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کردەی كرتاندن لە صینتاكس ى زمانی كىردی و عەرەبیدا
تىێژینەوەیەكی بەرانبەركاری-2

١

مهاباد كامیل عبدهللا ، 1تەالر صاالر احمد

بەش ی صماوی وىسدی  ،و ۆليجى پەسوەسدەي ؼاسەصوس،صاهيۆی هەڵەبجە
ی چەسمىو
 ٢بەش ی صماوی عەسەبی (صماهەواوی) ،صاهيۆ 

پێشەكی
زمان ئامرازێكە بۆ ئااڵوگۆڕی ب یروڕاو زان یاری و ت ێگەیشتن لە یەكتری  .زمان ی كىردیو عەرەبی جۆرە
نسیكبىونەوەیەكیان لەیەكەوە هەیە لە ڕووی جىگرافیو م ێژوییەوە ،هەربۆیە بەپێىیضتمانسانی باش لە
حاڵەتێكی زمانەوانی ن ێىان هەردوو زمان بكەین ،و (كرتاندن) یەكێكە لەو دیاردانەی كە ڕۆ ژانە
بەكاردەهێنرێت لە هەردوو زمان ،ولە ڕووی ص ینتاكضەوە چەندین دەرهاویشتەی هەیە ،بۆیە پ ێمان
باش بىو ئەم تىێژینەوەیە تەرخانبکەین به دیاریكردنی چەمك و پ ێناصەی كرتاندنو مەرجەكانیو
جۆرەكانی لە هەردوو زمانو دەرخضتنى الیەنە ل ێكچىەكانو ج یاوا زەكان لەم دیاردەیە .
ئەم دیاردەیە لەالیەن قضەپێكە رانی هەردوو زمان بەشێىەیەکی باش بەكاردەهێنرێت ،بەاڵم هەندێك لە
بەكارهێنە رانی ،یاصاو رێضاكانی بەتەواوی نا زانن،یان پەیڕەوی ناكەن ،ئەمەش دەبێتە هۆی ك ێشەو ل ێك
ت ێنەگەیشتن لە واتاو مەبەصتى قضەكەر ،یاخىد ئەو خىێنە رانەی كە دەیانەوێت ف ێری ئەم دوو زمانە
ببن -وەكى زمان ی دووەم لەدوای زمان ی دایك  -ڕووبەڕووی چەندین ك ێشەو گرفت دەبنەوە ،نا زانن چۆنێتى
هەڵضىكەوت كردن لەگەڵیو چۆنێتى وەرگێڕانی لە یەكێك لەم زمانانەوە بۆ زمانەكەی تر ،بۆیە
بەالمانەوە گرنگە ت یشك بخەینە صەر ئەم دیاردە بەرباڵوە ،بۆئەوەی هەردوو زمان پارێسگاری لە رێسمان و
ڕەصەنایەتی خۆیان بكەن ،هەروەها خىێنەر بەرچاو ڕوون ب ێت لە چۆنێتى مامەڵەكردن لەگەڵيدا له
پرۆصەی بەكارهێنانو وەرگێڕاندا .
لەم ل ێکۆڵینەوەیەدا باس ى جۆرەکانی کرتاندن و کرتاندن ی کەرەصتە ج یاجیاکانی ڕصتە دەکەین لە زمان ی
کىردی وعەرەبیدا ،هەروەها ت یشکمان خضتۆتە صەر مەرجەکانی کرتاندن بەگشتى ،پاشان الیەنە
ل ێکچىەکانی کرتاندن لە هەردوو زماندا لە ڕووی ص ینتاکضەوە باس ى ل ێىەکراوە و ج یاوازیەکان ی هەردوو
زمان لەهەمان دیاردە دەصتنیشان کراوە ولە کۆتاییدا ئاریشەکانی وەرگێران لە زمان ی عەرەبیەوە بۆ
کىردی ت یشکی خراوەتەصەر .


 - 1/1چەمً و پێىاظەی هشجاهذن:
ی و عەسەبی چەهذیً كعەی لەظەسە و
هشجاهذن لە صماوی وىسد 
چەهذیً پێىاظەی بۆهشاوە .لە صماوی عەسەبیذا هشجاهذن لە ڕووە
سێضماهیەهەی چەهذیً صاسا وەی ج ۆساوجۆسی جێذا بەواسهێنراوە ب ۆ
هەمان مەبەظذ ،وەن( :الحزف ،وإلاضماس ،والخفاء ،واللطع،
إلایجاص) (أبىالبلاء الىف ىی ،1998 :ؿ ( )384مأمىن ؼیما، 2008 :
و 
ؿ ( )219د.ـالح الذیً الهىا سی ،2007 :ؿ ،)192بەاڵم ئێمە
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(خزف) هەڵذەب ژێشیً بەواجای (هشجاهذن) ،چىهىە ئەم صاسا وەیە
گشهگت ریيیاهە و صۆسجشیً صاسا وەیە هە ل ەالیەن صماهەواهیە عەسەبیەوان
بەواسهێنراوە .لە صماوی وىسدیذا صاسا وەی (هشجاهذن ،البشدن )
ی ظیيخاهعەوە صاسا وەی (هشجاهذن)
بەواسهێنراوە ،بەاڵم لە ڕوو 
گىهجاوج شیىە  .هشجاهذن ل ە ڕووی صماهەواهیەوە لە فەسهەهگەواهذا
البشدن و وىسث هشدهەوە و دژ ب ە

ێىەوجً و

بەواجای لێىشدهەوە و ل
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د سێژهشدن دێذ (طاهش خمىدە ،ؿ ( )18د.سوحی البعلبيی، 2005 :
ؿ.)459
هشجاهذن ب شیدیە لە چەهذیً هەسەظخە ب ەؼذاسی داڕؼخنی ِڕظخە
دەهەن و بىووی ئە و هەسەظخاهە بە خىسجیە و جێىەوجەواهیان
ۆس ئە و هەسەظخاهە دەسهابڕدسێذ و دەسبڕیيێيی
چەظپاوە ،بەاڵم ص 
فۆهەجیىیان هیيه ،بەڵي ى بە جێىەوجەواهیاهذا دەظدىیؽاهذەهشێذ.
هشجاهذن (الحزف) لە ڕووی ظیيخاهعييەوە ب شیتی ًە لە هشجاهذوی
وؼەیەن ل ە ئاظتی كىو ڵی ڕظخە ،سەهگە ئە و وؼەیە پایەیەن ب ێذ ل ە
پایەواوی ڕظخە ،وەن هیهاد وگىصا سە (مبخذأ ،خبر) ،یاخىد هشداسو
بەسواسەوان ،وەیان البشدوی پیدێً یان ڕظخەیەن بەجەواوی (مالیزیا:
 ،2010ؿ.)19
لەمەوە بۆمان دەسدەهەوێذ هە هشجاهذن ب شیتی ًە لە هشجاهذو ی
بەؼێً لە پ ێىهاجەواوی ڕظخە یاخىد البشدوی چەهذ پیدێً یاخىد
ەهذێ وؼە لە ڕظخە ڕاظذ و دسوظخە ڕەظەهەهە.
هشجاهذوی ه 
ؼاسەصای بىا سی صماهەواوی ظەسدەم (چۆمعيی ) باس ی لە هشجاهذن
هشدووە ،و بە یەهێً لە ئامشا صەواوی گ ۆڕینی ڕظخەی داها وە لە
ڕظخەیەوی ظادە و ظىىسداس ب ۆ ڕظخەیەوی گۆڕاوو بێعىىوس ،و
ێعىىوس لە ڕظخەیەوی ظادە و ظاوا سەوە دسوظذ

ئەؼێذ ژما سەیەوی ب
بى شێذ بە بەواسهێىاوی ئامشا صی گ ى ێضاهەوە (عىاـش الخد ىیل) لە
ڕظخەدا ( ( .)Chomsky, pp. 26-48وعىم جىمعيی، 1993 :
ؿ.)150- 146
سێضمان و پێىهاجە سێضماهیەوان  Syntactic Structuresب شیتی یە لە دوو
پێىهاجەی گشهگ ئەواهیؾ ( Deep Structureالبييت العميلت) واجا
ئاظتی كىوڵ و ( Surface Structureالبييت العطديت) ئاظت ی
ڕووهەػ ،بە و واجایەی هەمىو هشجاهذهێً لە ئاظتی ڕووهەش ی
دەسهەوجيێيی جەواوەحی هەیە لە ئاظخە كىوڵەهەی ڕظخەهەدا .
هەواجە بەوىسحی هشجاهذن ب شیتی ًە لە البشدوی ظیيخاهس ی (ڕێضماوی )
 Gramatica l Omissionلە ئاظخەوان یاخىد لە پێىهاجەی ڕظخەدا
( Quirk, R. Greenbaum, S. Leech, G and Svartrik, J: 1985, p.
..)883

 - 2/1جۆسەواوی هشجاهذن لە هشماهجی ی ها وەڕاظخذا:
أ -هشجاهذوی بىەسی ڕظخە:
بىەس یەهێىە لە و هەسەظخاهەی ،هە دەجىاهشێذ لە سظخەدا بە
ەهشێذ و بىشجێنرێذ ،چىهىە صماوی وىسد ی

فۆهەجیيی ب ەسجەظخە ه
ەس خشا وە ،دەجىاهشێذ لە ؼ ىێنی هەسەظخە البشا وەهە pro
صماهێيی بى 
ەس هاب ێذ ،چ ل ە ڕووی واجا وە چ ل ە
دابن رێذ ،چىهىە سظخە بەبێ بى 
ۆسجاس لە فۆسمێ يی فۆهەجیىیذا دەسهاهەوێذ ،
ی داڕؼدىەوە ،ص 
ڕوو 
ێگش هاظشا وە و پ ێىیعذ
ەس الی كعەهەسو گ ى 
بەجایبەحی ئەوواجەی هە بى 
بە هاوهێىان هەواث ،ج ۆسی سظخەهە سۆ ڵی لە دەسهەهەوجنی بىەسدا
هەیە ،وەن:
- 1لە و سظخاهەی هە باسو خاڵەحی م شۆڤ سادەگەیەهً:
بىەس مۆس فێمی جایبەث بەخۆی هەیە ،هە بە هشدا سەوە ليا وە ،وەن

ولیدیيی بىەسی ،ب ۆ همىوهە:
مً هاجم هاجم

Page 123

لێرەدا (م) هە ول یدیيی بىەسییە ئاما ژەیە ب ۆ هەس ی یەهەمی جان ه ە
بىەسەهەی (مً)ە ،بەاڵم هشجێنراوە.
- 2ئە و سظخاهەی هە باس ی ئاووهەوا دەهەن:
ظاسدەواجە ئاووهەوا ظاسدە
لە و سظخەیەدا (ئاووهەوا) لە كعەهشدهذا دەهشجێنرێذ ،بەاڵم گ ىێگشو
ەهەس لەواحی گفخىگۆدا دەصاهً مەبەظذ لە (ظاسد ە) ئاووهەوایە
كع 
هە ظاسدە.
- 3لە سظخەی فەسمان و داخىا صیذا:
لە دەسبڕیيێيی وەن :ظەیشهە واجە ج ۆ ظەیشی ؼدێً بىە
لێرەدا (جۆ) هە ئاما ژەیە ب ۆ هەس ی دووەمی جان دەهشجێنرێذ ،بەاڵم
ێگش ئەم دەسبڕیىە دەهاظێخەوە ،مەبەظذ پێی هەس ی دووەمی جاه ە
گ ى 
هەن هەظێ يی جش ،بەاڵم واج ێً دەوجشێذ بخۆن ،واجە ئێىە ؼدێً
بخۆن هەن ب ۆ هەس ی جان ب ێذ ،ه ەسچەهذ لە هەهذێً خاڵەحی
سێضلێىاهذا دەجىاهشێذ ب ۆ هەس ی دووەمی جان دەجىاهین وەن و ۆ
دەسببڕێذ ،بەاڵم لەوخاڵەجەؼذا دەوسوبەسی كعەهشدن سۆ ڵی هەیە ،
هە هەظەوان هاظشاونو دیاسن ،ئەم دیاسدەیەػ جەنها لە و صماهاهەدا
ەس سێىىەوجً لەهێىاهیاهذا هەیە ،بىەسو هشداس
هەن ،هە هشداسو بى 
هاوهیؽاهەن.
هەسەظخە بەجاڵەوان هە بەپێی ج یۆسی (  )GBهەسەظخەیەوی
ئەبعتراهخە و داڕؼخەیەوی فۆهەجیيی هیە ،بەاڵم لە سظخەدا ؼ ىێنی
ف شێضی ها وییە دیاسیىشاوەوان پڕدەهەهەوە ب شیخین لە (ؼ ىێنی ف شێضی
ها وی ،ؼ ىێنی سظخەی پشظیاس ،)pro ،PRO ،بەاڵم صماوی وىسدی
ەس خشا وە ،جەنها هەسەظخەی بەجاڵی ( )proی
لەبەسئەوەی صماهێيی بى 
بچىوی هەیە هەسەظخە بەجاڵەواوی جشی هیيە ،چىهىە هە مىو وؼ ە
واثو ه ەظذاسی فەسهەهگی صەهگینن( .مدەمەدی

جەواوهەسەواوی
مەخىی)164 ،2001 ،
ەس پڕدەواجەوە ،هەمیؽە لە جێىەوجەی
 –  proجێىەوجەی بەجاڵی بى 
خىهمىشا ودایە و لەالیەن ظەسێيی خىهمەهەیؽەوە دۆدی ڕێضماوی
وەسدەگشێذ ،بەاڵم مەسج هییە ظەسە خىهمىەسەهە هیؽاهە
جایبەجیەواوی (هەط و ژما سە)ی هەڵگشجبێذ .بەمؽێىەیە د ەسهەوجنی
یاس
بىەسی ( )proی خا وەن هیؽاهە و بێ هیؽاهەی دیاسو هاد 
سێگەپێذساوە( .خاجم وسیا)124 ،2006 ،
یاظای هشجاهذن ،یەهێىە لە یاظاواوی سێضماوی گىاظدىەوە ب ۆ
وىسجىشدهەوە و ئابىسیىشدن ئاظاهت ریً سێگایە ،بەپێی ئەم یاظایەػ،
لە جێىەوجەی بىەسە هشجا وەهەدا  proدادەهشێذ ،وەن:
 )1ئە و پێؽىەوث pro. .پێؽىەوث.
 )2ئەوان هاجً pro.هاجً.
 )3ج ۆ هامەث هاسد pro.هامەث هاسد.
 )4ئێىە خاه ىەهەجان ف شۆؼذ pro.خاه ىەهەجان ف شۆؼذ.
ئەگەس ظەیشی سظخ ەواوی ظەسەوە بىەیً دەبیىین چ لە و سظخاهەی ه ە

ن
ن
ەس بىشج ێنرێذ ،واجای
جێپەڕ  یان ج ێىەپەڕ  ،بەئاظایی دەجىاهشێذ بى 
سظخەهەػ وەن خ ۆی بێذ ،چىهىە لە ج ێىەوجەی بىەسدا ( )pro
ەس بە هشدا سەوە ليا وە ،واجە بىەسو هشداس
دادەهشێذ ،هیؽاهەی بى 
یؽاهەن و لە خاڵەحی هاوهەهێىاوی بىەسیؽذا لەالیەن

هاوه
ێىەوجەهەی و ل ەالیەوی جش ولیدیيی بىەسی هە ب ە هشدا سەوە ليا وە،

ج
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ەس خۆی بىووی فۆهەجی يی و
ەبێ ئەوەی بى 
بىەسمان پێ دەهاظێيێذ ب 
فیزیيی هەبێذ.

ب -هشجاهذوی بەسواس:

دەسهەبڕینی بەسواسو هشجاهذوی لە سظخەدا ،هشجاهذوی ئە و هەسەظخاهەیە
هە لە سظخەدا بىوهیان بە خىسجییە و لە و سظخاهەدا بەواسدەهێنرێذ،
ەسهەبڕیً و هشجاهذهیان واجای سظخەهە

ۆسجاس د
هە واجاواهیان سووهەو ،ص 
هاگۆڕێذ .وەن:ئە و هخێب دەخىێىێخەوە.
ئە و دەخىێىێخەوە.
لە سظخەی (ئە و دەخىێىێخەوە) ولیدیيی ه ەسچەهذ هیچ مۆسفیمێيی
ەسواس بە هشدا سەوە هەلياوە ،بەاڵم بە واجاهەیذا
جایبەث بە ب 
دەسدەهەوێذ هە بەسواسێً هەیە و دەسهەبڕساوە.
ەسواس لە سظخەدا بىوو ی
بەپێی هێزی هشدا سەواهیؾ ،چەهذ جۆسێً ب 
هەیە ،هە ب ەسواسی ساظخەوخۆو ب ەسواسی هاساظخەوخۆیە  ،واجە
ەگەس
هەهذێىجاس یەن ب ەسواس یاخىد دوو ب ەسواس یان صیاجش ،بەاڵم ئ 
ەسواس واجای خۆی
ێپەڕ بێذ ئەوا سظخەهە بەبێ ب 
هشدا سەهە ج 
دەگەێىێذ.
- 1هشجاهذوی بەسواسی ساظخەوخۆ:
ەس پێىەی پابەهذە ،ب ۆ همىوه ە
بەسواسی ساظخەوخ ۆ ئە و ب ەسواسەیە ه ە بى 
لە سظخەی:
ئە و هۆهشاوە /سۆمان /چیرۆن دەهىظێذ.
دەجىاهشێذ هۆهشاوە /سۆمان /چیرۆن لە سظخەهەدا البب رێذ و
بىشجێنرێذ.
- 2بەسواسی هاڕاظخەوخۆ:
بەسواسی هاڕاظخەوخ ۆ هاجىاه شێذ لە سظخەدا بىشج ێنرێذ ،چىهىە ب ە
ی لە
ی پێؽىاو 
هشجاهذوی واجای هادسوظذ دێخە بەسهەم ،چىهىە ف شێض 
ەوێ ،
سظخەدا بەپێی هێزی هشدا سەهە بەخىسجیە و وەاڵمی پشظیاسەواوی (ب 
ەوێ ،لەگەڵ وێ ،بەچی ،لەگەڵ چی) دەداجەوە.
لەگەڵ وێ ،ب 
لە سظخەي ظادەدا هاجىاه شێذ ئەمجۆسە بەسواسە بىشجێنرێذ ،چىهىە ل ە
سظخەدا هەسەظخەیەن ه ییە هاوهیؽاهە بى شێذ لەگەڵیذا ،لەواحی
ەبێذ و هەسەظخەی
هەهاجيیذا جێىەوجەیەوی بەجاڵ دسوظذ د 
وۆهترۆڵ هەسی هاب ێذ ،چىهىە ئەم جۆسە ب ەسواسە ف شێضێيی
هائاسگىمێيخە و هشداس داوای هاواث ( ڤیان ظلیمان )153 ،2006 ،ب ۆ
همىوهە:
ەپێ هاجم.
مً ب 
ج ۆ بەچی هاجیذ؟
هاجىاهین (بەپێ) لە سظخەهەدا بىشج ێىین ،چىهىە بە البشدوی وەاڵمی
یاس هام ێىێذ ،سظخەهە وەن سظخەیەوی ئاظایی
دسوظذ د 
ن
ەهەس و دەبێذ.
دەسدەهەوێذ و مەبەظتی كع 
وۆپیىشدهیؾ یەهێيی ج شە لە و خاڵەجاهەی هە جىخمێ يی سێضماهیی
لەواحی گىاظدىەوەیذا دادەهشێذ ،وۆپیىشدوی یەهێً لە سەگەصەوان ب ە
یاظاواوی گىاظدىەوە دەگىێضسێخەوە ج ێىەوجەیەوی جشو پێىیعتی
ەگەس
ظەسەهیی سظخە هییە ،واجە بەخىسحی ه ییە واجە ظەسپؽىییە ،ئ 
ەس سێضماهیی دەبێذ.
گىاظدىەوەػ هەبێذ سظخەهە ه 
مىاڵەهە جۆپەهەی جەكاهذ.
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جۆپەهە ،مىاڵەهە  t...جەكاهذی.
i
i
i
ەظەس هشدا سی جەكاهذهە بە وۆپیىشدن
داهاوی جێىاوی ليا وی (ی) هە ل 
دادەهشێذ.
مۆسفۆظیيخاهغ :واجە بە ولیدیىشدوی سظخەیە ل ە مۆس فۆظیيخاهعذا
دەجىاهشێذ سەگەصەواوی سظخە بىشج ێنرێذ لەبشی ئە و سەگەصاهە ج ێىا و
دابن رێذ ،واجە هشجاهذوی هەسەظخەوان و داهاوی جێىا و لەبشی ئە و
هەسەظخاهە دیاسدەیەوی ئاظا ییە و سظخ ەواهیؾ واجا دسوظذ دەبً،
ەهەس ئاگایان لە سظخەواهە ،وەن:
گ ىێگشو كع 
سوخاهذی
سەؼەبا هەپشەهەی سوخاهذ.
(سوخاهذی) لە سوه ەؼذا جەنها وؼەیەهە ،بەاڵم لە واجا لە
پێىهاجەیذا چەهذ هەسەظخەیەوی لەخۆگشجىوە ،بەاڵم هەسەظخەوان
هشجێنراون ،لە و دەسبڕاوەدا بىەسو ب ەسواسی هشجێنرا و ه ەن ،بەاڵم لەبشی
ئە و هەسەظخاهە م ۆسفێمی بىەسی و ب ەسواسی ئ ەسهیان بیيیىە ،سوخاهذی
لە چەهذ مۆسفێمێً پێىهاجىوە وەن سەگ  +م.بىەسی  +م.ب ەسواسی +
سوخاهذ  + Ø +ی

 - 3/1هشجاهذوی هەسەظخە لە سظخە هاظادەواهذا:
 )1هەسەظخە بەجاڵەوان لە سظخەی لێىذساودا:
هەسەظخە بەجاڵەوان لەمجۆسە سظخاهەدا بە ( )proی بچىن ئاما ژەیان
پێذەهشێذ ،هە لە مەودای دەظەڵخیاهذا بە ئاصادی دەجىڵێن ،
هەسەظخەوان ه ەسچیەن بً دەبێذ هاوهیؽاهە بً لەگەڵ
ی سظخەهەدا ( ڤیان ظلێمان)65 ،2006 ،
هەسەظخەیەوی جش 
أ  -هشجاهذوی بىەس:
ەس دەهشجێنرێذ بە م ەسجێً لەگەڵ وؼەی
لە سظخەی لێى ذساودا بى 
پێؾ خۆیذا هاوهیؽاهە بێذ .هەسەظخەهە لە ئاظتی كىوڵذا بىووی
هەیە ،بەاڵم لە ئاظتی سووهەؼذا دەسهاهەوێذ ،دەجىاهشێذ
هەجیگۆسییە دووبا سەوان بىشج ێنرێذ ،ج ێىەوجە بەجاڵەوان ل ەالیەن
ەس بە داهاوی pro
ظەسە سێضماهییەوان خىهم دەهشێً ،دەسهەبڕینی بى 
ەظەس دەهشێذ (عبذالجباس معخەفا)83 ،2009 ،
چا س 
ی
مً سۆژ  ؼەممە دەڕۆم ب ۆ هەڵبژاسدن  ، proهاڕۆم ب ۆ گەؼذ SS
مً سۆژی ؼەممە دەڕۆم ب ۆ هەڵبژاسدن ،مً هاڕۆم ب ۆ گەؼذ DS
لە سظخەی یەهەمذا هە ئاظتی سووهەؼە (مً) لە بەش ی دووەمی
سظخەهەدا (  )proلە جێىەوجەهەی داهشا وە و واجایەوی سوووی هەیە و
بەاڵم بىەسەهە دووبا سە هەهشاوەجەوە ،بەاڵم لە ئاظتی كىوڵذا ئەم
ەهەس جێىەوجە و ئەسوی ئەم
هەسەظخەیە بىووی هەیە و گ ىێگشو كع 
هەسەظخەیە دەهاظىەوە.
ب  -هشجاهذوی بەسواس:

ەسواس دەهشجێنرێذ ،دسوظخەهە
لە سظخەی دووەمی سظخەی ل ێىذساودا ب 
بەسە و دسوظخەیەوی مۆس فۆظیيخاهس ی دەباث ،چىهىە ب ەسواسەهە لەها و
دسوظخ ەی هشداسدایە و هیؽاهەوان لە ب ەسواسی سظخەی یەهەمەوە
وەسدەگشێذ .وەن:
ئێىە هەهاسەواهخان هڕی و  proخىاسدجاهً.
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ەسواس
ەس هشجێنراوە و لەالیەوی جش ب 
لەم سظخەیەدا لەالیەن بى 
دەسهەبڕساوە ،لە ئاظتی كىوڵذا دۆدی سێضماهیی وەسگشجىوە پاؼان
گىاصسا وەجەوە ب ۆ ئاظتی سووهەػ.
خىاسدجاهً پێىهاجىوە لە سەگ  +م.بىەسی  +م.ب ەسواسی  +خىاسد +
جان  +ن.
پ  -هشجاهذوی هشداس:

بەپێی یاظای (ؼەق /هەلێن ) هشداسو ئە و مۆسفێماهەی هە جایبەجً ب ە
هشدا سەهە دەهشجێنرێً (واسوان عىمەس )33 ،2006 ،وەن:
مً خەصم لە خ ىێىذهەوەیە و ئەویؾ لە هىوظین SS
مً خەصم لە خ ىێىذهەوەیە و ئەویؾ خەصی لە هىوظیىە DS
لە ئاظتی سووهەؼذا ،هشدا سەوان لە بەش ی دووەمی سظخەواهذا
دەهشجێنرێً بەمەبەظتی خۆالدان لە دووبا سەهشدهەوە چىهىە بەپێی
ظەسەوڕیضبىووی هەسەظخەوان (بىەس ،ب ەسواس ،هشداس) ج ەنها
هەسەظخەی وۆجایی دەمێىێخەوە ،ولیدیيی هەس ی سظخ ەوان بەپێی جان
ێذ و بەپێی سێىىەوجنی
و وۆیی هەظەوان گۆڕاهياسییان ب ەظەسدا د 
بىەسو هشداس ولیدیىەواهیؾ دەگۆڕێً.
لە خاڵەحی بىووی چەهذ ب ەسواسێيی بەظتراوە لە سظخەدا واجە لە چەهذ
ها وێً و ئامشا صی بەظتن پێىهاجبىو ئەوا ب ەهەمان پێڕەو یەن هشداس
ئە و هاواهە پێىەوە دەبەظخێذ ،واجە هەمان هشداس خىهمیان دەواث .
وەن:
مً سادیۆو جەلەفضیۆهەهەم وىژاهذەوە.
هشداسی ئەم سظخەیە (وىژاهذهەوە)یە ،بەاڵم خىهمی هەسدوو ف شێضی
ها ویی (مً ،سادیۆو جەلەفضیۆن) دەواث ،سادیۆو جەلەفضیۆن پێىەوە
ف شێضێيی ها ویً لە جێىەوجەی ب ەسواسدان ،ب ەاڵم هشدا سی وىژاهذهەوە
ێبەجێ دەبێذ.
ب ۆ هەسدووهیان ج 
مً سادیۆم وىژاهذەوە.
مً جەلەفضیۆهم وىژاهذەوە.
لە ئاظتی سووهەؼذا ئەم دوو سظخەیە بەمەبەظتی ئابىسیىشدن لە
صماهذا یەهذەگشن:
مً و ج ۆ هاجین.
هشداسی (هاجً) ب ۆ هەسدوو جێىاوی (مً و جۆ)یە بەاڵم ه ەسدووهیان
بە ئامشا صی بەظتن پێىەوە بەظتراون و لە بىاغەدا هەسیەهەیان
ەهەس بەمەبەظتی د سێژهشدهەوە ئەم فۆسمە
سظخەیەهً ،بەاڵم كع 
بەواسدەهێىێذ و جەنها یەن هشداس ب ۆ هەسدوهیان بەواسدەهێىێذ.
 )2هشجاهذن لە سظخەی ئا وێخەدا:
 - 1هشجاهذوی پاسجیىلی جەواوهەساهەی (هە) و (ئەگەس)ی مەسجی لە
سظخەی ظەسجێىاویذا ،لە صماو ی وىسدیذا ج ێىەوجەی (  )compبە
هەسدوو پاسجیىلی جەواوهەسو مەسج (هە  /ئەگەس) پڕدەبێخەوە ،ه ە
ەسهەوجً و دەسهەهەوجيیان

ها وەسۆهێيی ظیماهدیىییان هەیە ،د
هاواثو پێىذاداوی دۆدی

ظەسپؽىییە ،چىهىە یاظاهە پێؽێل
سێضماهیی هاهێىێخە ئاسا وە (واسوان عىمەس:)35 ،2006 ،
ئە و مىاڵەهەی { /compهە pro}/ج ۆ بیيیذ  proبشامە.
{ /compئەگەس }/بخ ىێىیذ pro ،خەڵخذ دەهەم.
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/هە /لە سظخەی یەهەمذا هشج ێنراوە ،چىهىە لە جێىەوجەی
( )compدایە و ها وەسۆهێيی ظ یماهدیيی هەیە و لەواحی دەسهەهەوجيیذا
ێگش سووهە و هیچ
بە جێىەوجەهەیذا واجاهەی الی كعەهەسو گ ى 
ئاڵۆصییەن بەجێىاهێڵێذ.
 - 2هشجاهذوی ئامشا صی لێىذەس
هەسیەن لە ئامشا صە ل ێىذەسەواوی (چىهىە ،ه ەسوەها ،ئ یىجا،
بىونو

ۆسجاس لە سظخەدا
جگەلەوە ،جەهاهەث ،بۆئەوەی ،جىمەص ) ص 
هەبىوهیان ظەسپؽىیە:
مً وا سەهەم دەهەم و ئیىجا مً دەخەوم DS
مً وا سەهەم دەهەم  proدەخەوم SS
ج ۆ دەظخەواهذ ؼذ و هەسوەها  proئەویؾ
ج ۆ دەظخەواهذ ؼذ و  proئەویؾ
ئەم ئامشاصاهە هشجاهذن و هەهشجاهذهیان ئاظاییە و سظخەی هادسوظذ
هاهێيىە بەسهەم ،وەن پێؽتریؾ باظمان هشد بىەسیؾ لەم سظخاهەدا
ەس خشا وە و ولیدیيی
دەهشجێنرێذ چىهىە صماوی وىسدی صماهێيی بى 
ەس عەلی)44 ،1992 ،
ەهش عىم 
بىەسی بە هشدا سەهەوە دەلىێذ (ب 
 - 3هشجاهذن لە سظخەی ظەسجێىاویذا:
سظخەی ظ ەسجێىاویی لە چ ەؼنی ب ەظتراوەییە ،واجە گىاظدىەوە جیایذا
سوهاداث و هشجاهذن جیایذا ئاظاییە بەپێی یاظای گێرؼاهەوە و

وىسجىشدهەوەی سظخەی ظ ەسجێىاوی ،دەجىاهشێذ بى شێذ بە ف شێضو
ەس عەلی )18 ،1992 ،وەن:
ەهش عىم 
وىسث بى شێخەوە (ب 
خ ىێىذواسی صیشەن لە جاكیىشدهەوە هاجشظێذ.
ئە و خ ىێىذواسەی هە  proصیشەهە  proلە جاكیىشدهەوە هاجشظێذ.
ئە و سظخەیە لە ئاظت ی كىوڵذا هەسەظخەواوی بە فۆهەجیيی
ەس هە  proلە ج ێىەوجەهەیذایە ،بەاڵم
دەسهەوجىون ،جگ ە لە بى 
سظخەیەوی دووسو د سێژە دەجىاهشێذ بەمەبەظتی ئابىس یىشدن ل ە ئاظت ی
سوهەؼذا بى شێذ بە :خ ىێىذواسی صیشەن لە جاكیىشدهەوە هاجشظێذ.
جىوجە ئامشاص:
ئە و ئامشاصاهەی هە بە یەن فۆسم لە سظخەی ئا وێخە دووبا سەدەبىەوە .
وەن (یا...یا) ( ،هە...ه ە)..هخذ .بەاڵم بىەسو هشداس دەهشجێنرێً ه ەسوەها
بىەسو بەسواسیؾ دەجىاهشێذ بىشج ێنرێً ،واجە هاجنی ئەم جىوجە
ئامشاصاهە یاسمەجیذەسە ب ۆ هشجاهذوی هەسەظخەواوی (بىەس ،ب ەسواس ،
هشداس) لە سظخەدا ،وەن:
 .1یا ئێعخا دەڕۆم ب ۆ باصاڕ یا بەیاوی
 .2یا ئاو دەخۆمەوە یا ؼەسبەث
 .3هە هخێبم هڕیىە هە دەفخەس
ەس هشجێنراوە ،ولیدیيی جا یبەث بە بىەسی
لە هەسس ێ سظخەهەدا بى 
دەسهەوجىوە ،ه ەسوەها هشدا سیؾ دووبا سەهەهشاوەجەوە و لە بەش ی
دووەمی سظخەواهذا هشجێنراوە.

 - 4/1مەسجەواوی هشجاهذن:
گىماوی جێذا هیيە ،هە ئەم دیاسدەیە دیاسدەیەوی جیهاهییە لە هەمىو
صماهەواهذا هەیە ،و یەهێىە لە دیاسدە هەسە با وەواوی ه ەسدوو صماوی
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یاواص ب ێذ ب ۆ صماهێيی
ی و عەسەبی ،بەاڵم لە صماهێىەوە ڕەهگە ج 
وىسد 
جش .بەواسهێىاوی هشجاهذن لە صماهذا پێىیعتی بە ؼا سەصابىون لە و
صماهەدا هەیە و ئە و هشجاهذهە چەهذیً واسلێيی ظیيخاهس ی دسوظذ
ەس
دەواث لەظەس ڕظخەهە (  .)Tim, Shopen, 1973, p.65هەواجە ه 
البشدهێً ئاماهج ی دیاسیىشاوی خۆی هەیە و ئە و هشجاهذهە ب 
ەبێ
ئاگاداسبىون لە ظشوؼتی صماهەهە ڕەهگە بە ئاماهجە دیاسیىشاوەهە
یاجش ئاڵۆصب ىووی ڕظخەو یاخىد هاڕێيی و هاڕوووی
هەگاث و ببێخە هۆی ص 
ڕظخەیی ،هە ئەمە دوو سە لە ئاماهجە ظەسەهیەواوی هشجاهذن لە
ەبەس چەه ذ ه ۆواسێيی
ەهەس هە هشجاهذن صۆسبەی واث ل 
صماهذا .كع 
دیاسیىشا و بەواسدەهێىێذ ،بەاڵم لەگەڵ هەمىو ئەماهەؼذا هاه شێذ
یاظایەن یاخىد سێضماهێً هەبێذ ب ۆ پاساظخنی ئەم دیاسدەیە بۆئەوەی
دووسهەهەوێخەوە لە ئاماهجە دیاسیىشاوەواوی خۆی.
یاظاواوی هشجاهذن یەهێىە لەو یاظایاهەی ،ه ە دەؼێذ یەهێً ل ە
هەسەظخەواوی ئاظتی كىوڵ ل ەواحی گىاظدىەوەیذا ب ۆ ئاظت ی سووهەػ
ەگەس ب ەهۆی یەهعاوی بێذ لە واجادا یاخىد یەهعاوی
ەبیر بى شێذ ،ئ 
ل 
لە فۆسمذا ،هەسچەهذە ئەم هەسەظخاهە لە ئاظتی ظ یماهدیىذا
بىوهیان هەیە  ،بەاڵم لە ئاظتی سووهەؼذا دەهشجێنرێذ و وەن
هەسەظخەیەوی بێؽێىەی فۆهەجیيی دەهاظشێذ.
ئەم دیاسدەیە چەهذ مەسجێيی گؽتی هەیە ،هە دەبىە هۆی سێگشجً
ەواث و
امبەس جىوش ی هەڵە ه 
ی و هۆش ی بۆئەوەی ب ەس 
لە پێىذاداوی هضس 
ەهەس واس هاواث (ابً هؽام ،ؿ، 692
پێچەواهەی ئاماهجەهەی كع 
دواجشی) .ئ ەم م ەسجاهەػ ل ە

ظاهشة الحزف :ؿ  115و پەڕەواوی
چەهذ خاڵێىذا وۆهشاوهەجەوە لە واهە (ابً كخیبت ،1997 ،ؿ، )182
(ابً العشاج ،1985 ،ؿ ( ،)254ڤیان ظلیمان ، 2007 ،ؿ:)128
- 1بىووی هیؽاهەیەن یاخىد ئاما ژەیەن ب ۆ هشجێىذساوەهە:
لە صماهەواهذا هشجاهذن یەهێىە لە و ئامشاصاهەی هە دەجىاهێذ ڕظخە ل ە
ەس با سێيی جا صە و هەبەظتراو ،وابياث هە
با سێيی وەظخاوەوە بگێڕێخە ظ 
یگەسجش ب ێذ ئاظاهتر ب ێذ و پەیىەهذی ه ێىان وؼەوان

یاجش وا س
دەكەهە ص 
یاجش بياث ،لەگەڵ هەمىو
جىهذجش بياثو هێزو سەظەهایەحی دەكەهە ص 
ەسوووی و هاڕوووی

ی و د
ێگش جىوش ی ؼڵەژاوی هضس 
ئەماهەؼذا هاه شێذ گ ى 
صمانو

بياث ،چىهىە هشج ێىذساوەهە خۆی ئامشا صێىە ب ۆ جىاهترهشدوی
ەظخىویی و ئاظاهيا سی جێذایە ،ه ە

ەیی و چەق ب
دەسهشدهێتی لە ظاد 
هاه شێذ هەمىو ئەماهە پێچەواهە ببىەوە.
لەواحی گىاظدىەوەدا دەجىاهین هەسەظخەیەن بگ ىێضیىەوە بە مەسجێً
وؼەیەن هەبێذ هە لەگەڵ هەسەظخە البشدسا وەهەدا هاوهیؽاهە
ێذ و پێىەوە پۆلێً بً ،وەن هشجاهذوی (بىەس) یاخىد ئە و
ب 
هەسەظخەیەی هە لە پ ۆلی خۆی بچ ێذ ،وەن هشجاهذوی ف شێضی ها وی
( ڤیان ظلیمان.)128 ،2007 ،
ۆسجاس ئەم دیاسدەیە جێبەجێذەهشێذ ،بەاڵم
لە سظخەی لێى ذساودا ص 
ەژێش مەسجی وەن یەهبىوهذا ،وەن هشجاهذوی هشدا سی سظخەی
ل 
جەواوهەس ،یاخىد سظخە جەواوهەسەهە هەمىوی یاخىد هشجاهذوی
ف شێضی ها وی ،وەن:
 ئە و دەفخەسەهەی خ ىێىذەوە ،بەاڵم هخێبەهەی هەخىێىذەوە. -ئە و دەفخەسەهەی خ ىێىذەوە ،بەاڵم هخێبەهە ها.
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بەش ی دووەمی سظخ ەوان لە ئاظتی ظیماهدیىذا بىووی خۆیان هەیە ،
یاس هین ،جەنها وەن یەهەیەوی ظیيخاهس ی
بەاڵم لە ئاظتی دەسبڕیىذا د 
جێىەوجەی جایبەحی خۆیان دەپاسێضن ،هەواجە ئە و وەچە پێىهاجاهەی
هاو ڕظخە و دەق دەجىاهشێذ بىشجێنرێً ،هە لەگەڵ وەچە پێىهاجەی
جشدا وەن یەن بً.
بىووی هیؽاهەی هشجێى ذساوەهە لە صماهذا دوو جۆسن ،بە وؼەیی
ەهەس ه ۆؼەکی (عللی) ،بەم دوو
(لفظي) یاخىد بە ظەلیلەی كع 
جۆسە دەهشێذ بضاه شێذ هشج ێىذساوەهە چیە و لەوىێ ڕوویذاوە ،ب ۆ
ەهەس پشظیاسێً بياث:
ەگەس كع 
همىوهە ئ 
(ب ۆ و ىێ دەچیذ؟)
(.1إلی أیً جزهب؟)
امبەس ئەڵێ( :إلی اليلیت) (ب ۆ وۆلێژ) ،ئەم وەاڵمە ل ە
لە وەاڵمذا بەس 
ئاظتی سووهەػ بەم ؼ ێىەیەیە بەاڵم ل ە ئاظت ی كىوڵذا بەم
ؼێىەیەی خىا سەوەیە:
(.2أرهب إلی اليلیت) واجا (ئەچم ب ۆ وۆلێژ).
ئەم ج ۆسە هشجاهذهە دسوظخە ،چىهىە ئاما ژەهەی ڕوون و ئاؼىشایە ب ۆ
البشدسا وەهە .لە جۆسی دووەمی ئاما ژەییە (ك شیىە) ،بە ظەلیلەی
ەهەس ئەؼێذ بضاه شێذ هشجا وەهە لەوىێىەیە ،بە همىوهە:
كع 
(.3اظأٌ الل شیت) واجا (بپرظە لە گىهذەهە)
لە بىەڕەجذا ئەم سظخەیە بەم ؼێىەیەیە:
(.4اظأٌ أهل الل شیت) واجا (بپرظە لە خەڵيی گىهذەهە)
ئەگەس ظەسهج بذەیً سظخەی یەهەم بە ظەلیلەی كعەهەسەهە

یاس لە خەڵيی گىهذ
یاس لە گىهذ هاه شێذ ،بەڵي ى پشظ 
دەصاهشێذ ه ە پشظ 
ەسدەهەوێذ و

ۆژیً و واجا وە د
دەهشێذ هەن گىهذ خۆی ،ئەمە بەپێی ل 
دسوی پێ دەهشێذ بۆیە ئاما ژەهەی ئەم جۆسەػ ڕووهە و ئەوجۆسە ل ە
هشجاهذهاهە دسوظتن.
- 2جێىەڵ هەبىون لە كعەهشدهذا:
ێىەڵی و بێ
ڕوووی و ج 
هابێذ هشجێىذساوەهە ب ەؼێىەیەن ب ێذ هە ها 
ظەسوبەسی پێىە دیاسبێذ ،چىهىە ئاماهج لە البشدن (خزف) هاڕوووی
و جێىەڵی هیە ،بەڵي ى چەهذ هۆواسێيی جشی لەپؽخە هە خۆی لە خەصی
ەگەس ج ێىەاڵ و
ەهەس ب ۆ ئاظاوی و وؼە هە می و پىختی دەبیيێخەوە ،ئ 
كع 
ێؾ و پاػ
ێً و پ 
پێىەڵی پێىە دیا س بىو ئەوا دەبێذ هیچ ج ۆسە هشجاهذه 
هشدهێً ڕووهەداث ،وەن( :ضشب عیس ی مىس ی) ،ئەمجۆسە ڕظخەیە
ێؾ و پاػ بى شێذ ،واجا (عیس ی ) بە بىەسو (مىس ی) ،ب ە
هاه شێذ پ 
ەژماس دەهشێذ ،و هاه شێذ ب ڵێین (ضشب عیس ی) ،چىهى ە
ەسواس ئ 
ب 
جىوش ی هاڕوووی دەبین ،چىهىە ئەوواث هاصاه شێذ هە ئایا (عیس ی )
ڕوووی و
لەوێ بىەسە یاخىد بەسواسە ،بەهۆی هەبىووی مەسجی ها 
هەبىووی ئاما ژەیەن ب ۆ بىەسەهە یاخىد ب ەسواسەهە ئ ەم ج ۆسە هشجاهذهە
ەهەس دیاسهەبىووی ب ەسکاس ،چىهى ە (عیس ی )
سێگە پێ ذسا و هیە ل 
هیؽاهەواوی (ـــَ ،ــَ ،ــــ َ) وەسهاگشێذ لە صماوی عەسەبیذا و
هاجىاهین بڵێین مەبەظذ لێی بىەسە یاخىد ب ەسواسەهەیە .هەسبۆیە
هەبىووی ئەم مەسجاهەی هشجاهذن سێگشی دسوظذ دەواث لەبەسدەم
گەیؽخنی هشجاهذهەهە بە ئاماهجەهەی هە مەبەظذ لێیەحی ،چىهى ە
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امبەس جىوػ بە ؼڵەژان و جێىەڵ بىوو ی
ئەم جۆساهە لە ڕظخە بەس 
ەواث و سێگە پێذسا و هین.
بىەسو بەسواسو جێىذاوی هضسی و جێگەیؽتن د 
ەهیەن و پ ێىەوە بەظدىذا جەنها ئە و هەسەظخاهە

لەژێش مەسجی خعدىە ج

ەهیەن و پێىەوە دەبەظترێىەوە ،هە بەیاسمەحی /و/ی

دەخشێىە ج
ێىذەس بێذ ،وەن( :هاو و هاو ،ئا وەڵىا و و ئا وەڵىاو ،سظخە و سظخە )
ل 
یەهێً لە و هەسەظخە هاوئ ەسهە لەیەهچىواهە لە سظخەدا بەمەبەظتی
ئابىسیىشدن لە صماهذا الدەبشێذ (وسیا عمش أمین.)75- 72 ،1989 ،

 - 1/5جۆسەواوی هشجاهذن لە صماوی عەسەبیذا:
ئاؼىشایە هە هشجاهذن لە صماوی عەسەبیذا گشهگیەوی جایبەحی
پێذساوە و چەهذیً هەسەظخە و بەػ هەن هە جىوش ی ئەم هشجاهذهە
ئەبىەوە ،ه ەسوەن جىسجاوی باس ی لە هشجاهذن هشدووە لە هخێبی
(دالئل الاعجاص) ،دەڵێ" :هشجاهذن یەهێىە لە سێگا وسدەوان ،و لىجف
یدش و
و خۆش ی جێذایە و وا سێيی ظە سظ ىڕهێىەسو هاوا صەیە ،و لە ظ 
جادو دەچێذ ،واج ێً دەبینی هەوجنی باط لێىشاوو ڕەواهترو باؼت رە ل ە
وجًو ظىودی صیاجشی هەیە و كعەصاهترە
وجًو بێذەهگی باؼت رە لە 

ێذەهگیو ڕووهترە واجێً هە البشدن ئەهەیذ ،و لە

ەوجً و ب
لەواحی ه 
ەوجً و البشدهە" (جشجاوی ،ؿ.)146
وجنی هشجێىذساوەهە ڕووهترە ئە و ه 
ئەم وجاهەی جىسجاوی ئە و ساظدیە دەظەملێىێذ هە هشجاهذن هاه شێذ
وجًو دەسهەوجنی وؼە
پؽخگ ىێ بخ شێذ بەڵي ى هەهذێً جاس لە 
ۆس جىاهترو باؼترو ڕووهترو پڕماهاجشە ،چىهى ە
هشجێىذساوەهە ص 
جىسجاو ی لەوە جێذەگاث هە هشجاهذن چ واجایەن دەبەخؽێذ ل ە
صماوی عە سەبیذا و چەهذ بەسباڵوە لە بەواسهێىاهذا .لە صماوی عەسەبیذا
هەهذێک جاس کشجاهذهەکە پێىیعخە (واجب) ،وجۆسێکیتریان دسوظخ ە
ڕەگەص لە صماوی عەسەبیذا دەکشجێىذسێً ،یەهێً لەو

(جائض) .چەهذیً
ڕەگەصە هە الدەبشێذ ب ە صۆسی لە صماوی عەسەبی ب شیدیە لە هاو (الاظم)
1
 ،هاو لە صماوی عەسەبیذا بە مشفىعی  – واجا بضوێىەسی (و) ئەبێذ بە
ەس (فاعل)
بىەس یاخىد هیهاد (مبخذأ) ،الی هەمىوان ئاؼىشایە هە بى 
یاخىد هیهاد (مبخذأ) لە صماوی عەسەبی لە بىەما گشهگەواوی پ ێىهێىاوی
سظخە ،ه ە هاه شێذ پؽخگ ىێ بخ شێً ه ەسوەن چۆن باظىشا وەهە
ەبەس چەهذ هۆواسێً
ەهذێجاس الدەبشێذ ،ل 

ەس ه
(فاعل) واجا بى 
ێذ بىەسەهە
(مفطفی الغ الیینی ، 2006 ،ؿ ،)345لەواهە هاصاه ش 
ەهەس
هێیە بەجەواوەحی ،یاخىد لە جشظان ها وی هابشد سێذ ،یاخىد كع 
خەصدەواث بە دەسهەخعخنی بىەسەهە و ماهەوەی بە ؼاسا وەیی یان
ەهەس مەبەظتی لێی ل ە
ەبەس چەهذیً هۆواسی جش هە سەهگە كع 
ل 
(هعش الضجاج )َ
َ
ؼا سدهەوەی یاخىد ئاما ژە پێ هەهشدهیبێذ .بە همىوهە
(ؼىوؼەهە ؼيا) – لەم سظخەیەدا بەپێی بضوێىەسە وىسجەوان
ەس (فاعل) البشدسا وە و (الضجاج)
(الحشواث) ئ ەصاهین هە بى 
جەواوهەسەهەیە ،بەپێی بضوێىەسە بچىوهەهەی لە وۆجایی وؼەهەدایە،

1

هاو لە صماوی عەسەبیذا بە دوو جۆس دەوجشێذ لە ڕووی سێضماهیەوە،
یەهەمیان هیهاد (مبخذأ) ،و ئەوی جشیؽیان بىەسە (فاعل) و بەؼێيی
جشیص ی هەیە هاو هە ئەویؾ جەواوهەسە ،بەاڵم ئێمە لێرەدا جەنها
مەبەظخمان لە هاو لە دوو جۆسی یەهەمە.
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یاس
بەاڵم لە صماوی عەسەبیذا جلذیش ئەهشێذ واجا ئەوجشێذ ئامشا صێيی هاد 
ێؽتر
هەیە هە ئەگەڕێخەوە ب ۆ (ئەو) ئەبێخە بى ەس .سەهگە ئەم بىەسە پ 
ێؽتر
ێگش پ 
باظىشابێذ بۆیە البشا وە لە سظخەهە چىهىە كعەهەسو گ ى 
ئاگادا سی بابەحی گفخىگ ۆهە بىون ،هە وادەواث پێىیعذ هاواث
بىەسەهە دووبا سە بىەهەوە لە وؼەواهیان و ڕظخەواهیان.
ەس (فاعل) دووبا سە
هەسوەها لە وەاڵمی پشظیاسدا صۆسبەی واث بى 
ەبێذ چىهىە هەسدوو ال ئاگاداسن بە
هاه شێخەوە و جىوش ی البشدن،د 
بىەسە كعە لەظەسهشاوەهە ،بە همىوهە( :أیً هىذ؟) واجا (لەوىێ
بىویذ؟) لە وەاڵمذا( :في املعدؽف ی) (لە هەخۆشخاهە) ،ب ەاڵم ل ە
ئەظڵذا سظخەهە بەم ؼ ێىەیەیە (مً لە هەخۆشخاهە بىوم)
بەهەمان ؼێىە بىەسە البشدسا وەهە لەمجۆسە سظخاهەی هە پشظیاسی ً
یان (مبخذأ) البشدسا وە جیایاهذا.
ەس (فاعل) لە پایە هەسە گشهگەواوی
هەسوەن باظماهىشد ،هە بى 
سظخەیە هە هاه شێذ سظخەیەوی وا سی (جملت فعلیت ) بێبەػ ب ێذ لێی ،
ەس جىوش ی البشدن دەبێذ ،جا
ۆسجاس بى 
بەاڵم لەگەڵ ئەمەؼذا ص 
ەبێذ البب رێذ وەن لە سظخەی
ەهذێىجاس البشدهەهەی بەخىسجیە و د 

ه
ەس هادیاسە و هەهذێىجاسیؾ
(مبنی للمجهىٌ) ئە و سظخاهەی هە بى 
البشدهەهە هەڵبژاسدەیەهە بە چەهذ هۆواسێً ئ ەؼاسدسێخەوە ه ەسوەن
ێؽتر ئاما ژەمان پێىشد.
پ 
ەگەس ؼ ێىاصی گفخىگۆهە
ەس الدەبشێذ ئ 
لە صماوی عەسەبیذا بى 
امبەس بێذ (املخاطب) چىهى ە
ێذ و ب ۆ ه ەس ی ب ەس 
ساظخەوخ ۆ ب 
ەس هێیە ،ب ە
هەمىوان ئ ەصاهین ،هە ئەمجۆسە كعاهە ب ۆ ه ێیە و بى 
البلا ء
همىوهەی ئەم هۆهشاوەیەی (املخىبی ) هە دەڵێ (املخىبی ،ؼشح أبی 
العىب ری ،ؿ:)135
ألم جش أیها امللً املشجی عجائب ما سأیذ مً السحاب
دەبیىین (جش) فەسماهێىە بىەسەهەی هادیاسە و البشدسا وە و لە ئ ەظڵذا (جش
أهذ) ج ۆ هەجبینی ،بەاڵم (أهذ)( ،جۆ) البشدسا وە چىهىە ؼ ێىاصەهە
امبەس ئەڵێ (ج ۆ هەجبینی) ،لەبەسئەوەی ؼ ێىاصەهە
گفخىگۆیە و بە ب ەس 
ەس الببرد سێذ .ه ەسوەها لە ؼێىاصی
مخاگبهیە بۆیە ئاظا ییە ه ە بى 
ەس هاب ێذ بەهیچ ؼ ێىەیەن
بىەسی هادیاس (املبنی للمجهىٌ) بى 
ەبەس
دەسهەوێذ ،چىهىە خۆی ئەم ؼ ێىاصە ب ۆ ؼاسدهەوەی بىەسە ل 
چەهذ مەبەظدێيی دیاسیىشاو یاخىد دیاسیىەهشاو ،وەن لەم
همىوهەیەدا ؼیذەهەیىەوە( :هعش الضجاج) واجا (ؼىؼەهە ؼى ێنرا )
ەس هادیاسە و البشا وە و (صجاج) جێگشەوەیەحی و پێی دەڵێن
لەم سظخەیە بى 
ەس بە مەبەظذ ؼاسدهەوە
(هائب فاعل) واجا جێگشی بى ەس .سەهگە بى 
ەس بە د ڵىیاییەوە ه ەصاهشێذ ئاخ ۆ وێ ؼياهذوویەحی
البشاب ێذ و سەهگە ه 
بۆیە وا وجشا وە.
بەؼێيی جش لەها و (الاظم) ئەواهە هە گشهگی جایبەجیان هەیە لە صماوی
عەسەبیذا جىوش ی البشدن دەبً ئەویؾ (مبخذأ) واجا دەظخپێىەسو
ۆس جىوش ی البشدن
خەبەس ،ئەمجۆسە هاواهە لە صماوی عەسەبیذا ص 
دەبىەوە و البشدن ئەمەػ دەگشێخەوە و جىوش ی دەبێذ.
هەسوەن لەم همىوهەیەی جشدا بە ڕوووی دەسدەهەوێذ البشدو ی
(مبخذأ) لە صماوی عەسەبیذا بەجایبەث لە گفخىگۆی چڕی ه ێىان
دواهذا ،وەن( :هزا اللفش لً) واجا (ئەم وۆؼىە ب ۆ ج ۆ) لە وەاڵمذا
بەسامبەسەهە هە ه ەژاسێىە دەڵێ (فل یر مدخاج؟) واجا (هەژاسێيی
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هەهذێىجاس سظخەیەن بەجەواوی و بە جێىڕا الدەبشێذ بەجایبەث لە

ؼیعشدا (ابً كخیبت ،ؿ ،)182ئەمە لەواجێىذا سوودەداث هە
ظەسەداوێً یاخىد بەڵگەیەن هەبێذ ب ۆ البشدسا وەهە (ابً جنی،
ؿ  .)360ه ەسوەن لە پشظیاسێً هە هەجىاهشێذ وەاڵمی هەبێذ یاخىد
مەبەظذ لە و سظخە پشظیاسیە پشظیاسهشدوی ساظتی هیە بەڵي ى
مەبەظذ لێی ظەسظىڕماهە یاخىد گا ڵخەپێىشدهە وەن( :ما هزا؟) واجا
ەهذێىجاس ب ە بێ وەاڵم دەمێىێخەوە ،چىهى ە

(ئەمە چیە؟) ئەمە ه
مەبەظذ لێی پشظیاسی ساظخەكیىە ه یيە ،یان وەو ى دەوجشێذ (هل أهذ
مجىىن ؟) بەهەمان ؼێىە پێىیعذ بە وەاڵم هاواث.
ەواوهەس (خزف الفضالث) :مەبەظذ ل ەم ج ۆسە البشدهە

 البشدوی جهەمىو ئە و وؼاهەیە جگەلە معىذ و معىذ الیە واجا جگەلە
مشفىعەوان ئەوەواوی جش ئەگشێخەوە ،وەن (مفعىٌ بە ،و ـفە ،و
خاٌ ،و ظشف).
ۆس
ۆس بەسباڵوە و لە كىسئاوی پیرۆصدا ص 
ئەم البشدهە لە صماوی عەسەبیذا ص 
هاجىوە ب ۆ جىاط و ساگشجنی ئیلاعی كىسئاهەهە ،وەن لە كىسئاو ی
پیرۆصدا هاجىوە" :ما ودعً سبً وما كلی" (ظىسة الضخ ی :ایت ) 3
بەواجای (ما كالن) ،ئە و (ن) مفعىٌ بەیە واجا جەواوهەسە لە صماو ی
عەسەبیذا هە بە فەسماهەهەوە ليا وە .هەسوەن ئەم همىوهەیە :
(أعطیذ صیذا دسهما) هە د ەؼێذ بڵێی (اعط یذ ) (ابً علیل، 1997 :
ؿ  )460بەجەنها چىهىە بەجەهیا بەظە ب ۆ پڕهشدوی ئە و بۆؼاییاهە ،و
ێؽتر باظىشابێذ جەواوهەسەوان.
سەهگە پ 
هەهذێىجاس مەبەظذ لە البشدوی ئە و بڕگاهە (فضالث) جەخذ هشدهە

ەس ؼدێيی جش جگە لە و (الجشجاوی ،
لە فەسمان بەجەنها هەن ه 
یضش و یىفع) واجا جەنها باط لە
یأمش و یىهی ،و 
ؿ  )154وەن( :فالن 
فەسمان هشا وە بێ ئەوە باس ی جەواوهەسەوان بياث چىهى ە
مەبەظخەهە جەنها خعدىەپاڵ بىەسەهە فەسماهەوان هەن ؼتی جش.

دەظذ وىسث؟!!) وەن ئەوەی ج ىوش ی ؼۆن و ظەسظىڕمان هاجبێ و
ەواث و وەن بڵێ (مىێ يی ه ەژاسو داماو
با و ەڕ بە گ ىێ و بیرو ه ۆش ی ه 
ەبێ) ئ ەم وێىاهە هەمىو بۆمان
ەجىاوێ وۆؼىێ يی وای ه 

وىا د
دەگىاصسێخەوە لەڕێی ئ ەم ؼێىاصە ل ە البشدن لە ڕووی ظ یيخاهعەوە ،
ەگەس ئەم البشدهە هەبىایە ئەوە هەماهذەجىاوی ئەم دیمەهە
خ ۆ ئ 
خەیااڵویە جىان و پ ڕ ماهایە وێىا بىەیً.
همىوهەیەوی جشی البشدوی (مبخذأ) لە صماوی عەسەبیذا( :الشجل أفضل
مً املشأة) ،و مەبەظذ لەم همىوهەیە (جيغ الشجل أفضل مً
جيغ املشأة) (مدمىد ظلیمان یاكىث ،1985 ،ؿ ،)13واجا (پیا و
باؼت رە لە ژن) لە واجا لۆژیىیەهەی مەبەظذ پێی (ڕەگەصی پیا و
باؼت رە لە ڕەگەصی ژن).
ۆس
صۆسبەی واث لە ؼیعشی عەسەبیذا دەبیىین ؼاع یر البشدوی ( مبخذأ) ص 
ەبەس دوو ه ۆواس یان ب ۆ پ ێىیعتی (وصن و
دووبا سە دەبێخەوە لەالی ،ل 
ێؽتر
كافیە) هە پێی دەوجشێذ پێىیعتی ؼیعشی ،یان لەبەسئەوەی پ 
باس ی لە و بابەجە هشدووە بۆیە الیذەباث لە دێڕەواوی دواجشدا ،بە
همىوهە ؼیعشی ئەم ؼاعیرە(أبى فشج الاـفهاوی ، 1997 ،ؿ:)156
یا خلیلی إن أم جع یر خین یذه ى الضجیج مً علله
سوضت راث خىىة و خضامی جاد فیها الشبیع مً ظبله
لە دێڕی دووەمذا دەبیىین (سوضت) گىصا سەیە (خبر) ب ۆ (مبخذأ)ێيی
البشدساو هە ئەظڵەهەی (هی سوضت) واجا ئە و وەن باخێً وایە لە
ێؽتر
جىاوی و ب ۆن سێداوی ،و جىوش ی البشدو ی (مبخذأ) هاجىوە چىهىە پ 
ئاما ژەی بۆهشاوە (مفطفی عبذالعالم أبىؼادی ،1992 ،ؿ ،)17و
ەس البشدوی (مبخذأ) بە
ؼاع یر ب ۆ پ ێىیعتی ظ ەسواهەی پەهای بشدۆجە ب 
ێؽتر باط هشا وە و ئاما ژەی بۆهشاوە.
بیاهىوی ئەوەی پ 
 البشدوی هشداس (خزف الفعل) :البشدوی هشداس ب ەؼێ يی باش یپڕهشدۆجەوە لە بابەحی البشدن یان هشجاهذن .هاجنی هشداس لە صماو ی
ەس هشدا سە وادەواث
ەهێىێذ و ه 

عەسەبیذا بىەسیؾ بەدوای خیذا د
ەداحێ.
ێذ و هێزو جىاهای (ضمت)ی د 
ەس (مشفىع) ب 
بى 
البشدوی هشداس صۆسبەی واجەوان بەمەبەظتی واسئاظاوی الدەبشێذ ل ە
واثو ظاثو بەواسهێىاوی
صماوی عەسەبی وە یاخىد بەمەبەظتی هەمی 
ەس هشجاهذوی یاخىد البشدو ی
هەمتریً وصەی جەظخەیی پەها دەبشدسێخە ب 
هشداس (فعل) لە صماوی عەسەبیذا .بە همىوهە لە خاڵەحی هەڵيىجاهە
دص چىهە ظەسیان خا وەن ماڵ هاواسدەواث و دەڵێ:
ەس مااڵو 
ظ 
(الىجذة ،الىجذة) واجا (یاسمەحی ،یاسمەحی) و لە بىەڕەجذا (أطلب
واثو جشطو دڵەڕاووێ واث بەش ی
ەبەس هەبىووی 
الىجذة)یە ،بەاڵم ل 
ەظەس وؼە گشهگەهە
ئەوە هاواث هەمىوی بڵێ ،جەنها جەخذ ل 
ەیەوێ ب ە

دەواث هە هەمىو لێی جێبگەن و هەمىو واجاهە بگ
هشدا سەهەؼەوە ئەویؾ وؼەی (الىجذة)یە واجا یاسمەجیەهە.
هەسوەها لەواحی فەسمان هشدهذا بە وا سێً هە مەبەظذ لێی هشدو ی
بێذ یاخىد هەهشدن ب ێذ ،لە صماوی عەسەبیذا هشدا سەهە جىوش ی
ەبێذ و جەنها (مفعىٌ بە) جەواوهەسەهە دەسدەخەن ،چىهى ە
البشدن د 
بەجەهیا جەواوهەسەهە واجای فەسمان هشدهەهەػ دەدا ،وەن( :الاظذ)
واجا (اخزس الاظذ) یاخ ىد وؼ ەی (إیان ) بەواجای دووسبىەوە د ێذ ه ە
ئەمەػ فەسماهە ب ۆ خۆی وئەمە ؼێىاصێکی جایبەجە ب ۆ کاجێکی جایبەث.

 - 1/2الیەهە لێىچىوەواوی هشجاهذن لە هەسدوو صماوی وىسدی و
ی ظیيخاهعیەوە:
عەسەبی لە ڕوو 
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ۆس صیاجشە لە جیاواصییەوان لەهێىان
لێىچىوەوان لە بابەحی هشجاهذن ص 
یاسمەجیذەس دەبێذ ب ۆ ئە و خ ىێىەساهەی

هەسدوو صماهذا ،هە ئەمە
دەیاهەوێذ یەهێً لەم صماهاهە فێربً و ؼا سەصایی جێذا وەسگشن.
هشجاهذن دیاسدەیەوی باوو بەسفشاواهە لە بەواسهێىان لە هەسدوو
صماهذا .هەسوەها صۆسبەی ب ەؼەواوی ڕظخە ل ە هەسدوو صماهذا
دەهشجێنرێذ.
ەس (فاعل) لە هەسدوو صماهذا بىوهیان هەیە ،بەاڵم
هشجاهذوی بى 
مەسجی هشجاهذهەهە دەبێذ ئامادەبێذ.
مەسجی هشجاهذوی ب ەؼەواوی ڕظخە لە هەسدوو صماهذا لەیەهتریەوە
ه ضیىە ،بە همىوهە م ەسجی یەهەم ب شیدیە ل ە بىووی ئاما ژەیەن ب ۆ
هشجێىذساوەهە و جێىەڵ هەبىووی واجای ڕظخەهە الی بەسامبەس.
هشجاهذوی هشداس لە هەسدوو صماهذا بىووی هەیە ،و هشدا سی سابشدوو و
ساهەبشدوو ،هشدا سی داواوا سی جىوش ی هشجاهذن دەبً ،چىهىە جێی
ێؽتر باس ی لێىە هشا وە بۆیە دەهشجێىذسێً.
امبەس هییە ،پ 
ظەسهجی بەس 
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.5 . 5ئەوەی جێی جێبیيیە و لێىچىیەوی ج شە لە هەسدوو صماهذا ب شیدیە لە
دۆخذاوی هشدا سە ب ۆ بىەسو بەسواسەوان لە صماوی وىسد ی و
عەسەبیؽذا.
ی و عەسەبیذا بە ڕێژەیەوی بەسچا و دەهشجێنرێً،
ەسواس لە صماوی وىسد 
 .6ب 
امبەس بىو
ەگەس ب ەسواسەهە خىدی خۆی جێگەی پشظیاسی بەس 
بەاڵم ئ 
ەوێ ،چ ۆن ،لەگەڵ وێ ب ێذ )
یاس بياث بەم ئامشاصاهە( :ب 
وەن پشظ 
ئەوا هابێذ بىشجێنرێذ ،چىهىە ئاماهج لە و گفخىگۆیە لە وؼەی
ەؼێذ بىەس یاخىد

بەسواسدایە هەن بىەس یاخىد هشداس ،بۆیە د
ێىێذ و
ەسواس دەبێذ بم 
هشداس یاخىد هەسدووهیان بىشجێىذسێً ،بەاڵم ب 
الهەبشێذ.
 . 7سظخەی لێى ذسا و لە هەسدوو صماهذا بىووی هەیە ،بۆیە بەؼێيی صۆسی
هشجاهذوی سظخە بەجەواوەحی دەهەوێخە ئەم جۆسە لە سظخە لە
هەسدوو صماهذا ،بەهۆی دووسو د سێژیەوە و هشجاهذن ئامشا صێىە ب ۆ
ەهەس خەصی ب ە
ەوێذ و كع 
ئاظاهيا سی و هەمتریً هیالن بىووی د 
وىسجیە بۆیە پەها دەبەهە ب ەس هشجاهذوی سظخە ل ەم ؼ ێىاصە لە سظخاه ە
لە هەسدوو صماهذا.
ەهابشدهەبەس

 . 8جێىاوەوان (الضمائش) لە هەسدوو صماهذا هۆواسێىە ب ۆ پ
ێذ و
هشجاهذن ،چىهىە ج ێىا و دەجىاهێذ جێگای وؼە هشجێنراوەهە بگ ش 
سظخەهە لە ڕووی ظیيخاهعەوە ب ەڕاظتی بهێڵێخەوە و هێؽەی
جێگەیؽخنی ب ۆ دسوظذ هەواث.
ەسهادیاس (مبنی للمجهىٌ) لە هەسدوو

ەس لە سظخەی بى
 . 9هشجاهذوی بى 
ێذ و وؼەیەوی
ەس دەبێذ البب ر 
صماهذا مەسجی هشجاهذوی بىەسە ،واجا بى 
جش ج ێگشەوەی بێذ لەوجۆسە سظخاهە ،وەن :خاه ىەهە ڕوخێنرا (هذم
ەس هادیاسە و هەط هاصاهێذ وێ ڕوخاهذویەحی.
املنزٌ) دەبیىین هە بى 
 . 10هەسوەن باظمان هشد ل ەم چەهذ الیەهەوە لە ڕووی ظیيخاهعەوە
لە دیاسدەی هشجاهذن هەسدوو صمان ل ێىچىهێيی باؼیان هەیە ،ه ە
یاسمەحی خ ىێىەسی هەسدوو صمان دەداث و هێؽەواوی ل ەم دیاسدەیە
هەمذەواجەوە.

 - 2/2جیاواصییەواوی دیاسدەی هشجاهذن لە صماوی وىسدی و
عەسەبیذا:
پاػ ئەوەی باس ی ل ێىچىەواوی هەسدوو صماهمان هشد لەم
دیاسدەیەدا ،بەاڵم ئەم دیاسدەیە بەدەسهیە لە جیاواصی هە دەبىە
ظ ەسچاوەی هێؽە ب ۆ خ ىێىەسی هەسیەهێً لەم دوو صماهە،
جیاواصیەواهیؾ ب شیخین لە چەهذ خاڵێً یان لە چەهذ الیەهێىەوە
جیاواصن ،لەواهە:
 - 1لەڕووی صاسا وەوە صماو ی عەسەبی صۆسجشیً صاسا وەی ب ەواسهێىاوە ب ۆ
ئەم دیاسدەیە لەواهە( :كطع ،خزف ،اضماس ،ایجاص ،اكخفاس)،
بەاڵم لە صماوی وىسدیذا سەهگە چەهذ صاسا وەیەوی هەم بێذ وەن :
(هشجاهذن ،البشدن) ،هە ئەمە الی خ ىێىەسی صماوی عەسەبی جىش ی
بياثو هەصاهێذ

هێؽە دەبێخەوە سەهگە جىوش ی ظ ەسلێدێىذاوی
مەبەظذ چیە ل ەم صاسا وە جیاواصاهە ،بۆیە ب ە پ ێىیعتی د ەصاهین ه ە
ەیً و سێىەوجً ل ەظەسی وەن( :خزف) ب ۆ
صاسا وەوان دەظدىیؽان بى 
ەسەبی و (هشجاهذن) ب ۆ صماوی وىسدی بەواسدەهێنرێذ.
صماوی ع 
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ؼ ێىاصی صهجیرەیی وؼ ەوان و سیضبىووی هەسەظخەوان لە سظخەدا ل ە
صماوی عەسەبی جیاواصە لە صماوی وىسدی ،ب ۆ همىوهە صماوی عەسەبی
ەگەس سظخ ەهە هشدا سی بێذ م ەسجە ب ە
بە هشداس دەظخپێذەواث ،ئ 
هشداس دەظخپێبياث پاؼان بى ەسو جەواوهەسەوان ،بەاڵم لە صماوی
وىسدی بەپێچەواهەوەیەو دەبێذ هشدا سەهە بىەوێخە وۆجایی
سظخەهەوە ،چىهکە ڕظخەی صماوی کىسدی ظەسەو ڕیضبىووی (
ەبەس ئەم جیاواصیەیە
ەس ل 
بکەس ،بەسکاس ،کشداس)ی هەیە ،ه 
جیاواصی لە دیاسدەی هشجاهذهیؾ سوودەداث .لە صماوی عەسەبی
ەس لەپێؾ هشدا سەوە بێذ ئەوە پێی دەوجشێذ (جلذیم و
ەگەس بى 
ئ 
جأخیر) و وا دەواث لەواحی ؼیىشدهەوە بۆی بىج شێذ ،وە بىەسی
هشدا سەهە هشجێىذساوە و (جلذیش) دەهشێذ بۆی هە لە سووه ەؼذا
یاس هیيە .واجا جەنها لە ئاظتی كىوڵ (بيیت عمیلت )
هیچ ؼد ێً د 
بىووی هەیە ،بە همىوهە( :الىلذ یشول الىشة) واجا (و ىڕەهە ؼەقی
ەگەس ئەم سظخەیە لە صماوی عەسەبی ش ی
لە جۆپەهە هەڵذا) ،ئ 
بىەیىەوە (إعشاب) ئەوا (الىلذ) دەبێخە بىەسی هشدا سێيی هادیاس
ەظخپێىەس (مبخذأ) و بەوهۆیەؼەوە بىەسی هشدا سی

یاخىد دەبێخە د
یاس دادەهشێذ هە بگەڕێخەوە ب ۆ ئە و (هى) ،
(یشول) بە جێىاوێيی هاد 
ەگەس ظەیشی همىوهە وىسدییەهەی بىەیً دەبیىین هێؽەی
بەاڵم ئ 
هیە و سظ خەهە دوو سە لە هە مىو هشجاهذهێىەوە  .ئەمە دەبێخە
ەگەس خ ىێىەسێً بیەوێ
هۆواسێً ب ۆ جێىەگەیؽتن لەم صماهە ه ە ئ 
ێنێ.
ئەم صماهە بخ ى 
بىووی سظخەی بێ هشداس جایبەجمەهذیەوی صماوی عەسەبیە و لە صماوی
وىسدیذا بىووی هیە ،وە ئ ەم ج ۆسە سظخەیە (الجملت الاظمیت) ل ە
ڕوودەداث و دیعاهەوە ئە و بەؼەی

صماوی عەسەبیذا هشجاهذن جیایذا
هە هشجێىذساوە (جلذیش) دەهشێذ بۆی.
ٌ َ
ْ
هەسوەن له كىسئاو ی پیرٶصدا هاج ىەُ :
عمي ف ُه ْم ال
(ـ ٌم ُبى ٌم
ًَ َ
شج ُع ىن) (ظىسەحی البلشة :ئایەحی  )١١ئەمە هشجاهذو ی (مبخذأ)
هشا وە هە لە وىسدی وەسگێڕاوی ب ۆ هشا وە دەڵێن( :هەڕن اڵڵ ً
و ىێشن ) دەبيىین لە عەسەبیذا هشجاهذوی مبخذأ هەًە ب ەاڵم ل ە
وىسدی ئە و هشجاهذهە سو وی هەداوە وڕظخەهە جەواوە ،چىهى ە
(جملت اظميت) بىووی هيە لە صماوی وىسدیذا.
ەسواس (الفضالث) لە صماوی عەسەبیذا
هشجاهذوی جەواوهەس یاخىد ب 
صیاجشو صۆسجشن بەساوسد بە صماوی وىسدی ،چىهىە بضو ێىەسەوان
(خشواث) وەسدەگشن ،بۆیە ئاظاهتر دەهاظشێىەوە ،وە ه ۆواسێيی جش ب ۆ
یاجش هشجاهذوی لە صماوی عەسەبیذا دەگەڕێخەوە ب ۆ ظشوؼتی ئە و
ص 
صماهە ،لە صماوی عە سەبیذا (معىذ و معىذ الیە) هەیە هەوا
هاه شێذ دەظدبەسداسی بب ین لە سظخەدا و جگە لەوان ئەوەواوی جش
ەهشێً و دەؼێذ البب رێً بەمەػ وادەواث

بە (فضالث) هاوصەهذ د
یاجش سووداوی هشجاهذوی ئەم بەسواساهەی جیا
هە صماوی عەسەبی ص 
َ
ُ
الخىث) جىث واجا جىو ،جىوػ
(ؼشبذ
سوودەداث .بە همىوهه:
هاخىسێخەوە بەڵک ى ؼەسبەجەکەی ئەخىسێخەوە  ،بۆیە ڕظخەکە
ُ
َ
الخىث).
(ؼشبذ
لەبىەسەجذا بەم ؼێىەیەیە:
عفیر ِ
صۆسجشیً هشجاهذن لە صماوی وىسدیذا لە سظخەی لێى ذساودا
سوودەداث بەپێچەواهەی صماوی عەسەبی لە یەن سظخەدا صۆسجشیً
هشجاهذنو (جلذیشاث)ی جیا سوودەداث .ل ەم ڕووەوە صماو ی وىسد ی
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ی و ئیىگلیزی صۆسجشیً
لە صماوی ئیىگلیزیەوە ه ضیىە ،صماو ی وىسد 
هشجاهذن لە سظخەی لێى ذساوەوان سێدێذەچێذ بەپێچەواهەی صماوی
عەسەبیەوە هە ڕەهگە ئەمە بگەڕێخەوە ب ۆ جیاواصی لە (فئە) ی
هەسدوو صماوی وىسدی و عەسەبیذا.
جیاواصی لە ؼێىاصی جێىاوی هەس ی ظەسبەخۆو لياو لە هەسدوو
صماهذا وادەواث هە جیاواصی هەبێذ لە ؼێىاصی هشجاهذهەهە .
صماوی عەسەبی جیاواصی هەیە لە جێىاوی ليا وی یەن هەس ی و دوو
هچو و ىڕ ،بۆیە خ ىێىەسی هەسدوو ئەم
یاوی و چىا سی و 
هەس ی و ظ 
صماهە دەبێذ ئەوە بضاه ێذ ه ە جیا وا صی هەیە لە ج ێىاوەوان و
واج ێً وؼەیەن الدەبشێذ لە صماهێً ل ەم صماهاهە و ویعتی
جێىاوێً ج ێگەهەی بگ شێخەوە دەبێذ بەپێی ژما سەی هەظە
بياثو بەپێی ئەوە جێىاوەهە دابنێ.
ەژماس 
هشجێىذساوەوان ئ 
ەسەبی و وىسدیذا بىووی هەیە ،بەاڵم ب ە
هشجاهذوی پیذ لە صماوی ع 
ظاث و واث جیاواصی هەیە و بەپێی یاظا و سێعای صماهەواوی
كەباسە و 
دەگۆڕدسێذ .ب ۆ همىوهە لە صماوی عەسەبی بە یاظای سێضماوی
(إلخلاء العاهىین) لە دوو وؼە سەث

گەیؽخنی دوو پیتی بێ خشهە
دەهشێخەوە هە وۆجایی وؼەی یەهەم و ظەسەجای وؼەی دووەم
ڕووبذاث بۆیە بە یاظا یەهێىیان الدەبشێذ ،وەن:
(معلمى الفف) هە لە بىەڕەجذا (معلمىن الفف) دەبیىین
هەسدوو پیذ (ن اٌ) دوو ظاهینن بەدوای یەهذا هاجىون بۆیە
صمانو كىسظ ە
ەظەس 
پیتی (هىن ) الدەبشێذ چىهىە هاخ ىێنرێخەوە ل 
ب ۆ صمان ،بەاڵم ئەم ؼ ێىاصە لە هشجاهذهە لە صماوی وىسدیذا بىوو ی
هیە ،سەهگە هەهذێً ج ۆسی جش هەبێذ هە لە صماوی وىسدیذا
ەبێذ و ل ە صماوی عەسەبیذا هیە لەواهە وا سی هاجەوا و هە جەنها
ه 
ئەماهەن( :ە ،بىو ،دەبێذ) هە لە بىەڕەجذا لە چاوگی (بىون)
وەسدەگیرێً.
ەسەبی و
هەسوەها ئامشا صی پەیىەهذی (خشوف العطف) لە صماوی ع 
وىسدی جیاواصن ،و لە صماوی وىسدیذا هە چەهذ وؼەیەن
ەبێ بىووی (و) دەهىظشێخەوە ،بەاڵم
دەخشێخە هێىان دوو هەواهە ب 
لە صماوی عەسەبیذا ه ە چەهذ وؼەیەن دەهىظشێذ لەهێىان دوو
هەواهەدا ئەوا (و) دادەهشێذ لەهێىان هە مىو دوو وؼەیەن.
صۆسجشیً هشجاهذوی پیذ لە صماوی عەسەبیذا بىووی هەیە بە بەساوسد
بە صماوی وىسدی.
هۆواسێيی جش لە هۆواسەواوی بىووی هشجاهذن لە صماوی عەسەبی بە
یاجش لە صماوی وىسدیذا بىووی (اؼخلاق)ە ،هە ئەم
سێژەیەوی ص 
یاجش هشجاهذوی وؼ ەوان و جێگشەوەیان ب ە
ئامشا صە یاسمەجیذەسە ب ۆ ص 
ُ
َ
الطالب اللغت) ئ ەم ڕظخەیە
(دسط
(مؽخم)ە هشا وەوان .ب ۆ همىوهه:
ەگەس (اؼخلاق)
جەواوە وهیچ کشجاهذهێکی جیا هیە ،بەاڵم ئ 
ٌ
(داسط للغت)،
بەکاسبهێىین ئەوە کشجاهذوی جیا ڕو و دەداث ،وەک:
ێؽىوجش دەگشێخەوە.

کە جێگەی ڕظخەی پ
بىووی هشجاهذوی خشواث جا یبەجە بە صماوی عەسەبی ،چىهىە صماهێيی
ەسەبی و چەهذیً جاس
(خشوی)یە و جایبەجمەهذیەوی جایبەجە بە صماوی ع 
جىوش ی هشجاهذن دەبێذ بە یاظا بە همىوهە لە وا سی داخىا صی،
ْ
وەنْ :
(كل)( ،اه ُخ ْب) و چەهذەها همىوهەی جش.

-1

-2

ئەهجامی ج ىێژیىەوە و ئا سیؽەواوی وەسگێڕان لە عەسەبیەوە ب ۆ وىسدی:لە ئەهجامی ئەم ج ىێژیىەوە بەساهبەسییەی هێىان صماوی کىسدی وصماو ی
عەسەبیذا لە با سەی کشجاهذن لە ظیيخاکس ی هەسدوو صماهذا گەیؽخین
بەوەی کە لە چەهذیً ڕوودا هاوؼێىەن وەک هۆکاسەکاوی پەهابشدهە
ەس کشجاهذن وم ەسجەکاوی وهەسوەک لە پێؽتردا ئاما ژەمان پێکشدووە،
ب
وە لە چەهذیً الیەهیتردا جیاواصن وەک ظیعخە می صماهەوەوی
هەسدووصمان وجۆسەکاوی کشجاهذن وجێگشەوەکاوی ووؼەی کشجێى ذساو،
ەس ئا سیؽەکاوی
بۆیە بە پێىیعتی د ەصاهین کە جیؽک بخەیىە ظ 
وەسگێڕان وەک دەسەهجامی ئەم ج ىێژیىەوە بەسامبەسکاسیە.
گىماوی جێذا هییە ،هە وەسگێڕان وا سێيی كىسظە و وەسگێڕەوان
جىوش ی چەهذیً گیروگشفذ دەبىەوە ،یەهێً لە و هێؽاهەی ه ە
ڕووبەڕوویان دەبێخەوە ب شیدیە لە وەسگێڕاوی باب ەث لە صماوی عەسەبیەوە
ی و بەجایبەجیؾ لە دیاسدەیەوی سوووی وەن هشجاهذن .بۆیە بە
ب ۆ وىسد 
ەگەس لێڵی یان
ەس ئەم الیەهە و ئ 
پێىیعخمان صاوی ه ە جیؽً بخەیىە ظ 
بەسچاوڕوووی جیا هییە ئەوە سوووی بىەیىەوە و الهیىەم وەسگێڕەوان و
خ ىێىەسان ئاگاداس بىەیىەوە پێؽىەخخە لەم هێؽە و گشفخاهە ،لەماهە:
ؼ ێىاصی ج ێگشەوەی (  )proواجا جێىاوەوان جا چ ظەسبەخۆبً یان
ەسگێڕ جىوش ی گشفذ دەواث لە دیاسدەی هشجاهذهەهە ،چىهىە
لياو و 
یاس هەماوە و هشجێىذساوە لەگەڵ
سظخەهە ب ۆ خۆی ب ەؼێيی لێ د 
ئەمەؼذا جێگشەهە هە وەسدەگێڕدسێذ ب ۆ صماو ی وىسدی ڕەهگە
هەجىاهێذ وەن دەكە عەسەبیەهە واجاهەی بەجەواوەحی بذاث،
بەجایبەث واج ێً ه ە صماوی عەسەبی جیاواصی دەواث لەهێىان
ەس
هچو وۆی و ىڕ و هچ ،ه 
هچو دوواوی و ىڕ و 
جێگشەوەی و ىڕ و 
ەسگێڕ
یاواص دەبێذ یاخىد دەبێذ و 
لەبەسئەمەیە هە واجاهەی ج 
دووسهەوێخەوە لە هشجاهذوی وؼەوان جا بخىاهێذ واجاهەی ؼاهب ەؼاوی
واجا جەواوەهەی دەكە عەسەبیەهەیە ،بە همىوهە( :رهبذ معخعجلت)
ەس
ئەم سظخە عەسەبیە ئاما ژە دەواث بە چەهذ ؼدێً لەواهە( :بى 
هشجێىذساوە و بىەسەهە هچە بەهۆی بىووی (ث) بە هشدا سەهەوە ليا وە)،
ەس صماوی وىسد ی
بەاڵم واجێً ئەم سظخە ظادەیە وەسدەگێڕدسێذ ب ۆ ظ 
دەبێذ بە ( :سۆیؽذ بەپەلە ،یان هچەهە بەپەلە سۆیؽذ) دەبیىین
هەسدوو سظخە هەمان واجای سظخە عەسەبیەهە هابەخؽێذ ،چىهى ە
سظخەی یەهەم دەظدىیؽاوی سەگەصی خا وەن بابەجەهە هاواث ،و
سظخەی دووەم هە ئاما ژە بە سەگەصەهە دەواث هشجاهذهەهەی جیا
هەهشاوە و سظخەهە وەن خۆیەحی بەبێ بىوو ی هیچ ئامشا صێيی گ ىێضاهەوە
ىاـش الخد ىیل) هە هەسوەن چۆمعيی باس ی لێىە دەواث.
(ع 
ەبێ بىووی هیچ
ئە و سظخاهەی هە پێىهاجىون لە (مبخذأ وخبر) ب 
هشدا سێً :ئەم جۆسە سظخاهە گەوسەجشیً هێؽەی صماهەواوی ب ۆ
ەس صماوی وىسدی دسوظذ دەواث ،چىهىە صماوی وىسد ی
وەسگێڕی ظ 
ەس صماو ی
لەوجۆسە سظخاهەی هیە و پ ێىیعخذەواث هە وەسدەگێڕێخە ظ 
یرۆص ئەم
وىسدی بیياجەوە بە بىەسو هشداس ،بەجایبەث لە كىسئاوی پ 
هێؽەیە دەسدەهەوێذ بە ڕوووی ،چىهىە خىای گەوسە و میهشەبان بە
مەبەظدێً یەهێً لە و هەسەظخاهەی ئە و ج ۆسە سظخەیەی البشدووە،
ەبً و
ەس صماوی وىسدی جىوش ی گشفذ د 
هەچی هە وەسدەگێڕدسێذ ب ۆ ظ 
ئە و واجایەی هە ئایەجەهە مەبەظدیەحی لێی لە صماهە و ەسگێڕدساوەهە
جامو چێژی خۆی لەدەظذ
بۆی هەظتی پێ هاهەیً یاخىد جىاوی و 
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دەداث ،بە همىوهە وەن ل ەم ئایەجە پیرۆصەدا هاجىو ە( :ففىذ وجهها
وكالذ عجىص علیم) (ظىسة الزا سیاث :ایت  )29لە بىەڕەجذا سظخەهە
بەم ؼ ێىەیەیە (أها عجىص علیم) بەاڵم لە خۆش ی هەواڵەهە و ل ە
ظەسظىڕماوی كعەهەسەهە (مبخذأ)ەهەی البشد هە (أها)یە ،بەاڵم ه ە
ەس صماوی وىسدی دەبێذ بە (وحی :پیرێژهێيی هەصۆهم )
وەسدەگێڕدسێخە ظ 
دەبیىین هە سظخەهە جەواوە و ئە و واجای ظەسظىڕماهە صۆسە و هەمی
واجە لە خ ۆؼیا هە مەبەظدێتی خىا گیان هاگاث پێمان لە وەسگێڕدساوە
ەس ظ ەسچاوە
ەس دەبێذ بگەڕێىەوە ظ 
وىسدییەهە ،چىهىە ئەواهیؾ ه 
عەسەبیەوان ب ۆ لێيۆڵیىەوە لە واجای وؼەوان (مجاهذ أبىالفضل:
 ،2016ؿ.)66
 - 3هێؽەی جیاواصی صاسا وەوان و جایبەجمەهذی صماهەوان بەؼێ يی ج شە
ەسگێڕ دەبێخەوە ل ە بابەحی
لە و گشفخاهەی هە ڕووبەڕووی و 
هشجاهذهەهە ،هەسوەن باظمان ل ێىە هشدووە صماوی عەسەبی چەهذیً
صاسا وەی ج ۆساوجۆس بەواسدەهێىێذ ب ۆ ئەم بابەجە بەپێچەواهەی
صماوی وىسدی هاجىاه شێذ ظىد لە جۆساوجۆسی صاسا وەوان وەسبگیرێذ.
ەهذێىجاس هێؽەهە لەوەوە ظ ەسچاوە دەگشێذ هە وەسگێڕاوی پ یذ

 -4ه
بە پیتی بۆدەهشێذ هەن بەپێی واجا ،هە ئەمەػ وادەواث وؼە
هشجێىذساوەهە بب ێخە هێؽە و مەسجی ڕوووی سظخە لەدەظذ بذاث
یاخىد ئاماهجی هشجاهذهەهە لەدەظذ بذاث وڕەهگە بب ێخە هۆی
گۆڕینی جۆسی کشجێىذساوەکە لە اماهەکەی جشدا.
ەظەس ئە و صماهەی هە وەسی دەگێڕێذ (كذ سیە
 - 5صاڵبىوی صماوی دایً ب 
هىولي ی و ظه ی وعجت ،2016 :ؿ  ،)122- 121ئ ەم خاڵە سەهگە
ەسگێڕ
واسداهەوەی خشاپ ی هەبێذ لە بابەحی هشجاهذهەهە ،چىهىە و 
هاجىاهێذ هە مىو واث خۆی د ەسواث لە هەژمىووی صماوی دایً و
ەجىاوێ بەباش ی

ۆس وسیا هەبێذ سەهگە ه
ەگەس ص 
وا سیگەسییەواوی ،بۆیە ئ 
وا سی وەسگێڕان ب ۆ ئە و بابەجاهەی هە هشجاهذوی جێذا هشا وە بياث.
ەسگێڕ دەبێخەوە لەم ڕوەوە
هەسوەها چەهذیً هێؽەی جش سووبەڕووی و 
ەوان و وؼ ە هاوجاوان
وەن جیاواصی أظلىب و جیاواصی واجای وؼ 
بەجایبەث لە دیاسدەی هشجاهذن ،ئەمەػ پ ێىیعتی بە وەسگێڕێيی
ەژێش هەژمىووی هەسدوو
لێهاجىو و ؼا سەصا هەیە جا خۆی د ەسواث ل 
صمانو بخىاه ێذ بە ؼێىاصێً دەكەوان وەسگێڕێذ هە م ەسجەواوی

ێذ و لەهەمان واجذا واجا بىەڕەجیەهەی خۆی
هشجاهذوی جیا بى ش 
لەدەظذ هەداث .

ظەسچاوەوان
کىسدی:

 .4ڤیان ظلێمان خاجی ،هەسەظە بەجاڵەوان لە سواهگەی ج یۆسی
دەظەڵذ و ب ەظدىەوە ،هامەی دهخۆسا ،وۆلێجی صمان ،صاهيۆی
ظەاڵخەدیً ،هەولێر.2007 ،
ەس كادس ،ڕظخەی باظمەهذ لە صماوی
.5کاسوان عىم 
کىسدیذا،مەڵبەهذی کىسدۆلۆجی ،ظلێماوی.2008،
.6مدەمەد مەخىیی و هەسمین عىمەس ،مۆدێلی سێضماوی وىسدی،
ؼا سەواوی ظلێماوی.2004 ،
.7مەهاباد کام یل عەبذولاڵ ،چەهذ کشدەیەکی ظ یيخاکس ی ل ە
ؼ ێىەصاسی هەوسامیذا ،هامەی دکخ ۆسا ،وۆلێجی صمان ،صاهيۆی
ظلێماوی.2010،
.8وسیا عمش أمین ،ئاظۆیەکی جشی صماهەواوی،هەولێر .2004

عەسەبی:
.1
.2
.3
.4
.5

.6

.7
.8
.9

. 10
. 11

ەس عەلی ،بەظتن و هشجاهذن لە وىسدیذا ،هامەی ماظخەس ،
ەهش عىم 
.1ب 
ی
وۆلیجی ئاداب ،صاهيۆ  ظەڵحەدیً ،هەولێر.1992 ،
یاس علی هماٌ ه ەسیم ،سێضماوی وىسدی سواهگەیەوی بەسهەمهێىان و
.2د 
گ ىێضاهەوە ،هامەی ماظخەس ،وۆلێجی پ ەسوەسدە ،صاهيۆی ظ ەاڵخەدیً،
هەولێر.2002 ،
ەبذولجەباس معخەفا مەعشوف ،دسوظخەی ف ش ێض لە صماوی

.3ع
وىسدیذا ،هامەی ماظخەس ،وۆلێجی صمان ،صاهيۆی ظلێماوی.2005 ،

. 12
. 13
. 14
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اللشآن الى شیم.
أدب الياجب :ابً كخيبت ،عبذ هللا بً معلم ،بیروث :داس
املعشفە ،ط.1997 ،1
الاـل في الىدى :ابً العشاج ،بیروث :مؤظعت الشظالت ،
د.ط.1985 ،
الاغاوی :أبى فشج الاـفهاوی ،بیروث ،داس إخیاء الترار العشبی،
ط ، 2ج.1997 ،22
الترجمت ب ین هظام ی اللغخ ین :العشب یت والترهیت (ملاسبت داللیت) ،
كذ سیت هىوليی وظهی وعجت ،مجلت العشبیت والترجمت ،العىت
العابعت ،العذد .2016 ،26
جشجمت كىله حعالی ( :أواد أخفیها )...دساظت ملاسهت ب ین جشجماث
معاوی اللشآن ال ی اللغت إلاهجلیزیت :مجاهذ أبىالفضل ،مجلت
العشبیت والترجمت ،العىت العابعت ،العذد .2016 ،26
جامع الذسوط العشبیت ،مفطفی الغ الیینی :أخمذ صهشة  ،داس
الىخاب العشبی ،بیروث – لبىان ،ج.2006 ،2
الحزف البالغی في اللشآن الى شیم :مفطفی عبذالعالم
أبىؼادی ،اللاهشة :مىخبت اللشان ،د.ط.1992 ،
الحزف في اللغخین العشبیت والاهجلیزیت و داللخه – دساظت
وـفیت جلابلیت  :جالس ظاالس أخمذ ،أطشوخت دهخىساه في
الجامعت إلاظالمیت العاملیت /مالیزیا.2015 ،
الحزف والخلذ یش في الىدى العشب ی :أبى املياسم ،اللاهشة :داس
غشيب( ،د.ط)2008( ،م).
دالئل الاعجاص :عبذ اللادس الجشجاوي ،صححه :الؽيخ مدمذ
ّ
عبذه ومدمذ مدمىد الؽىليطي ،علم عليه :مدمذ سؼي ذ
سضا ،اللاهشة :مطبعت مدمذ علي ـبيذ وأوالده ،ط،6
1960م.
البلاء العىب ری،

دیىان أبی الطیب املخىبی :املخىبی ،ؼشح أبی
بیروث ،داس املعشفت( ،د.ط)( ،د.ث).
ؼشح ابً علیل علی ألفیت ابً مالً :عبذهللا بً عبذالشخم ً
ابً علیل ،بیروث :داس الىخب العلمیت ،ط.1997 ،1
ظاهشة الخد ىیل في الفیغ الفشف یت :مدمىد ظلیمان یاكىث ،
إلاظىىذ سیت ،داس املعشفت الجامعیت ،د.ط.1985 ،
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ظاهشة الحزف في الذسط اللغىي ،إلاظىىذسيت :داس الجامعيت ،
د.ط1980( .م).
الىخاب :ظ یبىیه ،أبى بؽش بً كىبر ،جدليم وؼشح :عب ذ
العالم مدمذ هاسون( ،بیروث :عالم الىخب ،ط1983 ،1م.
اليلیاث :معجم في املفطلحاث والفشوق اللغ ىیت :أبىالبلا ء
الىف ىی ،بیروث :مؤظعت الشظالت ،ط.1998 ،2
الععىشی ،ث :مدمذ عثمان ،

اللباب في علل البىاء :أبی البلاء
اللاهشة ،مىخبت الثلافت الذیيیت ،ط.2009 ،1
الجىهشی :اعخنی به خلیل مأمىن ؼیما ،

معجم الصحاح:
بیروث :داس املعشفت ،ط.2008 ،3
املعجم الىجیز :د.ـالح الذیً الهىا سی ،بیروث :داس ومىخبت
الهالٌ ،د.ط.2007 ،
املعشفت اللغ ىیت :طبیعتها وأـىلها ،واظخخذامها ،وعىم
جىمعيی ،اللاهشة :داس الفىش العشبی ،ط.1993 ،1
















 . 22مغنی اللبیب عً هخب الاعا سیب :عبذ هللا بً ًىظف اب ً
هؽام ،بیروث :املىخبت العفشيت ،د.ط1987( .م).
 . 23املىسد :د.سوحی البعلبيی ،داس العلم للم الیین ،ط.2005 ،19
 . 24همع الهىامع في ؼشح جمع الجىامع :للع یىطی ،ث :أخم ذ
ؼمغ الذیً ،بیروث ،داس الىخب العلمیت ،ط ،1998 ،1ج.3
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