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چهند وشهیهك بهپێی پێىیستیی ئاخێىهر 
خشتهی ( )1كشانی واتای 


پێؼەکی
جىێژیىەوەکە بە هاوهیؼاوی( :ڕۆڵی میخافۆڕ له هؼاوی واجا) دا( ،ااخاوجنی
ڕۆژاهە بە همىوهە) ) یهَ ،ەوڵێکە بۆ خظدىەڕووی اەو فۆڕمە شماهییاهەی،
کە لە ااخاوجنی ڕۆژاهەدا بهپێی دٍوزوبهز ( )contextدٍزبڕی شیاجس لە
واجایەکً ،ااػکسایە ،کە میخافۆڕ دیازدەیەکی شماهیی باڵوە ،لە شۆز ػێىەی
گەیاهدوی شماهییدا دەبیجرێذ ،لێرەدا ااخاوجنی ڕۆژاهە َەڵبژێسدزاوە ،چىهکە
ااخاوجً گسهگتریً جۆزی بەکازَێىاوی شماهە ،ااخاوجً واجە گفخىگۆی
هێىان َاوبەػەکان (كظەکەز و گىێگس) ،کە بەزدەوام ڕۆڵهکاهیان
دەگۆڕههوٍ ،ااخاوجً اەو جۆزەیە ،کە مىداڵ فێری شماوی دایکی دەبێذ،
َەزوەَا چەهدیً الیەوی پساگماجیکی َەن ،هه لە ااخاوجىدا دەزدەکەون،
وەک :دەوزوبەز ،كظەکەزو گىێگس ،هیؼاهە پساگماجیکییەکان ،پیؼبیىییە
پێؼىەخخەکان ،هه اهم بابهجهغ پهیىٍطخه به گسیماههی پێؼههییهوٍ،
دٍجىاهسێذ كظهی لهبازٍوٍ بىسێذ.
ػیکسدهەوەی ااخاوجىیؽ َەزوا کازێکی َەڕەمەکی هییە ،بەڵکى یاطای
جایبەحی خۆی َەیە ،بهپێی بۆچىن و ڕێباشی کسدەكظەییهواوی (اۆطتن)،
بىەما پساگمەجیکییەکان خساوهەجەڕوو.
اەم بىەمایاهە وا دەکەن ،کە ااخاوجىەکان واجای جۆزاوجۆزیان َەبێذ،
َەز وػەیەک طەزەجا بۆ هاوهاوی کەزەطخەیەک لە کەزەطخەکاوی دەوزوبەز
بىوە ،بەاڵم گەػەکسدوی ڕەوحی ژیان و بەزەوپێشچىووی جەکىەلۆژیا و
پەیدابىووی کەزەطخە و دیازدەی هىێ وایاهکسدووە ،کە وػە بە واجای هىێىە
لهدایىببێذ ،یاخىد وػهواوی شمان واجای هىێ َهڵبگسن و دٍزبڕی واجای
هىێ بًَ ،هزبۆیه بىووی وػەکاوی شمان بە شیاجس لە واجایەک وایکسدووە ،کە
چەهدیً دیازدە بە جایبەث دیازدەی میخافۆڕ لە شماهدا پەیداببێذ،
دیازدەی میخافۆڕیؽ :یەکێکە لە پێىیظخییە گسهگەکاوی شمان ،چىهکە وەک
پێؼتر ڕوهکسایەوە ،اەگەز دیازدەیەکی وەک میخافۆڕ هەبێذ ،اەوا دەبێذ بۆ
َەز واجایەک وػەیەکمان َهبێذ ،هه اهمهغ بێگىمان له جىاوظتی
شماهدا هییه بۆ َهز بابهث و دیازدٍ و ػدێيی هىێ وػهیهن بهزاهبهزی
دابىێذ ،بۆیه بابهحی میخافۆڕ و بهوازَێىاوی فۆڕمه شماهییه َهبىوٍوان له
واجای هىێدا و بازهسدهیان به واجای هىێ ،یههێىه له ڕێگه و اهبصاز/وٍطیله
گسهگهوان به دٍطذ ااخێىٍزاوی شماههوٍ ،جا لهم ڕێگهیهوٍ بخىاهً لهگهڵ
گۆڕاههواوی دٍوزوبهزدا بگىهجێن و شماهیؽ بخىاهێذ (پازطههگ(balance/
ێً له هێىان ػخه هىێ و جاشٍ لهدایىبىوٍوان و وػهواهیدا ڕابگسێذ.
جىێژیىهوٍهه بە پێی ڕێباشی پهطىیی  -ػیيازیی اەهجامدزاوە ،بەپێی
پێىیظخیؽ ڕێباشی مێژوویی پەیڕەوکساوەَ ،ۆکازی َەڵبژازدوی بابەجەکەغ
بۆ اەوە دەگەڕێخەوە ،کە جىێژیىهوٍی جێروجەطەٌ لەطەز میخافۆز وەک

َۆکازێک لە َۆکازەکاوی کؼاوی واجا هەکساوە ،طەزچاوەی همىوهەکاهیؽ
ااخاوجنی ڕۆژاهەیە ،لەبەزاەوەی ڕێباشی پساگماجیکی لە جىێژیىهوٍههدا
پەیڕەوکساوە.
جىێژیىهوٍهه به ههزٍطخهی دیالێىتی هسماهجیی هاوٍڕاطذ وازیىسدووٍ،
َهزوٍَا بیىای جىێژیىهوٍههػمان بهم ػێىٍیهی خىازٍوٍ ڕێىخظخىوٍ:
له بهش ی یهههمدا ،هه بۆ دوو (پاز) دابهػىساوٍ ،له پازی یهههمدا
َهوڵدزاوٍ وٍن بهػێيی جیۆزیی بهػێىٍیهوی گؼخیی ( چهمً و پێىاطهی
میخافۆڕ و شازاوٍی میخافۆڕ و جایبهجمههدیی و گسهگی میخافۆڕ) بخسێخهڕوو،
له پازی دووٍمیؼدا كظه لهطهز هؼاوی واجا ،چهمً و پێىاطهی هؼاوی
واجاَ ،ۆوازٍواوی هؼاوی واجا هساوٍ.
له بەش ی دووەمدا ،کە بهش ی وازٍهیی جىێژیىهوٍههماههَ ،هوڵدزاوٍ له
ڕێگهی َێىاههوٍی همىوهه و داجا پێىیظخهوان بۆ جىێژیىهوٍهه له ڕۆڵ و
گسهگیی میخافۆڕ له هؼاوی واجادا بدوێحن ،واجه له ڕێگهی َێىاههوٍی
همىوههی كظهی ڕۆژاههوٍ ،هه وٍن میخافۆڕ لهالیهن ااخێىٍزاوی
شماههههوٍ بهوازدٍَێجرێً و طىودیاهلێىٍزدٍگحرێذ بۆ پڕهسدههوٍی
پێداویظخییهواوی ااخاوجيیان ،هه لهم ڕووٍوٍ ااخێىٍزی شماوی هىزدیی بۆ
دابیىىسدوی پێىیظخییه شماهییهواوی له دٍزبڕاوی شماهییَ ،هوڵیداوٍ له
ڕێگهی فساواهىسدوی واجای یههه میخافۆڕییهواههوٍ مهبهطخهواوی خۆی
بگهیههێذ.
لە کۆجاییؼدا گسهگتریً اەهجامهوان و لیظتی طهزچاوٍوان و پىخخهی
جىێژیىهوٍهه به شماههواوی ایىگلحزی و عهزٍبی خساوهەجەڕوو.
بەش ی یەکەم
میخافۆڕ و کؼاوی واجا
پازی یەکەم ١/١ :چەمک و پێىاطەی میخافۆڕ:
 )١-١/١شازاوەی میخافۆڕ:
شازاوٍی (میخافۆڕ) بهپێی فهزَههگی (وێبظخهز ،)716 :1973،له
( )metaphoraی الجینی و ( )metaphorieaی گسیىییهوٍ َاجىوٍ و
شازاوٍهه له دوو بهش ی ( -metaاهودیى) – phor( ،دٍیگىێصێخهوٍ)
پێىهاجىوٍ ،لهڕووی شماههواهییهوٍ شازاوٍی میخافۆڕ ،به واجای گىاطدىهوٍی
واجا له دیىٍ بىهڕٍجیی و یهههمییهههیهوٍ بۆ دیىێيی جسی بهوازَێىاوی واجا
دێذَ ،هزچههدٍ لهم ڕووٍوٍ بۆچىووی جیاواشیؽ َهیه ،بۆ همىوهه
(وامیل خهطهن بهطحر) لهم بازٍیهوٍ پێیىایه میخافۆڕ به واجای
گىاطدىهوٍی واجا له واجای یهههمهوٍ بۆ واجای دووٍم هایەث ،بهڵىى اهو
شازاوٍی (ااوٍڵىاجا) بهوازدٍَێىێذ و پێیىایه َهزچههدٍ واجای یهههم واجای
بىهڕٍجییه ،بهاڵم واجای دووٍمیؽ ااوٍڵ و َاوڕێیهحی و وٍن واجای دووٍمی
وػههه خۆی دٍزدٍخاث 1.له شماوی هىزدیدا جگه له شازاوٍی (میخافۆڕ)
شازاوٍواوی (خىاشٍ ،خىاطتن ،ااوٍڵىاجا) غ بهپێی طهزچاوٍ جیاواشٍوان
بهوازَاجىون.
 )٢-١/١پێىاطەی میخافۆڕ:
میخافۆڕ وەک َەز دیازدەیەکی جس لە شماهدا طەزهجی شۆزێک لە
شماهەواهەکاوی ڕاکێؼاوە ،بۆچىوهیان له بازٍیهوٍ خظخىوٍجهڕوو ،لەواهە :
 -1بڕوانة (كامل حسن بةسري. )4 :1891،
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 میخافۆڕ بسیخییه له وػهیهوی بهوازَێجراو ،هه بۆ ػدێً جگه لهواجابىهڕٍجییهههی خۆی بهوازدێذ ،بهاڵم له ڕێگهی (كهزیً) ٌیهههوٍ
پهیىٍهدی به واجا بىهڕٍجییهههیهوٍ َهز دٍمێىێذ ،هه اهمهغ وا له گىێگس
دٍواث بهو جۆزٍ له میخافۆڕ جێبگاث ،هه واجا میخافۆڕییههه له واجا
یهههمییهههیهوٍ طهزچاوٍیگسجىوٍ ،یاخىد وا لێىدٍدزێخهوٍ ،هه
گىاطدىهوٍی واجایه ،له واجای یهههمهوٍ بۆ واجای دووٍم( .اخمد ابساَیم
مصطفی. )179 :1943،
 میخافۆڕ له ڕووی شماههواهییهوٍ بسیخییه له گىاطدىهوٍی واجایهن بۆواجایهوی جس ،یاخىد پهڕیىهوٍی ػدێىه له واجا بىهڕٍجییهههیهوٍ بۆ واجایهوی
جسَ ،هزوٍَا لهڕووی شازاوٍییهوٍ میخافۆڕ بهوٍ لێىدزاوٍجهوٍ ،هه ااماژٍ
بۆ اهو وػهیه/وػاهه دٍواث ،هه له (بىهڕٍث – اصل) ی شماهدا بۆ واجای
میخافۆڕیی داهههساوٍ( .طالب مدمد الصوبعی و هاصس خالوی :1996 ،...
. )64
 وامل خظً البصحر ،هه شازاوٍی (ااوٍڵىاجا) ی بۆ (میخافۆڕ)بهوازَێىاوٍ ،پێیىایه ،ااوٍڵىاجا اهو وػاهه دٍگسێخهوٍ ،هه به شیاد له
واجایهن بهوازدێً و واجایههیان طهزٍهیی و بىهڕٍجییه و واجاههی جس ااوٍڵ و
َاوڕێی واجا طهزٍهییهههیه و واجای دووٍمه و َهڵلىاڵوی واجای یهههمه،
ههن اهوٍی گىاطدىهوٍی واجا بێذ له واجا بىهڕٍجییهههوٍ بۆ واجای دووٍم.
(بڕواهه. )5 :1981:
 اهزطخۆ ،میخافۆز گىاطدىهوٍی وػهیههه له واجایهههوٍ بۆ واجایهوی جس.(طهزچاوٍی پێؼىو. )25:
 ههماٌ جهالٌ ػهزیب ،هه شازاوٍی ااوٍڵىاجای بۆ بهوازَێىاوٍ پێیىایه،میخافۆڕ بسیخییه له گىاطدىهوٍ وػهیهن له واجا فهزَههگییهههیهوٍ بۆ
واجایهوی جسی هىێ (واجای شازاوٍیی) . )26 :2012( .
 اهزۆهۆف و میلهز ،میخافۆڕ ،بهػێىٍیهوی بىهڕٍجیی دٍزَاویؼخهیدزوطخهی چهمىێيی گىهجاوٍ له واجایهوی دیازٍوٍ (بىهڕٍجیی) بۆ واجایهوی
جیاواش و ههمتر دیاز ،هه اهمهغ دٍههوێخهطهز وازیگهزیی ػیاوی
لێىچىووی هێىان دوو هێڵگهی دٍزَاویؼخهی ااػىسا:2003( .؟)
 میخافۆڕ :جایبەجییەکی شماهە و یازیکسدهە بە طیما واجاییەکان ،طڕیىەوەیَەهدێک و بەز ڕۆػىایی داوی َەهدێکی جس ،پەیىەهدی بە وػەوە َەیە و بە
دیازدەیەکی بەزباڵوی هاو شمان دادەهدزێ ،یەکێک لە ڕەگەشەکاهیص ی ڕامان
و هامۆیی لەخۆدەگسێ ،کە هاکسێذ پێىاهە بکسێً ،بۆ هاطیىەوەی
میخافۆڕیؽ پێىیظخە دەوزوبەزەکەی بخسێخەڕوو ،اەگیىا بەبێ بىووی
دەوزوبەز دەطدىیؼاهکسدوی خىاشە ااطان هابێذ ،میخافۆڕیؽ دەکسێذ لە
ڕطخەی َەواڵگەیەهەزو ڕطخەی پسض و ڕطخەی فەزمان و
طەزطىڕماهیؼدا دەزکەوێ ،لە دەزکەوجىیؼدا واجا طەزەکییەکەی
هاطڕێخەوە ،بەڵکى شۆز جازیؽ دەبێخە َۆی شیادکسدوی واجای فەزَەهگی.
(طاشان ڕەشا معحن. )٤٨ :٢٠٠٥ ،
پاغ خظدىهڕووی پێىاطهوان ،اهوٍمان بۆ ڕووهدٍبێخهوٍ ،هه
میخافۆڕ ،گهز گىاطدىهوٍی واجا بێذ ،یا بهوازَێىاوی وػهیهن بێذ به
واجای جیاواش بهپێی دٍوزوبهز و بازی بهوازَێىان ،یاخىد خىاطخنی واجا بێذ
له واجا بىهڕٍجییهههوٍ بۆ واجایهوی جس ،یان َهبىووی چههد واجایهن بێذ له
جاهه فۆڕمێىدا ،اهمه َیچ لهو بازٍ هاگۆڕێذ ،هه دیازدٍی میخافۆڕ
یههێىه لهو طهزچاوٍ گسهگاههی ،هه ااخێىٍزی شمان جىاهیىیهحی طىدێيی

باش ی لێىٍزبگسێذ بۆ دٍزبڕینی بحرٍواوی و پڕهسدههوٍی پێداویظخییه
وػهییهواوی ،واجه میخافۆڕ بىوٍجه طهزچاوٍ و چاوگێيی بهپێز بۆ
دٍوڵهمههدهسدوی فهزَههگی شمان ،چىهىه وٍن پێؼتر خظخماههڕوو شمان
له جىاوظدیدا هییه بۆ دٍزبڕینی َهمىو دیازدٍ و بابهث و ػذ و بىیهزێيی
هىێ وػهیهوی هىێی بۆ دزوطدبياث و دابخاػێذ ،بۆیه یههێً لهو ڕێگه
بهزفساواهاههی ،هه شمان جىاهیىیهحی طىدێيی گهوزٍی لێىٍزبگسێذ ،بسیخییه
له بهوازَێىاوی وػه َهبىوٍواوی شمان و خظدىهپاڵی واجا و مهبهطتی هىێ،
یاخىد دزوطخىسدن و بهوازَێىاوی واجای هىێ بۆ وػه و چهمىه
َهبىوٍواوی شمان ،بێگىمان اهمهغ له ڕێگهی میخافۆڕٍوٍ ،بۆ همىوهه
اهگهز واجای بىهڕٍجیی وػهیهوی وٍن (هىزس ی) وٍزبگسیً ،هه بۆ واجای
(ههزٍطخه و اامساشی داهیؼتن) الی ااخێىٍزان بهوازَاجىوٍ ،بهاڵم له
اێظخادا جگه لهم واجایه ،وػههه َهڵگسی واجاواوی+( :دٍطهاڵث و +
خىێىدن) یؽ دٍداث ،وٍن له همىوههواوی ( )3 ،2 ،1دا خساوههجهڕوو:
 -1اازام هىزطییهههی له باخهههدا داها +( ..... .داهیؼتن)
 -2طهزۆوی دیىخاجۆز به ااػتی دٍطتی له هىزطییهههی بهزهابێذ.
(+دٍطهاڵث)
 -3وٍشازٍحی خىێىدوی بااڵ طاڵی ڕابسدوو هىزطییهوی شۆزی بۆ خىاشیازان
دابیىىسد +( .خىێىدن)
له همىوههواوی ( )3 ،2 ،1دا ،وػهی (هىزس ی) ،جگه له واجا (باو و باڵو –
ػاایع) ٌههی ،هه َهمىو ااخێىٍزێيی شمان دٍشاهێذ ،له اێظخای شماوی
هىزدییدا واجای دووٍم و طێیهمیص ی َهیه ،هه به واجای (+دٍطهاڵث) و
(+خىێىدن) دێذ ،هه دٍجىاهحن بڵێحن واجای یهههمی واجایهوی بىهڕٍجیی و
یهههمییه و واجاواوی جس واجای (دووٍم و طێیهم) ن و بهپێی بازودۆخی
كظههسدن و مهبهطتی ااخێىٍز واجاههی ڕووهدٍبێخهوٍ ،هه مهبهطذ له
وام واجایهیاههَ ،اوواث هابێذ اهوٍػمان لهیادبچێذ ،هه واجای دووٍم و
طێیهم جۆزٍ پهیىٍهدییهوی لهگهڵ واجا بىهڕٍجییهههیدا ماوٍ و به
جهواوٍحی له واجا یهههمییهههی داههبڕاوٍَ .هز لهم ڕووٍوٍ اهگهز بڕواهیىه
همىوههیهوی وٍن (ڕطتن) ،له خاڵی ( )5 ،4دا ،هه له همىوههی ( )4دا به
واجای ااطایی و له همىوههی ( )5یؼدا ااخێىٍز به واجای میخافۆڕیی
بهوازیدٍَێىێذ:

 -4ژهههه خىزییهههی ڕطذ.

 -5ژهههه له داهیؼدىهههدا شۆزی ڕطذ.

َهزبۆیه بە بۆچىووی اەم جىێژیىەوەیە ،هه شۆزبهی طهزچاوٍ
بهوازَێجراوٍواوی اهم جىێژیىهوٍیهغ جهخخیاهلهطهز هسدووٍجهوٍ ،چەمکی
میخافۆڕ :بسیخییە لە کەزەطخەیەک ،کە لە فەزَەهگی شماهدا واجایەکی
َەیە ،پاػان بە َەز َۆکازێک بێذ ،لەالیەن كظەپێکەزاوی شماهەکەوە بۆ
واجا و مەبەطدێکی دیکە َاوػاوی واجا فەزَەهگییەکەی بەکازدەَێجرێذ.
 )٢/١گسهگیی میخافۆڕ :

Page 144

Journal of the University of Garmian 8 (3), 2021

َەزدیازدەیەک لە شماهدا پەیدادەبێذ ،بێگىمان بەَاو هسخی خۆی
َەیە ،دیازدەی میخافۆڕیؽ وەک َەز دیازدەیەکی جسی شماهیی بەدەز هییە لە
گسهگی و بایەخ ،لێرەدا َەهدێک لەو گسهگییاهە دەخەیىەڕوو :
-١واجای فهزَههگیی دەزبڕیىەکە هاطڕێخەوە ،بەڵکى َاوػاوی واجا
خىاطتراوەکە بەکازدەَێجرێذ ،واجە ااخێىەزی شمان دەجىاهێذ بەپێی
مەبەطتی خۆی بەکازیبهیىێذ( .بەکس عىمەز عەلی. )١٣ : ٢٠٠٠ ،
-٢میخافۆڕ ،جىاهای شماهیی و اەدەبیی بە شماوی مسۆڤ دەبەخؼێذ ،شۆزجاز
اەوەی مەبەطخە بەػێىەیەکی هاڕاطخەوخۆ دەدزکێجرێذ.
 -٣بەَۆی میخافۆزەوە دەجىاهسێذ کۆن و هىێ بەیەکترەوە ببەطترێخەوە،
اەمەغ دەبێخە َۆی ااطان جێگەیؼدىى ااطان فێربىون( .پەزویً
عىطمان ،)١٥٣ : ٢٠٠٩ ،مهبهطذ لهم خاڵه اهوٍیه ،هه له ڕێگهی
میخافۆڕٍوٍ دٍجىاهسێذ طىود له وػه َهبىوٍواوی شمان وٍزبگحرزێذ و به
واجای هىێ دابگحردزێخهوٍ ،هه اهمهغ دووبازٍ گیاهبهبهزداهسدههوٍی وػه
هۆههوان و بهخؼینی واجایهوی هىێیه پێیان و بهوازَێىاههوٍیاهه له شماهدا،
وٍن همىوههی (. )6
 -٦كیخاز:
كیخاز ________ اەو وػترەی ،کە پێؽ کازوان دەکەوێذ( .کۆن)
كیخاز _________ هاوە بۆ اامێرَ/ۆیەکی گىاطدىەوە .هه له (اێظخا)ی
شماوی عهزٍبیدا هاوٍ بۆ یههێً له َۆیهواوی گىاطدىهوٍ.
-٤پڕکسدهەوەی واجای فەزَەهگیی وػە ،فەزَەهگی َەز شماهێک چەهد
دەوڵەمەهد و پڕبێذَ ،ێؼخا بۆػایی گەوزە بەخۆوە دەبیيێذ.
-٥شۆزجاز كظەکەز/هىطەز لە ااخاوجً/هىطیىدا بۆ جىاهترکسدن و
کازیگەزجسکسدوی دەزبڕیً و مەبەطخەکەی ،پەهادەباجەبەز دیازدەی میخافۆڕ،
کە اەمەغ شیاجس پەیىەطخە بە بەکازَێىاوی میخافۆز لە اەدەبدا ،بۆ همىوهه
وٍن همىوههی ( )٨ ،٧کە ااخێىەز لە بسی ااوەڵىاوی (ااشایاهە) ،ااوەڵىاوی
(ػێراهە) بەکازدەَێىێذ:
 -٧پێؼمەزگەی کىزدطخان ااشایاهە دەجەهگً.
 -٨پێؼمەزگەی کىزدطخان ػێراهە دەجەهگً.
َاوواث جگه لهو خااڵههی ،هه ااماژٍماهپێدان ،الیههێيی جسی گسهگیی
میخافۆڕ لهوٍدایه ،هه جىاهای دٍوڵهمههدهسدوی فهزَههگی شماوی َهیه و
یههێىه لهو ڕێگهیاههی ،هه ڕۆڵێيی گسهگی له بهپێزهسدن و شٍهگیىىسدوی
گههجی وػهواوی شماهدا َهیه و جىاوظدێيی باغ به ااخێىٍز دٍبهخؼێذ،
َهم بۆ پڕهسدههوٍی پێىیظخییه وػهییهواوی كظهههزان و َهم وٍن
الیههێيی ایىۆهۆمیىسدهیؽ ااخێىٍز طهزپؼىدٍواث لهوٍی لهطهز بىهمای
وػه َهبىوٍواوی شمان بخىاهێذ واجای هىێیان بۆ بهوازبهێىێذ و
بیاهگىێصێخهوٍ بۆ واجا و هێڵگهی هصیً له واجا بىهڕٍجییەکەی ،بۆ همىوهه له
وػهواوی خؼخهی ژمازٍ ( ،)2به ڕێگهی لێىدان چههدیً واجای میخافۆڕیی
له شماوی هىزدییدا دزوطخىساوٍ:
واجای میخافۆڕیی به
واجای ااطایی
وػه
ژ
ڕێگهی لێىدان
+اههدامی لهغ
دٍطذ
1
(+مسۆڤی
دٍطخىىزث
+ااوٍڵىاو (ڕووبهز)
هىزث
2
ههمدٍزامهث)

(+مسۆڤی
چاوپیع
 +اههدامی لهغ
چاو
3
ااوٍڵىاو بهزچاوجههگ و چاولهماڵی
+
پیع
4
خهڵيی (خهطىد)
(پاوهىخاوێنی)
خؼخهی ( ،)2دزوطخىسدوی واجای میخافۆڕیی له وػه ااطاییهواوی شمان به
ڕێگهی لێىدان
 )٣/١جایبەجمەهدییەکاوی میخافۆڕ:
گسهگتریً جایبەجمەهدییەکاوی دیازدەی میخافۆڕ ،لەم چەهد خاڵەی
خىازەوەدا دەطدىیؼاهدەکەیً:
-١دیازجسیً جایبەجمەهدی میخافۆڕ جۆزی اەو طەدمەیەیە ،کە دەیهێىێخە
اەهجام( .بەکس عىمەز عەلی. )٩ : ٢٠٠٠ ،
-٢میخافۆڕ پەیداکسدوی واجایە بۆ دزوطخەیەکی شمان ،لەطەز بىەمای
َەبىووی پەیىەهدی لەهێىان واجای َۆػەکیی و واجای خىاطتراوی
دزوطخەکەدا( .دازا خەمید مدەمەد ،بێظخىون خەطەن اەخمەد٢٠١٣ ،
. ) ٢٠١ :
-٣میخافۆڕ واجای فەزَەهگیی و لێڵی هییە ،واجە هاجىاهحن بە واجای
فەزَەهگیی وەزیبگسیً ،چىهکە اەوەهدە لێڵ هییە ،بۆ لێکداهەوەی
پێىیظخمان بە فەزَەهگ بێذ( .ػیالن عىمەز خظەیً– ٧٢ : ٢٠٠٩ ،
. )٧٣
-٤بابەحی گىجىەکە دیازبێذ ،واجە دەوزوبەزی شماهیی یان هاشماهیی بخىاوێ
بابەجەکە بخاجەڕوو ،چىهکە بەبێ بازی گىجً و بابەحی گىجً ،هاجىاهحن
واجای وػەکە دیازیبکەیً.
-٥میخافۆڕ بە واجای چەطپاوی خۆی بەکازهایاث( .ڕۆژان هىزی عەبدواڵ،
. )١٨٠ :٢٠١٣
-٦یەک ػذ بحر یان کازێک بە وػە و دەزبڕیً دەگەڕێىدزێخەوە بۆ ػذ و بحر
و کازێکی جس ،چىهکە َەهدێک خاطیەحی َاوبەػیان َەیەَ( .اڵبێرگ،
. )٧٩ : ٢٠١٠
-٧ػدێک هییە هەجىاهحن گىشازػتی لێبکەیً ،بەاڵم اەزکی شمان
كۆطدىەوەی اەو دەزبڕیىاهەیە ،کە پێی ڕاهەَاجىیً( .بەکس عىمەز عەلی،
. )١٦ : ٢٠٠٠
َ )٤/١ۆکازەکاوی طەزَەڵداوی میخافۆڕ:
-١پڕکسدهەوەی کەلێنی فەزَەهگیی :كظەکەزی شمان هاجىاهێذ جەنها بە
وػەی فەزَەهگی شمان ،پێداویظتی ڕۆژاهەی لە بىازی ااخاوجىدا
فەزاَەمبکاث ،لەم بازودۆخەدا پەهادەباجەبەز بەکازَێىاوی وػەیەک بۆ
مەبەطدێکی دیکە ،بەدەز لە واجا بىجییەکەی ،واجە َەمان فۆڕم ،بەاڵم بۆ
مەبەطدێکی دیکە بەکازدێذ.
-٢گەػەکسدن و پێؼکەوجنی ژیان :بەزدەوام دیازدەی هىێ دێخە هێى ژیاهەوە،
اەماهەغ پێىیظدیان بە دەزبڕیً َەیە لەشماهدا ،بۆیە واجایەکی جس بە بەز
وػەکاوی شماهدا دەکسێذ ،چىهکە ژمازەی وػەکاوی شمان طىىزدازن و
لەبً دێً ،بەاڵم واجا َەزگحزا و َەزگحز کۆجایی هایاثَ ،ەمیؼە لە
پەزەطەهدهدایە ،اەم ڕاطخییە وای لە میللەجان کسدووە َەهدێک لە
وػەکاهیان بۆ دوو واجا یان شیاجس بەکازبهێجن( .کامل خەطەن بەطحر،
. )٥٨ : ١٩٧٩
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 -٣له ڕووی َىههزییهوٍ میخافۆڕ ،یههێىه له بابهجه گسهگه ڕٍواهبێژییهوان
و ػاعحران بۆ دٍزبسینی َهطذ و طۆشیان و دٍزبڕینی الیهوی (جىاهیی –
ایظخاجیيا) ی دٍكه ػیعسییهواهیان پههادٍبهههبهز میخافۆڕ ،به َهزس ێ
جۆزٍههیهوٍ( :خىاشٍ و خىاطتن و دزهه) ،واجه وٍطیلهی جىاهيازیی
ػیعسٍَ ،هز لهم بازٍیهوٍ (ڕیچازدش) دٍڵێذ( :ااوٍڵىاجا َیچ هییه جگه
لهوٍههبێذ ،هه َۆیههه له دٍزبڕینی َهڵىێظتی دوێىهز دٍزبازٍی اهو
بابهجهی لێی دٍدوێ) (وامل خظً بهطحر . )107 :1981،بۆ شیاجس
ڕووهىسدههوٍی اهم خاڵه دوو همىوههی ػیعسیی دٍخهیىهڕوو:
اهخمهد مىخخاز جاف دٍڵێذ:
له خهو َهڵظتن دزٍهگه میللهحی هىزد خهو شٍزٍزجاهه
َهمىو جهاسیخی عالهم ػاَیدی فهشڵ و َىههزجاهه
(دیىاوی اخمد مىخخاز جاف:2016،
)157
اهخمهد َهزدی دٍڵێذ:
به طهزطامی لهطهز لىجىهی بڵىدی گههجی وٍطخاوم
ػسیتی عىمسی ڕابسدووم وٍهى خهو دێخه بهزچاوم
(دیىاوی ڕاشی جههیایی:1984،
)58
اهگهز جهماػای دێڕٍ َۆهساوٍههی (اهخمهد مىخخاز جاف) بىهیً،
دٍبیىحن له ڕێگهی (لهخهو َهطتن) ٌوٍ ،هه مهبهطذ پێی واجا
بىهڕٍجییهههی (خهوجً) هییه ،بهڵىى مهبهطتی واجا میخافۆڕییهههیهحی ،هه
وزیاهسدههوٍ و داواوازییهوی دڵظۆشاههیه بۆ ههجهوٍههی ،هه َهزچههد
خاوٍن فهشڵ و َىههز و كىزباهیدان و جێىۆػان و مێژوویهوی پڕ هاگىشٍزیی
بً ،بهاڵم جا له خهوی ػهفڵهث و بێئاگاییدا بً و جێىههۆػً و یههگسجىو
ههبً و هۆػؽ ههههن و گسهگی به شاوظذ و شاهیازیی و خۆ دزوطخىسدن
ههدٍن ،اهوا َهز به ژێسدٍطخهیی و دواههوجىویی دٍمێيىهوٍ.
َهزوٍَا (اهخمهد َهزدی) َۆههزیؽ له ڕێی فسێصٍواوی( :لىجىهی بڵىدی
گههجی) و (ػسیتی عىمسی ڕابسدوو) ٌوٍ ،دوو وێىهی َىههزیی
دزوطخىسدووٍ ،هه ػاعحر َهزدوو دٍزبڕاوٍههی بۆ واجایهوی میخافۆڕیی
بهوازَێىاوٍ و وێىهیهوی دزامیی خظخىوٍجهڕوو ،هه چۆن مسۆڤێً بچێخه
طهز لىجىهیهوی بڵىدی ػاخێً و جهماػای خىازٍوٍی بياث ،بهش ی
خىازٍوٍی ػاخههه (پێدٍػخههه) ،وٍن وێىهیهن دێخه بهزچاوی و
لێیدٍڕواهێذ ،ػاعحر شیسٍواهه اهم دیمهههی گىاطخىوٍجهوٍ و له جیاحی
لىجىهی چیای خهكیلیی لىجىهی جهمهن و هۆجایی جهمهوی خۆی بهزامبهزی
داهاوٍَ ،هزوٍَا له بسی وێىه طسوػتی/فحزیىییهواوی دامێن و پێدٍػتی
بهزدٍم چیاهه ،وێىهی َهوزاش و وؼێى/خۆش ی و هاخۆػییهواوی ژیاوی
جایبهحی خۆی له ػىێً داهاوٍ و وٍن فیلمێً به فالػبان جهماػایان
دٍواث ،هه له طهزجهمی دێڕٍ ػیعسٍههدا وێىهیهوی دزامیی جىاهیی جىاڵو
دێخه بهزچاو و خهیاڵمان ،هه اهم الیههه یههێىه له جىاهییهواوی میخافۆز
به دٍطذ ػاعحراههوٍ بۆ دٍزبڕینی وێىه خهیااڵویی و طۆشیی و
دٍزووهییهواوی خۆیان و جىاهترهسدن و شیاجس چێژبهخؼحن به دٍكههه.
بەش ی دووەم  :کؼاوی واجای ااخاوجنی ڕۆژاهە:
 )١/٢چەمکی کؼاوی واجا:

اەم دیازدەیە وەک دیازدەیەکی شماهیی ،لە شۆزبەی شماهەکاوی جیهاهدا
بىووی َەیە ،چىهکە شمان لەگەڵ ژیاوی مسۆڤایەجییدا َاوجهزیبه ،بۆیە َەز
گۆڕاهێک لە ژیاوی مسۆڤدا ڕووبداث ،لە شماهدا ڕەهگدەداجەوە ،لەبەزاەوەی
شمان ڕەهگداهەوەی ژیان و کلخىزی کۆمەڵگایەَ ،ەزوەَا َیچ شماهێکیؽ
هاجىاهێذ جەنها بەو واجایەی ،کە لە فەزَەهگدا بۆ َەز وػە و مۆڕفێمێک
داهساوە پێداویظخیی شماهەکە فەزاَەمبکاث ،بۆیە پەهادەبسێخەبەز اەوەی،
کە فۆڕمێکی شماهیی بەدەز لەو واجایەی لە فەزَەهگدا بۆی داهساوە و
پێیدەگىجسێذ واجای فەزَەهگیی (واجای اەو وػاهەی کە لە فەزَەهگی
شماهێکی دیازیکساودا جۆمازدەکسێذ) ،واجایەکی دیکەی بۆ پەیداببێذ،
چەهدیً َۆکاز َەن وادەکەن ،کە وػە شیاجس لە واجایەکی بۆ پەیداببێذ،
لەواهە (فسەواجاییَ ،اوبێژیی ،خىاطخنی وػەی بێگاهەَ ،ۆکازی ڕێصماهیی،
واجای میخافۆڕیی) ،کە لەم جىێژیىەوەیەدا ااماژەیان پێدەدەیً.
کؼاوی واجا/فساواهبىووی واجا :یەکێکە لە جۆزەکاوی گۆزاوی واجا ،وەک
دیازدەیەکی شماهیی طەزهجی واجاهاطەکاوی ڕاکێؼاوە و بۆچىووی
جۆزاوجۆزیان لەبازەیەوە دەزبڕیىە ،چىهکە بەو کەزەطخە شماهییاهە
دەوجسێذ ،کە بۆ شیاجس لە واجایەک بەکازدێذَ ،ەزوەَا بەکازَێىاوی
وػەکاوی شمان بۆ واجای جۆزاوجۆز خۆی لە خۆیدا هیؼاهەی کؼاوی
واجایە ،چەهدیً پێىاطە بۆ دیازدەی کؼاوی واجا کساوە لەواهە:
مدەمەد مەعسوف ،لەبازەی کؼاوی واجاوە دەڵێذ " :وػە بە جێپەڕبىووی
کاث واجایەکی فساواهتر پەیدادەکاث و دیازدەیەکی گەوزەجس دەگسێخەوە "
(.)١٢٤ :٢٠١٠
ایبراَیم اەهیع بۆچىووی وایە " :کؼاوی واجا بسیخییە لە فۆڕمی کۆن و واجا
و مەبەطتی هىێ ،واجە َەمان فۆڕم بەاڵم بە ماهای هىێ ":١٩٧٢( .
 ،)١٤٦بۆ همىوهە( :گەهم) واجایەکی دیازیکساوی َەیە ،کە واجایەکی
طیماهدیکییە ،بەاڵم دەگىهجێذ واجاکەی بکؼێذ ،بە جۆزێک َەمىو
جۆزٍ جیاواشٍواوی له همىوههی ( )٩بگسێخەوە.
( )٩گەهم _________ گەهمی ڕەػگىڵ
_________ گەهمی كەهدەَازی
_________ گەهمی مەکظیکی
کسیظخاڵ پێیىایە " :ااماژە بۆ بىووی یەکەیەکی طیماهدیکیی یان چەهد
یەکەیەکی طیماهدیکیی دەکاث لە كاڵب و فۆڕمی وػەیەکدا ": ٢٠٠٣( .
. )١٧٣
ههواجه له هۆجاییدا دٍجىاهحن بڵێحن هؼاوی واجا/فساواهبىووی واجا بسیخییه
له بهوازَێىاوی وػهیهن و هؼاوی طىىزی واجایی وػهیهن و گسجىهوٍی
ڕووبهزێيی جسی واجایی ،جگه له ڕووبهزٍ واجاییه بىهڕٍجییهههی وػههه
خۆی ،هه یهههمجاز له شماهدا بۆی بهوازَاجىوٍ ،بهاڵم به مهزجێً
هؼاوی اهو واجایه ،پهیىٍهدی ههپچسێذ لهگهڵ واجا بىهڕٍجییهههیدا و به
جۆزێً له جۆزٍوان پهیىٍهدییهن َهز بمێىێذ ،هه دایىهبڕێذ له واجا
بىهڕٍجییهههی.

َ )٢/٢ۆکازەکاوی کؼاوی واجا:
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َەز دیازدەیەک ،کە لە شماهدا طەزَەڵدەداث ،لە ااکامی چەهد
َۆکازێکەوە دزوطخدەبێذ ،دیازدەی کؼاوی واجاغ لەخۆوە و بەبێ َۆکاز
هابێذ ،لە گسهگتریً َۆکازەکاوی طەزَەڵداوی کؼاوی واجا :
-١پێؼکەوجنی ژیاوی کۆمەڵَ :ەز پێؼکەوجيێک لە بىازە جیاجیاکاوی ژیاوی
مسۆڤدا ڕووبداث ،بێگىمان فساواهبىووی شماهیی بەدواوە دەبێذ ،چىهکە
اەو َۆکازاهەی دەبىە بىەمای فساواهبىوی شمان پەیىەطتن بە ژیاوی
مسۆڤەوەَ( :ۆکازی جىگسافیی و طەزباشیی و ػازطخاهیی و جەکىۆلۆژیا
َ...خد)(،اخمد مخخاز ،)٢٤٤: ١٩٩٨،واجە گەػە و پێؼکەوجنی ژیاوی
مسۆڤ و گىاطدىەوەی لە كۆهاػێکەوە بۆ كۆهاػێکی جس ،پێىیظتی بە گۆڕان
لە شماهەکەدا َەیە ،بۆ همىوهە:
 -١٠هۆکەز = خصمەجکاز .........طەزەجا
ن
هۆکەز = بەکسێگحراو (عمیل)  .....اێظخا (دازا خمید ،بێظخى خەطەن،
 ،)٢٠١: ٢٠١٣پهیىٍطذ به همىوههواوی (ٌ)10وٍ دٍهسێذ ،مهبهطذ له
پێؼىهوجً به گۆڕاوی بازودۆخ و ژیاوی هۆمهڵهوٍ ،له ڕووٍواوی( :ڕامیازیی،
اابىوزیی ،هۆمهاڵیهجیی ،خىهمڕاهیی ،ڕۆػيبحرییَ ،خد) ببهطترێخهوٍ ،ههن
جهنها جهخذ لهطهز چهميی (پێؼىهوجً) بىسێخهوٍ.
 -٢بىووی دیازدەی َاوبێژیی و فسەواجا و لێڵی:
چەمکی َەزس ێ پەیىەهدییە واجاییەکە بسیخییە لەوەی :وػەیەک یان
مۆڕفێمێک ،یەک فۆزمی بۆ شیاجس لە واجایەک َەبێذ ،کاجێک فۆڕمێکی
شماهیی جىاهای گەیاهدوی شیاجس لە واجایەکی َەبێذ ،واجە واجاکەی کؼاوە،
(دەػتی بەهجەث مدەمەد (،)٢٣ :٢٠١٦ ،دازا خەمید مدەمەد:٢٠٠٦ ،
 . ) ٦٨بۆ همىوهە:
َاوبێژ:
 -١١طىچ ________ طىچ : ١گۆػە (شاویە)
________ طىچ : ٢گىهاٍ ( .جەماٌ بابان)٣٧٧ :
 -١٢ماز ________ ماڵ و خاهىو (شازی َەولێر)
________ خؼۆکێکی ژەَسدازە (شۆزبەی شازەکان) ( .فەجاح مامە،
. )٣٠ :١٩٨٩
فسەواجا:
 -١٣خاو
خاو ________ طظذ و لەطەزخۆ .
________ پەزػىباڵو( .مدەمەد مەعسوف،طەباح ڕەػید)٨٠: ٢٠٠٦ ،
.
لێڵی:
 -١٤چىو ______ ڕۆیؼذ (ک .هاوەڕاطذ)
______ خەهجەز (شازی لىڕی)( ،خەمیدی اێزدە پەهاٍ:١٩٧٨،
. )٧٨
 -٣خىاطخنی وػەی بێگاهە :بسیخییە لە َێىاوی وػە و کەزەطخەی شماهیی،
لە شماهێکەوە بۆ شماهێکی دیکە ،شۆزجاز کەزەطخە خىاطتراوەکە بۆ
مەبەطدێکی جس ،کە جیاواشە لە مەبەطخە بىجی و بىەڕەجییەکەی خۆی
بەکازدێذ ،واجە وػە وەزگحراوەکە لە شماوی دووەمدا واجایەکی دیکەی

َاوػاوی واجا بىجییەکەی بۆ پەیدادەبێذ ،بەمەغ وػەکە واجاکەی
دەکؼێذ .بۆ همىوهە )١٥( ،بحر
بحر _______ ١بحرکسدهەوە (بحر)
بحر ________ ٢بحر (بیئر ،چاڵی ااو) .
َ -٤ۆکازی ڕێصماهیی :شۆزجاز دزوطخەیەک بە َۆی الیهوی ڕێصماهییهوٍ
کؼاوی واجایی جیادا چێدٍبێذ ،اەمەغ شیاجس لەو فسێص و ڕطخاهەدا
دەزدەکەوێذ ،کە شیاجس لە لێکداهەوەیەکیان َهیه ،اەمیؽ پەیىەطخە بە
دزوطخهی كىوڵهوٍ ،دوو ڕطخەی جیا لە ااطتی ژێسەوەدا بەَۆی یاطاکاوی
گىێصاهەوەوە لە ڕوکەػدا دەبً بە یەک ،اەمەغ وەک َۆکازێکی ڕێصماهیی
طەیسدەکسێذ ،بۆ شیادکسدوی واجای یەکەشماهیی و دەزبڕیىەکان( .ملبىٌ
علی . )١٣٦: ٢٠١١ ،بۆ همىوهە :
> -١٦پێمدٍخىزێذ<
-16أ -اهو خىازدهه به مً دٍخىزێذ.
 ---------پێ م دٍخىزێذ چاوگی (خىازدن)-16ب -پێ/كاچی مً دٍخىزێذ.
پێ/كاچ م دٍخىزێذ چاوگی (خىزان)
 -٥لە ڕێی پەیىەهدیی َاوڕێیهجییهوٍ:
مەبەطذ لەو پەیىەهدییەیە ،کە یەکەیەکی شماهیی لەگەڵ وػەکاوی جس،
لە یەک چىازچێىەدا َەیەحی ،وەک پێىەهدی هێىان وػەکاوی ڕطخەیەک،
یان پهیىٍهدیی هێىان دەهگەکاوی وػەیەک( .مدمد علی الخىلی:١٩٨٢ ،
َ ،)٢٨٠ەهدێکجاز اەو پێکەوەَاجً و َاوڕێیەجیکسدهە دەگاجە ااطدێک گەز
وػەیەک لە پێکهاجەی ڕطخەکەدا دەزهەکەوێذ کەزەطخەکاوی جس واجاکەی
ڕووهدەکەهەوە ،واجە وػەیەک واجاکەی دەکص ێ و واجای وػە دەزهەبڕاوەکە
دەگەیەهێذ ( .طاجیدە فەزَادی. )١٠ :٢٠٠٢ ،
 -١٧بەػداد بەم دۆخە ڕاشیىابێذ.
 -١٨ػاز کؽ و ماجە.
 -١٩ڕژێمی بەعع ڕوخا.
لە َەزیەک لە ڕطخەکاوی طەزەوەدا کەزەطخەیەک باطىەکساوە ،لە
ڕطخەی (بەػا بەم دۆخە ڕاشی هابێذ) کەزەطخەیەک دەزهەبڕاوە ،کە
(طەزۆک) ە ،لە ڕطخەی (ػاز کؽ و ماجە)  .داهەی شماهیی (خەڵک)
دەزهەبڕاوەَ ،ەزوەَا لە ڕطخەی (ڕژێمی بەعع ڕووخا) ،هاوی (صدام
خظحن) دەزهەبڕاوە ،لە َەزیەک لەو ڕطخاهەدا کەزەطخە دەزهەبڕاوەکاوی
(طەزۆک و خەڵک و صدام خظحن) کازیاهىەکسدووەجە طەز واجای گؼتی
ڕطخەکە ،چىهکە وػەکاوی َاوڕێیان جىاهیىیاهە واجای وػە
دەزهەبڕاوەکاهیؽ بگەیەهً ،واجە واجاکاهیان کؼاوە.
-٦بىووی واجای میخافۆڕیی:
اەم َۆکازە یەکێکە لە ڕێگا َەزە باوەکاوی کؼاوی واجا ،ااػکسایە ،کە
کؼاوی واجا لە شۆز ػێىەی شماهییدا دەبیجرێذ :گىجازی ڕۆژهامە ،گىجازی
اایینی ،هىطینی ڕۆمان و ااخاوجنی ڕۆژاهەَ...خد ،اەوەی لەم جىێژیىەوەیەدا
مەبەطخە ااخاوجنی ڕۆژاهەیە ،چىهکە ااخاوجً گسهگتریً جۆزی
بەکازَێىاوی شماهە ،ااخاوجً واجە گفخىگۆی هێىان َاوبەػەکان (كظەکەز
و گىێگس) ،کە بەزدەوام دەوزەکاهیان دەگۆڕن ،ااخاوجً اەو جۆزەیە کە
مىداڵ فێری شماوی دایکی دەبێذَ ،ەزوەَا چەهدیً الیەوی پساگماجیکی
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َەن لە ااخاوجىدا دەزدەکەون وەک :دەوزوبەز  ،كظەکەز و گىێگس،
هیؼاهەپساگماجیکییەکان ،پیؼبیىییە پێؽ وەخخەکان َ...خد .
ػیکسدهەوەی ااخاوجىیؽ َەزوا کازێکی َەڕەمەکی هییە ،بەڵکى یاطای
جایبەحی خۆی َەیە.
میخافۆڕ اامساشێکی بەَێزەَ ،ەزکاجێک بماهەوێ بازێکی هىێ بدۆشیىەوە
یان ڕووهیبکەیىەوە یان وەطفیبکەیً ،جىاهای اەوەمان دەداحێ ،کە بازی
هىێ لە چىازچێىەی وػە و دەزبڕینی کۆهدا لێکبدەیىەوە ،چىازچێىەیەک،
کە پێی ااػىایً و لێی دەشاهحن( ،بەکس عىمەز عەلی،)١٤-١٣ :٢٠٠٠ ،
بەکازَێىاوی شمان لە ااخاوجنی زۆژاهەدا لە شۆز بىازی ژیاهدا ڕەهگدەداجەوە،
ااػکسایە کە شمان َاوجەزیبی ژیاهە ،بۆیە بەکازَێىاوی وػەکاوی شماهیؽ بە
واجای میخافۆزیی لە ااخاوجنی ڕۆژاهەدا بە ڕوووی دیازە ،بىووی گىجنی
میخافۆڕیی بە ڕادەیەکی شۆز لە شماهدا و بە جایبەث لە ااخاوجنی ڕۆژاهەدا،
َۆکازی گسهگیپێداوی شماهەکاهە بەم دیازدەیە ،اەم همىوهاهەی خىازەوە
بەڵگەی اەو ڕاطخییەن.
 -٢٠خەم بىو بە هان و ااوم.
 -٢١خەم َاوڕێمە.
 -٢٢خەم بەجێم هاَێڵێذ.
 -٢٣خەم دڵی ڕەػکسدمەوە.
لە َەزیەک لەم همىوهاهەدا وػەی (خەم) میخافۆڕی دزوطخکسدوە،
چىهکە وػەکاوی لە واجایەکەوە گىاطخىوەجەوە بۆ واجایەکی جس ،ااػکسایە
لەم بازودۆخەدا ،کە جیهان بەدەطذ پەجایەکی کىػىدەی وەک ( کۆزۆها
) وە دەهاڵێىێذ ،وەک ااماژەػمان پێدا شمان ڕەهگداهەوەی ژیاوی کۆمەڵە،
بۆیە اەم دەزبڕیىاهە بەطەز شازی خەڵکەوەن و بەزدەوام بەکازدێً.
 -٢٤پیاوەکە طىز َەڵگەڕا .
 -٢٥ژهههه له ػهزما طىزٍوٍ بىو.
 -٢٦کچەکە ڕەهگ لە ڕووی هەما .
ااػکسایە َەزیەک لەم همىوهاهە دیازدەی میخافۆڕیان بەزجەطخەکسدوە،
لە همىوهەی ( )٢٤دا بەَۆی ػەزمەوە گۆڕاهێکی فظێۆلۆژیی لە جەطخەی
مسۆڤدا ڕودەداث ،واجە طىزبىهەوە هیؼاهەی ػەزمەَ ،ەزوەَا
شەزدبىوهیؽ هیؼاهەی جسطە ،لە جسض و جەزیم بىوهەوەػدا دەوجسێذ
ڕەهگ لەڕوویدا هەما.
 -٢7دەطەاڵجدازان دەطدیاهخظخىوەجە بیىەكاكای اەم ػازە.
لە همىوهەي ( )٢٨دا فسێصی (دەطخخظدىە بیىەكاكا) دیازدەی میخافۆڕی
دزوطخکسدووە ،چىهکە وػەکە بۆ واجایەکی جیا لە واجا بىجییەکەی خۆی
بەکازَاجىوە.
 -٢8کابسا كظەی خۆغ بىوە .
لەم همىوهەیەدا جێبینی اەوە دەکسێذ ،کە وػەی (كظەخۆغ) واجایەکی
فەزَەهگیی َەیە ،بەاڵم لەم همىهەیەدا بە واجا بىجییەکەی خۆی
بەکازهەَێجراوە ،كظەکەز لە ڕێگەی خىاطدىەوە بۆ واجای (دزۆشن)
بەکازیدەَیىێذ.
 -29لەوەجەی کىڕەکەم چىوە بۆ جەهگ ،دٍڵێیذ لهطهز ااگسم.
لێرەدا وػەی (لەطەزااگس) بۆ واجایەکی میخافۆزیی بەکازَێجراوە ،بە واجای
(ژیاهێکی هاخۆغ ،اۆكسە لێهەڵگحراو) بەکازَاجىوە ،لە ڕێگەی لێکچىاهدهەوە
پەیىەهدییەکە دزوطخکساوە.

اەو همىوهاهەی لەم جىیژیىەوەیەدا خساوهەجەڕوو وػەکان بەدەز لە واجای
بىجی خۆیان بۆ واجایەکی جس بەکازَاجىون ،اەویؽ لە ڕێگەی َەبىووی
پەیىەهدی لەهێىان َەزدوو واجاکەدا ،چىهکە شۆزبەی شماهەواهەکان لە
پێىاطەکسدوی دیازدەی (میخافۆز) دا ،ااماژەیان بە َەبىووی پەیىەهدی
لەهێىان واجا بىجییەکە و واجا خىاطتراوەکە کسدووە ،وەک جسجاوی دەڵێذ:
َەمىو شاوظتی ڕەواهبێژی باض لە واجای واجا دەکا ،واجە بەکازَێىاوی
وػەیەک بە واجایەک ،کە واجا بىەڕەجییەکەی هییە ،بەاڵم پەیىەهدییان بە
یەکەوە َەیە( .زوالن بازث ،)١٩٨٥:٥٣،یان َۆطکجز بەدۆشیىەوەی
ڕێکەوجً لەهێىان دیازدە جیاواشەکان ،دەیىاطێيێذ.
له هۆجایی جىێژیىهوٍههدا ،بۆ شیاجس جیؼىخظدىهطهز ڕۆڵی میخافۆڕ له
هؼاوی واجادا ،پهیىٍطذ به ااخاوجنی ڕۆژاههی ااخێىٍزاوی (شماوی هىزدیی
– هسماهجی هاوٍڕاطذ/ػێىٍی طلێماوی) یهوٍَ ،هوڵدٍدٍیً له ڕێگهی
خؼخهی (ٌ )3وٍ لهبهز طىىزدازی جىێژیىهوٍههمان و بۆ شیاجس جێگهیؼخنی
خىێىهزان ،چههد همىوههیهوی شیاجس له ااخاوجنی ڕۆژاهه بخهیىهڕوو ،هه
ااخێىٍزاوی شماوی هىزدیی ،جگه له واجا بىهڕٍجییهههی به واجای
میخافۆڕییؽ بهوازیدٍَێجن و ههمىشۆز پهیىٍطذ به اهشمىووی ههطیی و
الیهوی زۆػيبحرییهوٍ ااخێىٍزان لهطهز واجا میخافۆڕییهههی ڕێىىهوجىون
و له واحی ااخاوجً – بهوازَێىاوی شماهدا به ػێىٍیهوی بهزباڵو
بهوازدٍَێجرێذ و طىدیلێىٍزدٍگحرێذ ،هه َههدێىجاز بازودۆخی ااخاوجً و
دٍوزوبهز و بىازی ااخاوجً و ػێىاشی شمان ،هه مهبهطخمان له ػێىاشی
كظههسدهه ،ڕۆڵدٍبیىحن له بسٍوپێدان و شیاجس بهوازَێىاوی واجا
میخافۆڕییهواوی اهو همىوهاههی ،هه له خؼخهههدا ااماژٍماهپێىسدوون،
َهزوٍَا پێىیظخه اهوٍغ بخهیىهڕوو ،هه طسوػتی اهو همىوهاههی
َێىاوماههجهوٍ ،له ڕووی جۆزی یههه شماهییهواههوٍ( :وػه ،فسێص) غ
دٍگسێخهوٍ ،اهمه جگهلهوٍی بۆ شیاجس الیهوی جێگهیؼتن و ڕووهيازیی واجای
بىهڕٍجیی همىوههوان و واجامیخافۆڕییهههیؼیمان هىوطیىٍ.
واجای میخافۆڕیی له
واجای بىهڕٍجیی
همىوهه
ژ
ااخاوجنی زۆژاههدا
ڕێىی
مسۆڤی فێڵباش
هاوی ااژٍڵێيی هێىیی
1
مسۆڤی بێدەطەاڵث و
هاوی ااژٍڵێيی ماڵیی
مهڕ
2
بێدٍهگ
مسۆڤی گهمژٍ و
هاوی ااژٍڵێيی ماڵی
ههز
3
بێعهكڵ
مسۆڤی ااشا و بهجهزگ
هاوی ااژٍڵێيی دڕهدٍ
ػێر
4
ی
هىههپهپىو
مسۆڤی ػىم
هاو باڵىدٍیهوی هێىیی
5
ی
مسۆڤی گێژ
هاو باڵىدٍیهوی ماڵیی
عهلهػیؽ
6
مسۆڤی طپی و طۆڵ
ی
هاو ااژٍڵێيی ماڵی
بهزخ
7
ی
مسۆڤی بااڵبهزش
هاو داز/ڕووٍهێً
دازچىاز
8
ی
ڕووخظازی
جىان
بۆ
هاو میىٍ
َهزمێ
9
و طىزوطپی
الطىزٍ
هچێيی
هاوی چهزٍشو ڕووٍهێىه بۆ
 10فظخم
جاشٍَهڵچىوی هاطً،
پهطيێيی جابۆیص ی
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11

پۆلیع

12

خهمام

13
14
15

طهگ
پؼیله
مۆش،خهیاز

16

مێؼً

17

ههزیمی
عهلههه/خا
جهمی جهیی
فهزَاد

19
20

بههۆ
بساگهوزٍ

21

مامی بچىون

22

خهمهكهدۆی
مىطڵ
پههحر

24

مامهڕیؼه

25

اهطپ

26

ااطً

27

جاهجی

18

23

َهیه
هاوی
وازمههدی بۆ اافسٍحی ڕووخظاز
خىىمهث له وٍشازٍحی هاػحریً
هاوخۆ
داهیؼخيێً ،ههض
ػىێنی خۆػۆزیً
ااگای له ههض ههبێذ
(گهڕٍالوژٍ)
بۆ ههس ی به وٍفا
هاوی ااژٍڵێيی ماڵی
بۆ ههس ی طپڵه
هاوی ااژٍڵێيی ماڵی
جابۆی
هاوی دوو میىٍ و واجایهوی
میخافۆڕیؼیان له
طهوشٍن
ااخاوجىدا،
شماوی
به
پهیىٍطذ
ػێىٍیاههوٍ َهیه.
دٍماغ/عهكڵ (مێؼً
طهز (مێؼً اهطخىز)
له طهزیا هییه)( ،بێ
مێؼً)
هاوی دوو مسۆڤً له بهخؼىدٍیی
هۆمهڵی هىزدیی و
عهزٍبیدا
ڕٍهج بهخهطاز/ڕٍهج
هاوی مسۆڤێيی عاػم
بێىٍز
طیخىڕ/ػۆفاز
هاوی مسۆڤێً
بسای گهوزٍ پهیىٍطذ له اێظخادا بهوازدێذ
بۆ طهزۆوی خىىمهث
به جهمهههوٍ
(مهطسوز بازشاوی)
الی الیههگساوی پازجیی
مامی بچىون پهیىٍطذ له اێظخادا بهوازدێذ
بۆ جێگسی طهزۆوی
به جهمهههوٍ
(كىباد
خىىمهث
الی
جاڵهباوی
الیههگساوی یههێخیی
هاوی
مسۆڤێيی دٍوڵهمههدیی
دٍوڵهمههد
بهوازدێذ بۆ جىاوی و
هاوی خىازدهێىه
هاطىیی و طپێتی
هاوی
فهزماهدٍیهوی ااشایی و گیاهفیدایی
ااشایه
جىاوی و جێىظمڕاویی
هاوی ااژٍڵێيی ماڵیی
و بهَێزیی
بۆ جىاوی و هاطىیی
هاوی ااژٍڵێيی هێىیی
اافسٍث بهوازدێذ
بۆ الواشیی جهطخه
هاوی ااژٍڵێيی ماڵیی

28
29
30
31
32
33

ماهگا
بهزاش
گىزگ
گىڵ
مهیمىن
دێص/دێصٍ

34
35

گهوزٍ
ماغ و بسهجی

36

وٍشیسی
هاوخۆ

37

38

106

31ی ااب

هاوی ااژٍڵێيی ماڵیی

هاوی ااژٍڵێيی هێىیی
هاوی ااژٍڵێيی هێىیی
هاوی ڕووٍن
هاوی ااژٍڵ
ااوٍڵىاوٍ بۆ ڕٍهگێگ
ڕٍغ
هێىان
خۆڵهمێص ی
ااوٍڵىاوٍ بۆ كهبازٍ
هاوی دوو خىازدهه ،هه
ڕٍهگیان ڕٍغ و طپییه
فهزماهبهزێيی خىىمیی،
اهزوی
هه
طهزپهزػخىسدوی
وازوبازی
ڕێىخظخنی
هاوخۆی واڵجێىه
پۆلیس ی
َێزێيی
فسیاههوجىه

ڕێىهوجێىه

39

16ی
اۆهخۆبهز

ڕێىهوجێىه

40

1991

ڕێىهوجێىه

41
42

43

21ی ااشاز
12ی
ڕٍبیعىٌ
اهوٌٍ
هان
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بۆ كهبهیی و شۆز
خۆزیی
بۆ ههس ی بێ ڕٍخم
شۆزدازیی و خهطىدیی
جىاوی و هاطىیی
هاػحرینی
له بۆ مسۆڤاهێً ،هه
و كاشاهجی خۆیان هاشاهً

ڕێىهوجێىه
ڕێىهوجێىه

هاوی خىازدهێىه

جهمهن و دٍطهاڵث
بۆ ڕٍهگی كژێً ،هه
ڕٍغ و طپییه
له ااخاوجنی ڕۆژاههدا
َههدێً له پیاوان بۆ
(َاوطهز) ٌواهیان
بهوازیدٍَێجن.
له ااخاوجنی ڕۆژاههدا
َههدێً له پیاوان بۆ
(َاوطهز) ٌواهیان
بهوازیدٍَێجن.
به
پهیىٍطخه
ڕووداوێيی مێژوییهوٍ،
(داگحرهسدن)
هه
َهولێرٍ
ٌوٍی
طىپای
لهالیهن
طهدامهوٍ
به
پهیىٍطخه
جهطلیمىسدههوٍی
ههزهىن به َێزٍ
عێراكییهوان
پهیىٍطخه به ڕاپهڕینی
بهَازی 91ی خهڵيی
دژی
هىزدطخان
َێزٍواوی عێراق
یهههم ڕۆژی ههوزۆش و
بهَازٍ
پهیىٍطخه به له
دایىبىون پێؼهمبهزی
ایظالم مدمد (د.خ)
.
و
وازوواطبی
مهعیؼهث
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دٍطهاڵث و خىێىدن
ههزٍطخهی داهیؼتن
 44هىزس ی
پازچه هایلۆهێً ،هه له خىان و میىاهدازیی
 45طفسٍ
هاهخىازدهدا
واحی
ڕادٍخسێذ
 46هۆجس و چڵه هاوی باڵىدٍ ،هاوی لله ڕٍمصی ااػخیی
شٍیخىن
دازێىه
به
هاوی طىزٍجێيی كىزااوی پهیىٍطخه
 47اههفاٌ
پحرۆشٍ و باس ی چۆهییهحی وازٍطاجێيی هاخۆػیی
هه
و مێژوویی،
هۆهسدههوٍ
ڕووبهڕووی میللهحی
دابهػىسدوی
جههگ هىزد بىوٍجهوٍ.
دٍطخىهوحی
دٍواث
بهغ (فسع)
للی داز و دزوخذ
 48لم
له اهدٍبی هىزدییدا
 49طێى و َهزمێ هاوی میىٍن
بۆ واجای (مهمً)
و هازهج
بهوازدێذ
هاوی اامێری جههگیی پازچه واػهشێً ،هه
 50چهن
دزاویی
بهَایهوی
(طیالح)
َهیه ،جههاههث به پێی
هۆهدێىظذ و له
بۆ
ڕطخهدا
غ
(كظه/وػه)
بهوازدێذ.
خؼخهی ( )3همىوههی بهوازَێىاوی چههد وػه و فسێصێً له كظهی
ڕۆژاههدا ،به واجای ااطایی و واجا میخافۆڕیی بهپێی بازودۆخی ااخاوجً.
اەهجام:
پاغ جێڕواهحن و ڕامان لە چەمکی میخافۆڕ وەک َۆکازی کؼاوی واجا بەم
اەهجاماهەی خىازەوە گەیؼخحن:
-١میخافۆز َۆکازە بۆ دەوڵەمەهدکسدن و فساواهکسدوی جحڕواهیىمان،
َەزوەَا َۆکازە بۆ پڕکسدهەوەی پێىیظخییە وػەییەکاوی ااخێىەزان و له
ڕووی اابىوزییىسدههوٍ یازمهجیدٍزێيی باػه ،هه شمان بخىاهێذ لهطهز
بىهمای وػه َهبىوٍواوی و له ڕێی هؼاوی واجاییهوٍ واجای هىێ له وػه
هۆههوان بازبياث و واجای هىێ دٍزببڕێذ.
 -٢دەزبسیىە میخافۆزییەکان دوزکەوجىەوە هحن لە ژیان و مەهدیم ،بەڵکى
بەزجەطخەکسدوی ژیان لە میخافۆزدا شیاجسە وەک لە دەزبڕیىە ااطاییەکان.
-٣میخافۆز دەزبڕیىەکان جىان و هاطک و طەزهجڕاکێؼتر دەکاث ،به
جایبهحی له دٍزبڕینی َىههزییهوٍ ،ػاعحران لهم ڕووٍوٍ طىدێيی گهوزٍیان
له میخافۆڕ وٍن الیههێيی اێظخاجیىیی و دٍزبسینی َهطذ و طۆش و
دزوطخىسدوی وێىهی َىههزی و دٍزبڕاوی َىههزی پههادٍبهههبهز میخافۆڕ.
 -٤پەهابسدهەبەز بەکازَێىاوی میخافۆڕ َەهدێکجاز بۆ بازخۆػکسدن و
هصیکبىوهەوەی کۆمەاڵیەحی پێىیظخە.
َ -٥ەهدێکجاز بەکازَیىاوی فۆڕمێکی شماهیی بۆ شیاجس لە مەبەطدێک
پەیىەطخە بە وزیایی و بە ااگایی كظەکەزەوە ،واجه اهشمىون و بىووی

پاشخاهێيی زۆػيبحریی بهپێز فاهخهزێيی گسهگه به دٍطذ ااخێىٍزٍوٍ بۆ
بهوازَێىاوی دٍزبڕاویی میخافۆڕیی له كظهی ڕۆژاههیدا.
املخلخ :
حعد َرٍ الدزاطت املعىىهت " الدوز املجاشي الهدظاب املعنی -
ً
(املدادزاث اليىميت اهمىذجا) " ،مداولت لدظليط الضىء على ألاهماط
اللؼىٍت لالجصاالث اليىميت التي جىطىي على معنی واخد أو أهثر ،ال ػً
أن الاطخعازة هي ظاَسة لؼىٍت جأحي بأػياٌ مخخلفت ،في َرٍ الدزاطت،
ً
ًخم إللاء الضىء على املدادزاث اليىميت همصدز لجمع البياهاث هظسا
ألَميتها هىىع مً الخىاصل الري كد ًخأزس بؼيل مخخلف بإعداداتهم
واملؼازهحن همخاطبحن ومخاطبحن ،مً خالٌ املدادزاثً ،ىدظب ألاطفاٌ
لؼتهم ألام إلى جاهب جىميت معسفتهم العمليت.
جدليل الخطاب ليع بعمل عفىي ولىىه وؼاط له كىاعدٍ الخاصت هما
ًخضح في املبادئ الخداوليت لـ ( أوطتن) .
جظهس مثل َرٍ املبادئ أن الىالم كد ًىىن له أهثر مً معنی واخد اذ
حظخخدم ولماث معيىت ،على طبيل املثاٌ ،لدظميت أػياء ما ،ولىً
ً
الخلا ،بعد الخطىز الخىىىلىجي في جميع جىاهب الحياة ،اهدظبذ
اليلماث هفظها معان جدًدة ،وكد أدث َرٍ الظاَسة إلى وجىد مجمىعت
أوطع مً الاطخعازاث ،جىمً كيمت الاطخعازة هظاَسة لؼىٍت في دوزَا
ً
السايس ي في إزساء اللؼت بخعبحراث مصاػت خدًثا لدظميت أػياء أو مفاَيم
معيىت مظخجدة.
طەزچاوەکان -:
یهههم /بە شماوی کىزدی:
أ -هخێب:
 -1پیخەزَاڵبێرگ و داهەزاوی ،)٢٠١٠( ،اامادەکسدن و وەزگێڕاوی (اەهىەز
كادز مدەمەد) ،مەڵبەهدی کۆزدۆلۆژی ،طلێماوی.
 -٢کامیل خەطەن بەطحر ،)١٩٧٩( ،شازاوەی شماوی کىزدی ،شاهکۆی
طلێماوی ،طلێماوی.
 -٣دٍطخهی هىزد ،)١٩٨١( ،شاوظتی ااوٍڵىاجا ،له چاپىساوٍواوی هۆڕی
شاهیازی عێراق  ،چاپخاههی هۆڕی شاهیازی عێراق.
 -4خەمید اێزدە پەهاٍ ،)١٩٧٨( ،فەزَەهگی لەک و لىڕ ،لێدوان و
بەزاوزدکسدوی:مدمىود شامداز ،بەػداد.
 -5ههماٌ جهالٌ ػهزیب ،)2012( ،پسۆژٍی شازاوٍی شاوظخیی هىزدی،
چاپی دووٍم ،چاپخاههی اازاض – َهولێر.
 -6مدەمەد مەعسوف فەجاح ،طەباح ڕەػید كادز ،)٢٠٠٦( ،چەهد
الیەهێکی مۆزفۆلۆژی شماوی کىزدی َ ،ەولێر.
 -7مدەمەد مەعسوف فەجاح ،)١٩٩٠( ،شماهەواویَ،ەولێر.
 -8طهالم هاوخۆغ ،)2008( :پىخخهیهن دٍزبازٍی شماهىاس ی ،چاپی دووٍم
– َهولێر.
 -9ػیالن عىمەز خظحن ،)٢٠٠٩( ،ایدیۆم و چەػً و پێکهاجنی لە شماوی
کىزدیدا ،لە باڵوکساوەکاوی مەڵبەهدی کۆزدۆلۆژی،ڕەهج ،طلێماوی.
-10ڕۆژان هىزی عبدواڵ ،)٢٠١٣( ،فەزَەهگی شمان و شازاوەطاشی کىزدی،
چاپی دووەم ،چاپخاهەی چىازچساَ ،ەولێر.
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ب -هامهی شاهىۆیی باڵوهههساوٍ:
 -١1دازا خەمید مدەمەد،)٢٠٠٦(،پەیىەهدییەواجاییەکان ،هامەی
ماطخەز ،هۆلێژی پهزوٍزدٍی ایبن ڕوػد  -شاهىۆی بەػداد.
 -12دەػتی بەهجەث مدەمەد ،)٢٠١٦( ،لێڵی لە گىجازی طیاس ی
کىزدیدا ،هۆلێژی پهزوٍزدٍ ،شاهکۆی چەزمىو.
 -13طاشان ڕەشا معحن ،)٢٠٠٥( ،واجاودەوزوبەز ،کۆلێژی ااداب ،شاهکۆی
صالح الدیًَ ،ەولێر.
 -١4فەجاح مامە عهلیَ ،)١٩٨٩( ،اودەهگ لەشماوی کىزدیدا ،هامەی
ماطخەز ،هۆلێژی ااداب – شاهىۆی طهاڵخهدیًَ ،ەولێر.
پ -گۆڤاز:
 -15دازا خەمید مدەمەد ،بێظخىن خەطەن اەخمەد ( ،)٢٠١٣کؼاوی
واجا لە شماهدا ،گۆڤازی شاهکۆی گەزمیان.
 -16جماٌ بابانَ ،)١٩٧٩( ،ەهدێک لەو شازاواهەی لە واجایەک شیاجس
دەبەخؼً ،بەش ی یەکەم ،گۆڤازی کۆڕی شاهیازی کىزد.
-١7طاجیدە عبدەللا فەزَادی ،)٢٠٠٢( ،پەیىەهدی واجایی هێىان کاز و
بەػەکاوی جسی ڕطخە ،گۆڤازی شاهکۆی طلێماوی ،ژمازە(. )٩
دووٍم /به شماوی عهزٍبی:
-18ابساَیم اهیع ،)١٩٧٢ ( ،داللە الالفاض ،داز الاهجلىاملصسیت ،مصس.
-19اخمد مخخاز عمس ،)١٩٩٨( ،علم الداللت ،عالم الکخب ،اللاَسٍ.
 -20اخمد ابساَيم مصطفى ، )1943( ،جىاَس البالػت في املعاوي والبيان
والبدٌع ،دازالاخياء الترار العسبي ،بحروث – لبىان.
 -21طالب مدمد الصوبعي و هاصس خالوي ، )1996( ،البيان والبدٌع،
الطبعت الاولى ،دازالنهضت العسبيت للطباعت واليؼس ،بحروث – لبىان.
-22مدمد علی الخىلی ،)١٩٨٢( ،معجم علم اللؼەالىظسي اهکلحزی-عسبی،
مکخبەلبىان ،بحروث.
-23ملبىٌ علی بؼحر ،)٢٠١١( ،الاحظاع فی املعنی ،عالم الکخب الحدًث،
الازدن.
-24زوالن بازث،)١٩٨٥( ،الدزجت الصفس للکخاب(،ث) مدمد بسادە،
الؼسکت العسبیت للىاػسیً املخددیً ،الطبعتالثالثت ،املؼسٍب.



طێیهم /به شماوی ایىگلحزی:
25-Longman,(1993) ,Hand learners Dictionary of Amarican
English.
26-D.A,Crystal,(2003) , Dictionary of linguistics and phonetics,
Blackwell oxford, london.
27- Mark Aronoff & Janie Rees-Miller, (2003) , The handbook of
Linguistics, Blackwell Publishing USA.
طێیهم /دیىان:
 -28اهخمهد مىخخاز جاف ،)2016( :دیىان ،لێىداههوٍ و پێؼهوی
د.عصالدیً مظخهفا ڕٍطىڵ ،چاپخاههی جازان – پههجهزٍ.
 -29اهخمهد َهزدی ،)1984( :دیىاوی ڕاشی جههیایی ،چاپی دووٍم ،له
بهڕێىٍبهزایهحی چاپخاههی شاهىۆی طهاڵخهدیً له چاپدزاوٍ.
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