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 پێشەكی
 

  ناونیشانی لێكۆڵینەوەكە .1

ناونیشانی لێكۆڵینەوەكەمان بریتی یە لە )دژیەك لە الی ئەحمەد موختار جاف(  ئاشكرایە 
بواری واتایی دیاردەیەكی بەرباڵوە ولە هەمو زمانێكدا هەستی پێ دەكرێت,بێگومان دژیەكیش 

 .بە شێوەیەكی فراوان بەكارهاتووە یەكێكە لە پەیوەندییە واتاییەكان و لە الی شاعیرە كوردەكان

 

  هۆی هەڵبژاردنی بابەتەكە .2

ئەوەی كە وای كرد لێكۆڵینەوە لەم بابەتە ئەنجام بدەین ئەوەیە كەلەم بوارەدا زۆر بەكەمی لە 
الیەن زمانناسانەوە باسی لێكراوەو لێی كۆڵراوەتەوە,  ئەوەیشی كە كرابێت كەم ئاماژەی بە 

پەیوەندییە واتاییەكاندا باسكراوە واتا بە شێوەیەكی سەر بەخۆ  دژیەك یی كراوە لە سنوری
باس نەكراوە لەناو پەیوەندیە واتایەكاندا و دیوانەكەی شاعیر ئەحمەد موختار جاف لەم شێوازە 

 .لێكۆڵینەوی لە سەر نەكراوە

 

 كەرەستەی لێكۆڵینەوەكە .3

 .دابەكارهێنانی زاری كرمانجی ناوەڕاست لە نوسینی لێكۆڵینەوەكە

 

 گرفتەكانی لێكۆڵینەوەكە .4

بێگومان لە ئەنجامدانی هەركارێكی زانستیدا چەندین گیروگرفت سەر هەڵدەدات , بەاڵم 
دیارترین گرفت كەمی سەر چاوە بوو لە سەر ئەم بابەتە واتاییە چونكە ئاستی واتا یی لە 

ن دژیەك یش بێبەش زانستی زماندا كەمتر ئاوڕی لێ دراەیتەوەلە چاو ئاستەكانی تردا بێگوما
 . نیە لەوگرفتە چونكە یەكێكە لە پەیوەندی واتاییەكان
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 ڕێبازی لێكۆڵینەوەكە .5

ڕێبازی لێكۆڵینەوەكە ڕێبازی وەسفی شیكارییە , واتە بەپێی ڕێبازی وەسفی شیكاری بابەتەكە 
   لێكدراوەتەوە و نمونەكان شیتەڵكراون

 

 :پالنی توێژینەوە .6

ە لە پێشەكی و دوو بەشی سەرەكی، كە بەم شێوەیە دابەشمان ئەم توێژینەوە پێك هاتوو
 :كردووە

 بەشی یەكەم: لەبارەی دژ یەكەوە       

 تەوەری یەكەم: پێناسەی دژیەك -

 تەوەری دووەم: جۆرەكانی دژیەك -

 بەشی دووەم: نموونەكانی دژیەك لە دیوانی ئەحمەد موختار جاف

 موختار جافنموونەكانی دژیەك لە دیوانی ئەحمەد 
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 بەشی یەكەم: لەبارەی دژ یەكەوە
 تەوەری یەكەم: پێناسەی دژیەك -

 تەوەری دووەم: جۆرەكانی دژیەك -
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 تەوەری یەكەم

 پێناسەی دژیەك
 

مررررۆە هەرلەسرررەرەتای ژیرررانیەوە لە نێررروان دژایەتیررردا ژیررراوە وەكو)بررراش ، خررررا ( و )خۆشررری ، 
ناخۆشرری( و )هەژاری ،دەوڵەمەندی(...هتررد. لەنێررو ئەمررانەدا ژیررانی خررۆی بەسررەر بررردووە. هاوواتررا 
بونێكی ئاشكراش هەتا ئەمڕۆ لەنێوانیاندا بەرچاوە،ئەگەر سەیری بەرهەمە ئەدەبیەكانیش بكەین كە 

ی هەبونی دوالیەنی هاودژ یان دژیەك لەبەسەر هات و چیررۆك و داسرتان و ئەفسرانەدا زاڵەو هزر
هەموو كاتێك هەر الیەك لەوانە الیەنەكانی )باشی ، خراپری ( ، )خۆشری ، ناخۆشری ( ، )ەارەمرانی ، 

بە ترسنۆكی (... هتد   لەخرۆ گرترووە. هەترا ئەمرڕۆش ئەم دژیەك یە لەژیانردا بەردەوامەو لەزمانردا 
ڕێررگەی وشررەی هرراودژ خررۆی نیشرران دەدات و بەبررێ برروونی هەریەكە لە هەردوو دژیەك كە مانررای 

 وشەكەی تر نازانی .بۆ نمونە:   

 چۆن ئێمە)ناشیرینی(دەبیبین بەبێ بینینی)جوانی(وچۆن هەست بە)خۆشی(دەكەین بێ )ناخۆشی(

لەژیاندا تەواوكەری یەكترین  دراون ، كەواتە واتای ئەوان  و هەروەها دژیەك كانی تر پێكەوە گرێ
وبەڵرررگەیە برررۆ ئەوەی كە ژیانمررران لەسرررەربنانەی دژیەك كررران ئررراوەدان كرررراوەتەوە .ئەم دیررراردەیە 
هەرهەبووە پێش هەبوونی زمانی نوسین زمان بەڕۆڵی خۆی ڕێگەیەكە بۆ دەربڕینی ئەم دیراردەیە 

 . 

پرێەەوانە دێرت وە دژ نمرونەیەكی  هەروەها واتای )دژ( لەزماندا بەواتای جیراواز دێرت یران بەمانرای
.  هەروەهررا بێگومرران دژیەك لەزمانرردا (531، 1978) البسررتانی، جیرراوازە بەواتررای )دوژمررن( یررش دێررت

بەواتای دوشتی جیاواز لە یەكتری دێت وەكو كەسێك و خزمەتكارەكەی یران دژی كەسرێك و یران 
 ( . 766، 1985)عمر، كەسێك ودژەكەی ، وەدژەكان دژی یەكترن

ەها وشەی دژ بەپێی تایبەتمەندی زمان و ڕازی بونی مرۆڤەكران بەو واترایە تایبەتمەنردی ئەو هەرو
كررۆی دژ دژەكررانە، وە الی  -لەزمانەوانررانی عەرەبرری دەڵررێن :  زمررانە دەردەخررات ،  بۆنمررونە هەنرردێ

 (. 15، 2004)ەیقانو، شارەزایان بەواتای هەڵگەڕانەوە دێت لەزمانی عەرەبیدا
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دژی شتێكی تر بێ و بەسەریدا زاڵ ببێت . ڕەش دژی سپی یە، مردن دژی   شتێهەروەها دژ واتە 
ژیررانە، شررەو دژی ڕۆژە. دژ بەواتررای دژایەترری دێررت، زاڵ برروون و دورخسررتنەوەیە بەنەرم ونیررانی، 
دژەكان لەو یەكانەن كە دو واتای جیاواز لەخۆدەگریرت، وەك بەسرپی و  ڕەش وترراوە فراڵن كەس 

 (535، 1989) حسن ، ست كرد.توڕەبوو دژی بۆخۆی درو

ن وشرررەی )دژیەك  ( ئەو هێمرررا زمرررانیەیە كە ێررریَ  كەواتە لەم بۆچونرررانەی سرررەرەوە دەكرێرررت بررر 
ڕێگەیەكە بۆ دەربڕینی و گەیاندنی بیری مرۆە ، ئەو واتای پێەەوانە بوونەی )واتا( یە دەگەیەنێرت  

ككەوتنرری واتررای ئەو زمررانە كەدەبێررتە هررۆی بەخشررین و واتررایەكی زمررانی، بە پێرری تایبەتمەنرردی و ڕێ
 كەكۆمەڵ  لەسەری ڕێككەوتون .
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 تەوەری دووەم
 دژیەك لەڕووی زاراوەییەوە

 

دژیەك  لەزمانرردا لە ژێررر چەنررد نرراوێكی جیرراواز لە نێررو لێكۆڵینەوەكررانی واتاسررازیدا نرراوی لێنررراوە 
 ﴾oppositness﴿هەرچەند هەندێكیان جۆرەكانی  دژیەك  دەگرێتەوە، بۆ نمونە لەزمانی ئینگلیزیدا 

، ﴿antonymy﴾، ﴿contrast﴾.ی لێنراوە 

ابل( لەزمانی كوردیدا )دژیەك  ،بەرامبەری ،واتادژ(ی هەروەها لەزمانی عەرەبیدا )االچداد،التەاد،التق
وتراوە.پەیوەنرررردی دژیەك  دەژمێردرێررررت بەپەیوەنرررردیەكی واتررررایی وبەئاسررررانی وەردەگیرێررررت   پررررێ

پەیوەنردیەكی یەك الیەنری   سراڵدا هەیە كەتێبگرات و دەبرێ  كەلەتوانای منرداڵێكی ئاسرایی تەمەن سرێ
ك زاراوە بۆ نمونە لەزمانی عەرەبیدا)عكس( و لەزمانی بێت كە هەموو زمان ئاماژەی پێدەكەن بەیە

( gegensatz( وەلە زمرررررانی ئەڵمانیررررردا ) contraire( لەزمرررررانی فەرەنسررررریدا )tao-fanچینیررررردا )
 ( بۆدانراوە karşi(لەزمانی توركیدا )ellenetوەلەزمانی هەنگاریدا )

عری شراعیرانی پێەنرراوە و شایەنی باسە دژیەك لەو هونەرە جوانكاریانەیە  كەبەشێكی دیرار لەشر
توانررای زۆر لەو شرراعیرانەی دەرخسررتووە كەبررایەخی تایبەتیرران بەڕوخسرراری شررعرەكانیان داوە، 

دراوە. )سراالر،   هەروەها ئەم هونەرە لەالیەن زاناكانی ڕەوانبێژیەوە باسكراوە وبایەخی تایبەتی پێ
ڕاوبۆچروون لەبرارەی ئەم (  بەشێوەیەكی گشتی لەبرارەی چەمرك وپێناسرەی دژیەك وە گەلرێ 179

  دیاردە زمانیەوە هەیە،زمانەوانان پێناسەیەكی چەسپاویان بۆ ئەم بابەتە نەكرردووە تەنارا لەهەنردێ
 -پێناسررررەی سرررراكارو وەك یەكرررردا ئەم دیرررراردەیە پێناسررررەكراوە. لەوانە ) .د.ویدۆوسررررن( دەڵێررررت :

ەرهەنگیەكررران نیشررران )پەیوەنررردیەكی واتررراییە چەنررردین جرررۆری جیررراوازی دژیەك ی لەنێررروان دانەف
 (  29، 2008)ویدۆسن،  دەدات(.

هەروەها دیاردەیەكی  زمانی و واتاییە ڕۆڵێكی گرنگ لە ڕونكردنەوەی وشەدا دەبینێت، هەرچەنردە 
لەگشرررت زمانێكررردا دژ واترررای تەواو نررریە، بەڵكرررو لەچەنرررد سررریمایەكدا دژیەك ی یەكتررررن وبەشرررێك 

دادەنێرررت،بەاڵم هررراو واتاكررران سررریمایەكی ئەرێنررری دیررراری لەدژیەك ی بەجۆرێرررك لە  هررراو واترررای 
دەكەن،ئاشكرایە لە گشت زمانێكدا لە وشە دژیەك كاندا پەیوەندی لەنێوان فۆرم و واترای وشرەكان 

)عەلرفف، بەدی دەكرێت ئەم پەیوەنردیەش  لەنێروان یەكێرك لەوشرە دژیەك كرانی ناوئەوزمرانەدا هەیە
2009 ،130.) 
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 )دژیەك  ئەو وشەیە كە دەبێتە دژی واتایەكی تر (. -ەر(دەڵێت:هەروەها )ڕیەاردز و  ویب

دژیەك  زاراوەیەكە كە بەكاردەهێنرێررت لە بررواری واتاسررازیدا بررۆ  -)دیڤیررد كریسررتا (یش دەڵێررت: 
ئاماژەكردن بە دژیەك  )لەدژایەتی لەواتادا(و وەیەكێكە لە جۆرەكانی پەیوەندییە واتاییەكران لە گەڵ 

  هاواتای و هاوبێژی.  

هەروەها )جیوفری فیرن(( دەڵێرت دژیەك  پەیوەنردیەكی واتراییە دروسرت دەبێرت لە نێروان ئەو وشرە 
خرراوەن واتایررانەی كە دژی یەكررن. )جررۆن الیررنس(یش پێیرروایە زارەوەیەكرری تەكنیكرری یەكگرترروە بررۆ 

 دژایەتی لەواتا لە نێوان وشەكاندا بەكاردێت.

ن دوو واتررررررررای پررررررررێەەوانەیە دژیەك  دوو فررررررررۆرمی خرررررررراوە-هەروەهررررررررا)جۆرڵ یۆڵ(دەڵێررررررررت:
 ( وەكو)خێرا،خاو(و)نێر،مێ

و)سررررەرەوە،خوارەوە( و )زینرررردوو،مردوو( و )گەورە،بەرررروك( و )كررررورت،درێژ( لەالیەكرررری ترررررەوە 
دژیەك  یەكرررێكە لە بنەماكرررانی واتاسرررازی كەهەردوو وشرررە دژیەك كە  -)ئەنایوورزبیكرررا( دەڵێرررت:

ێوانیاندا و دەبێت هەلری بەكارهێنانیران هەبێرت یەكتری دیاری دەكەن بەبونی پەیوەندیەكی بەهێز لەن
 (106، 2010)محمد، لەپێكااتەكانیاندا وەكویەك 

هەروەهرا دژیەك  یررا پرارادۆكس بررریتیە لە بەیەكەوە هرراتنی دوو وشرە كە لە بەكارهێنررانی خۆكرراردا 
 دەترروانین دوو دژیەك كررۆبكەینەوە -بەشررێوەی دژ یررا دژیەك بەكرراردێن. هەروەهررا دەكرێررت ب ێررین :

لەگەڵ رەچاوكردنی بارودۆخیان، وەناوی دژیەكەكران ناهێنرێرت و كردارەكانیران باسرناكرێ، بەڵكرو 
 ﴿-سیفەتەكەیان بەشێوەیەكی تر دەردەبڕێت، بۆ نمونە خروای گەورە دەفەرمروێ :

م پرێ بكەنرین و زۆر بگررین ئەو (. )دەی براكە82یە ) ە التروبە سرور ﴾
سزایە تۆڵەو پاداشتی ئەو كردەوانەیە كە دەیان كرد( لەڕاستیدا دژیەك ی یەكرێكە لە پێوەنردیەكانی 
ناوەوەی زمان چونكە لەهەموو جۆرەكانی تری پێوندییە واتاییەكان ڕۆڵری زیراترە لەڕونكرردنەوەی 

دنەوەی واترای وشرەیەك بۆخرۆی یران واتای وشەدا. بۆ نمونە زۆرجار مرۆە بۆلێكدانەوەو ڕونكرر
-بۆتێگەیانررررررررررررررررررردنی كەسرررررررررررررررررررێك پەنادەبررررررررررررررررررراتە بەر دژیەك ی ئەو وشرررررررررررررررررررەیە وەك :

ناشرررینناوەڕۆكدژی لەڕوی گریمانەكرراریەوە یەكێررك لە بنانەكررانی ×ترراڵ،جوان×خرا ،شرررین×برراش
ە، پەیوەندیە دروستەییەكانە، پلەداری پەیوەندیەكانی واتا پەیوەستە بەو بەشەی واتای پەسنكەرانەو

 . (121، 2)گۆڤاری زمانناسی، ژكەناوی )ناوەرۆكدژی( لێنراوە.
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دژیەك  پەیوەندی نێوان دوو وشەی سەر بەیەك كێ گەی واتایین،واترا یەكێكیران دژی واترای ئەوی 
تریانە،)دژیەك ( بەوە لە )هاو واتا( جیادەكرێتەوە كە دەگونجێ )هراو واترا( زیراتر لە دوو وشرەبێت، 

-وەكو)بەرز،ب ند،سرررررررەركەش(،بەاڵم )دژیەك ( بەزۆری لەنێررررررروان دوو وشرررررررە دەبێرررررررت وەكرررررررو:
)بەرز،نزم(،)سارد،گەرم(،وشرررەی)أ(دژی واترررای )ت(ە كاتێررررك وشرررەی )أ( واتررررایەكی دیررراری كررررراو 
دەگەیەنێت نابێت وشەی )ت( واتا هەمان شت بگەیەنێت،بەپێەەوانەشەوە بۆ نمونە ناتوانین وەسفی 

)دوور و نزیكە(،هەروەهررا نرراتوانین ب ێررین ئەو مرررۆڤە زینرردووە و مردووشررە  شررتێك بكەیررن ب ێررین
لەهەمان كاتدا،شایەنی باسە كە دژیەك  تەناا لە ئاوەڵناودا نیە، بەڵكو لەنراو و كرار و ئاوەڵكاریشردا 
هەیە وەكررررو  )چیررررا،دۆڵ(،)رەی لێرررردەبێتەوە, خۆشرررری دەوێ(،)سررررەر،ژێر(،)دوور دەكەوێتەوە،نزیررررك 

 دەبێتەوە(.

پێناسانەی سەرەوە بۆمان دەردەكەوێت كەهەریەكە لەزمانەوانان لە ڕوی دەربڕینری بیریرانەوە  لەو
لەیەكتری جیاوازن بەاڵم هەموویان لەیەك خاڵی گرنگدا یەكدەگرنەوە،ئەویش هەبوونی دوو وشەی 

 (122، 2009)عەلفف، خاوەن دوو واتای جیاوازو دژیەكبن. 

ەنەبێ هەمروو وشرەیەكی زمرانی كروردی بەرامربەری وشرەی پێویستە پەنجە بۆئەوە ڕابكێشین كە و
 دژیەك  هەبێت،بۆ نمونە بەرامبەر هەندێ ناو، زۆربەی جێناو و تێكڕای ژمارە وشەی دژیەك  نیە.

لەم ڕوەشررەوە دوای خسررتنە ڕووی ئەم پێناسررانەی سررەرەووە، دەترروانین بەم شررێوەیەی خرروارەوە 
لە پەیوەنرردیە واتاییەكرران كە واتررای كەرەسررتەكان پێناسررەی دژیەك  بكەیررن:دژیەك یرری پەیوەنرردیەكە 

 ( .104-103، 1974.)مارف، دژی یەكتر بوەستن،ئینجا كەرەستەكان وشەبن یان فرێز یان ڕستە
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 تەوەری سێیەم
 جۆرەكانی دژیەك

 
سررەبارەت بەدابەش كردنرری جۆرەكررانی دژیەك  لە زمانرردا وەك چەمررك و پێناسررەكەی چەنرردین ڕاو 

لە خۆ گرتووە , بەاڵم لێرەدا ئاماژە دەكەین بۆ سێ جۆر كە ئەوانیش ئەما نەن  بۆچوونی جیاوازی
:- 

 پێەەوانەیی -1

 بەرانبەری  -2

 جیاوازی  -3

 

 كە ئەمیش دوو جۆرە . -دژیەك ی پێەەوانەیی : -1

جررۆرێكی دژیەك یرریە دەكرررێ بەشررێوەیەكی ڕێررك و پێررك  -دژیەك ی پێەەوانەیرری پررلەدار : -1
جرررۆرە دژیەك یەش لە نێررروان دوو وشرررەدا دەبێرررت, بەاڵم نررراكردنی یەكێرررك لە پرررلەدار بكرێرررت, ئەم 

وشەكان نابێتە هۆی هاوتا بوونی وشەیەكی ترر , هەروەهرا ئەو سریفەتەی كەلە وشرەیەكدا بووبێرت 
 (122، 2009)عەلفف، ناكرێت لە وشەیەكیتردا هەبێت. 

 بۆ نمونە:

 گەنج× پیر 

 فرۆشتن× كڕین 

 بەووك× گەورە 

 خرا × چاك 

 دڵتەنگ×  دڵخۆش 
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هەروەها دەتوانین ب ێین دروسرتی ئەم پلەكرردنەش پەیوەنردییەكی زۆری هەیە بە بەراوردكرردنەوە, 
كەواتە پررلەداری بەراوردكررردن ئەگەیەنێررت, بەراوردكررردنیش لەوانەیە ئاشرركرا یرران نەدركرراو بێررت. 

 -بەراوردكردنەكەش دوو جۆرە:

دوو كەس یرران دوو شررت دابێررت پەیوەنرردی بە  لەوانەیە لەنێرروان -بەراوردكردنرری ئاشرركرا: -1
خانووەكەمررران لە   -برررابەتێكی دیررراری كرررراوەوە هەیە, بەاڵم یەكێكیررران پلەیەكررری بەرزی هەیە وەك:

 (85، 1989.)سعید، خانووەكەی ئێوە گەورەترە. یان شڤان لە شێركۆ زیرەكترە

 

ەبێررررت بەوەی هەنرررردێ جررررار دەترررروانین  تەم و مررررژیەك بەجررررێ ب ێررررین كە خرررروێنەر الی ڕوون ن
 ئازاد وریاترە... -كەبەراوردەكە لە نێوان دوو كەسدایە یان دوو بار دایە وەك:

 یان لە ڕزگار................. یان ..............لە پاری خۆی.

دەتوانین هەردوو جۆرەكەی پێشوو لەیەك ڕستەدا كرۆ بكەیرنەوە , ئەم جرۆرە بەراوردە سرەرزاریە 
ی سررەرەوە باسررمان كرررد بەهررۆی ئررامرازی )تررر, لە( وە دەركەوە  دەردەبڕدرێررت وەك لە ڕسررتەكان

 -وەك:

 خانووەكەمان لەجارانی خا نوەكەی ئێوە گەورەترە. 

 ئازاد لە جارانی خۆی وریاترە.

  -ئەم جۆرە بەراوردە شاراوەیەو دەرنەبڕراوە بۆ نمونە كە دەڵێیت: -بەراوردی نەدركاو: -2

 .شیفن ەوتابییەكی زیرەكی پۆلەكەیەتی 

مەبەسررررتان ئەوەیەكە لە هەنرررردێكیان زیرەكترررررە و هەنرررردێكیش لەم زیرەكترررررن, بەاڵم بەراوردەكە 
سەرزاریە و دەرنەبرڕدراوە . هەنردێ جراریش ئەم وشرە دژانە پرلە كانیران برزردەكەن و كەم و زۆر 

 خانووەكەت  چەند گەورەیە؟  -هەست بەوە ناكەین بەراوردەكە لەئارادایە یان نا وەك:

 ند ەووڵە؟چەمەكە چە 
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ئەو ڕسرررتانە ئەوە نررراگەیەنن كە خرررانووەكە گەورەیە یررران چەمەكە ەرررووڵە , بەڵكرررو لە ڕۆنرررانی وادا 
 .وشەكان پلە كانیان ون دەكەن و بێ الیەن دەوەستن 

جۆرێكە لە دژیەك یری كە ناكرێرت پرلە لە نێوانیانردا هەبێرت ,  -دژیەك ی پێەەوانەی بێ پلە: - ت
)نێرر , مرێ( هەروەهرا دەتروانین  -اندنی ئەویتریران دەگەیەنێرت, وەك:چونكە ناكردنی یەكێكیان سەلم

ب ێرررین دژ یەكررری پرررلە نەكرررراو )ئەو هاوتایرررانەن (كەلەگەڵ پرررلەی بەراورد و برررااڵدا بەكرررار نرررایەن , 
كەزۆرجرراریش پێیرران دەوترێررت )جررووتە وشررەی تەواو كەری یەكتررر (.وشررە بەراورد كراوەكرران بە 

مردووتررر( تەواو نررامۆیە وشررەی مردووتررر وشررەیەكی نەگررۆڕو ئاسررایی بەكارنررایەن گوزارشررتی  )
بەستووە واتا جیراوازی نریە لە نێروان مرردوویەك و مردوویەكری ترردا , چرونكە نراتوانین ب ێرین ئەو 

 پیاوە مردووترە لەو پیاوە.

ئەگەر ئەم وشەی )مردووتر(ە  لە زمانی كوردیدا بۆ مانای ترایبەتی خرۆی بەكرار باێنرێرت , كاتێرك 
ە دوو كەسی زیندوو كە لەبەر چاومانن ب ێن )ئەمەیان زیندوو ترە( دیارە مەبەستمان ئەوەیە ئێمە ب

كە یەكێكیرران لە ویتررر دەسررتە وەسررتانترە, كەواتە هەردووكیرران هەر سرراردو سررڕن لە ئەنجررام دانرری 
ای كارێكدا , بە اڵم یەكێكیران لە ویتریران خراپتررە, كەواتە لێررەدا مەبەسرتمان ئەوەیە وشرەكە لەمانر

 (85، 1989ڕاستەەینەی خۆی دەردەچێت و مانایەكی مەجازی وەردەگرێت . )سعید، 

  

 

جۆری دووەم لە جۆرەكانی پەیوەندی دژ واتای بەرامبەری , ئەم پەیوەندیە لە  -بەرانبەری: -2
نێوان )ژن هێنان( و)شوكردن( . )كڕین( و )فرۆشتن( . )بەخشین ( و )وەرگرتن( دا دەردەكەوێت بۆ 

 -كە دەڵێین :نمونە 

 شڤان كتێبێكی بە ئاران بەخشی . 

 -ئەم ڕستەیە ئەوە دەگەیەنێت كە :

 ئاران كتێبێكی لە شڤان وەرگرت. 

 سەردار ئۆتۆمبیلەكەی بە هیوا فرۆشت.  -هەروەها ڕستەی :
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 هیوا ئۆتۆمبیلەكەی لە سەردار كڕی.  -ئەوە دەگەیەنێت  , كە :

)كر(, دایرك......  -ئەو وشرانەدا كە خزمرایەتی دەگەیەنرن :ئەم جۆرە پەیوەنردیە دژیەك یریە لە نێروان 
 خوشك , برا(

 هێرۆ ژنی سیروانە.  -زۆر ڕوون و ئاشكرا دیارە. بۆ نمونە:

 سیروان مێردی هێرۆیە. -كەواتە :

 ئەو ڕستیە دەكرێ لە شێوەی هاوكێشەیەكدا ڕوون بكرێتەوە. 

  1ئەگەر هێرۆ  = ن

  2سیروان= ن 

یوەنرردی بەرامرربەر ی لە نێرروان هەمرروو دوو وشررەیەكدا هەیە كە بترروانن بررۆ ئەوا دەكرێررت بوترێررت پە
 شاییەكانی ئەم هاوكێشەی خوارەوە ڕوون بكەنەوە .

  2........ ن 1ن

 1........ ن2ن

دیرررارە دەتررروانین لە جێررری ئەو دوو بۆشررراییە وشرررەكانی )ژن ( و )مێررررد( دابنێرررین . كەواتە ئەو دوو 
وانیاندا هەیە. هەروەها وشەكانی )خوشك و برا ..... كر( و براوك وشەیە پەیوەندی بەرامبەری لە نێ

 ....... خاڵ و خوشكە زا...... ....... هتد (, هەمان پەیوەندی لە نێوانیاندا هەیە

ش ئەوەیە , كە نزیررك برروونەوەیەك لە نێرروان ئەم جررۆرە پەیوەنرردیە دژیەك یرری و َ  سررەرەنج ڕاكرری
  -دا كە مانای كەس و خزمایەتی دەگەیەنن. وەك:)جیاوازی ( دا هەیە, بەتایبەتی لە وشانە

 ئەڤین كەی شازنازە. -كە دەوترێت :

 شاناز دایكی ئەڤینە . -ئەوە مانای وایە كە :
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لە جرۆری دژ -نەوەی )دژیەك ی( لە )هاو واتای( لە جۆرەكرانی ترری دژ واتایشردا دەبینرێرت. وەك:
 -واتای پێەەوانەدا:

 -كەواتە:ئاران لە ئەرین گەورەترە.  

 ئەرین لە ئاران بەووكترە.

 دیسان دوو ڕستەی جیاوازن لە فۆرمدا , بەاڵم یەك مەبەست و واتا دەگەیەنن .

 -لە جۆری دژ واتای بەرامبەریدا:

  -ئاران برای ئەرینە . كەواتە : 

 ئەرین خوشكی ئارانە.

 (66-64، 2006)محمد، دیسانەوە لەڕووی واتاوە دوو ڕستەی هاو واتان. 

 

جررۆرێكە لە جۆرەكررانی دژ واتررای  لە زمانرردا وە لەسررەر بنەمررای رەتكررردنەوەو  -جیرراوازی: -3
پەسەندكردن دامەزراوەو ئەم جۆرە پەیوەندیە لە نێروان دوو كەرەسرتەدا دەبێرت, كە پەسرەندكردنی 
یەكێكیرران رەتكررردنەوەی ئەوی تریرران دەگەیەنێررت . هەروەهررا بەپێەەوانەیشررەوە واتە ڕەتكررردنەوەی 

واتاكان مانای پەسەندكردنی ئەوی تریان دەگەیەنێت ئەم جۆرە پەیوەنردیە زیراتر لە نێروان یەكێ لە 
 وشەكانی )نێر, مێ( و )ك(, ژن( دا ڕوون دەبێتەوە. 

  -كەروێشكەكە نێرە .ئەو ڕستەیە ئەوە دەگەیەنێت , كە: -بۆ نمونە كە دەوترێت :

 كەروێشكەكە مێ نیە.

دەكرێت نەبروونی پرلەیە لەنێروان دوو نراوە دژ یەكەكەدا . واتە ئەوەی لەم جۆرە پەیوەندیەدا تێبینی 
ناوەكان هەریەكە جەمسرەرێكن و هەرناوێكیران لە جەمسرەری یەكەم نەبێرت, دەبێرت لە جەمسرەری 

 هێرۆ ژن نیە.   -هێرۆ كەە.  ئەم ڕستەیە ئەوە دەگەیەنێت كە : -دووەم بێت . بۆ نمونە كە دەڵێن :

  -بەپێەەوانەیشەوە كە دەڵێین:
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  -هێرۆ ژنە. ئەم ڕستەیە ئەوە  دەگەیەنێت:

 هێرۆ ك( نیە . 

 هێرۆ ك( نیە.  ئەم ڕستەیە ئەوە دەگەیەنێت  كە -یان كە دەوترێت :

 هێرۆ  ژن نیە.  -هێرۆ ژنە. هەروەها كە دەوترێت: 

 هێرۆ كەە.   -ئەم ڕستە ئەم واتایە دەگەیەنێت كە :

  -وڕ, ك(( دا دەردەكەوێت وەك:ئەم پەیوەندیە لە هەندێ حاڵەتدا لە نێوان )ك

 كەدەوترێت   خوێندكارەكە كوڕە.

 -خوێندكارەكە ك( نیە, یان كە دەوترێت : -ئەوە دەگەیەنێت  كە :

 خوێنكارەكە كوڕ نیە.

 كە خوێندكارەكە كەە.وەبە پێەەوانەیشەوە. -ئەوە دەگەیەنێت :

 اتایی (نیە.پێویستە لێرەدا ئاماژە بۆ ئەوە بكەین كە هەموو جیاوازیەك )دژ و

بررۆ نمررونە: )ڕەش ( و )سررپی( دوو وشررەی جیرراوازن. بەاڵم مەرڵ نیرریە هەر شررتێك )ڕەش( نەبێررت 
 )سپی( بێت وەك  : 

 تەختەكە ڕەش نییە . ئەم ڕستەیە ئەوە ناگەیەنێت كە: -

 (180، 2008)ساالر، تەختەكە سپیە.  -
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 بەشی دووەم

جاف نموونەكانی دژیەك لە دیوانی ئەحمەد موختار  
 نموونەكانی دژیەك لە دیوانی ئەحمەد موختار جاف
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 نموونەكانی دژیەك لە دیوانی ئەحمەد موختار جاف
 

لەم بەشەدا چەند نموونەیەك لە شیعرەكانی موختار ئەحممەد جماف دەخەیمنە ڕوو كە تیایمدا دژیەكمی 
 بەكار هێناوە:

 

 ئاڵتشەوم وەك ڕۆژی ڕووناكە لە شوعلەی ڕوومەتی  -1

 (175بەڵێ یەكبارە با وون بێ لە ماهی ئاسمانم چی. )دیوان، 

 

لێررررەدا شررراعیر ووشرررەی ) شرررەو ( و )ڕۆژ(ی بەكارهێنررراوە كە دژ یەكرررن و لە جرررۆری دژ یەكررری 
 پێەەوانین.

 

 هەموو عومرم بەسەردا چوو دەمێ ماچم نەكرد كۆڵمت -2

 (178دوو زولفت هەروەكو پەرژینی گوڵباخی سەری كوڵمت. )دیوان، 

 

لە نیرروە دێررری یەكەمرردا شرراعیر ئامرراژە دەكررات كە تەمەنرری تەواو برروو و نەیترروانی مرراچی یررارەكەی 
بكررات، لەم شررێوەش جررۆری دژیەكرری بەرامرربەری دەبینررین كە بررریتییە لە مررال كردنرری یررارەكەی لە 

 كاتێكدا بەرامبەری ڕستەكە ئەمە دەردەخات.

 

 ئەوا دێوانە بووم ەوربان لە عەشقی چاوی نەدارت -3

 (170)دیوان، شەكەر ئەرزان ئەكا ئیمرۆ نیگار لێوی شەكەربارت. 
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 لێو( دژیەكن و لە جۆری دژیەكی پێەەوانەن. –وشەی ) چاو 

 

 كە من گوڵزاری ڕووی تۆم بێ لە سەیری گۆڵستانم چی-4

 (102یوان، )دەەدو بااڵیی تۆ خۆش بێ لە سەروی بۆستانم چی. 

 

 ەەدو بااڵ( دژیەكی پێەەوانەن. –) ڕوو 

 

 ئەختەری ئینسانی ئەحمەق شەو لە شەو ڕووناك ئەكەی-5

 (99)دیوان، ڕۆژی بەختی عاەاڵن تاریك و هەم ئاوا ئەكەی. 

 پێم ب ێ تۆ بۆ ل ملی كەر پڕ لە تەوەی زەر ئەكەی

 (99)دیوان، عاە ی بێەارە بۆچی دایمە ڕیسوا ئەكەی. 

 

 ڕۆژ( دژ یەكن و جۆری دژیەكی پێەەوانەن. –ڕۆناك  –ی ) شەو ووشەكان

 

 وەعدەییدابوو كە دڵ خۆش كا سەراسەر ەەومی كرد-6

 (167) دیوان، حەیفی كرد وا زوو شكاندی وەعدوو پەیمانەكەی.

 

لم دێرەدا دژ یەكی بەرامبەری دەبینین كە شاعیر بەكراری هێنراوە كاتێرك لە دێررە شریعرەكە باسری 
ان شرركاندن دەكررات كە دژ یەكرری ڕسررتەكە وەربگرررین بە واتررای بە جێاێنررانی وەعرردو وەعرردو پەیمرر
 پەیمان دێت.
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 وەختی وەسلە گەهر بە توندی، گەهر بە خەندەو پێكەنین -7

 دڵ ئەالوێنێ ل خۆشە خەندەو گریانەكەی. 

 ئیزنی دام دولبەر كە بەمە زیارەتی دەرگاكەی       

 پەروانەكەیشەمعی ڕەخشان وا ەبوڵی كرد شوكورو 

 ئاسمان جەەیە بەخیل بێتو فڕێ دا مانگ و خۆر

 (161)دیوان، لەو دەمەی یار خۆی تواندو هاتە ناو هەیوانەكەی

 

گریران(ی بەكارهێنراوە كە دژیەكری پرێەەوانەن ،  –لێرەدا شاعیر لە دێری یەكەم ووشرەی ) خەنرد  
 وانەی یەكترن و دژ یەكن.خۆر( ووشەی پێەە –هەروەها لە دێری دووەم بە هەمان شێوە ) مانگ 

 

 

 بێ وەفا مارف بە جارێ بۆ ل  لەبیرت چوومەوە -8

 بۆچی نازانی ئەمە چەن رۆژە من هاتوومەوە

 

لە نیوە دێری یەكەمدا شاعیر دژیەكی بەرامبەری بەكارهێناوە كە بەرامبەری ووشەی ) بێ وەفرا( ) 
 بەوەفا ( بەكاردێت.

 

 

 



19 
 

 ڕۆژو شەوبولبوو  سیفەت خەریكی فونانم بە  -9

 (67)دیوان، هەر ناڵەمانە لە عەشقی گوڵی سیم بەرمەوە 

 

 هەردوو وشەی ڕۆژو شەو دژیەكی پێەەوانەیین.

 

 دڵی وەك هوزاری من شەوو ڕۆژ بە ئا  و ناڵەیە-10

 (74)دیوان، بە ئومێدی چاوی مەستی تۆ بە تەمای مەی و پیاڵەیە 

 

 بەكاری هێناوە دژ یەكی پێەەوانەیین.ڕۆژ( كە شاعیر  –هەروەها دووبارە ووشەكانی ) شەو 

 

 



20 
 

 دەرئەنجام
 

دەتوانین ب ێین كە دوو مانا دژ بەیەك بن ئیتر ئەو وشەیە بە دژیەك  دادەنرێت جائیتر  -1
داتاشراوەكانی یەك بن یاخود یەك نەبن هەر هەمان دەر ئەنجامی هەیە ,چونكە هەموویان پێیان 

 دەوترێت دژیەك .
وشانەی كە دوو مانای دژ بەیەك دەگەیەنن لە هەموو زماناندا زۆر كەمەو ژمارەی ئەو  -2

 ناتوانرێ بكرێ بەمەرجی سەرەكی دژیەك یی لە نێوان وشەكاندا.
دژیەك یی وەك پەیوەندییەك لە پەیوەندییە واتاییەكان , ڕۆڵێكی گرنگ لە زمان و ئەدەبی  -3

 كوردیدا دەگێڕێت 
ی دژیەك یی چەندین زاراوەی تر بەكار دەهێنرێت وەك ) لەزمانی كوردیدا جگە لە زاراوە -4

 دژ یەك , هاو دژ , ناوەڕۆك دژ , واتا دژ ...... هتد (
دژیەك یی لە ڕوانگەی زمانەوانیەوە دابەش دەكرێت بەسەر چەند جۆرێكدا لە وانە )  -5

 پێەەوانەیی ,بەرانبەری , جیاوازی (.
كی گرنگ لە ڕوونكردنەوەی واتای وشەدا دژیەك  دیاردەیەكی زمانی و واتاییە ڕۆڵێ -6

 دەبینێت.
دەكرێت ب ێین دژیەك  وەك بەشەكانی تری ناوەوەی زمان و وەكو یەكێكی تر لە  -7

پەیوەندیە واتاییەكان پێویستی بە بیركردنەوەو تێگەیشتن هەیە بۆ ئەوەی زیاتر لەواتای ئەو هێما 
 زمانیانە بگەین كە بۆ زمان دانراوە.

یستیەكی گرنگی زمان و خەس ەتێكی زمانیەو ڕێك و پێك و زۆر سروشتیەوە دژیەك  پێو -8
لە هەموو زمانێكدا لە توانادا هەیە وشەی دژیەك  ببینرێت و لە وشەكانی تری زمان جیابكرێتەوە, 
بەهۆی ئەو واتا جیاوازەی كە هەیەتی جا ئەو وشەیە لە هەر ئاستێك لە ئاستەكانی زماندا بێت 

 دەستەوە. ئەنجامێك دەدات بە
مەرڵ نیە هەموو وشەیەك دژیەك ی هەبێت لە زماندا ژمارەیەكی زۆر وشە هەیە لە زماندا  -9

 دژیان نیە وەكو )كتێب , دار , بەرد , خانوو, ...... هتد .
 
 
 
 
 
 
 



21 
 

 لیستی سەرچاوەكان
 

، 1998ابراهيم مصطفى وامحد الذيات وحامدعبدالقديم القادروحممدعلي النجار,نن،حس .1

 1الوسيط استانبول،تركيا,طمعجم 

 حميط احمليط,لبنان,بريومت 1٩٨٧ بطرس,، البستاني  .2

 واتا سازي , وةرطيَرِيَرِاني  د.يوسف شةريف سةعيد,  2006لؤبالن كلؤد,  ، جيَرمان و رِميؤ .3

بةشى  -ئةورِةمحاني,ليَكسيكؤلؤذي زماني كوردي,بةرطى دووةم\م ،1974حاجي مارف ، ,  .4
 زانياري كورددووةم, طؤظاري كؤرِي 

 ،  سليَمانيسامي ،ضاثخانةى : ز واتا سازي , 2009عبدالواحيد مشري,  ،دزةيي .5

 ي ،نامةي ماستةر،زانكؤي سليَمانيعبدالسالم ،واتاساز،ساالر  .6

 واتا سازي وشة ,نامةي ماستةر, زانكؤي سةالحةدين,  1989بيَخالَ عبداهلل,  ،سعيد .7

  9واتا سازي ووشة, طؤظاري زمانناسي ذمارة   2010طةآللَي  شوكر,  .8

 ( ،سةرةتايةك لةواتاسازي،وةرطريِاني يوسف نوري حممد امني3طؤظاري زمانناسي ذمارة) .9

 واتاو وةرِطيَرِان ,  ,  ضاثي يةكةم . ،  2009ثةروين عومسان مستةفا , ،عةلالف  .11

 , بريوت , املعجم العربي االساسي م1985 امحد خمتار,، عمر .11

 ، ،سليَماني ذينضاثخانةى :  ز, زمانةواني ,1990حممد معروف  ،فتاح .12

املتقيم معجم األضداد يف اللغةالعربية,دارالراتب  ، 1٩٩٨ ميشال مرادوانطون, ،قيقانو .11

  1اجلامعةالبريوت,لبنان,ط

 -واتاو واتاليَكدانةوة,زانكؤي سليَماني-م زانسيت هيَما2009 مةحةمةد, ،مةحوي .14



22 
 

 ،,م 1, التعريفات,ط 2006املعقق الفرضي علي بن اعتنى به مصطفى ابو يعقوب ،حممد .15

 ثةيوةندية واتايةكان, نامةي ماستةر , زانكؤي بةغداد ,  ، 2006دارا محيد,  ،حممد .16

  ,سليَماني ،ضاثخانةى :حاجى هاشم،واتاسازي  2010 دارا محيد, ،حممد .17

 .سةرةتايةك بؤ زمانةواني،وةرطيَرِاني د.هؤشةنط فاروق ، 2008ويدؤسن , .81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


