يان يي سوَر بيت ب رامانةكا
ديرت ئةو رةنطيَ د ئةظي سيفةتي دا ئةوة كو دةاللةتةكا هةيي و
راستةوخوية ضونكي زيَدةتر ذ كةسةكيَ ريَكةظنت ل سةر ئةظيَ ضةنديَ
كرى)( عبو.)112 :1982،ئانكو لظيَريَ دياردبيت كو دةميَ ئةم
دبيَذين شني وئةم دبينن ئانكو ئةو رةنطةية هةركةسةكي كوببينت
ديَ وةبيَذيت ضونكي ئةم نةشيَني ناظةكيَ دي بدةنة وى ذبةركو ناظيَ
ئةوي خبوةية ئةم هةمي ل سةر ئةظيَ ضةنديَ ريَكةظتينة ،وهةروةسا
ئةم نةشيَني ض رةنطيَن دي تيَكةل بكةين تاكو رةنطيَ سةرةكي بوَمة
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.)694سةرةرِاي ئةظيَ ضةنديَ كو كيَم و زيَدةبوونا رةنطي ياهةي
ئانكو ذبهاييَ رةنطي دهيَتة خوار هةروةكي(دةميَ كو رةنطيَ سايف
بيت بةليَ ذئةطةريَ ئةويَ رؤناهيا ل سةر ديَ بهايي ئةوى رةنطي ئيَنتة
خوار ضونكي تيَربوونا رةنطي ب ئةويَ رؤناهيي يان ئةو رؤناهيا
دكةظيتة سةردناظبةرا رةنطيَ سايف و رةنطةكيَ ديرتيَ سايف دبازنا
رةنطاندا) ( عبو.)112 :1982،
مةبةست ذئةظي فاكتةري ئةوة كو نةذاد ناهيَتة طؤهورِين بةلكو بها َ
ي
ئةوى رةنطي دهيَتة كيَم وزيَدةكرن ئةو ذي ب تيكةلكرنا رةنطيَ سثي
يان رةش يان ذي ب ئةطةريَ ئةو رؤناهي وتيشكيَن دكةظنة سةر ئةوى
رةنطي هةروةسا ئةو رةنط ديَ ضةنديَ ظةكري بيت يان يي طرتي بيت
بوَ منوونة رةنط يي هةي سوريَ ظةكري و يي طرتي يان رةش يي
ظةكري يي طرتي .....هتد ،ئةظة هةمي ذئةطةريَ ئةوان سيفةتيَن
مةطوتني .ئةظة ذي لدويظ ثلةيَن رةنطي دمينت ولدويظ هوَزانظاني
دمينت حةتا ض رادة ثلةين رةنطي بكاردئينيت دناظ هؤزانا
خوةدا،هةروةسا دةميَ هوَزانظان بكاردئينت ذ بةكطراوةندةكي روذيَ
ئانكو سثيَدةي بكاردئينت ئةظة ثرت بو ئةوان رةنطيَن ظةكري نة بةليَ
ئةويَن طرتي ثرت ئةو كارتيَكرن وروَناهيا تارية ل سةر هةيي وةكي
ئةوان رةنطيَن طرتي وباكطراوةندةكيَ رةش دهيَتة ثيَشاندان و بها
وثلةيا ئةوي رةنطي دئيَتة خواريَ وكيَم دبيت دةميَ ئةو رؤناهيا تاريي
دكةظيَتة سةر،ثشكةك ذ ئةوى رةنطي ديَ يي رون بيت وثشكا ديرت
تاري.
 .3.4.2رةنطدانا رةنطي (تشبع اللون):)saturation(،
ذ ئةوان هةر سيَ تايبةمتةندييَن رةنطي ية  ،و مةبةست ذ ئةظي
ظاكتةري ئةوة ثاقذي ورةنطدان وثال توخيا رةنطي ية دةميَ رةنطةكيَ
دبينن يي روون وتوخة وتيشكيَن روَناهي يا ئةوى زورة هةر وةك(هيَزو
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رةنطدانا رةنطي يان تيشكيَن ئةوى ييَن بةرز ،سؤر رةنطةكيَ توخة و
سةرةنج راكيَشة بةليَ دةميَ رةنطةكيَ دي داننة ب رةخ ظة ديَ زيَدةتر

ظيان ظاالتيا طةردونةكا مةزن دطريت،د ضاظيَن من دا())،
عةبدوال.)7 :2005،

توخيا ئةوى دياركةت دةميَ كو سوَر ب تينَ بيت) (كاظم:2010،
.)695ذبةركو رةنطيَن سةرةكي خودان توَخيةكا بلندن ودبنة

د ئةظيَ ثارضة هوَزانيَدا رةنطيَ ( رةش و تاري ) دةاللةتا دةربرينا
هةست و سوزيَن هؤزانظانية  ،ئانكو ئاماذة بؤ دويربوونا ئةوي ذ

ئةطةريَ ئيشانا ضاظي هةر ذبةر ئةظي ئةطةريَ(كو هندةك رةنطني ديرت
دهيَنة دطةلدا وتيَكةل دبن وةكي رةنطيَن رةش،سثي ،رساسي تاكو
بيضةك ذ ئةويَ توخيَي كيَم كةت،ئةوذي ب سيَ فاكتةران:

ئةظيندارِا وي  ،ذبةر هنديَ دةميَ دبيَذيت ( ظيان ظاالتيا طةردونةكا
مةزن دطةريت  ،د ضاظيَن من دا ) ئانكو ئةظ جيهانة يا تاري و رةش
بؤي لبةر ضاظيَن ئةوي ،و ديسان ئاماذيَ ددةتة دةاللةتا هيظييَن كو

ئيك :كيَمبوونا توَخيا رةنطي ب ئةطةريَ تيَكةلكرنا رةنطيَ سثي دطةل
نةذاديَ رةنطي د ئةظي بياظيدا سيفةتي ئةوى ديَ كيَم بيت وبةرةظ

ظيانا دلبةرا ئةوي هةمي دليَ وي ظةكرية و جهيَ رةنطيَ رةش دناظدا
نةماية ئانكو جهيَ نةخوةش و زيانبةخش نةماية لدةظ ئةوي.

ظةبوونا رةنطي ضيت.
دوو :كيَمبوونا توَخيا رةنطي ئةو ذي ب تيَكةلكرنا رةشي دطةل
سيفةتيَ رةنطي لظيَرة ديَ ئةو سيفةت بةرةف تاريكرنيَ ظة ضيت.

 هؤزانا(:تةنهايي و ذظان ):((ذؤرا من يا تةذي روح بووى،ليَ دةنطة و
تةنهابوونيَ خورِ ثةريَن وىِ ييَن رةش كرين

سيَ :كيَمبوونا توخيا رةنطي سيفةتيَ رةنطي دطةل تيَكةلكرنا رةنطيَ
رساسي لظيَريَ ديَ رةنط هةظسةنط بيت يان ديَ تاري بيت)

ثةيظ نةماينة ددةستيَن من دا خوة بسوذن
من جلكيَن وان ييَن ذبةركرين)) ( عةبدوال.)20 :2005،

(الكوفحي.)91 :2009،هةذية بيَذين كو توَنديا ئةوان هةردوو
رةنطان دبيتة هاريكار بوسةرةدةريكرنا مروَظي دطةل ئةواندا ضونكى

د ئةظيَ ثارضة هوَزانيَدا رةنطيَ رةش دةاللةتا بيَ هيظيبوونيَ و
ذدةستدانا هيظي وئوميَدان دكةت  ،ذبةر هنديَ دةميَ دبيَذيت

(رةنطدانا رةنطي طريَداية ب ضةندايةتيا تيَكةليا رةنطيَن بيَ اليةن
ئانكو ريَذةيةكا كيَم ذ رِةنطيَ سثي دطةل تيَكةلكرنا نةذاديَ رةنطي د
ئةظي بياظيدا بيضةك ذ رةنطدانا نةذادي كيَم كةت,هةروةسا ريَذةكا ذ
رةشي دانن دطةل ب هةمان شيَوة ديَ ئةويَ توخييَ و تيَربوني كيَم
كةت)( رياض.)86 :1998 ،لظرييَ دهيَتة خوَيا كرن كو رةنطدانا
رةنطي طريَداية ب ضةندايةتيا تيَكةليا ئةوان ب رةنطيَن بيَاليةن هندي
كو رةنطيَ رةش دطةل دا هةبيت ديَ نةذادي رةنطي تاري دياركةت
بةليَ ئةطةر رةنطيَ سثي تيَكةل بكةن ديَ ظةكري ديار كةت ،ئانكو
رةنطيَن رةسةن بييَ كو ض رةنطيَن ديرت دطةل دانن طةلةك ييَن توخن
ذبوَ سةرةدةريكرنيَ ئالؤزن هةر ذبةر ئةظيَ ضةنديَ دا كو ئةم
بدروسيت ببينن و ئةظان تيَكةل بكةن ،هةروةسا رةنطيَن ثاقذ و روون
ييَن هةين ئانكو ( رةنط ديَ ييَ سايف وروون بيت دةما كو هيض
رةنطةكيَ ديرت ثشكداريي دطةل نةكةت،بةليَ با ثيَدظية هونةرمةند
هندةك رةنطان بينيتة دطةلدا ذبةركو دا زيَدةتر رونيا ئةوى
ئاشكرابيت ورةنطدانا ئةوى ئةظة ذي دطةل زيَدةكرنا رةنطي رةش و
سثى ية تاكو ب طةهيتة رةنطيَ كيَم توند(كسافة)بيت)(
السعدي.)3 :2015،
 .3ثرِاكتيزةكرن لسةر تيَكستىَ هؤزانان
 .1.3رةنطىَ(رةش):
 هؤزانا( :ئازراندنا بةندةمانيَ) :((من هزر دكر تةنيَ ليَظيَن تارييَ د زوها قةشاظينة
ل بةر ثيَن تة سيظاندا من ترسا ذ ليَظيَن تة كرى
ليَ دليَ من نة ترس و رةشاتي ليَ جهطري دبن...

(تةنهابوونيَ خورِ ثةريَن وي ييَن رةش كرين) لظيَريَ مةبةستا
هوَزانظاني كؤ ذ خةرييب و بيَ هيظيا ئةوي ذ ئارماجنيَن ئةوي  ،ض
ثةيظ نةمانة دةربريينَ ذ دينت و بوضونيَن خوة بكةت .
 هؤزانا(:ثرتيَن ذانة سةريَ):((ئةظ عةظرىَ رةش د خةونا من دا سةروبنة
ئةز ييَ دخيضا طورِؤظردا تو د ميحرابا ضظردا
تو ذ كوليلكيَن ثيَتانؤكان هاظى)) ( عةبدوال.)60 :2005،
د ئةظيَ ثارضة هوَزانيَ دا رةنطيَ رةش دةاللةتا هنديَ دكةت،كو
ئاماذة داية تاري و نة ئاراميا دةرووني  ،و هةر وةكؤ ديار رةنطيَ
رةش خودان دةاللةتيَن نيَطةتيظن د ثرانيا جاراندا  ،ذبةر ئةظيَ ضةنديَ
هوَزانظاني بريَكا رةنطيَ رةش ئاماذة داية ب ذيانا خوة يا رةش و
تاري و بيَ ئوميَدي و هةروةسا ئاماذة داية دةروونيَ خوة ييَ
تيَكضوويي.
 هؤزانا(:ضاخيَ خةونيَن زارؤكينيا من مةزن بووين):((ئةز ييَ دهيَم و سثيَدة ل باذيَرِيَ من رةند
كةت و ماتيَن ثيَكةظيَن تة مةسنت ثيَشمةرطةه
ئةى ضراييَ شةظا رةشا كورد ظةخوارين
دبن مذيالنكيَن غوربةتيَ را ،تو ب كول و خةمظة رازاي)) (
عةبدوال.)116 :2005،
هؤزانظاني رةنطيَ رةش د ئة ظيَ ثارضة هوَزانيَدا  ،ذ بؤ غةرييب و
دويركةفتنا ئةوي ذ وةالتي بكار ئيناية  ،ئانكو دةميَ دويركةفتينَ
هةست ب خةرييب و خةم و كوظانان دكةت هةر وةكو دبيَذيت ( ئةى
ضراييَ شةظا رةشا كورد ظةخوارين ) لظيَريَ شةظ و رةش خودان
ضةندين دةاللةتيَن جودا ثيَك دهيَن ذ دةم و ئيَشا ،ديسان ديركةفتنا
ثيَشمةرطةي ذمال و وةالتيَ خوة.
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 هؤزانا(:ضريسكيَن ترس و ظيانيَ):((رةش دطةش بوون طةش ذي دةش بوون

د ئةظيَ ثارضة هوَزانيَدا رةنطيَ رةش ئاماذةية بؤ بيَدةنطي و تارييَ و
رةشبينييَ و جةظةنطيَ مرن و ذ ناظضوونيَ ية  ،هوَزانظاني بريَكا ئةظي

هندي دلةرزين تيليَن ساز َ
ي
ضايكؤظسكي! كوليلكيَن بووينة سةما كةر)) ( عةبدوال:2005،

رةنطي هةست و سوزيَن خوة دةربرينة دةميَ دبيَذيت ( ئاشيت ل نك
مة كيَرة ) واتا وةكي دئةظي بارودوَخيَ دناظ مللةتيَ مةدا روي ددةن

.)121
دئةظيَ ثارضة هوزانيَدا رةنطيَ رةش بشيَوةيةكيَ ديار و ئاشكرا هاتية
باسكرن  ،بديتنا مة هوَزانظاني ئاماذة داية طةشبوونا رةشي دةميَ

تينَ رةش د هةبوونا مللةتيَ كورد دا دهيَتة رةنطظةدان  ،ذ بةر ئةوان
شةرو ثيَكدادانا تينَ مللةتيَ كورد نة خوةشيان دبينيت.
 .2.3رةنطىَ(سثى):
 هؤزانا( :ترس ذ ديوارا و خوة ظةشارتن ذ هةتاظيَ) :((دناظ كوركيَ وى ييَ بةفرين دا هيَلينيَن ضووضكان د ساربوون

دطريت  ،ئةظجار ل ئةوي دةمي رةش طةش دبيت و خوةشي نامينيت.
 ((ضو طوهؤرين دمرنيَ ذي ناهيَت كرنكفن رةش بيت ،وةك طوليَ طةش بيت

مشة سةرهاتييَن ترسيَ هةبوون،طوندي ل هيظي يا تة بوون،
ل بةندا هاتنا تة بوون ،ب ذظاناخوةشيَني ثاربوون)) (
عةبدوال.)26 :2005،

بؤ ثيَضانا مريةكي ية و مري ب هةش بيت)) ( عةبدوال:2005،
.)122

(دناظ كوركيَ وي ييَ بةفرين ) لظيَرة هوَزانظان رةنطيَ سثي ب مةرةما
خوازةي بكار ئيناية ئةو ذي بةفرين  ،هةر ضةندة بةفر رةنطيَ سثي

رةنطيَ رةش د ئة ظيَ ثارضة هوَزانيَدا  ،ئاماذةية بؤ بيَ بهايي يا كفين
 ،ضونكي دةميَ هوَزانظان دبيَذيت (كفن رةش بيت ،وةك طوليَ طةش

و زةاللة ليَ د ئةظيَ ثارضة هوَزانيَدا ئاماذةية بؤ ريَك طرتن و تةنطاظيا
ريَكا ضونكي دةميَ بةفر دباريت هيَلينيَن ضووضكا خراب دبن و ريَكيَن
طونديا دهيَنة طرتن لظيَريَ مةبةست ثيَ خرابكرنة.

ييَ رةش بيت هةر بؤ مريةكيَ ية ض هةبوونا خوة نينة ئةظجار تينَ بؤ
ثيَضانا ئةوي ية ئةويَ ذيانا خوة ذ دةستدايي .

 هوَزانا (:سلبوونا شةهرةزاديَ):((ئةز ل ثةرةكيَ سثي دطةرِم دا ليَ سوار مب

دبيَذيت (رةش دطةش بوون طةش ذي دةش بوون) لظيَريَ ئاماذةية بؤ
ئةظيَ ضةنديَ كؤ دةميَ كةيف و خوةشي دضيت و رةش جهيَ ويَ

بيت) ئانكو لظيَريَ ئاماذةية بؤ دةاللةتا هنديَ ،كفن ييَ طةش بيت يان

 هوَزانا (:كو مذيالنك دهيَن باركرن) :((ئةزمانيَ من ثةيظيَن جوان ييَن ذبري كرين
ضاظيَن من ييَن دثاسيَ دا بووينة نةشتةر

خوة كيَمدينت شيان كوذة
ل بن ليَظا دوشةكا من شارستاني وا طةهشيت
بضووكرتين شيانا خوة دكةمة طةشيت)) ( عةبدوال.)103 :2005،

خورِ دميةنا رةش دكةن و ثاشي ل شةظيَ دكةن)) (
عةبدوال.)142 :2005،

لظيَريَ رةنطيَ سثي ذبؤ هنديَ هاتية كو هؤزانظان رادطةهينيت كو بؤ
خوة لبةر ثةرةكيَ سثي ئانكو بؤ خوة لدةليظةكا ديرت دطةرييَت تاكو

هوَزانظاني د ئةظيَ ثارضة هوَزانيَدا رةنطيَ رةش ،دةاللةتة ذ بؤ ئةو
مانديبوونا ئةوي د ذيانا خوة دا بكار ئيناي هةر وةكو دبيَذيت (خورِ
دميةنا رةش دكةن و ثاشي ل شةظيَ دكةن) لظيَريَ ئاماذةية بؤ ئةظيَ

ذنوي دةست ب سةروةريا خوة بكةت.
 هؤزانا(:كؤمارا ثةنضةريَن سةرخوةش ):((خةونا سثي ذ من ب طةرهة ئةز نة فيَرم

ضةنديَ هةر تشتةكيَ دبينيت ل بةر ضاظيَن وي رةشن  ،هةر وةكي
شةظا تاري ض دميةن جوان نينن.
 هؤزانا(:كؤمارا ثةجنةريَن سةرخوةش):((ل فةلةكا رةش ضةرخيَ هةرماندنيَ هةرِفاندن ثةنضةرةية
زظراندنا طيَذةظانكيَ و هندا بوونا مةذييَ مةية

هةمي دةهبة و هةمي قةحبة دبيَداديا ئةلدنيَ را
سؤر دبن ذ خوونيَ مشت دبن ذ كيينَ)) ( عةبدوال.)148 :2005،
دئةظيَ ثارضة هوَزانيَدا رةنطيَ سثي ذ بؤ دةاللةتيَن دي بكارئيناينة و
ديسان رةنطيَ سؤر ذي بكارئيناية هةردوو رةنط ئاماذةنة بؤ بيَ
داديا ئةو دةميَ تيَدا دذيت  ،هةرضةندة سثي ئاشتية ليَ وي بؤ

رامان د ثةنضةريَ را خوة د هاظيَذن بةخيتَ دةرا)) (
عةبدوال.)148 :2005،

مةرةمةكا دي بكارئيناية (خةونا سثي ذ من ب طةرهة ئةز نة فيَرم)
ئانكوئةي ئازادي و سةربةسيت هةمي دةما بندةستييَ و زومل

هؤزانظاني دئةظيَ ثارضة هوَزانيَدا رةنطيَ رةش ذ بؤ بيَزاري و
رةشبيين بةرجةستة كرية ،ئانكو لظيَريَ ئاماذةية بؤ بةرزةبوونا هيظي
و ئوميَديَن ئةوية ذ هةمي تشتيَن وي هةين د ذيانا و يدا .

زوردارييَ دانة ئةظجار ئاشيت وةكي خةونيَ ذي نابيت و هةروةسا سؤر
ذ بؤ كوشنت و قركرنا ميللةتي هاتية ب خوين رشتينَ.
 .3.3رةنطىَ(سؤر):
 هوزانا ( :ثةرضةييَن زارِؤكينيا من ):((بةندةواري د ضاظيَن ظان هؤظ دا هةر تشت دهيَت باوةركرن

هةر تشيتَ رةش دنةينكا ديتنا مةدا دخورِستينة
ئةظ رةنطة ماضكرنا خةونا ئةفسانةية)) ( عةبدوال.)154 :2005،

هةلبذارتن د ضاظيَن سؤرة طوالن دا تةنيَ مرن
هةو دكارم ذبريبكةم بالكيَشةكا ناظةرؤكا)) ( عةبدوال.)55 :2005،

 هؤزانا(:ل ظيَريَ ذي تة ذبريناكةم):((هةر رؤذ ميَظانا ئاشتييَ ل نك مة كيَرة
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دئةظيَ ثارضة هوَزانيَدا رةنطيَ سؤر هاتية بكارئينان ئاماذةية بؤ زومل
و كوشتنا هيظييَن طةليَ كورد  ،لظيَريَ هوَزانظاني مةرةم ذ رةنطيَ سؤر

يان تو ب نظةك مةكناتيزى بيَ هاي بيب
ئةز دبيَذم ئةظة هةمي خةونيَن سؤرن)) ( عةبدوال.)104 :2005،

ئاماذةداية بؤ شكةستنا هيظييَن طةجنيَن وةالتي ذ بةر كو تينَ دميةنيَن
خوين رشتينَ و بارودوَخيَ خراب دهيَتة نيشاندان  ،لةورا هوَزانظاني

د ئةظيَ ثارضة هوَزانيَدا رةنطيَ سؤر ئاماذةية بؤ ثةيوةندييةكا ثري
ئاريشة و نةظيان و توَلظةكرن ،لظيَريَ هوَزانظاني برَيَكا رةنطيَ سؤر

طةنج ب سؤرة طوالن ليَكضوَاندية واتا ئةو زارِؤك نة فامن و هيَشتا
نةطةهشتينة.
 هؤزانا(:جوانرتين سةما):((هيَشتا دوهي تو رِؤبارةك بةهاري بووى
د سؤربوونا رةنطيَ تةدا ماسي د ترسيان

ئاماذةداية بؤ ئةوان خةونان ييَن كو كةسيَن ديرت ئةوان خةونان قةبيل
ناكةن.

سؤربوون رةنطةكي ماندي بوونيَ بوو)) ( عةبدوال.)65 :2005،
دئةظيَ ثارضة هؤزانيَدا هؤزانظاني ظياية ئاماذيَ بدةتة هنديَ كو
دةاللةتة بؤ شةرةكيَ و كوشتينَ دناظ ئةوي شةريدا سؤراتي
دروستبوون ئانكو ( سؤربوونا رةنطي) دةاللةتة بؤ خوين رشنت و
كوشتينَ.
 هؤزانا(:دا ظةك هةومي بؤ ثيَكةظان ،ثةيامةك بؤ ثةيامبةران):((ضاخيَ ليَظيَن من دبن جهؤر ،ثةيظيَن من تةظدا دبن خبور
ذيَ بلند دبيت دووكيَلةك سؤر
ليَ ديسان ذي ئةز دزامن كةنيا من يا دطوهيَن وةدا )) (
عةبدوال.)71 :2005،
دئةظيَ ثارضة هؤزانيَدا رةنطيَ سؤر لظيَريَ دةاللةتة بؤ ثةيظيَن دذوار
واتا ئةو ثةيظيَن راستةوخو بابةتي دئازرينن ،وةك دبيَذين سؤر و سؤر
دبيَذيت،بيَ هزرةكيَ بؤ كةسيَ بكةت.
هوَزانا ( :سةرخوةشكرنا ثةيظان ):
((من دظيَت ثةيظا ذ رؤندكيَن تة را سةرخوةش بكةم
ب ثرزكيَن سةريَ ئةزمانيَ خوة سؤراظيَ ذ ليَظيَن تة ب رةمن
دا دضياييَن برييَن تة دا نةمب باهؤزةكا بةفرا ذ كني و ثةشيَماني َ
ي
رسيت)) ( عةبدوال.)91 :2005،
دئةظيَ ثارضة هؤزانيَدا رةنطيَ سؤر ئاماذةية بؤ ئةجنامدانا حةزةكا
سكسي ئةوذي ماضيكرنا خوشتظييَ كو سؤراظ بليَظيَن ويَظة ية و لدةميَ
ماضيكرنيَ ئةو سؤراظيَ ذ ليَظيَن ئةويَ دبيت.
((سةرةك ثريَ كةظال و خيضيَن ئةنتيكةسؤر طوليَن طوند و طووظةندا سةطالوينة،خورنيفكيَن تازة
هونةرمةند،
سازا خاثاندنيَ ثيَكة)) ( عةبدوال.)92 :2005،
دئةظيَ ثارضة هوَزانيَدا رةنطيَ سؤر ئاماذةية ذ بؤ نازكي و جوَانيا
كضيَن طوندي ،لظيَريَ هوَزانظاني رةنطيَ سؤر بكارئيناية ئاماذةدان ذ
بؤ كؤ ثةسنا كضيَن طوندي بكةت ب جوانييَ و نازكييَ وةكي طوَال سؤر
سالوخداية  ،لةورا دبيَذيت (سؤر طوليَن طوند) ئانكو جوان و
قةشةنطيَن دناظ ئةظي طونديدا.
 هؤزانا(:سلبونا شةهرةزاديَ):(نةك نهيَنيَن ثريةذنا ب هةلظيَرم

 .4.3رةنطىَ(كةسك):
 هؤزانا( :ئازراندنا بةندةمانيَ) :((تة نةدزاني كو ئاكريَن جةذنيَ ضنة
كةسك وسؤريَ وىَ ئيَظاريَ طةلةك برتس بوو
داثرييَ طوت :ئةظ كةسكة سؤر نيشانة بؤ خوداييَ مةزن
هةركةسةكي دسةر را بضيت ديَ ضيت و ضيت)) ( عةبدوال:2005،
.)31
هؤزانظاني دئةظيَ ثارضة هوَزانيَدا ئاماذةداية بؤ ئةو كةسك و سؤرا د
وةرزيَ بوهاريَ دةردكةظيت  ،دةميَ دبيَذيت (كةسك وسؤريَ وىَ
ئيَظاريَ طةلةك برتس بوو) ئةظة ذي ةكو ئةفسانةيةكيَ بووية
دسةردةميَ كةظندا طةلةك جاران داثرييَن مة دطوَتن ييَ خوة لسةر
ويَ كةسك و سؤريَ را بهاظيَت ديَ رةطةزيَ خوة طوهوَريت ئانكو هةكة
كض بيت ديَ بيتة كؤر و بةروظاذي هةكة كؤر بيت ديَ بيتة كض.
 هؤزانا(:تو ئةو خةونا هةمي جارا من ظةخواندى و رامانيَنوىَ راظةنةبووين):
((هةميشة تو بةهارا كةسك و طولشةني
دوور كةتن و تةنهايي يا من ئاسوويةكا ئوميَ مزة
ئةز خورِ شةظا كةسكاتيا خوة ظةدخوومن)) ( عةبدوال.)45 :2005،
دئةظيَ ثارضة هوَزانيَدا رةنطيَ كةسك دةاللةتة بؤ نوي بوونيَ ،واتا
هوَزانظاني بريَكا رةنطيَ كةسك ئاماذةداية ذيانا كةسةكيَ كؤ حةزا
خواندنيَ لدةظ هةيي هةر ذ دةستثيَكا ذيانا وي  ،هةروةسا
دبيَذيت(هةميشة تو بةهارا كةسك و طولشةني) ئانكو بوهار نوي دبيت
و طيا شني دبيت ،ذيان ذي يا وةساية دطةل خواندنيَ و زانيينَ.
 هوَزانا ( جوانرتين سةما ):((لسةر ثرضيَن دارِؤبارا دبيت باروظة
ئاظرِيَن تة ذظانيَن كةسكن،سؤزيَن مؤر و مسؤطةر و مسكن
ل بةندا برِيارا بنةفشا ثةرلةماني ..ئةز ئيَظاري ييَ هؤسا بووم؟
دبيت نةهيَتة بريا تة خةونةكا سثي
ويَهة رةشيَ -نالبةندى-ية دناظ سيبةرا دار طوزيَ را)) (
عةبدوال.)64 :2005،
دئةظيَ هؤزانيَدا هؤزانظاني ظياية ئاماذيَ بدةتة هنديَ كو دةاللةتة بؤ
ذظانيَن بةرهةمدار( ذظانيَن كةسكن) ئانكو ئةوي ذظاني ديَ ئةجنامةك
هةبيت،ئانكو طةهشتنا ئةوي ذبؤ هةمي هيظي و ئوميَدن هةين.
 .5.3رةنطىَ(زةر):
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 هؤزانا  ( :تشتةك ذ ظةطةرِيانيَ)((ئةز حةزناكةم تو طولةكا بيَ سرتي بي

ي دي ظة هؤزانظاني داية خوةياكرن كو
عةشقةكا طةرم بذيت،ذاليةك َ
ثرت ب شةظ دشيَت ئةوان حةزان ثربكةت و خةونيَت خوة

طةلةك لدوور بةهار ذي ذ ميَذة يا ثريبووي
توذي ضاخيَ طيا زةر دبيت خورِ وةريا بووي
ئاشؤثيَن تة د هةلوةرياي بوون)) ( عةبدوال.)40 :2005،
دئةظيَ ثارضة هوَزانيَدا رةنطيَ زةر دةاللةتة بؤ ثريبوون و الوازي
دلةشيدا  ،هؤزانظاني بريَكا رةنطيَ زةر ئاماذةداية ئةويَ كضا بةرةظ

جبهبينيت،ضونكي شةظيَ زيَدةتر بيَدةنطي و ئاراميا هةيي.
 هؤزانا ( :ديرتامانةك دويَينَ تةدا) :((ليَ من خةونيَن باذيَرِيَ خوة ذبري نةكرنة و
تة ب تةنيَ بيَنا مؤر يا هةي ،تة ب تةنيَ ليَظةك سؤر يا هةي
ل ضاخيَ هاربوونا طوهاركا

ثريي و قةيرةبوونيَ ظة دضيت و خةونيَن ويَ وةكي طياي زةر دبيت
ديَ هشكبيت  ،هيظييَن ويَ ذ بةرةظ ذناظضوونيَ دضني،ئانكو مةبةستا

خور كوليلكيَن ظي وةالَتي دياري تة بن ضوونابينم ذ تة جوانرت
هةكو حةزيَن من كيَشوةر و سنؤرا دخون)) ( عةبدوال.)81 :2005،

هؤزانظاني ذ ئةظيَ ضةنديَ ئةوة كو دةميَ تةمةن بةرةظ مةزن بوونيَ
دضيت وةكي طياييَ زةر ليَ دهيَت تايبةت تةمةنيَ كضيَ دةميَ ض
هيظيَن ئةويَ جبهنةهاتنب.

دئةظيَ ثارضة هؤزانيَدا هؤزانظاني ئاماذةداية هنديَ كو نةشياية خوة
ذ تةوةريَ حةزا خوة يا نة تيَركري بدةتة باش بةلكو بشيَوةكيَ
ئاشكةرا داية خوةياكرن دةميَ دبيَذيت ( تة ب تةنيَ بيَنا مؤر يا هةي،

 هؤزانا  ( :ريَ):((ئةز ل ثشتا خوة ناظةطةرِم

تة ب تةنيَ ليَظةك سؤر يا هةي)ذ ئةجناميَ ئةوان حةزيَن وييَن سيَكسي
و نةتيَركرى سنوَر بةزاندينة بؤ خوة ضظاكي ناكةتة ئاريشةك كو ريَكيَ

ئةو ويَينَ ماي ل سةر ثارضا رىَ من ييَ دؤتي
ئةو ثةرتؤكا ذ ضاخيَ زةربووى من يا كؤتي
ئةو هؤزانا بووية سرتانا بةذنا ريَ من يا طؤتي)) ( عةبدوال:2005،

لبةر حةزيَن وى بطريت بةلكو راستةوخوي دئاخظيت باسي ثةيوةندييا
خوة يا ئةظينيي دكةت و ثةسنا وىَ ب ليَظيَن سؤر ئانكو عةشق و

.)87
د ئةظيَ ثارضة هؤَزانيَدا رةنطيَ زةر ئاماذةية بؤ دةاللةتا بيَزاربوون و
نةمانيَ  ،لظيَريَ هؤزانظاني رةنطيَ زةر مةبةست ثيَ مانديبوون و
وةستيان ذ ذيانا خوةية ،بديتنامة ئةو ريَيا ذيانا خوةدا بوراندي و
دةورو زةمانا ليَ دةرباز بووين هةر وةكي زةراتيةكا بةرهةميَ هشك
ليَ ديار بووي.
 .6.3رةنطىَ(مؤر):
 هؤزانا( :تةنها دطةل باي دكةنيم):((هةتاظ دطةهيَن من دا نةماية وان ل بةر ئاظبدةن
لةورا بيَ ئاوا شني دبن كوليلكيَن مؤر

ظيانيَ دكةت و دةربرِيينَ ذ حةزا خوة بةرامبةري ويَ هةيي دكةتن.
 .7.3رةنطىَ(ثيظازى):
 هؤزانا( :ئازراندنا بةندةمانيَ) :((من ذ ترسا دةورؤبةرا ظةدحةوينيت
نةحةزكرنا تة كارملن دكةت،كوليلكيَن مؤر و ثيظازى
دناظ خةونيَن من دا ب ضينيت)) ( عةبدوال.)99 :2005،
دئةظيَ ثارضة هؤزانيَدا هؤزانظاني ظياية ئاماذيَ بدةتة هنديَ كو رةنطيَ
ثيظازي دةاللةتة بؤ دابينكرن يانذي بةرجةستةكرنا ئةظينةكا

طةر من كوليلك نةظيابان،د هزرا من دا شني نةدبوون
هةرضةندة ئةز طريَ خوة ذ باي دكةم)) ( عةبدوال.)14 :2005،

طةرم،ثري بريهاتنيَن جوان و خوةشي وثةيوةنديةكا بهيَز دناظبةرا
ئةواندا.
 هؤزانا(:ضريسكيَن ترس و ظيانيَ) :((سةرىَ خوة ل سةر ضؤكا من دانة
ئةز ذى ديَ ضؤكا خوة ل بةر سةريَ تة دامن

دئةظيَ ثارضة هؤزانيَدا هؤزانظاني ئاماذةداية هنديَ كو دةاللةتة بؤ
حةز و هيظيَن الداي ذ سيستةميَ ضظاكي ئانكو دةميَ(هةتاظ) نةطةهيتة

داكؤ ضةثةر نةهيَن بةردان..بال طوالظ ضورةنطيَن سؤر نةدةن
ئةم ديَ كفنةكي ذ بؤ مرنيَ ضيَكةين و طؤِرِةكي ذ بؤ كيينَ كؤلني

وى ئانكو حةزيَن ب ئاسايي بنةجهنةبن،ئةظجار ئةو ئةوان حةزان

مؤرترين ضركةييَن ذيانيَ دبيَ دةنطي و ئاراميةك ثيظازى دا

(كوليلكيَن مؤر)ئانكو حةزيَن ظةشارتي برةنطةكيَ ديرت بنةجهدكةت .
 هؤزانا (:تشتةك ذ ظةطةريانيَ):((طةر نةذ تةبا ئةز نةدبوومة تةيركيَ شةظيَ
ئاشووثةكا سؤر،شةظةكا مؤر
دبةر زناريَ خةونيَن تةرا ئةخنؤخ مابوو ل بةر تاظيَ)) (

دطةل دلبةريَ و د ئاشؤثةك هناري دا طةش ب فرِيت)) (
عةبدوال.)122-121 :2005،
دئةظيَ ثارضة هوَزانيَدا لظيَريَ هؤزانظاني ظياية تيَكةليةكيَ دثارضة
هؤزانا خوةدا بكةت و ذ رةنطةكيَ ثرت بكارئيناية ،مةرةم ذ رةنطيَ
سؤر ذ بؤ قوربانيدانيَ و خويين و ضةثةريَن شةري  ،و رةنطيَ مؤر ذ

عةبدوال.)41 :2005،
ي خةياال خوةيا
دئةظيَ ثارضة هؤزانيَدا هؤزانظاني ئاماذةداية ئةو َ

بؤ خةياال خوة  ،و رةنطيَ ثيظازي ذ بؤ ئارامييَ بكارئيناية ،ئانكو
مةرةم ذيَ ئةوة ضةثةريَن شةري بةرنةدةن داكو وةالت نةهيَتة

دلداري و ئةظينييَ و هةروةسا ئةوان خةونيَن سيَكسي ئانكو لظيَريَ
دياردبيت كو خةونيَن وى تينَ تيَربوونا حةزا وي يا دةروونية و ل ذيَر

داطريكرن و ديسان خةيالةكا جوان و ئارام بؤ خوة ثةيدا بكةن،ذبؤ
ثاشةرؤذةكا طةش.
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 هؤزانا ( :ظيان د ضاخيَن تاري دا) :((ئيشةظ ئاشؤثا من كفينَ بريهاتنةك بيَ دةرطةه

( )1هؤزانظان شياية رةنطان برِةنطةكىَ هونةرى دناظ هؤزانا خوةدا
بةرجةستة بكةت كو دةاللةتا رةنطان بيَخيتة د خزمةتا بابةتىَ

ئةطةر هةستةك ثيظازي بيت ...ئةز خاثانديم
دوهي ليَظيَن تة بؤهارا كيظاريَ بوون ل (بادةرةشكيَ)

هؤزانيَدا.
( )2ئةظ هةر هةشت( )8رةنطة دناظ ديوانا(ئازراندنا بةندةمانيَد)

سةريَ سيَظيَن تة بومبةييَن نارجنى بوون
د ئَيظارةك بنةفشي دا ب من ظة د تةقيَن)) ( عةبدوال.)131 :2005،
دئةظيَ ثارضة هؤزانيَدا هؤزانظاني باسي دوو رةنطان كرية وةكو (

هاتينة رةنطظةدان(رةش،سثى،سؤر ،كةسك،زةر،مؤر ،ثيظازى،
بنةفشى).
( )3هؤزانظان شياية برِيَكا رةنطان دناظ هؤزانا خوةدا،ثانتاييةكا

ثيظازي و بنةفشي) هةر ئيَك دةاللةتةك لدةظ هةية و دةميَ دبيَذيت(
هةستةك ثيظازي بيت) ئاماذةية بؤ هةسيتَ وي ييَ ئارام ئةوا خاثاندي

دةالليا مةزن ب ناظةرِؤكا هؤزان خوة ببةخشيت.
( )4هندةك جاران ذ بؤ ئاماذةدانا رةنطةكى،هةظالناظىَ رةنطى

،دةميَ دبيَذيت( دئيَظارةك بنةفشي) و ديسان بريَكا رةنطيَ بنةفشي
وي حةزيَن خوة تيَركريية و ضوية جيهانا خةيالي  ،ئانكو ئاماذةية بؤ
هزرو برييَن خةيالي و ئارام.

ئيناية وةكو ثةيظا(بةفرين)كو ئاماذةية بؤ رةنطىَ(سثى)
( )5هؤزانظانى رةنطىَ(رةش) بؤ دةربرِينا دةاللةتا غةمطينى و
حةسرةتا خوة هةمبةر وةالتىَ خوة و ديسان ئاماذة داية ئةوىَ بةخت

 .8.3رةنطىَ(بنةفشى):

رةشي و نةخوشييَن بسةرىَ طةىلَ كورد هاتني.
( )6هؤزانظانى برِيكا رةنطىَ (سثى)ئاماذة داية ئةوان حةز و هيظييَن

 هؤزانا ( :جوانرتين سةما)((دناظبةرا مة باج نينة ل سةر ئاخظتينَ
بنةفشي بوون دبيتة رةش
سثي بيَ رةنطة و سؤرى بيَهنا وى يا شكةستى
ئو تةظ رةنطيَن دى بدابيَشن)) ( عةبدوال.)68 :2005،
دئةظيَ ثارضة هؤزانيَدا رةنطيَن (بنةفشي  ،رةش ،سثي ،سؤر) هاتينة
بكارئينان هةر ئيَك ذئةظان رةنطان خودان دةاللةتيَن جودانة ،واتا
هؤزانظاني بريَكا رةنطيَ بنةفشي و رةش ئاماذةداية ئةو حةز و ظيانا
خوة بؤ دلبةرا خوة دةميَ دبيَذيت( بنةفشي بوون دبيتة رةش) ئانكو
ئةو خةون و خةياليَن جوان هةين دناظبةرا وي خوشتظيا ويدا كؤ
رةنطيَ بنةفشي ئاماذة ددةتة ثةيوةنديةكا خوةش دناظبةرا واندا
بةليَ بةرةظ رةشبينييَ دضيت لةورا دبيتة رةش ،هةروةسا دةم َ
ي
دبيَذيت ( سثي بيَ رةنط دبيت و سؤري بيَهنا وي يا شكةسيت) لظيَريَ
مةرةم ذ رةنطيَ سثي نةمانا ثاكي و باوةرييَ ية  ،و رةنطيَ سؤر يىَ
خوةشييَ و ئةظينييَ ية ليَ ئةطةر بيَهنا ويَ نةما مةرةم ذيَ ئةو
خوةشي و ئةظيين نةماية.
 هؤزانا( :ريَ ):((ل ثشيت ريَ،ريَ ثرسةك بوو
دناظ جزدانكا من يا رةش دا ببوو ويَنةك كاريكاتيَر
سوبة و دوسبة و هندةك خةونيَن من ل بةربوو
بنةفشي بكةم ،ببوونة ثيَر – خوة د ثةريَسن
ل كوذيةك زراظيَ سةريَ ريَ ،ريَ ببوو مار)) ( عةبدوال.)86 :2005،
لظيَريَ (بنةفشي بكةم) دئةظيَ ثارضة هؤزانيَدا دةاللةتة بؤ بنةجهكرنا
خةونان ئانكو طةهشتنا ئارماجنان،ئةو خةون و هيظيَني دناظبةرا
هؤزانظاني و دلبةرا ويدا هةين،كو دةمةكيَ دريَذة ل هيظيا ئةوان
ئارماجنان و و لدوماهيكيَ طةهشتنة ئةوان هيظيَن خوة .

وةالتى ييَن كو بنةجهنةبووين كو ضاظةرِىَ بنةجهبوونا ئةوان هيظيانة.
( )7رةنطىَ(سؤر)دناظ ئةظىَ ديوانيَدا ذ بؤ ئاماذةدانا ديروكا خويناويا
مللةتىَ كورد هاتية بةرجةستةكرن كو دةربرِينىَ ذ ئةوىَ خوين ريَتنىَ
دكةت يا كو بسةر كورداندا هاتية خار.
()8هؤزانظانى دةاللةتا طةهةشتنا ئارماجنةكىَ يانذى ئةجنامةكىَ
ئةريَنى برِةنطىَ كةسك بةخشية كو رامانا طةهةشتنا خةبات و
مانديوونا ئةويية بؤ بةرهةمةكى.
دةاللةتيَن
سةبارةت
() 9

ئةظان

هةر

ضوار

رةنطان(زةر،مؤر،ثيظازى،بنةفشى)هؤزانظانى رةنطىَ زةر بو
ئاماذةدانا تؤرةيى و غةمطينىَ بةرجةستةكرسية و رةنطيَن(مؤر)
و(ثيظازى) ذ بؤ دةربرِينكرنىَ ذ حةزيَن ظشارتييَن نةستيىَ
بةرجةستةكرينة و رةنطىَ(بنةفشى) بؤ ئاماذةدانا هةوال جيَبةجيَكرنا
حةزيَن ظةشارتية.
 .5ليستا ذيَدةران
القران الكريم.ئيَك:ذيَدةر بزمانىَ كوردى-:ثةرِتووك:
بااليي،فةهمي(.)2008جيهانا رةنطان ليَكؤلينةكا هونةري ية ل سةر رةنطان،
وةشاخنانا

سثرييَز،ضاثخانا

خاني،ضاثا

ئيَكيَ.
(2)botî ,Kamîra(2006) . farhanga kamiran çapxaneya
wezareta perwerdê /hewlêr,weşan xaneya
spîrêz.
خال،شيَخ حمةمةد( .) 2005فةرهةنطى خال ،ضاثا ئيَكيَ،ضاثخانا ئاراس
،هةوليَر.
عةبدوال،هزرظان(.)2005ئازراندنا بةندةمانىَ،ذ وةشانيَن ئيَكةتيا نظيَسةريَن
كورد-دهوك،ضاثا ئيَكىَ،دهوك.
-نامةييَن ئةكادميى-:طؤظار و رؤذنامة:

 .4ئةجنام
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The Significance of Colors in the Divan (Stirring Argument) by the poet (Hazervan Abdullah)
Abstract:
This study is an attempt to show how to embody the significance of colors in the poetic text, through which we can
understand the meaning of the text in a more clear way, and we also know the artistic method of formulating poems
more clearly. This study entitled (The Significance of Colors in the Divan (Stirring Argument) by the poet (Hazervan
Abdullah) was divided into two parts. We devoted the first section to the theoretical aspect of the study and presented
in it a theoretical background on the term, concept and what color. Poetic texts for the purpose of finding the hidden
connotation of color in the poems. It turns out that eight colors (black, white, red, green, yellow, burgundy, maronite,
purple) have been embodied in the poems, as well as showing us that the poet was able to express through the
connotation of colors On the topics of his poems such as (sadness, pain, hope, worries, and pent-up desires).
Keywords: Color, orientation, text, analysis, hidden meaning.

)داللة االلوان يف ديوان(إثارة اجلِدالْ)للشاعر(هزرفان عبداهلل
:امللخص
نستطيع من خالهلا ان نفهم معنى النص بصورة اكثر ايضاحا و ان نعرف ايضا االسلوب الفين لصياغة،هذه الدراسة حماولة لتبيان كيفية جتسيد داللة االلوان يف النص الشعري
خصصنا القسم االول للجانب النظري للدارسة و. هذه الدراسة املعنونة بـ(داللة االلوان يف ديوان(إثارة اجلِدالْ)للشاعر(هزرفان عبداهلل) قسمت اىل قسمني.القصائدبصورة اكثر
خصصنا القسم الثاني للجانب التطبيقي للدراسة و قمنا بتحليل النصوص الشعرية لغرض اجياد الداللة املخفية.قدمنا فيه خلفية نظرية عن مصطلح و مفهوم و ماهية اللون
كذلك تبني لنا بان الشاعر، البنفسجي) قد جتسدوا يف القصائد، املاروني،اخلمري،االصفر،االخضر،االمحر،االبيض،تبني لنا بان مثانية الوان وهي(االسود.لال لون يف القصائد
.)استطاع ان يعرب من خالل داللة االلوان عن مواضيع قصائده مثل(احلزن و االمل و االمل و اهلموم و الرغبات املكبوتة
.املعنى املخفي،حتليل،نص،توجه، اللون:الكلمات الدالة
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