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پوخحە      

باض لە هەهدیک الیەوى جیۆزي ئەزگۆمێيذ دەکاث الي هەز دوو شماهەوان )دیکسۆ و  ،ئەم جىێژیىەوەیە     

ئەوظکىمبەز(، کە بە جیۆزي ئەزگۆمێىتى شماوى یان ئەزگۆمێيذ  لەهاو شمان هاطساوە. ئەم جیۆزە حەخذ 

تى لەطەز ئەوە دەکاجەوە، کە ئەزگۆمێيذ ڕەگى لەهاو شماهدایە، شمان لە خىدي خۆیدا ئەزکێکى ئەزگۆمێى

هەیە، دەیەوێذ ئەو بیرۆکە گؼخییە بظەملێنً، کە ئێمە کاجێک كظەدەکەیً بە مەبەطتى کازجێکسدن و 

ئاڕاطخەکسدوى گىێگس كظەدەکەیً. ئەم دوو شماهەواهە پێیاهىایە هەواڵدان و وەطفى واكیؼ بەپلەي دووەم 

ىجً و گىجازەکان، بەپلەي دێذ بە بەزاوزد لەگەڵ ئەزگۆمێيذ، چىهکە مەبەطذ و هیاش و ئاماهجى شۆز لە گ

طەزەکى گەیاهدوى شاهیازي هییە بە وەزگس)گىێگس(، بەڵکى لە ڕاطدیدا مەبەطذ و هیاشیان کازیگەزیى و 

کازجێکسدهە لە وەزگس و هاهداوى بۆ وەزگسجنى هەڵىێظدێکى دیازیکساو. بەپێى ئەم جیۆزە پێکهاجەي ئەزگۆمێيذ 

گىجنى یەکەم دەبێخە ئەزگۆمێيذ و گىجنى دووەم دەبێخە  :دێذبە الیەوى کەم  لە دوو گىجً، یان ڕەگەش پێک

هەز دوو ئاطتى گىێگس و ئاطتى گىجاز،  بۆ  ئەهجام. ئاماهجى ئەزگۆمێيخیؽ بسیخییە لە ئاڕاطخەکسدن لەطەز 

ئەم مەبەطخەغ کۆمەڵێک ئامساش هەیە لەهاو شماهدا، کە بە بەطخێىەز و کۆجکەزي ئەزگۆمێىتى هاطساون، 

جیۆزەدا گسهگى شۆزی پێدزاوە، بەکاز  ملیکاهەي ئەزگۆمێىتى یەکێک لەم چەمکاهەیە، کە لەبەکازدێىین. پ

دێذ بۆ ئاڕاطخەکسدوى ئەزگۆمێىتى بەهێز و بەهێزجس بۆ دزوطخکسدوى کازیگەزي شیاجس، هەزوەها چەمکى 

ماجیک لە پڕاگماجیکى لێکدزاویان داهێىا، کە دژ و هاکۆکە لەگەڵ حیاکسدهەوەي ئاطتى واجاطاشي و پڕاگ

یەکتري، بەڵکى ئاطتى پڕاگماجیک لەگەڵ وەطفى واجایی لێکدەداث و ڕاطخەوخۆ کاز لەطەز پێکهاجەي 

 شماوى)ڕطخەطاشي( دەکا.
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پێشەکی: 

ئەزگۆمێيذ لەم طەزدەمەدا یەکێکە لە گسهگتریً  جەوەزەکاوى جىێژیىەوە       

پڕاگماجیکیەکان و چەهدیً جیۆز دەزبازەي ئەزگۆمێيذ هەیە، ئەم جیۆزەغ 

یەکێکە لە جیۆزە هىێ و باو و گسهگەکان. هەوڵدەداث ئەزگۆمێيذ لەو ڕواهگە 

دا بەکازبێ و جەطکە دەزبهێنى، کە جەهیا چەهد جەکىیکێک بێذ لە گىجاز 

بەطترابێخەوە بەڕەواهبێژي، وەک الي)پێرملان وجیدیکا(، یان پەیىەطذ بێ  بە 

لۆحیک و لۆحیکى طسوػخییەوە، وەک الي)جۆملین و حىن بلیر گسایع(، یان 

فەلظەفی طەیس بکسێ وەک الي)میؼێل مایەز(، بەڵکى  ڕواهگەیەکى   جەهیا لە 

شماهدایە و شمان لۆحیکێکى جایبەث  ئەم جیۆزە پێیىایە ئەزگۆمێيذ ڕەگى لەهاو 

                               بەخۆي هەیە، کەپێى دەڵێن)لۆحیکى شمان(.                 

 هاوهیشاوى ثوێژیىەوەکە:-١

 بسیخییە لە )هەهدێک الیەوى جیۆزي ئەزگۆمێيذ لە شماهدا(.     

 سىوورى ثوێژیىەوەکە:-٢

ى ئەزگۆمێىتى دایە، همىوهەکاهیؽ جىێژیىەوەیە لەطىىوزي جیۆزێک     

 لەچىازچێىەي دیالێکتى هاوەڕاطخدان.

 گرهگى و ئاماهجى ثوێژیىەوەکە :-٣

ئەم جىێژیىەوەیە گسهگى ئەزگۆمێىتى هاو شمان دەزدەخاث، دووز لە       

ئەزگۆمێىتى لۆحیکى و فەلظەفى، ئاماهجەکەش ى دەزخظخنى ئەزگۆمێيخە وەک 

کازجێکسدن و ڕاشیکسدن و ئاڕاطخەکسدن و بە بەکازهێىاوى بەطخێىەز و کۆجکسدوى 

هەن، بێ  ئەزگۆمیىتى و پلیکاهەي ئەزگۆمێيذ، کە لەهاو خىدي شماهدا

 پەهابسدهە بەز جەکىیکەکاوى ئەزگۆمێيذ.

 ڕێبازى ثوێژیىەوەکە: -٤

جىێژیىەوەکە  لە ژێس ڕۆػىایی ڕێباشی )پەطنى ػیکازي(دا ئەهجامدزاوە،     

 ػیکسدهەوە بۆ گىجىە ئەزگۆمێىدییەکان کساوە.

 هاوەڕۆکى ثوێژیىەوەکە: -٥

وەز پێکهاجىوە، جىێژیىەوەکە حگە لە پێؼەکى و ئەهجام لە دوو جە       

لەجەوەزي یەکەمدا باس ى پێىاطە و چەمکى ئەزگۆمێيذ و ئەزک و ئاماهجى 

ئەزگۆمێيذ و بىەماي ئەزگۆمێىتى و طیما و جایبەجمەهدیى ئەزگۆمێيذ 

وپەیىەهدیى جیۆزەکە بە لۆحیک وپڕاگماجیکى لێکدزاو کساوە. لەجەوەزي 

ئەزگۆمێىتى و دووەمدا باس ى فسەدەهگى و هێزي ئەزگۆمێىتى و پلیکاهەي 

بەطخێىەز و کۆجکەزە ئەزگۆمێىدییەکان کساوە و همىوهەي پێىیظتى بۆ 

هێنراوەجەوە، لە کۆجایؼدا ئەهجام و پىخخەي جىێژیىەوەکە بە هەز دوو شماوى 

 غەزەبى و ئیىگلیزي خساوەجەوە ڕوو.

 ثەوەرى یەکەم 

 . هاساهدوى ثیۆرەکە:١-١

شماهدا، پێچەواهەي شۆزبەي جیۆز  جیۆزي ئەزگۆمێيذ لە هاو شماهدا یان لە     

و بۆچىوهە کالطیکییەکاهە طەبازەث بەئەزگۆمێيذ، کە پێیاهىایە ئەزگۆمێيذ 

دەگەڕێخەوە بۆ ڕەواهبێژیى کالطیکى)ئەزطخۆ(، یان ڕەواهبێژیى هىێ)پیرملان و    

جیدیکا( و )میؼال مایەز(، یان ئەواهەي ئەزگۆمێيذ دەگەڕێيىەوە بۆ لۆحیکى 

ر گسایع(. ئەم جیۆزە، شماهەواوى فەڕەوس ى)ئۆشفالد طسوػتى)حىن بلی

)حین کلۆد  و لەژیاهداماوە( -٠٣٩١( )Oswald Ducrotدیکسۆ()

 (لە کخێبە هاوبەػەکەیاهدا Jean Claud Anscombreئەوظکۆمبەز()

لە طاڵى  (l’argumentation dans la langue)ئەزگۆمێيذ لەشماهدا() 

جىاهاي  ئامساشەکاوى شمان و گسهگى بە(بىاغەیان داڕێؼذ. ئەم جیۆزە ٠٣٩٩)

شماهە طسوػخییەکان دەداث، کە كظەکەز بۆ ئاڕاطخەکسدوى گىجازەکاوى، 

بێنً.      پؼتى پێدەبەطخێذ.  دەجىاهێذ هەهدێک ئاماهجى ئەزگۆمێىتى بەدي  

خاڵى دەطپێکى جیۆزەکەي لەم بیرۆکە باوە دەطخپێدەکاث، کە))ئێمە 

مەبەطتى  بەػێىەیەکى گؼتى كظەدەکەیً بە

(، ئەوان پێیاهىایە ئەزگۆمێيذ لە ٠١أ : ٦١١٢کازجێکسدن(()ابىبکسالػصاوي،

ڕەگى شماهدایە، بەپێچەواهەي پێرملان و جیدیکا بۆ دزوطخکسدوى ئەزگۆمێيذ 

پەهایان دەبسدەبەز جەکىیکى هیمچە لۆحیکى و ئەزگۆمێىتى دامەشزاو لەطەز 

ى خۆیدا ئەزکێکى واكیؼ، بەو واجایەي)شمان لە طسوػتى خۆی و کسۆک

ئەزگۆمێىتى هەیە، کە ڕەهگدەداجەوە لە بىهیاد و پێکهاجە و ڕۆهاوى گىجىەکاهدا 

وػەي فەزهەهگى و ڕۆهان و واجاکەیدا()حمیل  مۆزفیم و لە)دەهگ و

 (.٩٣: ٦١٠١الحمداوی،

)دیکسۆ(پێیىایە:))هیچ کەطێک لە ڕاي خىا كظەهاکاث((، واجە هەمىو      

طذ و ئاماهجێکى لەپؼخەوەیە، ئەگەز مەبەطذ كظەیەک یان گىجيێک مەبە

و ئاماهجێکى دیازیکساوي لەپؼخەوە هەبێ، هاجىاهین بڵیین ئەمە كظەیە یان 

گىجىە، بەم پێیە هەمىو كظەیەک واجاي هەیە و ئەزگۆمێيذ هەک لەهاو واجاي 

كظەکەدایە، بەڵکى خىدي واجاکەیە، کەواجە هەمىوگىجيێک ئەزگۆمێيخە، 

الي)دیکسۆ( و بە ئاػکسا دەڵێذ ئەزگۆمێيذ لەطەز  ئەمە دەبێخە بەڵگە

)طىود و مەبەطذ(دامەشزاوە، کە یەکێکە لە بىەماکاوى)پساگماجیزم(  بىەماي

(pragmatisme )یان هیچ  (، کەواجە )هەمىوگىجيێک = ئەزگۆمێيذ  ،

-١١ : ٦١١٢،بىىز كظەیەک هییە بازگاوي هەکسابێ بە ئەزگۆمێيذ)غبدالسشاق 

)پەیىەهدیکسن(ي)ػاهۆن و  جیۆزي بىەمایەي ڕەجکسدەوە کە (. )دیکسۆ( ئەم١٣

ویفس(ي لەطەز دامەشزاوە، کە پێیىایە مەبەطذ و ئاماهجى هەمىو 

پەیىەهدیکسدهێک كەجیظکساوە جەهیا لە گىاطدىەوەي هەواڵ لە هێرەوەوە بۆ 

وەزگس، لە بەزامبەزدا دیکسۆ پێیىایە، شمان بسیخییە لە ػێىاشي ئەهجامداوى 

ک جەهیا گىاطدىەوەي شاهیازي بێذ، شمان لەطەز پەیىەهدي کازێک، هە

مسۆڤایەحى دامەشزاوە و ػێىاشي حۆزاوحۆزي پەیىەهدیکسدن لەطەز 

(.  بە ػێىەیەکى گؼتى  ٠٩٠: ٦١٠٢بەکازهێىەزاوى دەطەپێيێذ)حىادخخام،

 جیۆزەکە لەطەز س ً بىەما دامەشزاوە:

 ئەزکى طەزەکى شمان ئەزگۆمێيخە. -٠

ئەزگۆمێىتى واجا طەزەکییەکەیە و پێکهاجەي هەواڵدان واجاي  پێکهاجەي-٦ 

 الوەکییە. 

ملُكت غباز و حیاهەکسدهەوەي واجاي طیماهدیکى لە واجاي پساگماجیکى . )-٩ 

 (.  ٣٩: ٦١١٢، اخسون

 

 هەوڵدەدەیً لەچەهد خاڵێکدا جەوەزەي یەکەم بخەیىەڕوو: 

 . پێىاسەى ئەرگۆمێيد الى دیکرۆ و ئەوسکومبەر:٢-١

(یان کۆمەڵە ٠ئەزگۆمێيذ بسیخییە ))لە پێشخظخنى گىجيێک، گىجنى)      

( یان گىجىەکاوى جس، ٦گىجيێک ئاڕاطخەي وەزگس دەکسێذ، وادەکاث گىجنى)

(ئاػکسا بێذ یان ػازاوە(()ػکسی ٦وەزبگسێذ و پێى ڕاشیبێذ، ئیىجا گىجنى )
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ەکەز (. کەواجە ئەزگۆمێيذ ڕەگەشێکى واجاییە، كظ٩٢١: ٠٣٣٢املبخىث، 

پێص ى دەخاث لەپێىاو بەزژوەهدي ڕەگەشێکى واجایی جس، کە لەواهەیە لە 

ػێىەي گىجً، پەزەگساف، دەق، یان دیمەهێکى طسوػتى، یان ڕەفخازێکى 

کاجێک بەػێىەي ئاػکسا  هاشماوى ...بێذ. ئەزگۆمێيذ مەزج هییە هەمىو 

دەزببڕدزێ، هەهدێکجاز لەواهەیە ئەزگۆمێيخەکە ػازاوە دەبێذ، 

بازودۆخەکە  دەوزوبەز و کجازیؽ ئەهجام ػازاوە دەبێذ و لەهەهدێ

 (، بۆ همىوهە:٩١: ٦١٠٣وەزدەگیرێذ)غبدالىاحیدمؼیر،

 مً ماهدووم، کەواثە مً پێویسحم بەپشووە.  -١

 مً ماهدووم، پێویسخیم بەپشووە.-٢

 مً ماهدووم. -٣

 مً پێویسحم بەپشووە.-٣

ئەزگۆمێيذ و ئامساش و ئەهجام  (٠ئەگەز طەیسي ئەو همىوهاهە بکەیً ، لە)    

( ئەزگۆمێيذ و ئەهجام باطکساون و ئاػکسان، ٦باطکساون و ئاػکسان، لە)

( جەهیا ئەزگۆمێيذ باطکساوە و ئاػکسایە و ٩بەاڵم ئامساش ػازاوەیە لە )

( جەهیا ئەهجام باطکساوە و ئاػکسایە، ١ئەهجام باطىەکساوە و ػازاوەیە، لە)

 ەبڕاوە، کە ماهدووبىون پێىیظتى بەپؼىوە.ئەزگۆمێيذ ػازاوەیە و دەزه

 ئەرک و ئاماهج و بابەجى ئەرگۆمێيد: . ٣-١

بەپێى ئەم جیۆزە ئەزکى طەزەکى شمان بسیخییە لە ئەرکى ئەرگۆمێيد :. ١-٣-١  

،لە ئەزکى ئەزگۆمێىتى، شمان وشەیەکى ئەزگۆمێىتى شۆزي جێدایە

ئامساش و واجادا هەمىوئاطخەکاوى دەهگ و مۆزفیم و وػەي فەزهەهگى و 

 ڕەهگدەداجەوە.

:ئاماهجى ئەزگۆمێيذ بسیخییە لە چەمکى  ئاماهجی ئەرگۆمێيد. ٢-٣-١

 ئاڕاطخەکسدن، ئەویؽ لەطەز دوو ئاطذ دەبێذ:

لەطەز ئاطتى گىێگس: مەبەطذ لە ئاڕاطخەکسدوى گىێگس ئەوەیە، کازیگەزي -أ

ان لەطەز دزوطدبکەي یان زاشیبکەی، یان وایلێبکەي کازێک بکاث، ی

 (.٩٢: ٦١١٩بێزازیبکەي، یان ػەزمەشازیبکەي)غبدهللا ؿىلت ،

لەطەز ئاطتى گىجازەکە: پەیىەطخە بە ئەزگۆمێيذ  طەبازەث بە ئەهجامى  -ب

بەهایەکى دیازیکساو ، یان پؼخگیري لێدەکاث، یان ڕەجیدەکاجەوە بەپلەي 

ئەزگۆمێىدێکى جێدابىو، ئەوا ئەو  حیاواش، ئەگەز گىجىەکە  شیاجس لە

بەػدازیدەکەن لە ئاڕاطخەکسدهەکەدا چ  زگۆمێيخاهە یان هاوبەش ى وئە

 بەپؼگیریکسدن بێذ یان ڕەجکسدهەوەي، یاخىد ئەو ئەزگۆمێيخاهە لە

یەکترحیادەبىەوە هەهدێکیان پؼخگیریدەکەن و هەهدێکیان ڕەجیدەکەهەوە،  

بەزامبەز ئەهجامە  بەواجاي پؼخگیري ئەهجامى پێچەواهە دەکەن لە

 (.٦٦٢: ٦١١٣دا)زػید الساض ى ،بىەڕەجییەکە

بابەحى ئەزگۆمێيذ لە جیۆزي ئەزگۆمێيذ لە  بابەجى ئەرگۆمێيد: -٣-٣-١

شماهدا بسیخییە لە ڕووهکسدهەوەي هاوەڕۆکى گىجيێک و هێزي 

ئەزگۆمێىدییەکەي، کە دەبێخە پێکهاجەي طەزەکى و حیاهاکسێخەوە لە 

طخە دەکاث، واجاکەي، وا دەکاث كظەکەز لەو کاجەي گىجىەکاوى ئاڕا

 بەػێىەي ئەزگۆمێيذ ئاڕاطخەي بکاث.

 . پەیوەهدیى ثیۆرەکە بە لۆجیکى زمان و بەڵگە و بەڵگەهێىاهەوەوە.٤-١

چىازچێىەي بەزپەزچداهەوەي  لۆحیکى شمان، شازاوەیەکە دیکسۆ دایهێىا لە     

شماهدا، ئیىجا لۆحیکى ئەزطخۆیى بێذ،  جىێژەزەکاوى جس دەزبازەي لۆحیک لە

کى داهساو.....هخد، دیکسۆ جێبینى ئەوەیکسدووە، کە لە هێىان یان لۆحی

هەهدێک گىجنى شماهیدا، کە بەدواي یەکدادێً))شهجیرەیەکى هەڵیىجاهین لەهاو 

 دواییەکهاجىوەکان، هەهدێکیان دەبىە گىجازدا، بەو واجایەي گىجىە بە

گىجازییە هەهدێکیان دەبىە ئەهجام، واجە؛ ئەو شهجیرە  ئەزگۆمێىتى شماوى و

ڕاطخییاهەي  یەک لەدواي یەکاهە دیازیدەکسێً، هەک جەهیا بەیازمەحى ئەو

دەزیاهدەبڕێذ لەهاو گىجىەکەدا، بەڵکى دەجىاهین بە یازمەحى ڕۆهاوى خىدي ئەو 

یان بۆ دەکسێذ و ظُف(گىجىاهە و بەیازمەحى کەزەطخەي شماوى، کە ػاهدن)جى 

( ٣٩ب :٦١١٢ي، بەکازدەهێنرێً، دیازی بکسێً(( )ابىبکسالػصاو 

،کەواجە)لۆحیکى شمان(:واجا بىووى مۆزکێکى بەڵگەهێىاهەوە لە بىهیاد و 

ڕۆهاوى شماهە طسوػخییەکاهدا، بىووى پەیىەهدي هەڵیىجان لە هێىان 

غمازة   پێکهاجەکاهیدا، بێ پەهابسدن بۆ دزوطخکسدوى پێکهاجەي جس)

ەهدێک (،  ئەمەیە دیکسۆ حەختى لەطەز دەکاجەوە))ه٠١١: ٦١١٣هاؿس،

پەیىەهدي لە هێىان دەزبڕیىەکاوى شماوى طسوػدیدا هەیە ،کە پەیىەهدي 

حەجمین ، واجە کاجێک ئێمە هەهدێک لەو دەزبڕیىاهە وەزدەگسیً و پەطەهدي 

(. ٠١٣دەکەیً، هاچازیً ئەواوى جسیؽ پەطەهدبکەیً)هەمان طەزچاوە : 

ئەزگۆمێيذ لێرەدا بەپێىیظتى دەشاهین حیاواشي لەهێىان بەڵگەهێىاهەوە و 

بکەیً، چىهکە دەگەڕێىەوە بۆ دوو طیظخەمى جەواو حیاواش، طیظخەمى 

شیاجس ڕووهکسدهەوەي چەمکى ئەزگۆمێيذ الي  لۆحیک و طیظخەمى گىجاز، بۆ

دیکسۆ چەهد همىوهەیەک دێىیىەوە و بەزاوزدي دەکەیً لەگەڵ چەمکى 

ىجازي بەڵگە)البرهان(و بەڵگەهێىاهەوەي لۆحیکى )الاطخدالل املىعلی(، گ

طسوػتى گىجازێکى بەڵگەیی هییە، بەماهاي وػە، بەڵگە و بەڵگەي لۆحیکى 

پێؼکەغ هاکاث و لەطەزبىەماي هەڵیىجاوى لۆحیکى داهەمەشزاوە، وػەي 

ئەزگۆمێيذ بەماهاي بەڵگەهێىاهەوە هییە لەطەز طەملاهدوى ڕاطتى یان 

 دەزخظخنى طسوػتى ڕاطتى، بە بەڵگەهێىاهەوە لە ڕواهگەي لۆحیکەوە.

 دەجىاهین حیاواشي لەهێىان بەڵگە و ئەزگۆمێيذ بکەیً .بەم همىوهاهە: 

 هەموو مرۆڤێک دەمرێد.-١

 سوکرات مرۆڤ بوو، 

 کەواثە سوکرات دەمرێد.

 ئاسمان هەورە و پلەى گەرماش دابەزیوە.-٢

 کەواثە باران دەبارێد. 

(بەطتراوەجەوە بەبەڵگە و پێىاهەي لۆحیکى، بەاڵم ٠همىوهەي)    

(ئەزگۆمێيخە و بەڵگەیەکى طسوػخییە، هەوەک بىزهاوى.هەڵێىجاوى ٦ي)همىوهە

ئەوەي)طىکساث دەمسێذ(، حەجمى و پێىیظخە لەبەزهۆکازي لۆحیکى، بەاڵم 

هەڵێىجاوى)بازان دەبازێذ(لە همىوهەي دووەم، دامەشزاوە لەطەز ػازەشایی 

 کەػىهەواو طسوػذ و حیهان، کەواجە هەڵێىجاهەکە لەطەز ئەگەز  دەزبازەي

 (. ٣٢-٣٣ب :٦١١٢دامەشزاوە)ابىبکسالػصاوي، 

 . پێکهاثەى ڕەگەزەکاوى گوثارى ئەرگۆمێىتى ثیۆرەکە:٥-١

گىجازي ئەزگۆمێىتى الي )دیکسۆ وئەوظکۆمبەز(بە الیەوى کەم لە دوو       

(، کە یەکیان ئەویتر بەهێزدەکاث ٦( و )گىج٠ًگىجً پێکدێذ، )گىجً

مێيذ(، دووەمیان (پێیدەگىجسێذ )ئەزگۆ ٠،یەکەمیان)گىجً

 پێیدەگىجسێذ)ئەهجام( بۆ همىوهە:

 کەواجە بیخىێىەوە. -ئەم کخێبە بەطىودە.  ب-أ

دەجىاهسێذ گىجازي ئەزگۆمێىتى بىهیاد بيێین، بەدەطخپێک لە هەز دوو)أ(     

ئەم کحێبە بەسوودە، کەواثە (، بەم ػێىەیە: )٦( و )ب( )گىج٠ً)گىجً

گىجً و ئەم کحێبە بخوێىەوە ،چوهکە بەسوودە(. ،  یانبیخوێىەوە

دەزبڕینى)ئەم کخێبە بەطىودە( دەبێخە ئەزگۆمێيذ و گىجً و دەزبڕینى)کەواجە 
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بیخىێىەوە( دەبێخە ئەهجام،)کەواجە ،چىهکە(دەبىە بەطخێىەزي ئەزگۆمێىتى. 

ئەوپەیىەهدییەي ئەزگۆمێيذ و ئەهجام بە یەکەوە دەبەطخێخەوە، 

دیى ئەزگۆمێىتى(، دەجىاهین بەم ػێىەیە هێماي بۆ پێیدەگىجسێذ)پەیىەه

 بکەیً.        

 
 ىەماکاوى ئەرگۆمێيد:. ب٦-١

بىووى بەطخێىەز و کۆجکسدوى ئەزگۆمێىتى بەجەهیا بەض هییە بۆ  دزوطتى       

طەزکەوجنى کسدەي ئەزگۆمێىتى و دامەشزاهدوى پەیىەهدیى ئەزگۆمێىتى، بەڵکى 

پێىیظخە پؼدیىان و دابین)ضمان(ێک هەبێذ بۆ بە یەکەوە بەطخەوەي 

ەماي ئەهجام. ئەو دابین و پؼدیىاهەغ پێى دەگىجسێ)بى ئەزگۆمێيذ و

ئەزگۆمێىتى(، بەزامبەز بەشازاوەي)هەڵێىجاوى لۆحیکى(دەوەطتً، لە لۆحیکى 

 ػێىەیی و بیرکازیدا. بىەماي ئەزگۆمێىتى چەهد جایبەجمەهدییەکى هەیە:

کۆمەڵێک بیروباوەڕ و بۆچىووى هاوبەػە، لە هێىان جاکەکاوى  -١

و، هەمىو کۆمەڵگایەکى مسۆڤایەحى دیازیکساو و کۆمەڵگایەکى شماوى دیازیکسا

دزوطتى ئەو بىەمایە دەهێن و خۆی بۆ بە دەطخەوە دەدەن.  دان بە ڕاطتى و

هەمىو کەض باوەڕي وایە، کە کازکسدن بەزەو طەزکەوجىمان دەباث، ماهدوو 

بىوون پێىیظتى بە پؼىوداهە، ڕاطتى و بەخؼىدەیی و ئاشایەحى لە بەها 

و کەض ئەوە بەزشەکاوى مسۆڤایەجین و خۆػەویظتن الي هەمىوان. هەمى 

پەطەهد دەکاث لە دابەشینى پلەي گەزما ئەگەزي بازان بازیً هەیە. هەهدێک 

لەو بىەما ئەزگۆمێىدیاهە پەیىەطتن بە بىازي بەها و خىوڕەوػذ، هەهدێکى 

ي، جس پەیىەطتن بەطسوػذ و شاهیازیمان دەزبازەي حیهان)أبىبکس الػصاو 

 (.٩٩أ : ٦١١٢

بۆ ژمازەیەکى شۆز لە دەوزوبەزي گؼخگیرە و دەگىهجێ و دەطخدەداث  -٢

حیاواش و حۆزازحۆز، بەطتراوە بەڕاي گؼتى و بەم پێیەي کۆمەڵێک 

بیروباوەڕي گؼخییە، كظەکەز بەڵگەکاوى جێدا هەڵدەهێىجێ بۆ ئەوەي 

 ئەزگۆمێيخەکاوى پێ بەهێز بکاث.

پلەدازە و پەیىەهدي لە هێىان دوو پلیکاهەي ئەزگۆمێىتى دزوطخدەکاث و  -٣

 ێنً.بۆ همىوهە:دادەمەشز 

 ئەو ئوثومبێلە هرخەکەى هەرزاهە، کەواثە شایاوى ئەوەیە بیکڕی(.) 

لەم گىجىە ئەزگۆمێىدییەدا، بىەماي ئەزگۆمێىتى بەم ػێىەیە ڕۆڵ       

دەبینً)بەو ئەهداشەي هسخى  ئىجىمبێل هەزشاهە، بەو ئەهداشەیەغ ػایەوى 

کڕیىە(،)هەزچەهدە ئەم ئەزگۆمێيخەغ ڕێژەییە و بە گىێسەي کۆمەڵگاکان و 

هەي چیىەکان گۆڕاهکازي  بە طەزدا دێذ(. ئەم بىەمایە هەز دوو پلیکا

ئەزگۆمێىتى)پلیکاهەي هسخى ئىجىمبێل( و )پلیکاهەي ػایظخەي کڕیً( 

بەیەکەوە دەبەطخێخەوە، ئەمەغ بە هۆی بەیەک گەیاهدوى هەز پلەیەک  لە 

پلیکاهەي یەکەم، بە پلەیەک لە پلیکاهەي دووەم، وەک لەم هێلکازییەدا 

 (.٠٢٢: ٦١٠١ڕووهکساوەجەوە)ابدظام بً خساف شیاز، 

                       

 
                        

یەکەي پێىاهەیە ¥( )$( هێماي یەکەي پێىاهەیە لە پلیکاهەي هسخى ئىجىمبێل،) 

 لە پلیکاهەي ػایظخەي کڕیً.

ڕێژەییە،بە پێى ئەو دەوزوبەزەي کە بىەماي ئەزگۆمێىتى جێدا بەکاز  -٤ 

حێبەجێ  دەهێنرێذ، ئەگەزي ئەوەي هەیە ڕەجبکسێخەوە و بەجاڵ بکسێخەوە و 

هەکسێذ، بەم پێیەي کە پساکخیزەکسدوى گىهجاو هییە بۆ ئەو دەوزوبەزەي کە 

مەبەطخماهە، ڕەجدەکسێخەوە و بە جاڵدەکسێخەوە بەپؼذ بەطتن بە 

ئەزگۆمێىدێکى دژ و پێچەواهە. ئەگەز بىەما ئەزگۆمێىدییەکە پەیىەطذ   بێ بە 

مێيذ کە لەطەز ئایدیۆلۆحیاي کۆمەڵێکى دیازیکساو، لەواهەیە دوو ئەزگۆ 

هەمان پێؼەکى و بەپؼذ بەطتن بە هەمان بەطخێىەز و کۆجکەزي 

ئەزگۆمێيذ دزوطخکسابً، بەاڵم دوو ئەهجامى حیاواش، بەڵکى دژ و پێچەواهە 

دەدەن بە دەطخەوە، ئەمەغ جەهیا بەپؼذ بەطتن بە بىەماي ئەزگۆمێىتى 

کس الػصاوي، طەز بە ئایدیۆلۆحیاي بەزهەڵظخکاز لێکداهەوەي بۆ دەکسێ)أبىب

)هوێژکردن و ڕۆژوو گرثً، دەبێحە هۆی (. بۆ همىوهە٩٩-٩٠أ : ٦١١٢

ئەمە بۆ کۆمەڵگایەکى  ثەهدروستى باش و سەرفرازى دوهیا و قیامەت(

مىطڵمان ڕاطخە، بەاڵم لە کۆمەڵگایەکى وەکى واڵحى)چین(، ئەم ئەزگۆمێيخە 

ماوى)ئیگۆز(ي پەطەهد هاکسێ و دژایەجیص ى دەکسێ،بۆ همىوهە لێىاگەڕیً مىطڵ

هەزێمى)ػیىگیاهگ(ي چینى، بەڕۆژوو و بً و هىێژ بکەن، ڕەهگە الي 

چیىییەکان هىێژکسدن بەفیڕۆداوى کاث بێذ و ڕۆژووگسجً شیان بە جەهدزوطتى 

 بگەیىێذ و جىاهاي کازکسدن و بەزهەمهێىان کەم بکاجەوە. 

                     

 ى)دیکرۆ و ئەوسکومبەر(:. سیما و ثایبەثمەهدییەکاوى ئەرگۆمێيد ال ٧-١

 بەپێى ئەم جیۆزە ئەزگۆمێيذ چەهد جایبەجمەهدییەکى هەیە، لەواهە:     

ئەو ڕەگەشە واجاییەي کە كظەکەز پەیوەسحە بە دەوروبەر)السیاقیة(: -١

پێؼیدەخاث بۆ پاڵپؼدیکسدوى ڕەگەشێکى واجایی جس، دەوزوبەزەکە وایلێدەکاث 

ەزگۆمێىتى پێبەبەخص ً، یەک دەزبڕیً ئەمە ببێخە ئەزگۆمێيذ و طسوػدێکى ئ

لەواهەیە ئەزگۆمێيذ و ئەهجامەکەش ى بێذ، لەواهەػە واهەبێذ، بەپێى 

 دەوزوبەزەکە دەگۆڕێ. 

(: هەز ئەزگۆمێىدێک هێزێکى ئەزگۆمێىتى دیازیکساوي ڕێژەییە)اليسبیة -٢

هەیە، كظەکەز ئەزگۆمێيخەکە پێؼدەخاث بۆ ئەهجامێکى دیازیکساو، بەاڵم 

هەیازەکەي، یان کەس ى بەزامبەزي ئەزگۆمێىدێکى دژ و پێچەواهە لەواهەیە 

پێؼکەغ بکاث، کە شۆز لەئەزگۆمێىتى كظەکەزەکە بەهێزجسبێذ، 

بەدەزبڕیيێکى جس، ئەزگۆمێىتى بەهێز هەیە و ئەزگۆمێىتى بەهێزجسیؽ هەیە،  

 ئەزگۆمێىتى بێهێز هەیە، ئەزگۆمێىتى بێهێزجسیؽ هەیە.                    

بەػێىەیەکى گؼتى، ئەزگۆمێىتى شماوى  گەرى بەثاڵکردهەوەى هەیە:ئە -٣

دەوزوبەز، بە پێچەواهەي  ڕێژەیى و هەزم و پلە بە پلەیە و پەیىەطخە بە

بەڵگە)البرهان(ي لۆحیکى و بیرکازي، کە ڕەهایە و حەجمیە. ئەو پەیىەهدییەي 
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ي ئەزگۆمێيذ و ئەهجام بەیەکەوە دەبەطخێخەوە، پێى دەگىوجسێ)پەیىەهد

ئەزگۆمێىتى(، بەػێىەیەکى بىەڕەحى حیاواشە لە پەیىەهدیى لێکەوجە)الاطخلصام( 

 (.٠٣٩: ٦١٠٩)ابىبکس الػصاوي، الاطخيباط املىعلي(یان هەڵهێىجاوى لۆحیکى)

 

 .  واثاى هەواڵدان و واثاى ئەرگۆمێىتى.٨-١ 

بەپێى بۆچىووى شۆزبەي شاهایان و جىێژەزان، ئەزکى شمان بسیخییە لە         

وەطفکسدوى حیهان، وا طەیسي شمان دەکەن، کە کۆدە یان  هەواڵدان و

طیظخەمێکى هێماییە، پەیىەهدیکسدهیؽ واجە گىاطدىەوەي شاهیازي بۆ وەزگس، 

ن و پەزواێصن، الیەوى هەواڵدان و وەطفکسدن طەزەکییە و واجاکاوى جس الوەکی

ئەمە الي جەوژمى وەطفى، کە لە)طۆطێر(ەوە دەطخپێدەکاث، ئەماهە 

هەواڵدان و طەملاهدن، ئاماهجى وەطفکسدوى  پێیاهىایە هەمىو گىجيێکى

بەاڵم ئەم بۆچىوهە ڕەخىەي شۆزي لێگیراوە لەالیەن کۆمەڵێک شاها و  واكیػە،

طتن وطێرل و فەیلەطىوفى شمان، لەواهە كىجابخاهەي )ئۆکظفۆزد( و ئۆ 

گسایع و...هخد ئەوان پێیاهىایە کۆمەڵێکى شۆز لە گىجىەکان ئەزکى هەواڵدان 

حێبەجێ هاکەن و وەطفى واكیؼ هاکەن و ملکەچى پێىاهە و    مەزجى ڕاطتى و 

)الاهجاش( و گىجىەکاوى  هەڵە)دزۆ(هابً، وەکى گىجىەکاوى بەدیهێىان

ڕەجکسدەوە، کە ئەزکى هەڵظەهگاهدن)الخلىیمیت(، بۆیە ئەم بۆچىوهەیان 

طەزەکى ئەو گىجىاهە لە شماهە طسوػخییەکاهدا، جەهیا هەواڵدان بێ، ئەمەغ 

وای لە جیۆزە داڕێژەزاوى ئەزگۆمێيذ کسد، کە بڵێن  بەهاي هەواڵدان 

(، ٩١ب :٦١١٢الوەکییە و پاػکۆي پێکهاجەي ئەزگۆمێىدییە )ابىبکس الػصاوي، 

، هەمىو دەشاهین ان ساماڵە()ئاسمبۆ همىوهە : کاجێک کەطێک دەڵێذ :

ئاطمان طاماڵە، ئەو گىجىە هسخى هەواڵداوى هییە، بەڵکى هسخێکى ئەزگۆمێىتى 

بچین بۆ هەیە، ئەمە ئەزگۆمێيخە بۆ گىێگس بۆ ئەوەي داواي لێبکاث )

بۆیە)دیکسۆ وئەوظکىمبەز( پێیاهىایە هەواڵدان و وەطفى واكیؼ  سەیران(،

ئەزگۆمێيذ، چىهکە هیاش و مەبەطذ و  بەپلەي دووەم دێذ بەبەزاوزد لەگەڵ

ئاماهجى شۆز لە گىجً و گىجازەکان، بەپلەي طەزەکى گەیاهدوى شاهیازي هییە 

بەوەزگس)گىێگس(، بەڵکى لەڕاطدیدا مەبەطذ و هیاشي کازیگەزي و کازجێکسدهە 

لە وەزگس و هاهداوى بۆ وەزگسجنى هەڵىێظدێکى دیازیکساو)غایدحدوع 

 (.٩٣: ٦١٠٢حىىن،

 اگماثیکى لێکدراو:. پڕ ٩-١

پڕاگماجیکى لێکدزاو ئاڕاطخەیەکى شماهەواهییە، دژ و هاکۆکە لەگەڵ ئەو      

جیۆزە شماهەواهییاهەي، کە واجاطاشي و پڕاگماجیک لە یەکتر حیادەکەهەوە، 

هاکۆکە لەگەڵ ئەو جەوژم و ئاڕاطخە لۆحیکییەي دامەشزاوە لەطەز ئەو 

اشي و واجاطاشي و پڕاگماجیک( لە هێلکازییەي، کە هەز س ً پێکهاجەي)زطخەط

(. )پێکاجەي ڕطخەطاشي( کاز ٩٣٩: ٠٣٣٢،یەکتر حیادەکاجەوە)ػکسی املبخىث 

لەطەز یاطاکاوى دزوطخکسدوى ڕطخە و فسێص و ڕێصماهییەحى ڕطخەدەکاث و 

پەیىەهدي هێما بە هێما لێکدەداجەوە.)پێکهاجەي واجایی( پەیىەهدي هێىان 

لێکدەداجەوە ، )پڕاگماجیک(گسهگى دەداث بە  هێما  بە حیهاوى واكیؼ و بیر 

پەیىەهدي هێما بە بەکازهێىەز و لێکدەزەوەکەي)غبدالىاحید مؼیر دشەیی، 

(،پڕاگماجیک گسهگى بە بەکازهێىاوى شمان دەداث لە دوزوبەزدا، ٩: ٦١٠٠

بەپێى گىهجاوى بۆ بازودۆخەکان، وەکى لەم هێلکازییەدا دەزدەکەوێذ، بەاڵم 

(ي  Yپیتى) هیىەي گۆڕي بەجێڕواهیيێکى لەطەزػێىەيدیکسۆ ئەم جێڕوا

 ئیىگلیزي ،کەدواجس باس ى دەکەیً.

                                  

 
بەم پێیەي کە واجاي هیچ گىجيێک دیازی هاکسێذ، جەهیا لە دەوزوبەز       

(، بەاڵم پساگماجیک جەهیا ٠٩٩-٠٩٠: ٦١٠٢هەبێ. )حىاد خخام،

ازدەي هەڵهێىجان، بەڵکى بەطتراوەجەوە  بە بىەماي هەبەطتراوەجەوە بە دی

 پەیىەهدیکسدن لەهێىان كظەکەز و گىێگس، هەزوەها بەطتراوەجەوە بە هاو

طەزوو شماوى )محمدطالم  دەوزبەزي  شماوى طسوػتى و دەوزبەزي شماوى و

 (.٠٣٠: ٦١١٢محمدأمین، 

 . چەمکەکاوى هاو پڕاگماثیکى لێکدراو:١-٩-١

چەمکەکاوى هاو پساگماجیکى لێکدزاو لەچەهدخاڵێک دەجىاهین گسهگتریً 

 کىزجبکەیىەوە:

شۆزێک لە کسدە كظەییەکان ئەزکێکى ئەزگۆمێىدیان هەیە و لە ڕۆهاوى -أ

ڕطخەکەدا بەدیازدەکەون، شۆزێک لە ڕطخەکان  هەڵگسي هەهدێک ئاماژەن، 

هسخ و بەها پڕاگماجیکییان دیازیدەکسێذ، بەطەزبەخۆیی و دووز لەهاوەڕۆکى 

ەواڵداهیان، ئەو طیما و ئاماژاهە پەزاوێص و دەگمەن هین، بەڵکى دەکەوهە هاو ه

ڕۆهان و پێکهاجەي شماوی بۆ همىوهە بەطخێىەز و کۆجکسدهە 

(. دیکسۆ حەخذ لەطەز ئەوە ٣٩: ٦١١٣ئەزگۆمێىدیەکان)محمد ظسوض،

 دەکاجەوە، کە ئەو بەطخێىەزە شۆز و باڵواهەي لە بەکازهێىاوى شماهدا بەکازدێً،

هەڵگسي طیماي پساگماجیکى حۆزاوحۆزن و لەهاوەڕۆکى مەبەطتى 

دەزبڕیىەکان و بيیاحى واجاییاهدایە و هاکسێ خۆماوى لێ هەشان بکەیً)حىاد 

(.  ئەو طیما و ئاماژاهە، ماهاي ئەزگۆمێىدیان جێدایە، بێ ٠٩٩: ٦١٠٢خخام ،

ئەوەي پەیىەهدي بە دەوزوبەز و پڕاگماجیکەوە هەبێ)حمیل 

اث الحجاج ،الحمداوي،  (.٩١هظٍس

طەزبەخۆیی گىجساوەکە لەهاوەڕۆکى هەواڵدان،پاػان بڕیازهەدان لەطەز  -ب

ڕاطتى وهەڵە)دزۆ(یی، چىهکە مەزحەکاوى ڕاطتى بەطەزحێبەجێ هابێذ، 

بەڵکى بڕیازي بەهێزي و بێهێزي لەطەز دەدزێذ، کە پەیىەهدي هێىان 

 يکامە بێهێزە) حایل ئەزگۆمێيخەکان دەگسێخەوە، کامە ئەزگۆمێيذ بەهێزە و 

(. پساگماجیکى لێکدزاو لە واجادا شیاجس گسهگى دەداث  ٠٣٢: ٦١٠٢غمس، 

بەپێکهاجەي ئەزگۆمێىتى، کە هەڵلىاڵوي خىدي شماهە، هەوەک گسهگى بداث 

 بە مەزجى ڕاطتى گىجىەکان.

ئاطتى پڕاگماجیک لەگەڵ وەطفى واجایی لێکدەدزێذ، ڕاطخەوخۆ کاز   -ج

وى دەکاث، پێیدەوجسێذ پڕاگماجیکى لێکدزاو، وەطفى لەطەز پێکهاجەي شما

واجایی دەبێخە ئامساشێک و هەمان جىاهاي کەس ى كظەکەزي هەیە و واجا بە 

گىجً دەبەطخێخەوە وێىاي ڕووداوێکى شماهیمان بۆدەکاث، بەم پێیەي 

، مەبەطتى طەزەکى (٠٣٢: ٦١٠٢حاًلي غمس،دزێژکساوەي کەس ى كظەکەزە)

پڕاگماجیکى لێکدزاودا گەیؼدىە بەو میکاهیزم و  لەػیکسهەوەي واجایی لە
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یاطایاهەي، کە جایبەجمەهدیى باػیان ئەوەیە، جىاهاي پاڵپؼدیکسدن و پیداوى 

 .(٩٣٩، ٠٣٣٢واجاي بە هەمىو گىجيێک هەبێذ)ػکسی املبخىث،

گیریکسدوى هسخى واجایی ڕطخەکان ئەزکێکە شماهەواوى پێى هەڵدەطخێذ و خپؼ

ەوە، هەک جەهیا جێبیيیکسدن، ئەگەز یەکالییکسدهەوەي بەلێکداهەوە بەطتراوەج

دیازیکسدوى واجاي گىجيێکى دیازیکساو لەشماهێکى دیازیکساو لەکاحى بەکازهێىاهدا 

یەکالییکسدهەوەي واجاکاوى  بکەوێخە طەزخىدي كظەپێکەزاوى ئەو شماهە، ئەوا

لەدەزەوەي بەکازهێىاهدا دەکەوێخە طەز هۆکازي جس، کەپێىیظتى بە 

( ، بۆ همىوهە ٠٩١: ٦١٠١ترۆڵکسدن و وزد بینى هەیە)ابدظام بً خساف،کۆه

 ئەو ڕطخەي خىازەوە.

 درەهگمە، بەاڵم چایەکحان لەگەڵ دەخۆمەوە. 

 كظەکەز ئەزگۆمێىتى)دزەهگمە(ي پێشخظخىوە بۆ چەهد مەبەطدێک:

 ئێوەم خۆشدەوێد و بەشداریحان لەگەڵ دەکەم.-١

 دواى چایەکە یەکسەر دەڕۆم.-٢

ئەم واجا ػازاواهە لەگەڵ طسوػتى پڕاگماجیک دەگىهجێ، کە ػدێک       

، بۆ (٢٩: ٦١٠٣دەڵێذ، بەاڵم مەبەطتى ػدێکى جسە)غبدالىاحد مؼیر دشەیی، 

كىڵکسدهەوەي بیرۆکەي ئەزگۆمێيذ وەک دیازدەیەکى شماوى )دیکسۆ و 

ئەوظکىمبەز(هەڵظان چەهد گسیماهەیەکیان بۆ پڕاگماجیکى لێکدزاو 

  کسد ، دابەػیاهکسد بۆ گسیماهەي دەزەوە و گسیماهەي هاوەوە:پێؼکەػ

 . گریماهەکاوى پڕاگماثیکى لێکدراو:٢-٩-١

دیازدەیەکى هىێیە، خۆی دەبیيێخەوە لەوەي، کە  . گریماهەى دەرەوە:١-٢-٩-١

هەمىو كظەکەز و گىێگسێکى شماهێکى دیازیکساو جىاهاي ئەوەیان هەیە لە 

هە گىجىەکان، لە بازودۆخە حیاواشەکاوى شماهەکەي خۆیاهدا، واجا بدە

بەکازهێىاهدا کە بەیازمەحى ئەو شماهە دزوطخدەکسێً، هەزوەها دەجىاهً باض 

لە چۆهییەحى لێکداهەوەکە بکەن وگەڕان و پؼکىین بکەن بۆ چۆهییەحى ئەو 

گۆڕاهەي بەطەزیدادێذ بۆ جەئىیلکسدوى گىجىەکان لە بازودۆخە حیاواشەکاوى 

ن لەو دەوزوبەزە جایبەجەي جیایدا بەکازهاجىوە.)زػید بەکازهێىاهدا ،یا

(، واجە هەمىو كظەکەز و گىێگسێک جىاهاي ئەوەیان ٦٦٩: ٦١١٣الساض ى،

 هەیە، واجا بدەهە گىجيێکى دیازیکساو، بۆ همىوهە:

  .مً بەڕۆژووم 

لەواهەیە)هەواڵدان بێذ، لەواهەیە گاڵخەپێکسدن بێذ، لەواهەیە هاڕەشایی 

(، بەهەمان ػێىە دەجىاهً باض ٩٣٣:  ٠٣٣٢،سی املبخىثدەزبڕیً بێذ( )ػک

لە چۆهیەحى لێکداهەوەکە بکەن لە بازودۆخى بەکازهێىاوى حیاواشدا، وەک 

 ئەم گىجىاهەي خىازەوە:

 دیسان لەبیرم چوو کلیلەکاهم لەکوێ داهاوە.-أ

 چیا زیرکە.-ب

 چیا زیرەکە ،بەاڵم کەمحەرخە.-ج

ڕاگەیاهدووە، لە)ب( ئەزگۆمێىدێک لە بەزژوەهدي لە)أ( كظەکەز هەواڵێکى 

چیادەداث ،لە )ج( ئەزگۆمێىدێک لە دژی چیادەداث)غبدالىاحد مؼیر دشەیی 

،٢١-٢٩: ٦١٠٣.) 

هەزچى گسیماهەي هاوەوەیە،طسوػتى جیۆزي  . گریماهەى هاوەوە:٢-٢-٩-١

 شاوظتى کسدەي پؼخگیریکسدن و پێداوى واجا بە ڕطخەکان شەكدەکاجەوە، چىهکە

ڕطخە وەک گىجً هییە ،طسوػدێکى ئەبظتراکتى هەیە و دەخسێخە پاڵ شماوى 

وەطفى، بەاڵم گىجً بىوهێکى واكیعی هەیە لە ژیاوى زۆژاهەي خەڵکدا)زػید 

(.  بۆ همىوهە گسیماهەکسدن دەزبازەي واجاي)بەاڵم(  و ٦٦٣: ٦١١٣الساض ى،

ێىتى پێچەواهە جىاهاي لەطەز ئاڕاطخەکسدوى ئەو گىجىەي ئاڕاطخەکسدوى ئەزگۆم

و هەزێنى جێدایە، ئەگەز طەملێنرا، کە جىاهاي لێکداهەوەي بەکازهێىاهە 

حیاواشەکاوى ئەو گىجىاهەي هەیە، کە)بەاڵم(یان جێدایە لە بازودۆخە 

حیاواشەکاهدا ،کەواجە گسیماهەکە بەهێز و طەزکەوجىوە)ػکسی املبخىث 

،٩٣٣: ٠٣٣٢.) 

یۆزێکى واجاییە،گسهگى طەزەکى و بىەڕەحى پساگماجیکى لێکدزاو لەواجادا ))ج      

بە پێدزاوە پساگماجیکییەکان دەداث لە چىازچێىەي واجادا(()غبداللعیف 

(، بەدواي الیەهەکاوى پساگماجیکدا هاگەڕێ لە دەزەوەي ٣٢: ٦١٠٩غادل،

شماهدا، بەڵکى بەدواي واجاي پساگماجیکیدا دەگەڕێ لەهاو خىدي ڕۆهاهە 

(،پاػان هەڵىێظتى بىەڕەحى لە ٣٠: ٦١٠٣،شماهییەکاهدا )فىشیت شیاز

پساگماجیکى لێکدزاودا ئەوەیە کە شمان کسدەي شماوى حێبەجێ دەکاث، هەوەک 

وەطفى بازودۆخی ػخەکان بکاث، ئەمەغ وا پێىیظذ دەکاث، کە دەبێذ 

واجاي گىجيێک، وێىەیەکى کسدەیی گىجىەکە بێذ، هەوەک واجاي 

غ بۆمان دەزدەکەوێذ، کە (.  بەمە٩٣١: ٠٣٣٢وەطفى)ػکسی املبخىث،

هەز دوو جىێژەزەکە واطەیسي دەکەن، لە خىدي خۆیى و لە بىەڕەجدا گەڕاهە 

بەدواي واجاي پساگماجیکیدا.لە))پساگماجیکى لێکدزاودا هسخى هەواڵداوى 

دەزبڕیىەکان الوەکین ،لە بەزامبەز هسخى ئەزگۆمێىتى 

 (.٦٩  :٦١١٢،ؿابسالحباػتدەزبڕیىەکان(()

 (. Yوى ثیۆرەکە لەسەر شێوەى). خسخىەڕو ١١-١

(ي ئیىگلیزیان  Yهەز دوو جىێژەزکە هێلکازییەکى لەطەز ػێىەي پیتى)     

خظخەڕوو، کە جیایدا وەطفى واجاي  گىجىەکان بەپێى پساگماجیکى لێکدزاو 

ڕووهدەکەهەوە.  هێلکازییەکە لێکداوى پێدزاوە پساگماجیکییەکان)املػعیاث 

ژي/گىجازي( لەهاو وەطفى واجایی)پێکهاجەي الخداولیە()پێکهاجەي ڕەواهبێ

شماوى(ڕووهدەکاجەوە. ئەو گسیماهەیەي جیۆزەکەي لەطەز وەطخاوە، بسیخییە 

لەوەي، کە بازودۆخى گىجىەکە)واجە وكائیعى پڕاگماجیکى(بەػدازیدەکاث و 

ڕۆڵى هەیە لە کسدەي پێداوى واجا بەو گىجىاهەي لە دەوزوبەزێکى دیازیکساودا 

ئەمەغ حێبەجێ هابێذ، جەهیا دواي بەدەطتهێىاوى واجاي  بەکازهێنراون،

طەزبەخۆي ڕطخەکە دووز لە هەمىو دەوزوبەزێک، کەواجە واجاي ڕطخەکە 

زێگەمان پێدەداث)واجای خىدی ڕطخەکە لە کىێىە دیازیی دەکسێذ، ئەوە بۆ 

بەدەطتهێىاوی واجای پساگماجیکیى گسهگ دەبێذ(  بۆپێؼبیىیکسدوى واجاي هەز 

ە گىجىەکان لە هەمىو ئەو دەوزوبەزە حیاواشاهەي جیایدا گىجيێک ل

بەکازهاجىوە، دەجىاهین پاطەداوى بەهاي ئەو واجایە بکەیً کە بە ڕطخەکە 

دزاوە بەجاكیکسدهەوەي هسخى کسدەیی هەزگىجيیک لەو گىجىاهە لە هەمىو 

بازودۆخە حیاواشەکاوى بەکازهێىاهیاهدا. هێلکازییەکەیان بەم ػێىەیە 

 (.٩٣٣-٩٣١: ٠٣٣٢)ػکسي املبخىث، خظخەڕوو: 
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ئاماهجى طەزەکى لەم هێلکازییە بسیخییە لە جىاهاي لەطەز دیازیکسدوى واجاي 

مەبەطذ، لەڕطخەکان و واجاکاهیان بەپؼذ بەطتن بە ڕۆهاوى هاوەوەي 

 گىجىەکان و گىهجاوى لەگەڵ دەوزوبەزي ئاخاوجً. 

 گریماهەیی: -کردەى پێش.  کردەی ئەرگۆمێىتى و ١١-١

جیۆزي ئەزگۆمێيذ لە شماهدا لە هەهاوي جیۆزي کسدە كظەییەکان       

پەیدابىو، کە )ئۆطتن(و )طێرل(دایاهمەشزاهد، بەاڵم )دیکسۆ(پێیىایە جیۆزي 

کسدەكظەییەکان طەزکەوجىوهەبىوە، لە پۆلێىکسدوى کسدەكظەییەکان، بۆیە 

 actێىتى)فػل الحجاجى()دوو کسدەي جسي شیاد کسد ، کسدەي ئەزگۆم

argumentation ،لەژێس کازیگەزي چەمکى کسدەي مەبەطذ یان بەدیهێىان ()

ئەو کسدەیەي ئەهجامى دەدەیً لە کاحى گىجىدا و کسدەي پێؼگسیماهەیی )فػل 

(. دیکسۆ، بەم ٢٦: ٠٣٣٢()حان طیرفىوى،act presupposeالاكخضاء()

دەیەکى شماهییە ئاڕاطخەي ػێىەیە پێىاطەي کسدەي ئەزگۆمێىتى دەکاث: کس 

ئەو ڕووداواهە دەکسێذ، کە طسوػدێکى یاطاییان هەیە. واجە؛ کۆمەڵێک ماف 

و ئەزکً، کسدەي ئەزگۆمێىتى حۆزێک لە ئەهجام  بەطەز گىێگس دەطەپێنً، 

بەم پێیەي جاکە ئاڕاطخەیە کە دەجىاهسێذ گفخىگۆکاوى پێدابڕواث. هسخى 

لەپابەهدکسدن، بەطتراوەجەوە بەو  ئەزگۆمێىتى گىجيێکى دیازکساو، حۆزێکە

ڕێگایەي کە پێىیظخە گىجازەکە بیگسێخەبەز، طەبازەث بە گەػەکسدن و 

(. کسدەي ئەزگۆمێىتى جایبەجمەهدیى ٠٢أ :٦١١٢بەزدوامى )ابىبکسالػصاوي،

شازاوەیی و دامەشزاوەیی و مەبەطخدازي هەیە، جایبەجمەهدي مەبەطخدازیى 

ە، طسوػتى مەبەطخدازي کسدەي گسهگتریً جایبەجمەهدي ئەزگۆمێيخ

ئەزگۆمێنى ڕەهگدەداجەوە لە هەمىو ئاطخەکان، گسهگتریيیان خظدىەڕووي 

ئەزگۆمێيخە لە کاحى بەدیهێىاوى کسدەي ئەزگۆمێىتى بە مەبەطتى 

پؼخگیریکسدوى ئەهجامێکى دیازیکساو، بە ػێىەیەک هاجىاهین لە گىجيێک/ 

یبکەیً. بۆیە پێىیظخە وەکى ئەزگۆمێىدێک جێبگەیً، ئەگەز بە دابڕاوي طەیس 

کسدەیەکى ئەزگۆمێىتى، کە پەیىەهدیی بە ئەهجامێکى دیازکساو هەیە 

 (.٦٩٩: ٦١١٣خىێىدهەوەي بۆ بکسێ )زػید الساض ى،

کسدەي ئەزگۆمێىتى حۆزێکە لە کسدەي مەبەطذ، کە کسدەي دەزبڕیً       

یەک حێبەحێى دەکاث لەڕەهەهدە مەبەطخدازییەکەیدا، ئەم کسدەیە، کسدەوە

حێبەحێدەکاث، کەجىازێک دەگۆڕێذ و مەبەطخدازە و دەوزوبەزي هەیە. 

کسدەي -کسدەي ئەزگۆمێيذ الي)دیکسۆ(دابەػدەبێذ بۆ دوو حۆز:  أ

 کسدەي ػازاوە )فػل اللىل املضمس(.-پێؼگسیماهەیی)فػل الاكخضاء(.   ب

ئەم دوو کسدەیە لەژێس کسدە كظەییە هاڕاطخەوخۆکان پۆلێىدەکسێً، چىهکە 

( بە ئاػکسا یان ٦(ي بەهاچازي ببێخە دەزکەوجنى)گىج٠ًگەز)گىجًئە

( ػازاوەییەکەي  یان بە ڕێگەي)گسیماهە ٦ػازاوەیی، ئەوا)گىجً

 (.٩٢: ٦١١٩پێؼەکییەکاهە(یان بە ڕێگەي)گىجنى ػازاوەیە()غبدهللا ؿىلت،

                   

 
 (٠١٣: ٦١٠١)ابدظام بً خساف ،

 

 ەیی :.کردەى پێشگریماه ١-١١-١  

کسدەیەکى شماوى ڕێکخساوە لە چىازچێىەي گفخىگۆکسدن و گىجازدا، ڕۆڵێکى 

گسهگى هەیە لە بەػدازیکسدوى گىێگس لەگەڵ بیروباوەڕەکاوى كظەکەز، 

پابەهدي گفخىگۆ و بازودۆخى باز و کازلێککسدوى خىدي گفخىگۆکەزەکان هییە، 

)ػکسي لەکاحى بەکازهێىاوى شماهدا، بەڵکى لە هاو پێکاجەي شماهەکەدایە

()واجە بەپێى شاهیازییە پێدزاوەکاوى هاو گىجىەکان ٩٩٣: ٠٣٣٢املبخىث،

دیازیدەکسێً(کسدەیەکى كظەیی جایبەجە، پەیىەهدیى هێىان گفخىگۆکەزان 

ڕێکدەخاث، ئەزک و ماف دادەمەشزێنً و ڕۆڵەکان دیازیدەکاث، چىهکە 

هاوبەػە لەهێىان گفخىگۆکەزاهدا هاوەڕۆکەکەي پەطەهد دەکسێ وەکى 

ڕاطخییەک و هاجىاهسێذ چاوي پێدابخؼێنرێخەوە، دەبێ ملکەچى بین و خۆي بۆ 

)دیکسۆ(پێیىایە کسدەي ((٩٩٣بەدەطخەوە بدزێذ.)هەمان طەزچاوە،

پێؼگسیماهەیی جایبەجمەهدي و ئەزکى ئەزگۆمێىتى هەیە وەکى هەمىو کسدە 

كظەییەکاوى جسي،وەک)هەواڵدان، پسطیازکسدن، فەزماهدان(،چىهکە  

 ٦١٠٣ى پەیىەهدییەکان ڕێکدەخاث و ڕۆڵ دیازیدەکاث )فىشیت شیاز،ڕێکخظخن

( ، لە هەمىو پەیىەهدییەکى شماهیدا، هاوبەػەکاوى ئاخاوجً، لەو ٠١١:

گسیماهە و شاهیازیاهەوە دەطذ بە گفخىگۆ دەکەن، کە لەطەزي ڕێککەوجىون 

یظتن و شاهیازییان دەزبازە هەیە، ئەم گسیماهاهە پاشخاوى پەیىەهدیکسدهً وپێى 

(.  ٩١: ٦١١٣بۆ طەزکەوجنى کسدەي پەیىەهدیکسدن)مظػىد الصحساوي،

گسیماهە پێؼەکییەکان مەبەطذ لەو شاهیازییە هاوبەػەیە، کە لە هێىان هێرەز 

و وەزگس هەیە، واجە ئەو كظەیەي لەالیەن هێرەزەوە ئاڕاطخەدەکسێ، دەبێذ 

هاوڕێ گفخىگۆ گىێگس پێؼتر شاهیازي دەزبازەي هەبێذ.بۆ همىوهە کاجێک دوو 

 (دەڵێذ:٦( بە هاوڕێی)٠دەکەن ،هاوڕێ)

 خێزان و مىداڵەکاهد چۆهً؟ 
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(خێزاهدازە و مىداڵى ٦گسیماهەي پێؼەکى لەم دەزبڕیىەدا ئەوەیە، کە هاوڕێی)

هەیە، پەیىەهدي ئەم دوو هاوڕێیە ڕێگە بەوە دەداث، کە ئەم حۆزە 

 ( وەاڵمدەداجەوە.٦پسطیازەي ئاڕاطخە بکاث، هاوڕێی )

 .اهەکەم باشە و مىداڵەکان لە پشوودان و زۆرباشًخێز -

)دیکسۆ(ڕۆهاوى هەزێ و پسطیازي کسدۆجە پێىاهەي کۆهتڕۆڵکسدوى     

پێؼگسیماهەکە، چىهکە ئەگەز هێزي ڕطخەکەغ بگۆڕێ، بەاڵم پازێصگازي لە 

 هاوەڕۆکى دەکەن، بۆهمىوهە: کە دەڵێین:

 .دەشتى وازى لەجگەرەکێشان هێىاوە-

 بۆ پسطیاز.ئەگەز بیگۆڕیً 

 ئایا دەشتى وازى لە جگەرەکێشان هێىاوە؟-

 ئەگەز بیگۆڕیً بۆ هەزێ.

 دەشتى وازى لە جگەرەکێشان هەهێىاوە.-

دەشتى جگەرەکێش هەمىو ڕطخەکان یەک گسیماهەي پێؼەکى دەزدەخەن،)

 (.بووە

 . کردەى گوثنى شاراوە:٢-١١-١

جنى هاوەخىکساو بەزامبەز بەگسیماهەي پێؼەکى الي)دیکسۆ(ػیىەیەکى جس لەگى 

دیازیکساوە، ئەویؽ گىجنى ػازاوەیە، بەطتراوەجەوە بە بازودۆخى گىجاز، 

پێچەواهەي )گسیماهە پێؼەکییەکان(، کە بەپێى بىەماي شاهیازییە   پێدزاوە 

شماهییەکاوى هاو دەزبڕیىەکان دیازیدەکسان، )ئۆزکیۆوى(دەڵێذ: ))گىجنى ػازاوە 

خۆي دەگسێذ، بەاڵم حێبەجێ بىووى لە کۆمەڵێک شاهیازییە، کە گىجازەکە لە

کەجىازدا دەگەڕێخەوە طەز جایبەجمەهدي دەوزوبەزي ئاخاوجىەکە((.)مظػىد 

(، لە دەوزوبەزەکە هەڵێىجاوى بۆ دەکسێ، ڕووداوێکى ٩٦: ٦١١٣الصحساوي،

ڕەواهبێژییە و پەیىەطخە بە دەوزوبەز و بازودۆخى گىجىەکە، جێگەیؼخنى وەزگس 

هاشماوى هەیە و بۆ جێگەیؼخنى پێىیظتى بە جێکەڵکسدوى لەم واجایە طسوػدێکى 

 ڕەگەشي هاشماوى هەیە. بۆ همىوهە:

 (لەواهەیە مەبەطتى ئەوەبێذ:خەریکە دەبێحە باران، ) 

 لە ماڵەوە بمێىیىەوە.-

 پەلە بکات لە کارەکەى.-

 یان چاوەڕێ بکات ثا باران لێدەکاثەوە.-

 .دەرەوەیان چەثرەکەت لەبیر هەکەى ئەگەر چووید بۆ  -

)ئۆزکیۆوى(هەوڵی شۆزیداوە بۆ حیاکسدهەوەي گىجنى ػازاوە لە گسیماهە      

پێؼەکییەکان، پێیىایە گسیماهەي پێؼەکى ڕاطخەوخۆ پەیىەهدي بە ڕۆهاوى 

گؼتى گىجىەکەوە هەیە، بەاڵم گىجنى ػازاوە واجاکەي هەڵدەهێىجسێ بەهۆي 

ى(وەزگس یان گىێگس، لۆحیک –شاهیازي  –پڕاگماجیکى  –جىاوظتى)ڕەواهبێژي 

)دیکسۆ(پێیىایە گىجنى ػازاوە کەمتر ئەزگۆمێىدییە لەبەزامبەز گسیماهەي 

پێؼەکى، چىهکە دەکەوێخە دەزەوەي پێکهاجەي شمان و هەڵێىجاوى واجاکەي 

 (.              ٠١٢-٠١١: ٦١٠٣دەکەوێخە طەز وەزگس)فىشیت شیاز،

 

 ثەوەرەى دووەم

 لەم جەوەزەیەدا ئەم خااڵهە دەخەیىەڕوو:    

 :( polyphony. فرەدەهگى)١-٢

و ظ( بە دزێژپێدان بە بیروڕاکاوى)بىڤىیظذ(لەطەز)دەزبڕیً()الخلف     

)كظەکسدن()الخکلم( و )گىجاز()الخعاب(، بەپێى بۆچىووى)دیکسۆ(گىجازي 

اجس ئەزگۆمێىتى خىدێکى كظەکەز لەپؼخییەوە هەیە،کە طەزچاوەیەک یان شی

لە طەزچاوەیەکى هەیە، كظەکەز لەهاو گىجازەکەدا بەزپسطە لە گىجازەکە بە 

 گؼتى و ئەزگۆمێيخەکاوى بە جایبەحى.

ظ(، کە )دیکسۆ(حیاواشي دەکاث لەهێىان)كظەکەز()املخکلم( و )وجەبێژ()املخلف

بەزپسطیازە لە دەزبڕینى هەز)بێژە(یەک و )وجەبێژە( بەهاوي )كظەکەز( بۆ 

بۆچىون و پەیامەکاوى لەهاو گىجازە ئەزگۆمێىدییەکەدا بەگؼتى. دەزبڕینى بیرو

دیکسۆ داهێىەزي چەمکى)دەزبڕي فسەدەهگە( بۆ چازەطەزي کێؼەي هەهدێک 

گىجً، کە هاشاهین بە وزدي كظەکە)ئاخاوجً(ەکە بۆ کێ  دەگەڕێخەوە ؟ ئایا بۆ 

بۆ یەک كظەکەز یان شیاجس لە كظەکەزێک؟ واجاغ دیازی هاکسێ بێ گەڕاهەوە 

(.بۆ همىوهە ٠١٩:  ٦١٠٣مەبەطتى گىجىەکە و ئەزگۆمێيخەکەي)فىشیت شیاز،

لەهاو یەک گىجازدا، چەهدیً بیري حیاواش دەزدەبڕدزێ،  چەهدیً کەض  

كظەدەکەن لە هەڵىێظتى حیاحیادا، وەک فالن واي گىث، فیظاز واي 

 گىث، بەاڵم هێرەزي گىجازەکە یەک کەطە.

 . هێزى ئەرگۆمێىتى:٢-٢

ئەزگۆمێىتى طەز بە هەمان حۆزي ئەزگۆمێيذ، حیاواشن لە یەکتري،      

چىهکە لە هاو خۆیاهدا پەیىەهدي پلە بەهدي و ڕیصبەهدي بە یەکیان 

دەبەطخێخەوە، ئەزگۆمێيذ هەیە بەهێزە و ئەزگۆمێيذ هەیە بێهێزە، ئەو 

پلەبەهدییە لە ئەزگۆمێيخدا وا دەکاث، ئەزگۆمێيذ لە شماهە طسوػخییەکاهدا 

هاکاوى دەوڵەمەهد و فساواهبن، بەپێچەواهەي بەڵگەي لۆحیکى و لۆحیکى جىا

بیرکازي، ئەزگۆمیيخەز پؼذ دەبەطتً بە ئەزگۆمێيذ، هەوەک بەڵگەي 

بىزهاوى. هەزوەکى )دیکسۆ(دەڵێذ))ئەزگۆمێيذ حەخذ لەطەز ئەهجامەکە 

دەکاجەوە، هەوەک فەزشي بکاث و بیظەپێنً((، چىهکە طەپاهدن، فسەیی و 

ي ڕەجدەکاجەوە. ئەو پەیىەهدییە پلەبەهدییەي لەهێىان ئەزگۆمێيخەکاهدا حیاواش 

هەیە و حیاواشي پلەي هێزي ئەزگۆمێىدیان، )دیکسۆ(ي بەزەو ئەوە بسد، بۆ 

هیؼاهدان و هىاهدوى ئەم پەیىەهدییە، پلیکاهەي ئەزگۆمێىتى 

 (.٠١٠-٠١١:  ٦١٠٩دابهێنً)غبداللعیف غادل، 

 .پلیکاهەى ئەرگۆمێيد:٣-٢

پلیکاهەي ئەزگۆمێيذ ))بسیخییە لەپەیىەهدییەکى زێصکساو و پلەداز لە هێىان      

(،پلیکاهەي ئەزگۆمێيذ یەکێکە ٦١أ :٦١١٢ئەزگۆمێيخەکاهدا(()ابىبکس الػصاوي،

لە چەمکە گسهگەکاوى ئەزگۆمێيذ لە لێکۆڵیىەوە شماهەواهییە 

مێکە لە پساگماجیکییەکاهدا، کە لەبىازي ئەزگۆمێيخدا خۆي طەپاهد. طیظخە

ئەزگۆمێيذ لەطەز پێىاهەي حیاواشي پلەي بەهێزي ئەزگۆمێيخەکان 

(. بیرۆکەي پلیکاهەي ئەزگۆمێىتى ٩٢-٩٩: ٦١١٣وەطخاوە)أمحمدغسابی،

لەطەز بىەماي پلەدازي لەئەزگۆمێيخەکان دامەشزاوە، بەػێىەیەکى طخىووى 

لەخىازەوە لە ئەزگۆمێىتى بێهێز دەطخپێدەکاث بۆ طەزەوە دەڕواث بۆ 

ەزگۆمێىتى بەهێز،  بەمەبەطتى گەیؼتن بەو ئەهجامەي گىجازەکە دەیەوێذ، ئ

کە ڕاشیکسدوى وەزگسە، پلیکاهەي ئەزگۆمێىتى بەوە هاطساوە کە ئەزگۆمێيخەکان 

(.  بەم ٠٢٢: ٦١٠٢هەمان حۆز و ئاڕاطخە وەزدەگسن)هاوی یىطف ابىغلیىن ،

 هێلکازییە ڕووهیدەکەیىەوە.                
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 .  ثایبەثمەهدییەکاوى پلیکاهەى ئەرگۆمێيد: ١-٣-٢

 ئەزگۆمێيذ دوو جایبەجمەهدي هەیە:

هەزگىجيێک لە پلیکاهەي ئەزگۆمێيخدا، پلەیەکى هەیە، ئەو گىجىەي پلەیەک  -أ

 لەو بەزشجسە، واجە بەڵگەیەکى بەهێزجسە بۆ ئەهجامەکە.

ئەگەز ئەزگۆمێىتى)ب(ئەهجامى )ث(بداث بەدەطخەوە، ئەوا ئەوە  -ب

دەطەپێيێذ، کە)م( و)د( کە بەپلە لە)ب(بەزشجسن هەمان ئەهجام دەدەن، 

پێچەواهەکەش ى هادزوطخە، هەز وەک لەم هێلکازییەدا ڕووهکساوەجەوە:بۆ 

 همىوهە کە دەڵێین : 

                  

 
ى ئەزگۆمێيخین و طەز بە یەک پلیکاهەن ئەم ڕطخاهەي طەزەوە هەمان پۆل    

و هەمىویان یەک ئەهجام دەگەیەهً کە بسیخییە لەوەي)طەفا(خاوەن جىاهاي 

شاوظخییە، بەاڵم ڕطخەي کۆجایی )طەفا دکخۆزاي وەزگسث(بەزشجسیً پلەي 

ئەزگۆمێيخە و بەهێزجسیً بەڵگەیە بۆ جىاهاي 

 هەیەکى جس(.همىو ١٠-١١: ٦١٠٣شاوظتى)طەفا()غبدالىاحدمؼیردشەیی،

                   

 
ئەم ڕطخاهە هەمان پۆلى ئەزگۆمێيذ و طەز بەیەک پلیکاهەهً و      

هەمىویان یەک ئەهجام دەگەیەهً کە بسیخییە لەوەي ))کاوە خاهەدان و 

بەخؼىدەیە((،  زێصگسجً لە بسا ئەزگۆمێىدێکى شۆز بەهێز هییە، چىهکە ئاطاییە 

ئەزگۆمێىتى )ج(زێصگسجً لە هاوڕێ و بسادەز مسۆڤ زێص لە بساي بگسێذ، پلەي 

پلەکەي بەزشجسە لە ئەزگۆمێىتى)ب(، بەاڵم ئەزگۆمێىتى)د( بەهێزجسیً پلەي 

هەیە، چىهکە کاوە ڕێص لە دوژمىەکاهیص ى دەگسێذ، کە ئەمەغ ئەوپەڕي 

ڕێصدازي کەطایەحى کاوە دەگەیىێذ، ڕەهگە لە هەمىو کەطێکدا هەبێذ) ظه 

 .(٦٩٢: ٠٣٣٢غبدالسحمً ،

 . یاساکاوى پلیکاهەى ئەرگۆمێىتى:٢-٣-٢

 پلیکاهەي ئەزگۆمێيذ چەهد یاطایەکى هەیە.

ئەگەز ئەزگۆمێىدێک یان گىجيێک بۆ . یاساى هەرێ)قاهون الىفی(:١-٢-٣-٢

همىوهە ئەزگۆمێىتى)أ( لەالیەن هێرەوە بەکاز بێ بۆ خصمەحى ئاماهجێکى 

ەزژەوەهدي ئەهجامى دیازیکساو، ئەوا هەزێى)~  أ(دەبیخە ئەزگۆمێيذ لە ب

 پێچەواهە. وەک:

 سەرکار هەوڵیدا ، بۆیە سەرکەوت لە ثاقیکردهەوەکە.-أ

 سەرکار هەوڵى هەدا ،بۆیە سەرهەکەوت لە ثاقیکردهەوەکە.-ب

 

ئەگەز یەکێک لە . یاساى ئاوەژوو کردهەوە)قاهون القلب(:٢-٢-٣-٢

بەڵگەي ئەزگۆمێيخەکان بەهێزجس بێذ، لە ئەزگۆمێيخەکاوى جس بۆ بىون بە 

ئەهجامێکى دیازیکساو، ئەوا دژي ئەزگۆمێىتى دووەم بە هێزجسە لە دژي 

 ئەزگۆمێىتى یەکەم بۆ بىووى بە بەڵگەي پێچەواهە.وەک:

 هەوزاد ماسحەرى وەرگرثووە،بەڵکو دکحۆراش ى وەرگرثووە.-أ 

 هەوزاد دکحۆراى وەرهەگرثووە،بەڵکو ماسحەریش ى وەرهەگرثووە.-ب

 

ئەم یاطایە لەطەز بىەماي ەوە)دابەزاهدن(:. یاساى هسمکرده٣-٢-٣-٣

)دژ(دامەشزاوە  و پەیىەهدي بە گىجنى پێؼتر هەیە، یاطاکەي بەم 

ػێىەیە)ئەگەز گىجيێک لە پلیکاهەیەکى دیازیکساو ڕاطذ بێذ، ئەوا دژەکەي 

یان پێچەواهەکەي لەپلیکاهەي هصمتر ڕاطخە(.  ئەم یاطایە بیرۆکەي ئەوەمان 

ێذ)هەزێکسدوى وەطفى(لە شماهدا، یەکظاهە و هاوجایە بۆ ڕووهدەکاجەوە کە دەڵ

کەش و هەوا سارد ( واجە)کەمترلە(، کەدەڵێذ )moins queبەدەزبڕینى)  

( ئەو گىجىە لێکداهەوەي ئەوە هەڵىاگسێ کە کەغ و هەوا شۆز طازد هییە

بێذ، بەڵکى لێکداهەوەي ئەوە هەڵدەگسێ ،کە پلەي طازدییەکە هصمترە ، 
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،کە دەڵێین)کەغ و هەوا طازد هییە( ئەمە ئەوە  کەواجە بۆ همىوهە

 دەگەیىێذ ، ئەگەزکەغ و هەوا طازد هەبێذ ،ئەوا:

 یان گەرمە.-١

 یان هاوەهدە -٢

 یان هسیکە لە گەرم-پ

دووبازە داڕػدىەوەي ئەو واكیػە ػدێکى گساهە، چىهکە ئەو هصمکسدهەوە و 

ەز هەمان هصمبىوهەوەي لەئەهجامى هەزێکسدن دزوطخدەبێذ، هاکەوێخە ط

 پلیکاهەي ئەزگۆمێىتى، چىهکە هەزدوو گىجنى :

 )کەش و هەوا ساردە()ئەرێ(-

 )کەش و هەوا  ساردهییە()هەرێ(-

هەزدوو گىجىەکە هاکەوهە هاو هەمان حۆزي ئەزگۆمێيذ و لەژێس هەمان 

  (.٠٣٢-٠٣٣: ٦١٠٩پلیکاهەي ئەزگۆمێىتى پۆلێن هاکسێً)ابىبکسالػصاوي،

 ە ئەرگۆمێىخییەکان:. بەسحێىەر و کۆثکرده٤-٢

 . بەسحێىەرە ئەرگۆمێىخییەکان:١-٤-٢  

ئەو ئامساشە لێکدەز و ئامساشە گەیەهەز و هاوەڵکاز یان مۆزفیماهەن، کە       

دوو گىجً یان دوو دەزبڕیً یان شیاجس بە یەکەوە  دەبەطدىەوە و دایاهدەڕێژێذ 

(. ٩١: ٦١٠٣لە چىازچێىەي یەک طتراجیژییەحى ئەزگۆمێىدیدا)طهیرالػایؽ،

بەطخێىەزە ئەزگۆمێىدییەکان ئاماژەیەکى بىچیىەیی و گسهگ و دیازن و بەڵگەي 

یەکالیی کەزەوەن، لەطەز ئەوەي، کە )ئەزگۆمێيذ( لەهاو ڕۆهاوى 

( . ئەم بەطخێىەزە ئەزگۆمێىدیاهە ٣٣أ  :٦١١٢شماهدایە.)ابىبکسالػصاوي،

دىەوەي دەق و ڕۆڵێکى گسهگ و کازیگەز دەبینن لە گىهجان و بەیەکەوە بەط

گىجاز، بەیەکەوە بەطدىەوەي دوو بابەث و زێکخظخنى پلەکاوى، بەم پێیەي 

: ٦١١١غبدالهادي بً ظافسالؼهسي،ئەم بابەجاهە ئەزگۆمێىتن لەهاو گىجازدا)

(. لە شۆزبەي جىیژیىەوە کۆهەکاهدا، چەمکى بەطخێىەزەکان گسێدزاوە بە ٣١٢

ئەزکە پساگماجیکى و جىێژیىەوەي ڕطخەطاشي و واجاطاشي، بێ ئەوەي 

ئەزگۆمێىدییەکەي لە بەزچاو بگیرێذ)زۆلى بەطخێىەزەکان لە بەیەکەوە 

بەطدىەوەي هێىان دوو ڕطخە و دوو بابەث شیاجسهەبىو، بەاڵم ڕەهەهدي 

ئەزگۆمێىتى ئەم ئامساشاهە لەگەڵ جىێژیىەوەکاوى )دیکسۆ( بەدیازکەوث لە 

ۆزیکى پساگماجیکییە و چىازچێىەي داڕػخنى)پساگماجیکى لێکدزاو(، کە جی

بەػێک لە جیۆزي واجایی پێکدەهێىێذ، ئەم بەطخێىەزاهە ڕۆڵێکى گسهگ 

دەگێڕن لە ئاڕاطخەکسدوى ئەزگۆمێيذ لە میاهەي بەیەکەوە بەطدىەوەي 

ڕووداوەکاوى هاو گىجاز و هاهدان بە ئاڕاطخەي حێبەحێکسدوى ڕاشیکسدن و 

اماهجەي کە هێرەز خۆبەدەطخەوەداوى وەزگس و ئاڕاطخەکسدوى بۆ ئەو ئ

(. کەواجە ڕۆڵى ٠٩٠ :٦١٠٩دەیەوێذ.)غبدهللا غبدالىهاب الػسداوي،

بەطخێىەزە ئەزگۆمێىدییەکان حیاواشە لەو ڕۆڵەي لە ڕێصماوى دێسیً بۆي 

دیازیکساوە، کە خۆي جەهیا لە هەواڵدان دەبیيێخەوە، بەڵکى ئەم بەطخێىەزاهە 

 نن:ڕۆڵى ئەزگۆمێىدیان هەیە. کەواجە دوو ڕۆڵ دەبی

 بەطدىەوەي دوو بابەث یان دوو یەکە یان شیاجس بەیەکەوە.-أ

زێکخظخنى هێىان ئەم یەکاهە بەپێى بەهێزي و الواشي ئەو ئەزگۆمێيخەي کە -ب

 (.وەک:٠٠٩: ٦١٠٦لە گىجازەکەدا خساوەجەڕوو.)هؼام بلخیر،

هێرگسمۆڵەجى لێخوڕینى ئوثۆمۆبێلى وەرگرت،کەواثەدەزاهێد ئوثۆمۆبێل -

 لێبخوڕێد. 

لەم ڕطخەیەي طەزەوەدا زطخەي)هێرگصمۆڵەحى لێخىڕینى ئىجۆمۆبێلى      

وەزگسث( ئەزگۆمێيخە بۆ ئەهجامى)دەشاهێذ ئىجۆمۆبێل لێبخىڕێذ( ئەوەي ئەم 

دوو ڕطخەیەي بەیەکەوە بەطخۆجەوە، بەطخێىەزي)کەواجە(یە)غبدالىاحد 

اوى (. ژمازەیەکى شۆز بەطخێىەزي ئەزگۆمێىتى لە شم١٩: ٦١٠٣مؼیر دشەیی،

کىزدیدا هەن ،لەواهە : )و، بەاڵم، بەڵکى، جا، جاکى، کەواجە، لەبەزئەوە، 

چىهکە، بۆیە، لەگەڵ ئەوەػدا، ئەگەز، لەکۆجاییدا، پاػان،  بۆئەمە 

 ،.....هخد(. 

 . جۆرەکاوى بەسحێىەرە ئەرگۆمێىخییەکان وپێواهەى پۆلێىکردوى: ١-١-٤-٢

ێى چەهد پێىەزێک، کە بەطخێىەزە ئەزگۆمێىدییەکان، پۆلێىدەکسێً بەپ

 ئەماهەن:

 أ/ پێىاهەي ژمازەي )گۆڕاوەکان( :                                             

هەهدێ بەطخێىەز لەهێىان دووگۆڕاودا دێً، واجە)ئەزگۆمێيذ وئەهجام( .  -٠

     کەش و هەوا باراهاوییە، کەواثە گەشحەکەمان دوا دەخەیً.                         وەک: 

بارودۆخى کوڕەکە بەاڵم بەطخێىەز لەهێىان س ً گۆڕاودێً. وەک : ) -٦

ثێکچووە، جگەرەدەکێش ێ ،مەى دەخواثەوە، بەڵکو  ئالوودەى مادە 

 هۆشبەرەکاهیش بووە(.

 ب/ پێىاهەي ئەزکى بەطخێىەزەکان:

 ئەم پێىاهەیە دوو ئەزک بۆ بەطخێىەزەکان دیازیدەکاث.

ئەم بەطخێىەزاهە خۆي دەبیيێخەوە لە  بەطخێىەزي ئەزگۆمێىتى :ئەزکى -٠

هێىاهەوەي ئەزگۆمێيذ، ئەماهە دەگسێخەوە)هەجا،بەڵکى ،بەاڵم 

)کوردسحاهم خۆشدەوێ ،دارى، بەردى  ،لەبەزئەوە،بۆیە...(وەک:

ئەو مرۆڤێکى (یان )،ڕووبارەکاوى ،چیاکاوى، مرۆڤەکاوى، هەثاشێحەکاهیش ى

 لە فەلسەفەش شارەزایە(.زاهایە، زماهەواهە،یاساهاسە، شەرعساهە، هەثا 

بەطخێىەزي ئەهجام: ئەزکى ئەم بەطخێىەزاهە خۆي دەبێيێخەوە لە  -٦

هێىاهەوەي ئەهجام، ئەماهە دەگسێخەوە)بۆئەوەي ،کەواجە ،لەگەڵ ئەوەػدا 

شەقاڵوە هاویىەهەوارێکى فێىک و خۆشە، کەواثە ،لەدواییدا...( ،وەک: )

 (.پشووەکەمان لەوێ بەسەردەبەیً

ەیىەهدي هێىان ئەزگۆمێيخەکان: ئەم پێىاهەیە دوو حۆز ج/پێىاهەي پ

 ئەزگۆمێيخەکان: بەطخێىەزمان بۆ دەطدىیؼان دەکاث بەپێى ئاڕاطخەي

بەطخێىەزي ئەزگۆمێيذ پاڵپؼذ:ئەو بەطخێىەزاهەن، کە ئەزگۆمێىتى -٠

پاڵپؼذ بەیەکەوە دەبەطدىەوە. ئەماهەن:)و، هەجا ، بەجایبەث 

و ثفەهگ هاوێژى و هەثا لەئەسپ شاخەوان لەمەلەکردن ...(وەک:)

 (.واریش شارەزایەس

بەطخێىەزي ئەزگۆمێىتى پێچەواهە: ئەوبەطخێىەزاهەن، کە دوو ئەزگۆمێىتى  -٦

(، ٩٩٢-٩٩١:  ٦١٠٩،ي)زػید الساض  دژ و پیچەواهە بە یەکتر دەبەطدىەوە.

سەرکەوت ئەماهە دەگسێخەوە)بەاڵم، بەڵکى، لەگەڵ ئەوەػدا....( ،وەک: ) 

 (.بەاڵم کەمحەرخەمەزیرەکە، 

 . کۆثکردوى ئەرگۆمێىتى:٢-٤-٢

کۆجکەزە ئەزگۆمێىدییەکان لەوەدا، لە بەطخێىەزە ئەزگۆمێىدییەکان       

حیادەبىەوە ، بەطخێىەزي ئەزگۆمێىتى دوو گۆڕاوي ئەزگۆمێىتى یان شیاجس 

بەیەکەوە دەبەطخێخەوە، واجە ئەزگۆمێيذ و ئەهجام یان کۆمەڵێک 

ۆجکەزە ئەزگۆمێىدییەکان، جىاهاي ئەزگۆمێيخەکان ئەزگۆمێيذ، بەاڵم ک

(   ئەو ئامساش و وػە و دەزبڕیىاهە ٦٩أ: ٦١١٢کۆجدەکەن.)ابىبکسالػصاوي،

دەگسێخەوە)خەزیکە،هصیکەي ،کەمێک ،شۆزێک ، لەواهەیە پێدەچێذ ،ڕەهگە 

 ،جەهیا...( بۆ هىوهە: 

 ()پەلەبکەکاثژمێرهەشحە.                  -
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 . )شۆزپەلەمەکە(ەبێحە هەشدکاثژمێرخەریکە د-

لێرەدا )خەزیکە(ئەوە دەگەینً ،کاث ماوە بۆکاجژمێر هەػذ بۆیە       

پێىیظذ بەپەلەکسدن هاکاث، لە ڕێگەي دەوزوبەزەوە دەگەیىە ئەو 

(، کۆجکسدهە ئەزگۆمێىدییەکان ١٦:  ٦١٠٣ئەهجامە.)غبدالىاحد مؼیر دشەیی،

و ڕۆڵیان هەیە  کاجێک لەهاو گىجازدا بەکازدێً بەػدازیدەکەن

لەکەمکسدهەوەي جىاهاي ئەزگۆمێىتى گىجىەکان و شیادکسدوى جىاهاي گەیؼتن 

 بەئەهجام ، کۆجکسدهە ئەزگۆمێىدییەکان دووئەزکى گسهگییان هەیە :              

أ/ هەهێؼخنى شۆزي لێکەوجە وئەهجامەکان، ئەمەغ بەگىاطدىەوەي)وەزگس( 

ن بۆ یەک ئەهجام، بە کۆجکسدوى جىاهاي لە شۆزی  و هاڕوووى و لێڵى ئەهجامەکا

 (..٩٣: ٦١٠٠ئەزگۆمێيخەکان لە گىجازدا)غصالدیً الىاجح ،

ب/ کۆجکسدهە ئەزگۆمێىدییەکان هەڵدەطتن بە بەهێزکسدوى ئاڕاطخەکسدن 

: )هاریً و هەسریً و هێلین بەزەو ئەهجام  بەهێز دەکەن، بۆ همىوهە

 دەرچوون، بەاڵم رۆژیً دەرهەچوو(.

 .ثابییەکان دەرچوون ،ثەهیا ڕۆژیً دەرهەچوو هەموو قو   

 لەڕطخەي دووەم بەهۆي )جەهیا( شووجس و کىزجتر دەگەیىە ئەهجام.

 . ئاڕاسحەکردوى ئەرگۆمێيد:٥-٢

یەکێکى جس لە چەمکە گسهگەکاوى جیۆزي)دیکسۆ و ئەوظکىمبەز(، چەمکى       

و  ( ئەزک Argumentative oriemtationئاڕاطخەکسدوى ئەزگۆمێىدییە )

ئاماهجى ئەزگۆمێيذ لەو چەمکەدا بەزحەطخە دەبێذ. ئەوە دەگەیىێذ، 

ئەگەز گىجيێکى دیازیکساو جىاهاي دزوطخکسدوى کسدەي ئەزگۆمێىتى هەبێذ، 

ئەوا هسخ و بەهاي ئەزگۆمێىتى ئەم گىجىە دیازیدەکسێذ بە یازمەحى 

ئاڕاطخەکسدوى ئەزگۆمێىتى، ئەم ئاڕاطخە کسدهە لەواهەیە ئاػکسابێذ، 

واهەػە ػازاوە بێذ، ئەگەزگىجىەکە یان گىجازەکە، هەهدێک بەطخێىەز و لە

کۆجکسدوى ئەزگۆمێىتى جێدابىو، ئەوا ئەو بەطخێىەز و کۆجکسدهە ئەزگۆمێىدیاهە، 

کۆمەڵێک ئاماژە و زێىماییان جێدایە، کە بەپەیىەهدي بەو ػێىاشەوە هەیە، کە 

(،  یان ٦٣أ:   ٦١١٢،گىجً یان گىجازەکەي پێ ئاڕاطخەدەکسێ)ابىبکسالػصاوي 

واى دەبیىم ،بەدڵىیاییەوە کۆمەڵێک وػە و دەزبڕیً هەیە،وەک )

..(  ئەزکى طەزەکیان خصمەجکسدوى ئاڕاطخەکسدوى ،جگەلەمەش

(، حەخذ ٠٣٩٣دەزبڕیىەکاهە، هەزوەکى )دیکسۆ( لە گىجازێکدا، لەطاڵى)

 لەطەز ئەوە دەکاجەوە کە ئاڕاطخەکسدوى ئەزگۆمێىتى ػدێکى پێىیظخە بۆ 

شۆزبەي ئەو ڕطخاهەي کە واجاکاهیان هەڵگسي ئاڕاطخەکسدهً، دەزبڕینى 

ڕطخەکە واجا پێشخظخنى ئەزگۆمێىدێک لە بەزژەوەهدي ئەهجامێکى 

 (وەک:٠٣١:  ٦١٠١دیازیکساو.)ابدظام بً خساف،

 .ئەم خاهوو زۆرخۆشە، پێمباشە بیکڕى 

ێداهەبىو، ئەوا بەاڵم ئەگەز گىجىەکە بەطخێىەز و کۆجکسدوى ئەزگۆمێىتى ج       

ڕێىمایی دیازیکساو بۆ ئاڕاطخەکسدوى ئەزگۆمێيخەکە، لە وػە و دەزبڕیً و 

دەوزوبەزي پساگماجیکى و دەوزوبەزي گىجىەکە یان گىجازەکە، 

(،  بۆهمىوهە ئێمە کاجێک ٦٣أ: ٦١١٢هەڵدەهێىجسێذ. )ابىبکسالػصاوي، 

ەکاوى هۆثێلێک هەیە خۆشە و هەرزاهە و هەموو هۆکار بەکەطێک دەڵێین)

لێرەدا مەبەطخمان هەواڵدان هییە، بەڵکى شیاجس پشووداوى ثێدایە(

مەبەطخماهە کەطەزداوى ئەو هۆجێلە بکاث، هەوڵدەدەیً لە ئاڕاطخەکسدوى 

بۆ ئەهجامى ماهەوە لە هۆجێلەکە، ئەمەغ لە دەوزبەزەکە هەڵێىجاوى بۆ 

 دەکسێ.

دا کەواجە ئاڕاطخەي ئەزگۆمێىتى حۆزێک لە ئەهجام بەطەز گىێگس 

دەطەپیيێذ، بەم پێیەي کە جاکە ئاڕاطخەیە کە گىێگس دەجىاهێذ پێدابڕواث. 

لەم ڕواهگەیەوە، دیکسۆ، دان بە دەطەاڵحى گىجازدا دەهێذ، کە ڕێگس دەبێذ 

لەبەزدەم ئەزگۆمیىتى پێچەواهە و طىوزە لەطەز ئاڕاطخەکسدوى گىێگس بەیەک 

-٦٩:  ٦١٠٠الدزیدي ،دووزخظدىەوەي لە ئاڕاطخەکاوى جس. )طامیت  و ئاڕاطخە

٦١.) 

-٦ لەطەزئاطتى گىێگس.-٠ئاڕاطخەکسدن لەطەز دوو ئاطذ دەبێذ: 

 . پێؼتر باطماهکسدووە.لەطەزئاطتى گىجازەکە

 .جۆرەکاوى ئاڕاسحەکردن:١-٥-٢

ئاڕاطخەکسدن  :(Coorentation.ئاڕاسحەکردن بەهەمان ئاڕاسحە) ١-١-٥-٢

ان شیاجس، ڕێگە بەهەمان بەهەمان ئاڕاطخەدەبێذ، کاجێک دوو ئەزگۆمێيذ ی

ئەهجامدەدەن، واجە ئەگەز هەز دووکیان بەزەو پؼگیریکسدوى ئەهجامەکە 

چىون، بەم ئەزگۆمیيخاهە دەگىوجسێ )ئەزگۆمێىتى پؼخگیریکسدن(، بۆ 

با بچین بۆ کەهار دەریا، کەش و هەوایەکەى زۆرجوان و خۆشە، همىوهە:)

غ و هەوایەکە حىان و هەز دوو ئەزگۆمێىتى)کە  پاشان ئێرە زۆر گەرمە(

خۆػە( و)ئێرە شۆز گەزمە( پؼخگیري هەمان ئەهجام دەکەن )با بچین بۆ 

 کەهاز دەزیا(.

لەم حۆزەیاهدا ئاڕاطخەکسدهەکە  . ئاڕاسحەکردوى پێچەواهە:٢-١-٥-٢

ئاڕاطخەکسدهێکى پێچەواهەیە، ئەگەز دوو ئەزگۆمێيذ یان شیاجس ئاڕاطخەیان 

واجە پؼگیري دوو ئەهجامى پێچەواهەیان  بەزەو دوو ئەهجامى پێچەواهەبىو،

)ابدظام بً خساف  دەکسد، پێیان دەگىوجسێ )ئەزگۆمێىتى دژ یان پێچەواهە(

ئەو چێشحخاهەیە زۆرباشە، بەاڵم هرخى  (.  ،بۆ همىوهە: )٠٣٣-٠٣١:  ٦١٠١،

(، بەطخێىەزي)بەاڵم( ئاڕاطخەي ئەزگۆمێىتى خواردهەکاوى زۆرگراهە

( ئەو چێشخاهەیە زۆرباشە،با بچیندەیگۆڕێذ لە.) دەزبڕیىەکە ڕەجدەکاجەوە و 

 (. هرخى خوارهەکاوى زۆرگراهە ،با هەچینبۆ)

 

 ئەهجامەکان:

بەپێى ئەم جیۆزە ئەزکى طەزەکى شمان  ئەزگۆمێيخە و مسۆف کاجێک --٠

كظەدەکاث بەئاماهجى کازجێکسدن و ڕاشیکسدن و ئاڕاطخەکسدوى بەزامبەز 

 كظەدەکاث.

ئەزگۆمێىدێکى جس بەهێزجسە، بەهۆي پلیکاهەي ئەزگۆمێيذ هەیە لە -٦

 ئەزگۆمێىتى ئەم حیاواشییە گىشازػتى لێدەکسێذ.

بەطخێىەز و کۆجکسدهەئەزگۆمێىدییەکان ڕۆڵێکى بەزچاودەگێڕن لە جیۆزي -٩

ئەزگۆمێىتى هاو شمان،بەطخێىەزەکان لەشماوى کىزدیدا خۆیان لە ئامساشي) 

هیؽ مۆزفیمى)خەزیکە وهصیکە..( و لێکدەز و گەیەهەز(دەبیيىەوە، کۆجکسدهەکا

 هەزوەها مۆزفیمەکاوى ڕاددەي وەکى)هەمىو ،هەهدێ..(ئەم ئەزکە دەبینن.

ئاڕاطخەکسدن چەمکێکى گسهگى ئەم جیۆزەیە، ئاڕاطخەکسدهیؽ دوو حۆزە، -١

ئاڕاطخەکسدن بەهەمان ئاڕاطخە، لە شماوى کىزدیدا بەطخێىەزي 

دەبینن و ئەزگۆمێىتى پؼخگیریکسدن ئەزگۆمێىتى)و، هەجا، لەدواییدا(ئەم ڕۆڵە 

دزوطخدەکەن،لە کاجێکدا ئاڕاطخەکسدن بە ئاڕاطخەي پیچەواهە، بەطخێىەزي 

ئەزگۆمێىتى)بەاڵم، بەڵکى، لەگەڵ ئەوەػدا( ئەم ڕۆڵە دەبینن و ئەزگۆمێىتى 

 پێچەواهە دزوطخدەکەن.

 ملخف البحث:
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ت الحجاج غىد دًكسو وأویدىاول  ظكىمبر هرا البحث )بػض الجىاهب هظٍس

ت  ت)هظٍس ت الحجاج داخل اللغت(،ًسکص هرا البحث بحظب هره هظٍس ،هظٍس

الحجاج اللغىي(،التى أزس ى دغائمها کل مً)دًكسو واوظكىمبر( والتى 

ٌظػیان مً خاللها إلى إثباث فكسة غامت مفادها أن اللغت جحمل ؿفت ذاجُت 

ت وظُفت الحجاحُت وأن الحجاج مخجرز في اللغت.ًخكىن هر ا البحث وحىهٍس

فه و  مً محىزًٍ،في املحىز الاول جىاول هرا البحث مفهىم الحجاج وحػٍس

ت  ت وغالكت هره هظٍس وظُفخه  وخـائـه واملبادئە، حظب هره الىظٍس

باملىعم والخداولُت املدمجت. أما في املحىز الثاوي فلد جىاول  ظاهسة حػدد 

والػىامل الاؿىاث و اللىة الحجاحُت و الظلم الحجاحُتو والسوابغ 

 الحجاحُت في اللغت والخىحیه الحجاجی.

Abstract: 

This research deals with some aspects of theory of 

argumentation by Ducrot and Anscombre, which is 

known as the Theory of Argumentation within 

Language, emphasizes that argument is rooted in 

language, and wants to prove the general idea that 

language in itself has argumentative task. This 

research consists of two sections, the first one deals 

with the definition and concept of argument, 

function and goal of argument, characteristics of 

argument according to this theory and the 

relationship of the theory to logic and integrated 

pragmatics. In the second section, polyphony and 

Argumentation force, the argumentative scale, 

argumentative connectors and argumentative 

operators, and argumentative orientation, were 

discussed and necessary examples were provided. 

 

 سەرچاوەكان:

 بەشماوى کىزدي:-أ

ەم، غبدالىاحد مؼیر دشەیی، لێکۆڵیىەوە پڕاگماجیکییەکان، چاپی یەک-٠

 .٦١٠٣هاوەهدي ئاوێس بۆ چاپ و باڵوکسدهەوە، هەولێر، 

غبدالىاحید مؼیر دشەیی، شاوظتى پڕاگماجیک، چاپی یەکەم، چاپخاهەي -٦

 .٦١٠٠پاک، هەولێر، 

 بەشماوى غەزەبی:-ب

إبدظام بً خساف، الخعاب الحجاجي الظُاس ي في كخاب -٩

زاة، كلُت الاداب إلامامتوالظُاطتإلبً كخِبت)دزاطت جداولُت(، زطالت دكخى 

 .٦١٠١والػلىم الاوظاهُت، حامػت الحاج لخضس باجىت،  

ظائفه،إغدادوجلدًم: أبىبكس الػصاوي، ، الخحاجج ظبیػخه ومجاالجه و و -١

،  ٠ظبػت معبػت الىجاح الجدیدة، الدازالبیضاء، حمى الىلازي، كلُت،

 ب.٦١١٢

تأبىبكس الػصاوي، الحجاج مفهىمه ومجاالجه)دزاطاث -٣ وجعبُلُت  هظٍس

س  محكمت في الخعابت الجدًدة، الجصء الاول، مجمىغە مً املؤلفین،  جحٍس

داز إبً الىدیم لليؼس والخىشیؼ، وهسان،  وإالػساف د.حافظاطماغُلي غلىي،

 .٦١٠٩، ٠ظبػت الجصائس  و داز السوافد الثلافیت، بیروث،  لبىان،

عبؼ،  دازالبُضاء،  في ال، الػمدة ٠، اللغت والحجاج،ظبػتي أبىبکس الػصاو -٢

 أ.٦١١٢

أمحمد غسابي، البيُت الحجاحُت في كـت طُدها مىس ى)غلُه الظالم(، -٩

 .٦١١٣زطالت ماحظخیر، كلُت الاداب والفىىن، حامػت اللظاهُت وهسان، 

اجحاد الكخاب الػسب،  جسحمت:د.كاطم امللداد، ظُت،حان طیرفىوي، امللفى -٢

٠٣٣٢. 

تالحجاج اللغ-٣ ىي غىد دًكسو واوظكىمبر، مجلت الػمدة حاًلي غمس، هظٍس

 -(حامػت محمد بىضُاف٠(، الجصء)٩في اللظاهُاث وجحلُل الخعاب، غدد)

 .٦١٠٢املظُلت، 

، مً الحجاج الى البالغت الجدیدة، أفسیلیا الؼسق، ي حمیل الحمداو -٠١

 .٦١٠١الدازالبیضاء، املغسب، 

ىش املػسفت ،غمان، حىاد خخام، الخداولیت اؿىلها و اججاهاتها، داز کى-٠٠

 .٦١٠٢،  ٠الازدن، ظبػت

ت وجعبُلُت -٠٦ زػُد الساض ي، الحجاج مفهىمه ومجاالجه)دزاطاث هظٍس

س  محكمت في الخعابت الجدًدة، الجصء الاول، مجمىغە مً املؤلفین،  جحٍس

وإالػساف د.حافظاطماغُلي غلىي، داز إبً الىدیم لليؼس والخىشیؼ، وهسان، 

 .٦١٠٩، ٠د الثلافیت، بیروث،  لبىان، ظبػتالجصائس  و داز السواف

زػید الساض ي، الحجاحُاث اللظاهُت غىد دًكسو واوظكىمبر، مجلت غالم -٠٩

ذ، ٠(، غدد)٩١الفكس، مجلد)  .٦١١٣(، الكٍى

دي-٠١ غالم الکخب  في الؼػس الػسبي بىِخه وأطالُبه،، الحجاج طامُت الدٍز

 .٦١٠٠،  ٦ظبػت الحدیث لليؼس والخىشیؼ ، إزبد، الازدن،

طهیر الػاٌؽ، الحجاج في الخعاب الىبىي، أحادًث املػامالث -٠٣

(، زطالت ماحظخیر، كلُت الاداب واللغاث، حامػتالػسبي 
ً
والػباداث )أهمىذحا

 .٦١٠٣بً مهُدي أم البىاقي، 

اث الحجاج ػكسي املبخىث، أهم -٠٢ ي الخلالُد الغسبُت مً أزطعى فهظٍس

البالغتوالحجاج،  إػساف حمادي ؿمىد، حامػت الى الُىم، فسیم البحث في 

 ،٠الاداب والفىىن والػلىم الاوظاهُت،كلُت الاداب مىىبت، جىوع، ظبػت

٠٣٣٢. 

ؿابس الحباػت، الخداولیت والحجاج مداخل و هـىؾ، ؿفحاث -٠٩

 .٦١١٢، ٠للدزاطاث واليؼس، دمؼم، طىزیت، ظبػت

ي، املسكص الثلافي الػسبي، لظه غبدالسحمً، اللظان واملیزان والخکىثس الػل-٠٢

 .٠٣٣٢  ،٠دازالبُضاء، ط

ألاماهت  في الكالم إلامام الحظین،غاید حدوع حىىن، الحجاج -٠٣

 .٦١٠٢،  ٠ظبػت الػامتللػخبت الحظیيیت امللدطت، الىجف، الػساق،

غبدالاله غبدالىهاب الػسداوي، السوابغ الحجاحُت في السطالتالامام -٦١

ً الػابدًً إلى محمد (، ٢(، مجلد)٢مظلم الصهسي، مجلت الػمُد، غدد) ٍش

٦١٠٩. 

، حدل حىل الخعابە والحجاج، داز الػسبیت للکخاب، ىىز غبدالسشاق ب-٦٠

٦١١٢. 

للعُف غادل،  بالغتالاكىاع في املىاظسة، ميؼىزاث خفاف، غبدا-٦٦

 .٦١٠٩، ٠بیروث، لبىان، ظبػت

م مً أهم خغبدهللا ؿىلت، الحجاج -٦٩  ـائـه الاطلىبُت،في اللسآن الكٍس

 .٦١١٩، ٦ط دازالفازابى، بیروث،  لبىان،

ت -٦١ غبدالهادي بً ظافس الؼهسي، اطتراجُجُاث الخعاب )ملازبت لغٍى

 .٦١١١،  ٠الخداولُت(، داز الكخب الجدًد املخحدة، بیروث، لبىان، ط
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غصالدًً الىاجح، الػىامل الحجاحُت في اللغت الػسبُت، مكخبت -٦٣

 . ٦١٠٠، ٠والخىشَؼ، ؿفاكع، جىوع، ظبػتغالءالدًً لليؼس 

غمازة هاؿس، الفلظفت والبالغت)ملازبت الحجاحیت للخعاب الفلظفى(،  -٦٢

 . ٦١١٣، ٠داز الػسبیت للػلىم وميؼىزاث، حصائس، ظبػت

از، البيُت الحجاحُت في ػػس غصالدًً میهىبي، زطالت دكخىزاة، -٦٩ فىشٍت ٍش

 .٦١٠٣ كلُت الاداب والفىىن، حامػت وهسان ،

في البالغت املػاؿسة بحث في  محمد طالم محمدأمین العلبت، الحجاج-٦٢

،  ٠ظبػت دازالکخاب الجدید املخحدە، بیروث، لبىان،بالغت الىلد املػاؿس، 

٦١١٢. 

ت الحجاحُت مً خالل الدزاطاث البالغُت محمد ظسوض، -٦٣ الىظٍس

 .٦١١٣، ٠دازالثلافت، دازالبیضاء، ظبػت واملىعلُت واللظاهُت،

،  ٠( ،الخداولیت غىد غلماء الػسب ، ط٦١١٣مظػىد صحساوي)-٩١

 بیروث.-دازالعلیػت للعباغت واليؼس

لُا الؼسق، الداز ملیکت غباز وآخسون، الحجاج ف-٩٠ ي الدزض الفلظفت، أفٍس

 .٦١١٢،  ٠البُضاء، املغسب، ظبػت

في الىف اللسآوي طىز الحىامُم ، الحجاج وي ًىطف أبىغلُىن ها-٩٦

، زطالت ماحظخیر ، كلُت الدزاطاث الػلُا،  كظم اللغت الػسبُت و أهمى 
ً
ذحا

 .٦١٠١، حامػت مؤجت، الادابها

٩٩-  ،)
ً
هؼام بلخیر، آلُاث الاكىاع في الخعاب اللسآوي)طىزةالؼػساء همىذحا

باجىت،  -زطالت ماحظخیر،  كلُت الاداب واللغاث، حامػت الحاج لخضس

٦١٠١. 
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