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هەمىو ئەو هەهگاواهەي پەیىەصت بە ڕێککەوتىەوە لە دروصتە صیيتاکضییەکاوى کىردییدا
جێبەجێ دەکرێً و ئەوە ڕووهدەکرێتەوە کە ئایا ڕێککەوتً چ کاریگەرییەکى لە
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عیعرییدا جێبەجێبکرێت .لێکۆڵیىەوەکە پەیىەصت بە بەصتىەوەعەوە ()binding

du.iq

هەهگاوەکان دەهێت و تێۆرییەکە لەصەر زماوى کىردیی جێبەجێ دەکات و ڕەهەهدە
صیيتاکضیی و واتاییەکاوى بەصتىەوە لە ڕصتەدا دەخاتە ڕوو تا بەصتىەوە جیاوازەکاوى
هێىان فرێسەکان دەربخرێً و ئەوە ڕووهبکرێتەوە ،کە ئایا لە زماهدا بەصتىەوەي جیاوازي
فرێسەکان واتاي جیاوازي ڕصتە دەردەبڕێت .پاعان تیۆري بەصتىەوە لە هەهدێک دەقی
عیعرییدا جێبەجێدەکرێت.
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پێشەکیی:
لێکۆیىەوەیەکى لێکۆڵیىەویەکی زماهیی ئەدەبییە ،ئەویػ بەو عێىەیەي هەهگاوەکاوى یەکەمى لێکۆڵیىەوەکە بۆ دیاریکردن و
خضتىەڕووي پێىاژۆي/پرۆصێس ی ڕێککەوتً( )Agreementو مەرج و بىەماکاهێتی لە زماوى کىردییدا ،واتە لەو بارەیەوە هەمىو ئەو
هەهگاواهەي پەیىەصت بە ڕێککەوتىەوە لە دروصتە صیيتاکضییەکاوى کىردییدا جێبەجێ دەکرێً و ئەوە ڕووهدەکرێتەوە کە ئایا
ڕێککەوتً چ کاریگەرییەکى لە هىاهدوى( )representationصیيتاکضیی و واتاییدا هەیە ،تا دواتر لە دەكیی عیعرییدا
جێبەجێبکرێت .لێکۆڵیىەوەکە پەیىەصت بە بەصتىەوەعەوە ( )Bindingهەهگاوەکان دەهێت و تێۆرییەکە لەصەر زماوى کىردیی
جێبەجێ دەکات و ڕەهەهدە صیيتاکضیی و واتاییەکاوى بەصتىەوە لە ڕصتەدا دەخاتە ڕوو تا بەصتىەوە جیاوازەکاوى هێىان فرێسەکان
دەربخرێً و ئەوە ڕووهبکرێتەوە ،کە ئایا لە زماهدا بەصتىەوەي جیاوازي فرێسەکان واتاي جیاوازي ڕصتە دەردەبڕێت .پاعان تیۆري
بەصتىەوە لە هەهدێک دەقی عیعرییدا جێبەجێدەکرێت.
 )١/١پەیڕەوەي ڕێککەوتً لە زماهدا
ڕێککەوتً پەیىەهدیی صیيتاکضییاهەو واتاییاهەي هێىان صەر)(Headو تەواوکەر)(Complementە ،واتە پەیىەهدیى هێىان ()x, yە
 ، http://www.eggschool.org/wp-contentبغڕواهە هێڵکاریی ( .)١بەو پێیەي صەرە ڕێسماهییەکان (کردارو
ئاوەڵىاوو هاو(هاوي تایبەتیی و جێىاوي صەربەخۆ)و پێغىاوو)....کاهً .(Cook & Newson (١997: 55) .واتە ڕێککەوتىەکە لە
هێىان ئەواهەو تەواوکەرەکاهیاهدایە .تەواوکەرەکان دروصتەي فرێسیان هەیەو لە چەعىەکاوى فرێسی هاویی /دیارخەریی/
خضتىەپاڵى ئاوەڵىاویین  .هەریەکێک لەو صەرە ڕێسماهییاهەي ئاماژەیان پێدرا لە صىىوري دەصەاڵتى خۆیاهدا لەگەڵ
تەواوکەرەکەیان ڕێکدەکەون ،بڕواهە همىوهەي ()١

لە همىوهەي ()١دا لە صىىوري کەواهە عکاوەکاهدا دەصەاڵتى) (Xەکان خراوهەتە ڕوو ،کە ئەگەر صەرهج بدرێت(X) ،ەکاوى لە
جۆریی هاوو ئاوەڵىاوو پێغىاو ،ڕێککەوتىەکەیان ئەبضتراکتەو مۆرفۆلۆژیاهە هیین(بە مۆرفێم ڕوویان هەداوە) ،ئەویػ بۆ ئەوە
دەگەڕێتەوە کەY) ، : (Xهاوصێی یەکً( ،ب) ڕێککەوتنی صەر لەگەڵ تەواوکەرەکان ڕێککەوتيێکى پۆلەڕەگەزیاهەیە (Categorical
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)  ،Agreementئەویػ بەوپێیەي صەرەکاوى هاوو ئاوەڵىاوو پێغىاو هەمیغە لەگەڵ فرێسي هاویی ڕێکدەکەون (ئاوات صاڵح كادر
( .))02١5 :55-٥5هەر لە همىوهەکەدا ئەوە دەردەکەوێت ،کە کردار لەبەرئەوەي پەیىەهدیی هاوس ێ لەگەڵ تەواوکەرەکەیدا
هییە ،بۆیە ڕێککەوتىەکەي ئەبضتراکت و مۆرفۆلۆژیاهەیە (بە مۆرفێمە) .لێکۆلیىەوەکە گریماهەي ئەوە دەکات ،کە ئەواهەي
هاوهراون جێىاوي لکاو ،مۆرفێمی ڕێککەوتً بً ،کە بە پێی هیغاهەکاهیان ڕێککەوتنی صیيتاکضیی و واتایی لە هێىان صەرو
تەواوکەردا ئەهجام بدەن ،بڕواهە هیغاهەکاهیان لە ( )0دا.

وەک لە ()0دا دەردەکەوێت ،مۆرفێمەکاوى ڕێککەوتً ،بە پێی هیغاهەي جێىاوە صەربەخۆکان پرۆصەي ڕێککەوتً بەرجەصتە
دەکەن .بۆ همىوهە گەر بڕواهرێتە کرداری (خەاڵتکرد) لە همىوهەي ( ،)١ئەوا دەردەکەوێت ،کە پەیىەهدیی هاوصێیەتیی لە هێىان
صەرەکە/کردارەکەو تەواوکەرەکەیدا  (/مامۆصتاکەي مً)دا هییە ،بۆیە لە ڕووي صیيتاکضییەوە بە هۆي مۆرفێمی ڕێککەوتىەوە
(ی) کردارەکە دۆخ دەدات بە تەواوکەرەکەي ،لە ڕووي واتاعەوە هەمان هیغاهەي واتایی جێىاوەصەربەخۆکان وەردەگرێت.
هەرچەهدە لە ()0دا هیغاهە پێغبیىییکراوەکاوى مۆرفێمەکاوى ڕێککەوتً خراهەڕوو ،بەاڵم ئەگەري گۆڕینی هیغاهەکاهیان بە پێی ئەو
فرێسەي لەگەڵى ڕێکدەکەون هەیە ،بڕواهە عیکردهەوەکاوى بەپێی همىوهەکاوى (.)3
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ئەو بەڵگاهەي لە همىوهەکاوى ()3وە دەصتدەکەون ،ئەوە دەصەملێنن ،کە واتاي مۆرفێمەکاوى ڕێککەوتً دایىامیکیی و جىاڵوە ،بۆیە
بەپێی ئەو فرێسەي لەگەڵى ڕێدەکەوێت خىکمی واتایی دەکرێت .کەواتە دەعێت واتاکەي بەپێی زاهیاریی کۆمەاڵیەتییەکان و
تەهاهەت پراگماتیکیەکاهیػ لە زیادبىوهدابێت ،بۆ همىوهە هەمىو زاهیارییەکان پەیىەصت بە تایبەتمەهدیی جەصتەیی و
کۆمەاڵیەتیی و ژیان و ڕەفتاري (هەصریً و هەوزاد و صەگەکە) لە مۆرفێمە ڕێکەوتىەکەدا گەهجدەکرێت/خەزهدەکرێت .
لە ڕاصتیدا داهامیکیەتى مۆرفێمەکاوى ڕێککەوتنی پەیىەصتە بەو جێىاوە صەربەخۆیاهەي بۆ کەصً ،هەک بۆ فرێسەکان ،چىهکە لە
زماوى کىردییدا هەردوو فرێسي {صەگەکەو کىرصییەکە}هاکرێىە جێىاوي صەربەخۆ ،بەڵکە دەکرێىە جێىاوي هیغاهە  ،ئەویػ
لەبەرئەوەي جێىدەر/جۆریی کۆمەاڵیەتیی ئەواهە هاگەهە کەش /مرۆڤ ،بڕواهە دەرکردەي همىوهەکاوى (_3پ،ت) .ئەوەظ بە
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خغکەیی ئەوە دەبڕێت ،کە لە زماوى کىردییدا تەنها صەربەخۆکان جێىاون هەک لکاوەکان (عەبدولجەبار مضتەفا مەعرووف
( .))02١8 :١92-١83لکاوەکان تەنها ئەو ڕێککەوتىە جێبەجێدەکەن ،کە لە ڕووي واتاوە لەالیەن صەربەخۆکاهەوە بۆیان پێغيیاز
دەکرێت.
هەبىووى مۆرفێمەکاوى ڕێکەوتً لە زماوى کىردیدا وادەکات ،ڕصتە هىاهدهێکى مۆرفۆصیيتاکضیاهەش ی هەبێت .مۆرفۆصیيتاکط( :ا)
پەیىەصت بە پریدیکاتەوە ،لەصەربىەماي مۆرفێمەکاوى ڕێکەوتً ڕوودەدات (ئاوات صاڵح كادر ( ))59 -53 :02١5بڕواهە (_03ا)،
(ب) بەاڵم پەیىەصت دروصتەي زاهیارییەوە )(Information structureلەصەر بىەماي زاهیاریی پێغىتر (زاهیاریی کۆن)
بەرهەمدێت .مۆرفۆصیيتاکط کە هىاهدوى دروصتەي ڕصتەیەکە بە مۆرفێم ،دەرهەبڕینی ئارگىمێىتی بکەرو بەرکار لە ڕێگەي
هاوهیغاهەکردن و ڕێککەوتىەوە ڕێگا پێدراوە(.عەبدولجەبار مضتەفا مەعرووف ( )) 02١٥ :00بەوەظ مۆرفۆصیيتاکط دەبێتە
ئاصتێکى ڕووکەش ی دروصتەي ڕصتەیەو هىاهدهێکى تري پێکهاتە واتاییە ،واتە مۆرفۆصیيتاکط پێهاتەیەکى واتایی صەربەخۆي هییە،
بەڵکى واتاکەي لە دروصتە صیيتکضییەکەیەوە وەردەگرێت .وەک لە عیکردهەوەي همىوهەکاوى ()3وە ڕووهکرایەوە ،مۆرفێمەکاوى
ڕێککەوتً بەتەواویى لە ڕووي صیيتاکط و واتاوە پەیکاڵى جێىاوە صەربەخۆو فرێسەکاهً ،بۆیە ئەوە وادەکات ،صەربەخۆکان
دەرهەبڕدرێً و بکرێىە دروصتەیەکى مۆرفۆصیيتاکضیی .بڕواهە پرۆصەي دروصتبىووى مۆرفۆصیيتاکط لە ()٥دا .

هەهگاوەکان لە همىوهەي ()٥دا ئەو دەردەخەن ،کە دروصتەیەکى مۆرفۆصیيتاکضیی بە تەنها واتاکەي لێکىادرێتەوە ،چىهکە( :ا)
مۆرفێمەکاوى ڕێککەوتً واتاکەیان وابەصتەي صەربەخۆکاهەو بەهۆي ئەواهەوە لێکدەدرێىەوە( ،ب) کردار لە دروصتە
مۆرفۆصیيتاکضییەکەدا هەاڵوێرکردوى صیيتاکضیی و واتایی هییە ،بەڵکى پێغتر هەاڵوێرکردهەکەي لە دروصتە صیيتاکضییەکەدا
کردووە( ،پ) واتاي دروصتەي مۆرفۆصیيتاکضیی بە بێ گەڕاهەوە بۆ دروصتە صیيتاکضییەکە ،فۆڕمێکى واتا هاڕوون
بەرهەمدێىێت ،بڕواهە همىوهەکاوى (.)5
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ت .تێ ـمــخضت ( Øپەیىەصت بە واتاي همىوهەي (_5ب)وە واتاکەي لێکدەدرێتەوە) یان (لێکداهەوەي واتاي دروصتەکە بەتەنها،
پێغبینی واتاي تابۆي لێدەکرێت)
دەرکردەکاوى همىوهەکاوى (_5اب) پەیکاڵى واتاکاوى همىوهەکاوى (_5اب)ن و بەهۆي ئەواهەوە لێکدەدرێىەوە بۆیە( :ا) دروصتەکە
صەربەخۆیی واتایی هییە( ،ب) لە ڕووي صیيتاکضییەوە دروصتەکە لە ڕووي دروصتەي ئارگىمێيتەوە )(Argument Structure
زاهیارییە صیيتاکضیی کردارەکاوى جێبەجێىەکردووە .گەر بڕواهرێتە همىوهەکاوى (_5پ ت) ،کە همىوهەیەکى بێالیەوى
مۆرفۆصیيتاکضیین ،ئەوا لە (_5پ)دەردەکەوێت ،کە دروصتەکە واتایەکى ڕوووى هییەو هازاهرێت هیغاهەکاوى ئارگىمێيتەکاوى
پریدیکات/کرداري (خىاردن) چیین ،بەوەظ واتاکەي هاڕوون دەبێت ،ئەوە صەرەڕاي ئەوەي کە دەعێت دروصتە
مۆرفۆصیيتاکضییەکە پێغبیىیی واتایەکى ئیدیەمیی لێبکرێت ،چىهکە لە زماوى کىردییدا پریدیکاتى/کرداریی (خىاردن) واتایەکى
پێکهاتەیی)(Compositionalو هاپێکهاتەیغیی ) (Non Compositionalهەیەو دەربڕینی ئارگىمێيتەکاوى لە صیيتاکضدا ،ئەوە
یەکالدەکاتەوە ،بڕواهە همىوهەي( ،)6بۆیە دەبێت پغت بە زاهیارییەکاوى دروصتە صیيتاکضییەکەي ببەصترێت هەک
مۆرفۆصیيتاکضییەکەي .هەروەها دروصتە مۆرفۆصیيتاکضییەکەي (_5ت) صەرەڕاي ئەوەي لێکداهەوەي واتاکەي هاڕووهە ،لە
ڕووي کۆمەاڵیەتییغەوە تابۆیەو ئاخێىەري زمان خۆي لە گىتنی دەپارێسێت .
کردارەکە بە واتا پێکهاتەییەکەیەوە بە پێی ڕصتەیەکى لە جۆری (_5ا) لێکدەدرێتەوە .بڕواهە
 ) 6ا .خىاردوى
(_6ب) .پێغبیىیی واتاي ئیدیۆمیی لێدەکرێت بڕواهە (_6ب)

ژهەکە پیاوەکاوى خىارد( .ژهەکە بە هاری خۆي پیاوەکاوى بە كضە خىارد).
ب .خىاردوى
ئەو صێىەکاوى خىارد .
لە ڕاصتییدا وەک لە هىاهدهە صیيتاکضییەکەي (_5ا)یغدا دەرکەوتىوە ،هەرچەهدە مۆرفێمی ڕێکەوتىەکە بە بەرکارەوە لکاوە،
بەاڵم ڕێککەوتىەکە بۆ پەیىەهدیی صیيتاکضیی هێىان بکەرو کردارەکە دەگەرێتەوە هەک بەرکار ،ئەویػ لەبەرئەوەي ( :ا)
پەیىەصت بە صیيتاکضییەوە ڕێککەوتً وەک پەیىەهدیی هێىان) (spec.و صەرەڕێسماهییەکان لێکدەدرێتەوە '.( Roberta D
))Alessandro (0223:3بەرکەریػ لە) (spec.ەوە لەگەڵ کردارەکە ڕێکدەکەوێت( ،ب) بەرکار هاوصێی کردارە ،بۆیە
ڕێکەوتىەکەي مۆرفۆلۆژیاهە هییە /بە مۆرفێم هییە .لکاهدوى مۆرفێمی ڕێککەوتً بە بەرکارەوە وادەکات پێغبینی دوو واتا لە
دروصتەکە بکرێت ،بۆیە لێکداهەوەي واتایی درویتەکە هاڕوون دەکات ،بڕواهە (.)7
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 )7ا .هەوزاد خاهىوەکەي پاککردەوە.
ب .ئەوان صەیارەکەیان فرۆعت.
همىوهەي ( )7دەربڕیيێکى صیىکرۆهیاهەي /هەهىوکییاهەي زماوى کىردییەو تەهاهەت بە ڕێىىوصیػ هەر بەو فۆڕمەوە بەرجەصتە،
هەر ئەوەظ وای کردووە ،بەهۆي ڕێکەوتىەکەیەوە دوو واتاي لێهەڵبهێىجرێت .لە همىوهەکەدا ڕێککەوتىەکە لە صەرێکەوە بەهۆي
دروصتەي مۆرفۆصیيتاکضیی فرێسە بەرکارییەکەوە دروصت بىوە ،لەصەرێکى ترەوە مۆرفێکە بۆ ڕێکەوتنی هێىان بکەرو کردار
دەگەڕێتەوە ،بڕواهە ڕەهەهدە واتاییەکاوى یەکێک لە ڕصتەکاوى ( )7لە ()8دا.
ئەوان صەیارەکە هى خۆیاهە.
 )8ئەوان صەیارەکەیان فرۆعت.
ئەوان صەیارەکە هى خۆیان هییە ،تەنها فرۆعتىویاهە.
بەڵگەکان بۆ هەریەک لە دروصتەي صیيتاکضیی ئەوەیان صەملاهد ،کە پەیڕەوي ڕێککەوتً لە زماوى کىردییدا
صیيتاکضیی_صیماهتیکییە .ئەوەظ لەبەرئەوەي( :ا) لە ڕووي صیيتاکضییەوە دروصتەي صیيتاکط و مۆرفۆصیيتاکس ی کىردیی
پڕۆژەي مۆرفێمی ڕێککەوتىە و ڕێککەوتً خىکمدەکات ،بڕواهە همىوهەي ()9و هەردوو هێڵکاریی ()0و (( .)3ب) لە ڕووي
صیماهتیکیغەوە دروصتەیەک لە بىون بە صیيتاکط و بىون بە مۆرفۆصیيتاکضدا ،ڕێککەوتىەکەي وادەکات ،واتاي جیاوازي
لێهەبهێىجرێت ،کە واتایی و ئیدیەمیی و کۆمەاڵیەتیین ،بڕواهە همىوهەکاوى (5و 6و  )8لەصەرەوە .
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لە ڕواهگەي جێبەجێکردهەکاوى صەرەوە ،دەتىاهرێت بگىترێت لە هاو زماوى کىردییدا پێڕەوي ڕێککەوتً لە صیيتاکط و
مۆرفۆصیيتاکضیغدا ڕەهەهدی واتایی جیازازیان هەیە ،ئەوەظ پێغبیىیی ئەوەي لێدەکرێت لە پەیىەهدیی ئاخاوتنی كضەکەرو
گىێگردا ڕچاوبکرێت و لە زماوى عیعرییغدا عاعیر پەیامە عیعرییەکەي پێبگەیەهێت .هەرچەهدە زماوى عیعریی فۆڕمێکى
بەکارهێنراوی تاکالیەهاهەي عاعیرە ،بەاڵم دەعێت عاعیر لە ڕێگاي فۆڕمێکەوەي تایبەت بە خۆیەوە ئەو واتایەي خۆي دەیەوێت
بەرجەصتەي بکات ،بەاڵم لە ڕاصتییدا عاعیرێکى کىردیی ئەو تایبەتمەهدییە پەیىەصت بە دروصتەي ڕێککەوتىەوە لە زماوى
کىردییەوە هەڵدەهێىجێت ،هەروەها پێغبینی دەکرێت ،دروصتەیەکى ڕێککەوتً بەرهەمبهێىێت ،کە بەعێک بێت لە زماهە
عیعرییەکەي .پەیىەصت بە ڕێککەوتً و بەصتىەوە لە دەقى عیعرییدا بڕواهە پاري دواتر.
 )١/0پێڕەوي بەصتىەوە لە زماهدا
تیۆري بەصتىەوە وەک للێک لە تیۆرەکاوى ڕێسماوى خىکمکردن و بەصتىەوە ،بە عێىەیەکى گغتیی لە دابەعبىووى فرێسەکاوى هاو
ڕصتە دەدوێت و ئەو عىێىاهە دیاریدەکات ،کە تیایدا فرێسێک لەگەڵ فرێسێکى تردا هاوهیغاهە دەبێت .کەواتە بەصتىەوە لە هێىان
فرێسە تەواوکەرەکاهدایە ( )y, yپەیىەهدیی بە صەروتەواوکەرەوە هییەو تیۆرەکە خۆي بە دیاریدەي هاوئاماژەیی و هاوهیغاهەکاوى
هێىان فرێسەکاوى هاو ڕصتەوە خەریکدەکات) ، Trask (١993 : 32بڕواهە هێلکاریی ( .)٥چۆمضکیی پێیىایە ،کە گرێیەک بەمەرجێک
 Chomsky (١993 : ١8٥).تیۆرەکە لەصەر
گرێیەک دەبەصتێتەوە ،کە وەچەئاراصتەي بکات و هاوهیغاهە بێت لەگەڵیدا
بىەماي جێىاوە خۆیی (ئەهافۆرەکان )و جێىاوي کەصیی صەربەخۆو دەربڕەئاماژەدەرەکان/هاوەتایبەتییەکان ،یاصاو ڕێضاکاوى
دادەڕێژێت ،بەپێی جیاوازیی بەصتىەوەو مارکەلێداوى هەریەک لەو جۆراهەي فرێسي هاویی دەرکردەي واتایی جیاواز دەصتدەکەون،
بۆیە دەکرێت بگىترێت ،کە تیۆرەکە تیۆرێکى صیيتاکضیی_صیماهتیکییە .ئەویػ بەو پێیەي بەصتىەوەکە لەهێىان فرێسەکاوى هاو
ڕصتەیەکدایەو بە پێی بىاماکەظ ئەوە پێغيیازدەکرێت ،کە ئاهافۆرەکان هەمیغە بەصتراوەو هائازادن (بڕواهە (_١2ا) ،کە ئاهافۆرە
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بەصتراوەکە دروصتەیەکى ڕێسماهیی هێىاوەتە ئاراوە ،کەچیی لە (_١2ب،پ)دا پێچەواهەکەي ڕوویداوە) ،بەاڵم جێىاوی کەصیی و
هاوەتایبەتییەکان هەمیغە ئازادن ،واتە هابێت ببەصترێىەوە بڕواهە (_١١اب)  Chomsky (١986a : ١66).الداهیػ لەو بىەمایە
ڕصتەکە هاڕێسماهیی دەکات ،واتە تیۆرەکە لە ڕووي فۆرم و جۆري فۆرمەوە باش لە صیيتاکضیی بەصتەهەوە دەکات .بەوەظ پەصنی
ئەوە دەکات ،کە ئاخێىەري زماهێک ئەو زاهیارییاهەي صەبارەت بە بەصتىەوەي هێىان فرێسەهاوییەکان لەالیەو بەهۆیەوە ڕصتەي
هارێسماهیی لە جۆري ( _١١پ ،ت) پێدەهاصێتەوە .همىوهەکاوى ( )١١-١2ئاماژەداهە بە بەصتىەوەو پەیىەهدیی فۆرمیی هێىان
فرێسەکاوى ڕصتە .واتە پغتی بە بەصتىەوەي واتایی هەبەصتىە ،چىهکە ئەوە ڕادەگەیەهێت(NP) ،ي ئاهافۆریی بەصتراوەیەو
)(NPیەک جێىاوي صەربەخۆو هاوي تایبەتیی بێت هەبەصتراوەیە .

بەصتىەوەکە لەو کاتەوە دەبێت بە صیماهتیکیی ،کە بەصتىەوەي جیاوازي هێىان فرێسەکان ،دەرکردەي واتایی جیاوازیان
لێدەکەوێتەوە .لە ڕاصتییدا ،کەتیگۆرییە فەرهەهگییەکان کۆدێک بىون ،کە کۆمەڵێک هیغاهەیان لە خۆیاهدا خەعاردابىو ،بۆیە
لە هاتىەدەرەوەیاهدا بە بێ مارکەلێداوى یەکێک لە هیغاهەکان ،واتاي کۆدەکە بۆ گىێگر لێکىەدەدرایەوە .ئەو لێکداهەوەیە بۆ
دەربڕینی فۆرمەصیيتاکضییەکاهیػ هەمان عت بەدەصتەوە دەدات .فۆرمداڕعتنی صیيتاکضیی ،هاوعێىەي کەتیگۆرییە
فەرهەهگییەکان /یەک_لێکضێمییەکان (فۆرمە مۆرفۆلۆژییەکاهیػ بۆ چەمک و عتی دەرەوەي زمان دادەڕێژرێً) ،بۆ چەمک و
بیرو دهیابیيییەک داڕێژراون ،بۆیە دەبێت پێغبیىیی ئەوە بکرێت ،کە داڕعتنی هەر فۆرمێکى صیيتاکضیی واتایەکى تایبەت بە خۆي
ڕابگەیەهێت و بەیاهبکات ،بۆ همىوهە هەردوو ڕصتەي >هەوزاد هان دەخىات< و >ئازاد هامە دەهىوصێت< دوو فۆرمى جیاوازن و بۆ
دوو بیرو هاوەرۆکى جیاواز داڕێژراون .واتا دوو بیچمی صیيتاکضیی جیان و دوو بیرو زاهیاریی جیاعیان لە خۆیاهدا هەڵگرتىوەو
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داڕعتنی فۆرمەکەعیان بۆ گەیاهدوى بیرو زاهیارییەکەیە .گىێگر لە بیضتنی هەردوو ڕصتەکەي صەرەوەدا لە ڕێى بیضتنی
کۆدەکاهەوە زاهیارییەکان بە پێی هیغاهە واتاییەکاوى دەربڕاوەکە لێکدەداتەوە ،بەاڵم بۆیە هەردوو ڕصتەکە بۆ صیيتاکط
لێکداهەوەي تري هییە ،چىهکە بەپێی باهگەعەي تیۆري بەصتىەوە ،فرێسەکاهیان (واتە ئازاد،هەوزاد،هان ،هامە) هەبەصتراوەو
ئازادن ،بەوهۆیەعەوە ڕصتەکان یەک بیچم و یەک لێکداهەوەیان هەیە.
بۆ ئاخێىەري زماهەکە ،ئەو دروصتە صیيتاکضییاهە پێىیضتیان بە مارکەوهیغاهەکردهە ،کە لە بیچمێکدا خۆیان دەهىێنن و چەهد
واتاو لێکداهەوەیەکیان تێدا خەعاردراوە .لەو کاتاهەدا تیۆرەکە پێىەرێکە بۆ دەصتىیغاهکردوى ئەو ڕەهەهدە جیاوازاهەی لە یەک
بیچمدا هەڵگیراون .ئەویػ بۆئەوەي مەوداکاوى هێىان كضەکەرو گىێگر یەکضاهبکرێىەوە .كضەکەر لە کاتى دەربڕینی
دروصتەکەدا ،پەیىەصت بە بەصتىەوەکاهەوە ،چەمک و بیرو زاهیارییەکاوى دەهێرێت ،گىێگریػ ئەگەرچیی دروصتەکەي بە هەمان
بەصتىەوەي بۆ گەیغتنی زاهیارییەکە لەالیە ،بەاڵم مەرج هییە ،لەهەمان کاتدا بەدەصتی بهێىێتەوە ،بۆیە هیغاهەکردهەکە دەبێتە
ڕووهکردهەوەیەک بۆ ڕەهەهدە جیاوازەکاوى هاواخنی دروصتە صیيتاکضییەکە .بەدەصتهێىاهەوەو بیرکەوتىەوەي واتا جیاوازەکاوى
بیچمێکى صیيتاکضیی لەالي گىێگر دەبىە بەڵگەي هەبىووى هەمان زاهیاریی الي گىێگر .واتا وەک پێغتر گىترا ،ئەگەرچیی
دەوروبەرەکان کاریگەرییان لەصەر خێرایی تێگەیغتنی گىێگر هەیە ،بەاڵم دەبێت زاهیارییەکان هاوەکیی) (Internalبً و دەوروبەر
یارمەتییدەربێت بۆ بەدەصتهێىاهەوەي .لە ڕێى همىوهەکاوى خىارەوە بەڵگەکان دەهێنرێىەوە .
)١0ا .هەوزاد دەیەوێت ،ئەو خۆي کارەکە تەواو بکات.
i i
i
ب .ا .هەوزاد دەیەوێت ،ئەو خۆي کارەکە تەواو بکات.
j j
i
پ.بێضتىون و دڵغاد داوایان لە هەصریً و عەوهـم کرد ،کە ) (proبڕۆن .
i
i
j
ت .ئەوان داوایان لە هەصریً و عەوهم کرد ،کە ) (proبڕۆن .
i
j
i
)١3ا .پیاوەکە ژهەکەي لە براکەي کرد.
ب .ئەو کىڕەکەي بە دەماهچەکەي کىعت.
همىوهەکان ( ١0و  )١3چەهد دروصتەیەکى صیيتاکضیین و لە فۆرمى ڕصتەي صادەو ئاڵۆزدا هىێنراون .دیىي دەرەوەي ڕصتەکاوى
(_١0ا،ب،پ،ت) هەمان بیچمیان هەیە ،بەاڵم لەبەر ئەوەي ڕصتە ئاڵۆزەکە فرێسي ئاهافۆریی {خۆ}ي تێدایەو دەبێت،
بەصتراوەبێت و لە ڕووي واتاعەوە ،دەعێت ،تىخمەکاوى هاو ڕصتەکان خاوەهدارییان هەبێت  ،بۆیە گىێگر بۆ هەڵهێىجاوى
واتاکەي ،بەو عێىەیەي (_١0ا،ب) بە (  )j ،iلە هاوهیغاهەکراون ،دوو لێکداهەوەیان لەبەردەمدا دەبێت :لە یەکەمدا ئاهافۆرەکە
لەگەڵ بکەري ڕصتەي یەکەم و دووەمدا هەمان کەصً و لەیەک کاتدا بە هەردووکیاهەوە دەبەصترێتەوەو هیغاهە دەکرێت،
(_١0پ،ت)ظ بەصتىەوەي یەکەم ئەوە دەگەیەهێت( ،بێضتىون و دڵغاد داوادەکەن بڕۆن) ،بەاڵم لە دووەمدا (هەصریً و
عەوهم دەڕۆن) .لە ()١3عدا ئەگەرچیی بۆ خاوەهدارییەکان ئاهافۆرەکان دەرهەبڕاون ،بەاڵم لەصەرێکەوە ،دروصتەیەکى
مۆرفۆصیيتاکس ی فرێسي هاویی خضتىەپاڵى خاوەهدارییە و لەصەرەکەي ترەوە فرێسێکى لەڕێى هیغاهەي /ي/ەوە پرۆصەي ڕێککەوتنی
)(Agreementئەهجامداوە ،هەک بەصتىەوە ،بۆیە لێکداهەوەکە بەو جۆرە دەبێت ،کە (ا) گەر پرۆصەکە ڕێکەوتً بێت ،ئەوا
فرێسەکان بەصتىەوەی جیاوازیان دەبێت و یەک ڕەهەهدي واتاییان دەبێت ،بڕواهە (( .)١٥ب) ئەگەرچیی مۆرفێمی  -/ي /لە
فرێسەکاوى {براکەي ،ژهەکەي ،دەماهچەکەي} مۆرفۆصیيتاکضیی و ئاهافۆرییە ،بەاڵم بۆ دەرهێىاوى واتاعاراوەکاوى ئەو دروصتاهە،
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لەصەرەتادا دەبێت ،ئاهافۆرە دەرهەبڕاوەکان دابنرێىەوە ،پاعان لە ڕێى بەصتىەوە جیاوازەکاهیاهەوە ،ڕەهەهدەواتاییەکاوى ئەو
بیچمە صیيتاکضییاهە ڕووهبکرێىەوە ،چىهکە ئاهافۆرەکان بەصتىەوەي جیاوازیان لەگەڵ بۆگەڕاوەکاهیاهدا دەبێت .بڕواهە (.)١5

پاظ ئەوەي لە همىوهەکاوى ()١5دا ئاهافۆرەکان داهراهەوەو بەپێی خاوەهدارییەکان بەصتراهەوە ،دەرکەوت :لە یەکەمدا {ژهەکە و
براکە} هى {پیاوەکە}ن ،بەاڵم لە دووەمدا {ژهەکە}هى {پیاوەکە}و {براکە}ظ هى {ژهەکە}یە .
لە همىوهەکاوى صەرەوەدا بەصتىەوەکان بۆ هیغاهداوى هاوەخىەواتاییەکاوى بیچمی ڕصتەکاهە ،کە دەعێت گىێگر لە ڕێى پرصیاري
لە جۆري >براي کامیاهە؟<ەوە یەکێک لە واتاکاوى دەصتبکەوێت .
ئەگەرچیی همىوهەو عیکردهەوەکاوى صەرەوە بۆ زماوى كضەکردن هێنراهەوە ،بەاڵم دەکرێت لێکداهەوەي بیچمەکان بۆ هىوصیيػ
هەمان خضتىەڕوو و ئەهجامى هەبێت ،بۆ همىوهە ڕصتەیەکى لە جۆري ( ،)١6هەرچەهدە ئاهافۆرەکاهیػ بەرجەصتەکراون ،وەک
ماوغێتی ڕۆژهامەیەک بۆ خىێىەر دوو مارکەلێدان هەڵدەگرێت ،چىهکە بە پێی هیغاهەکردەکان ،لە یەکەمدا ماڵەکە هى
مامجەاللە و لە دووەمدا هى کاک هەوعیرواهە.
)١6ا .مامجەالل کاک هەوعیرواوى لە ماڵەکەي خۆیدا بینی.
i
j
i
ب .مامجەالل کاک هەوعیرواوى لە ماڵەکەي خۆیدا بینی.
j
j
i
 ) ١/3ڕێککەوتً و بەصتىەوە لە دەقی عیعرییدا
عاعیران داهێىەري یاصاکاوى زمان هیین ،تەهاهەت پێػ لەدایکبىووى ئەواهیػ یاصاکاوى زمان هەبىون ،هەروەها دەبێت ئەوەظ
بگىترێت ،کە عاعیر وەک هەر ئاخێىەرێکى زمان لە ڕێگاي پرۆصەي زمان پژاهەوە زماوی وەرگرتىوەو تىاوضت و تىاهاي زماهییان
لەگەڵ ئاخێىەري زماهەکەي خۆیدا وەک یەکً .
دەتىاهرێت بگىترێت ،کە عاعیر زمان بۆ دەربڕینی عیعرەکاوى بەکاردەهێىێتەوەو پێڕەوي ئەو یاصاو ڕێضایاهەظ دەکات ،کە ڕێسمان
و صیيتاکضیی زماهەکەي كبىڵیەتیی .واتە ئەویػ ئەو زاهیارییە صیيتاکضییاهە جێبەجێدەکات ،کە لە هاواخنی تىخمە
فەرهەهگییەکاهدا هەن ،ئەگەر الدان لە صیيتاکط و واتاي زماهە عیعرییەکەش ی بکات ،ئەوا لەصەر بىەماي صيتاکس ی دروصت
و و واتاي ڕاصت ئەهجامى دەدات .
واتە کاتێک دەزاهرێت عاعیر لە صیيتاکط و واتادا الداوى کردووە ،کە ڕێگاي ڕاصتی بەکارهێىاهەکە بساهرێت .ئەگەرچیی عاعیر
چەهد الداوى زماهیی ئەهجام بدات ،هێىدە لە عیعرییەت هسیک دەبێتەوە (مدەمەد مەعروف فتاح ( ،))٥25_٥2١ :02١2بەاڵم
هەهدێک خضتىەڕوو الي عاعیر هەن ،کە بە یەک بیچمەوە دەردەکەون و هیچ الداهێکى ڕێسماهیی تێدا هییە .لەم جۆرە فۆرماهەدا
عاعیر واتایەکى فەرهەهگیی و هاوەکیی هەیەو لە ڕێى داڕعتنی یەک فۆرمەوە دەیخاتە ڕوو .
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عاعیر لە ڕێى صەلیلەیەکى زماهییەوە ،بە فۆرمێکى زماهیی ،هاوەرۆکێک دەردەبڕێت ،کە خىێىەرو گىێگر پەیان پێىەبردووە .واتە
تەصەورەکە هەیە ،ئەگەرچیی کۆدکردهەکە /بە جفرەکردهەکە پرۆصەي تەصەورەکاوى (چەمک و هاوەرۆکەکاوى)
كضەکەر/گەیەهەرە بۆ هێماي زماهیی ،واتە چۆن دروصتە بیرییەکان دەگۆڕێً و دەکرێً بە دروصتەي زماهیی(مدەمەدي مەخىیی
( ،))58 : 0229بەاڵم مەرج هییە الي خىێىەرو گىێگرەکە درکیپێبکرێت و هەمىو ڕەهەهدە واتاییەکان لێکبدرێىەوە .تەصەورەکە
الي عاعیرەکە پێغبیىیی و مەزەهدە کراوە .لەو دەمەعدا عاعیرەکە تەنها چاالککەرو بیرخەرەوەي ئەو بیرەیە ،کە دەیەوێت
بیگەیەهێت و خىێىەرو گىێگري پێتاكیدەکاتەوە .ئەوەي لە ()١/0دا صەبارەت بە تیۆري بەصتىەوە پەیىەصت بە هاوهیغاهەکردوى
فریسەکاهەوە ڕووهکرایەوە ،بۆ جێکەوتە دەرهەبڕاوەکاوى فرێسەکاهیػ هەر ڕاصتە ،چىهکە دەبێت پێغبیىیی ئەوەظ بکرێت ،کە
ڕەهگە فرێسێکى بەرجەصتەکراو لەگەڵ جێکەوتەي فرێسێکى بەرجەصتەهەکراو ببەصتێتەوە .لەوێىە عاعیرەکە بەهۆي فرێسە
بەرجەصتەهەکراوەکاهەوە فرەهاوەرۆکیی لە ڕێگاي بیچمێکەوە دادەرێژێت و عیعرییەتى خۆي دەهىێىێت ،ڕووهکردهەوەکان لە صەر
بەیتێکى هالیی لە ()١7دا دەخەیىە ڕوو.
 ) ١7وتى هالى ئەتۆ بمرە ئەمً دێم
خىدا کەي بآ خىدا کەي بێ خىدا کەي
لە همىوهەیەکى وەک ()١7دا ،هالیی لە ڕێى بەیتێکى ڕێسماهدروصتەوەو بەهۆي بەصتىەوەو ڕێککەوتنی جیاوازەوە فرەهاوەرۆکیی و
ڕەهەهدیی واتایی لە یەک بیچمدا خضتىوەتە ڕوو ،ئەگەرچیی هىوصینی ئەم بەیتە زیاتر لە صەدەو هیىێکە ،بەاڵم خىێىەر
بەتەواویی پەی بە ڕەهەهدە واتاییەکاوى ئەو بیچمە هەبردووە .هالیی لە ڕێى ئەو بەیتەوە خىێىەري خۆي تاكیکردووەتەوەو
تەصەورێکى خۆي بە زمان بەرجەصتەکردووەو بە ئاگاییەوە فرەواتاییەکاوى بە بەصتەهەوەهاوپێڕصتەکاوى لە هەمەجۆری فرێسەکان
و جێکەوتەبەتاڵەکاهەوە دەرخضتىوە .لە ( )١8لە ڕێى عیکاري بەیتەکەوە واتاکان لێکدەدەیىەوە.
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همىوهەي (_١8ا،ب،پ،ت) دەرخەري ئەو تەصەوراهەیە ،کە لە ئاوەزي عاعیردان و لە ڕێى بەصتىەوە جیاوازەکاهەوە لە یەک
بیچمدا گەیاهدووى .بەصتىەوەکان هیغاهەیەکً لە ڕێگایەوە ئەوە پەیپێدەبرێت ،کە عاعیر کام هاوەرۆک و تەصەور دەخاتە ڕوو .لە
( )١9هاوەرۆکەکاهیان لێکدەدرێىەوە:
 )١9ا .ئەو وتى مەرجى هاتنی مً بۆالت ئەوەیە ،کە بمریت .ئەوا مەرجى مردهم جێبەجێکرد (واتە ئەوا مردم) خىایە ئەو کەي
دێت؟!
ب .ئەو وتى مەرجى هاتنی مً بۆالت ئەوەیە ،کە بمریت .خىا کەي دێت؟ تابممرێىێت و مەرجى مردن جێبەجێ بکات ،تا ئەو بێت.
پ .ئەو وتى مەرجى هاتنی مً بۆالت ئەوەیە ،کە بمریت .ئەو کە خىایە کەي دێت( .واتە مردن هۆکارێکە بۆ گەیغتن بە خىا)
ت .ئەو وتى مەرجى هاتنی مً بۆالت ئەوەیە ،کە بمریت .مردن کەي دێت ،تا ئەو ببیىم .واتە مردن بە ئاوات دەخىازم مادام،
مەرجى هاتنی ئەوە.
لە همىوهەکەي ()١8دا فرێسەکان بەو فرێساهەوە بەصتراوهەتەوە ،کە هەمان پێڕصتیان ) (co indexهەیە ،واتە هەمان عتن ،بەاڵم
تەنها بەصتىەوەي جیاوازي ئەوان واتا جیاوازەکەي دروصتکردووە .صەرەڕاي ئەوەظ پێغبیىیی دەکرێت ،عاعیر لە دەربڕیىە
عیعرییەکەیدا واتاي هىێ لەو بەصتىەواهەدا بەرهەمبێيێت ،کە کتىمت هەمان پێڕصتان هەبێت ،واتا لە کۆي پێڕصتی هەردوو
فرێسەکە مارکە/هیغاهە لە یەکێک یان زیاتري هیغاهەکاوى هاو فرێسەکە دەدات ،بە جۆرێک لە ڕێى لەبەرگرتنی پێڕصتی هەردوو
فرێسەکەوە لە هیغاهە مارکەلێدراوەکە واتاکە بەرجەصتەدەکرێً ،بڕواهە همىوهەي (.)02
 )02ئاصماوى خىصنی مەخبىبەم لە ئەبرۆو زوڵف و ڕوو
k j i
دوو هیالل و دوو عەو و دوو ماهى تاباهـى هەیە
k
j
i
بەصتىەوەکاوى فرێسەکاوى همىوهەي ( ،)02ئەوە دەردەخەن ،کە بەعێک لە هیغاهەکاوى پێڕصتی فرێسەکان بۆ بەصتىەوەکان
وەرگیراون ،هەک کۆي پێڕصتەکە ،ئەوەظ بەعێک دەبێت لە ئاوەزمەهدیی لە دروصتکردوى عیعرییەت لە الي هالیی ،بڕواهە پێرصتی
فرێسە بەصتراوەکاوى هیىەدێڕی یەکەم و دووەمى و دیاریکردوى هیغاهەکردهەکاوى پێڕصتەکە لە ()0١دا.

)0١
برۆ

دوو هيالل
 +ژمارە /دوواهە
 +كەواهەيي
 +كات  /عێىەی كاتێکی ماهگ هيغاهدەدات
 +بەئاصماهەوە /لەبەرزييە
 +ئەصتێرە
 +ڕووهاکیی
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زوڵف

دوو عەو
+ژمارە /دوواهە
 +تاريكیي /ڕەعیی
+كات
+ماوە
 +هۆكار /وادەكات ڕووهاكييەكان باعتر و جىاهتر دەربکەون
دوو ماهى تابان
ِروو
 +ژمارە /دوواهە
 +ڕووهاكیي /دەدرەوعێتەوە
 +جىاهیي
 +كات
 +ماوە

بە پێی هیغاهەکردهەکاوى ( ،)0١بەصتىەوەکان لە هێىان بەعێکى پێڕصتی فرێسەکاوى {برۆ – دوو هیالل}و {زوڵف – دووعەو}و {ڕوو
_ دوو ماهى تابان} دەردەکەوێت ،کە لە کۆي پێڕصتەکە چەهد هیغاهەیەک وەرگیراون ،بە جۆرێک هیغاهەکردهەکە/بەصتىەوەکە
پەیىەصت بە (برۆ و زوڵف و ڕوو) زاهیاریی لەصەر ئاوەزمەهدیی)(Mentalityو دهیابیىیی عاعیرەکە دەدات ،ڕووهکەرەوەعە .بۆ
همىوهە :عێىەي (برۆ) ڕووهدەکاتەوە کە کەواهییەو دوواهە ،عێىەو ڕەهگى (زوڵف) ڕووهدەکاتەوە ،کە دوو بضکیی و دوو پرچییە،
عێىەو ژمارەي (ڕوو) ڕووهدەکاتەوە ،کە دوواهەو جىان و درەوعاوەیە .لە ڕاصتیدا پەیىەصت بەصتىەوەي (ڕوو_ دوو ماهى
تابان)ەوە صاخکەرەوەعە ،ئەو هیغاهاهەي لە (دوو ماهى تابان)ەوە وەرگیراون ،ئەوە دەردەبڕن (ڕوو) کىرتکراوەي (ڕوومەت) بێت،
کە دوواهەو جىاهً و دروەعاوەن.
وەک ئاماژەي بۆکرا ،بەصتىەوەکان دەربڕی ئاوەزمەهدیی عاعیرەکاهە ،کە ئایا لە کۆي پێڕصتی دوو فرێسي هاویی پێکەوە بەصتراو کام
هیغاهاهە پێکەوە دەبەصتێت و مارکەیان لێدەدات .واتە بەصتىەوەکان بۆ کۆي پێڕصتەکەو بۆ یەک یان دوو هیغاهەي پێڕصتەکە
پێغبیىیی لێکراوە .پەیىەصت بە همىوهەي ()0١ەوە ،بڕواهە همىوهەي ( ،)00کە تێیدا لە عێىەي هیاللیی برۆي هیغاهەو کاتى هاتنی
جەژوى هەڵێىجاوە( .صىىوري تىێژیىەوەکە رێگاي ئەوە هادات ،کە عیعریی عاعیران بهێنرێتەوە بۆ دەرخضتنی ئاوەزمەهدییەکان لە
بەصتىەوەدا)
)00هەرکەس ێ ڕووي تۆ دەبینێ خۆي بە كىرباوی ئەکا
چىهکە ئەبرۆي تۆ هیاللى جەژهە ،كىرباهیی دەوێ
i
i
هەروەها گەر بڕواهرێتە همىوهەی ( )03بەصتىەوەکان بە پێی هیغاهەکاوی ئەو پێڕصتە جێبەجێ کراون ،کە عاعیر هەاڵوێری
کردوون ،کە دەربڕی ئاوەزمەهدیی عاعیرەکەن ،هىاهدوی پێڕصتەکە لە ()0٥دا هیغاهەکردهەکە هیغاهدەدات ،ئەوە ڕووهدەکاتەوە،
کە لە کۆی پێڕصتەکە کاماهەیان بەصتراوهەتەوە.
 )03دڵم بۆ زوڵف و ڕووی جاهاهە دەگری
k
j
i
مىاڵەو بۆ گىڵ و ڕیداهە دەگری (بێخىد)
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i
 )0٥دڵ

زوڵف

ڕوو

k

j
مىاڵ
 +تەمەن
 +تىخم (هێر یان مێ)
 +پێىەگەیغتىویی
 +الصاریی
 +گڕوگرتً
 +داواکردوی عت بە گریان
ڕێداهە
 +ڕووەک
 +بۆهخۆعیی
 +ڕەهگ (ڕەظ و صەوز)
گىڵ
 +ڕووەک
 +ڕەهگ
 +بۆهخۆعیی
 +جىاهیی

لە همىوهەکاوی ()0١ ،02و ()0٥ ،03دا هەریەک لە هالیی و بێخىد لە دوو پێڕصتی جیاوە هیغاهەکان بۆ (زوڵف) وەرگرتىوە ،ئەوەظ
دەربڕی ئاوەزمەهدیی عاعیرەکاهە بۆ هیغاهەکاوی ڕەهگ و بۆوی زوڵف.
لە ڕاصتییدا پەیىەصت بە هیغاهەکاوی (گىڵ)ەوە لە ( 03و )0٥دا ،لەبەر ئەوەي وعەکە هایپۆهیمییەو گغت جۆرو هیغاهەکاهیػ
لەخۆدەگرێت ،بۆیە دەعێت هیغاهەي ]+بۆهخۆعیی[و ] +جىاهیی [هیغاهەیەکى چەصپاوي <گىڵ> بً و لە دهیابیىیی و یادگەي
درێژخایەوى ( )Long memoryکۆی ئاخێىەری کىردییدا بۆ ئەو عتە داهرابێتن و پارێسرابێتن و لە ئێضتادا ڕێکەوتنی کۆمەڵیی
(جەماعیی) لەصەر بێت .هیغاهەي ]+بۆهخۆعیی[ و ] +جىاهیی [ هیغاهەیەکً ،بىوهەتە چىوەتە فەرهەهگی زماهەوە ،کەمتر
ڕەهەهدی عیعریی هەیە .هەروەها هەمان عتیػ بۆ بەصتىەوەی هیغاهەی بۆهخۆعیی لە ڕیداهەدا .ڕەهگە بەصتىەوەی زوڵف بە
هیغاهەی ] +ڕەهگ[ی ڕیداهەوە
لە پارەکاوى صەرەتاوە ئەوە خرایە ڕوو ،کە دروصتەي ڕێککەوتً و بەصتىەوە ڕەهەهدیی صیيتاکضیی و واتاییان هەیە .ڕێککەوتً لە
دروصتەي مۆرفۆصیيتاکضدا باکگراوهدو پاشخاهەکەي پەیىەصتە بە دروصتە صیماهتیکییەوەي کە لە دروصتە
صیيتاکضییەکاهەوە پێغيیاز دەکرێت ،بڕواهە همىوهەکاوى ()6 ،5 ، ٥لە پاری یەکەمدا ،بۆیە بىووى دروصتەیەکى مۆرفۆصیيتاکضیی
لە دێڕە عیعرێکدا ،دەبێت( :ا) بە دروصتە صیيتاکضییەکەیەوە ببەصترێتەوە ،تا واتاکەي لێکبدرێتەوە( ،ب) بەتەنها واتاي
دروصتەیەکى مۆرفۆصیيتاکضیی لە دێڕەکەدا لێکبدرێتەوە ،تا ئاصۆي چاوەڕواهیی عاعیرەکەو عیعرییەتى عاعیرەکە دەصتىیغان
بکرێت .بڕواهە همىوهەي ()05و ()06و (.)07
 )05ا .ئەی عیيپۆش ی کەماهچەژەن
بمبەرەوە (عێرکۆ بێکەش)
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ب .ئەی عیيپۆش ی کەماهچەژەن
 Trace proبمبەØرەوە
j j
j i
 )06ا .هەتساهیىە
کە عاعیرێ بە تۆ دەگا
عىەی هیگات
پەپىولەی خەیاڵی مەصتی
بۆ کىێ دەبا؟ (دیىاوی د .فەرەیدوون عەبدول بەرزهجی ())02١8
ب trace pro .هە تساوی Øوە
j i
j i
کە عاعیرێ بە تۆ دەگا
عىەی هیگات
پەپىولەی خەیاڵی مەصتی
بۆ کىێ دەبا؟
 )07ا .تۆ هازاوی
بە ئەو جىتە چاوەی
لە ئەصتێرەی ئاصمان ئەچً
پەپىلەی گیاوی مردووی مً
بۆ کىێ ئەبەی ؟
ب .تۆ  traceهازاهیت
i
j i
بە ئەو جىوتە چاوەی
لە ئەصتێرەی ئاصمان ئەچً
پەپىلەی گیاوی مردووی مً
بۆ کىێ ئەبەی ؟
پ .هەوزاد تۆ مً ببەرەوە
ت .خىایە بمبەرەوە بۆ خاهەی خۆت

بمبەرەوە
بمبەرەوە (بممرێىە /بمکىژە)

لە همىوهە عیعرییەکەي ()05دا دروصتەي مۆرفۆصیيتاکضییەکەي (بمبەرەوە) لە (_05ب)دا( :ا)بە هۆي بەصتىەوەو
ڕێککەوتيیەوە بە دێڕەکەي پێػ خۆیەوە ،واتاي بردهەوەو گەڕاهدهەوەي هەیە لە عىێيێکەوە بۆ عىێيێکە تر ،واتە
کەماهچەژەهەکە بە ئاوازي کەماهچەکەي عاعیر بباتەوە بۆ واڵت ،تا لەگەڵ کۆصتی کەوتىوي خەڵکدا بێت( ،ب) دروصتەکە
بەتەنها پێغبینی ئەوەش ی لێدەکرێت ،کە واتەي (بمکىژەو بممرێىە)ي هەبێت ،چىهکە گەر بڕواهرێتە همىوهەیەکی لە چەعنی ()08
ئەوە ڕوون دەبێتەوە ،کە کرداری (بردهەوە ) واتای هاپێکهاتەیی گیاهکێغان و گەڕاهەوەی بۆ الی خىداش ی هەیە.
 )08ا .خىایە بمبەرەوە بۆ خاهەی خۆت.
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ب .ڕەبی خىا بتباتەوە.
لە همىوهە عیعرییەکەی ()06و ()07یغدا  ،دەربڕاوە مۆرفۆصتاکضییەکەی (هەتساهیىە و تۆ هازاوی) ،دەربڕاوێکی تاکىتەهیای لەو
چەعىە بە بێ دەصتىیغاهکردوی ئەو ئارگىمێيتاهەی لەگەڵ ()proو ()traceکەدا ڕێککەوتىون ،واتا پێکهاتەییەکەی
هەڵىاهێىجرێت ،بۆیە ئەگەرچیی عاعیر کردویەتییە ترۆپکی ( )topicدەربڕیىەکەی ،بەاڵم بەهۆی ئارگىمێيتەکاوی دواترەوە (ا)
لەصەرێکەوە پەی بە واتا پێکهاتەییەکەی دەبرێت( ،ب) لەصەرێکی تریغەوە دروصتەکە واتایەکی هاپێکهاتەییػ دەردەبڕێت ،کە
عاعیر ،لە ڕێی کردارەکەوە بەرجەصتەی دەکات ،ئەویػ لە (_06ب)دا دەردەکەوێت ،کە (هەتبیضتىوە) ،بۆ دەصتەبەرکردوی ئەو
واتایە بڕواهە همىوهەی (.)09
 )09هاتساهییىە هەوزاد هاتىوەتەوە / .هەتبیضتىوە هەوزاد هاتىوەتەوە
همىوهەکاوی صەرەوە بەصتىەوەو ڕێکەوتىەکان لە چێىەی بەیت یان دێڕو کۆپلەدا لێکدراهەوە ،لە ڕاصتییدا بۆ دۆزیىەوەی
ئاوەزمەهدیی عاعیر پەیىەصت بە بەصتىەوەکاهەوە دەبێت هەهگاو بۆ کۆی دەق و کۆی عیعرو دیىاهە عیعرییەکەوی عاعیر بنرێت
 .بڕواهە همىهەی ()32
 )32ا .خاڵی بکە بە خىفییە کە ئەی یاری صەهگ دڵ
i
هالیی لە عەوقی تـۆیە دەهێرێ صەالمی دوور (هالیی)
i
ب .تۆ ئەو خاڵی بکە بە خىفێ :کە ئەی یاری صەهگ دڵ
i
i j
هالیی لە عەوقی تۆتە دەهێرێ صەالمی دوور
i
k
پ .كىرباوی تۆزی ڕێگەتم ئەی بادی خۆظ مروور
j
وەی پەیکی عارەزا بەهەمىو عاری عارازوور
j
بۆ همىوهە هالیی لە کۆتایی چامەکەیدا فرێسی {یاری صەهگ دڵ}ی بەبێ بەصتىەوی پێغتری بە فرێسێکی تری دەكە عیعرییەکەیەوە
دەربڕییىە ،بۆ همىوهەی ( -32ب) گەر بڕواهرێتە بەصتىەوەکاوی لەگەڵ کۆی دەكەکەدا ،ئەوا دەردەکەوێت ،کە (ا) فرێسی {تۆ}
پێغبیىیی بەصتىەوەکەت لەگەڵ فرێسی {بادی خۆظ مروور} یان کەصێک کە هامەکەی بۆ هێردراوە (پێغبیىیی دەکرێت صالم
بێت) ،بڕواهە (_3١ا)( .ب) لە فرێسەکاوی ( -32ب)دا هەریەک لە {ئەو}{ ،تۆ}ی هیىدێری دووەم بەهۆی هاوپێڕصتییەوە
بەصتراوهەتەوە ،لە هاماهکاتدا فرێسی {یاری صەهگ دڵ} لەگەڵ هەریەکەیاهدا بە هۆی بەعێک لە پێرصتەکاهیاهەوە بەصتراوەتەوە.
برواهە ( -3١ب)( .پ) بۆ بەصتىەوەی فرێسی {یاری صەهگ دڵ} دەبێت بەچیىە کۆی دەكە عیعرییەکاوی هالییەوە تا ئەو
فرێس/کاراکتەرە دەصتىیغان بکرێت ،کە بە هاهاوپێڕصتیی فرێسەکەی پێىەبەصتراواتەوە .لەو ڕواهگەیەوە گەر بڕواهرێتە همىوهەی
( )30دەتىاهرێت پەی بە هیغاهە هاوپێڕصتەکاوی ببرێی و دەصتىیغاوی فرێسە بەصتراوەکاوی بکرێت ،بغڕواهە (.)33
بادی خۆظ مروور
 )3١ا .تۆ
صالم
یاری صەهگ دڵ
ب .تۆ /ئەو
 )30خەهدە و دەمی مەخبىوبە کەوا زۆر همەکینن
i
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بەش خۆعە ئەگەر خۆ همەکی زەخم و برینن
هالی وەرە الدە لە خەدەهگی مىژەیی یار
i
ئەو کافرە مەصتاهە کە غارەتگەری دینن
i
یاری صەهگ دڵ
یار
 )33مەخبىبە /خەبیبە
کافر
ئەنجام
.١ڕێککەوتً و بەصتىەوە لە زماوى کىردییدا ڕەهەهدیی صیيتاکضیی و واتاییان هەیە ،بە جۆرێک دروصتەي ڕێککەوتً لە هىاهدوى
صیيتاکضییەکاهدا بەهۆي مۆرفێمەکاوى ڕێکەوتىەوە واتاي جیاوازي هەمان هىاهدن دەصتدەکەون ،صەرباری ئەوەظ لە دروصتە
مۆرفۆصیيتاکضییەکاهدا بەهۆي مۆرفێمەکاوى ڕێککەوتً جگە لە واتا پێکهاتەییەکان) ، (compositionalواتاي هاپێکهاتەیی (non
)compositionalو ئیدیەمیی بەرهەمدێىێت .بەصتىەکاهیػ وادەکەن دروصتە صیيتاکضییەکان بە هەمان هىاهدهەوە واتاي
جیاواز بىىێنن .
.0پەیىەصت بە خاڵى یەکەمەوە لەبەرئەوەي لە زماوى کىردییدا تایبەتمەهدیی فرەواتایی لە دروصتە صیيتاکضیی و
مۆرفۆصیيتاکضییەکاهییدا هەن ،بۆیە عاعیر لە زماهە عیعرییەکەیدا بەکاریدەهێىێتەوەو پەرەي پێدەدات .بەجۆرێک عاعیر بە
بێ الداوى فۆڕمیی دەتىاهێت بە ڕێککەوتً و بەصتىەوەي جیاواز واتاي ئاوەزي خۆي دەرببڕێت
.3لە هاو دەكە عیعرییەکاهدا بەصتىەوەي فرێسەکان لە جۆری هاوپێڕصتیی هەن ،کە عاعیر بۆ دەربڕینی واتاي عیعریی بە هەمان
هىاهدوی دروصتەییەوە بەرجەصتەی دەکات .هەروەها بەصتىەوەي ئەو جۆرە فرێساهەي هاوپێڕصت هیین و عاعیر بە هۆیەوە
ئاوەزمەهدیی و دهیابیىیی خۆي پێدەردەبڕێت .واتە بەعێک لە هیغاهەکاوى پێڕصتەکە وەردەگرێت هەک هەمىوي.
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