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پەیڕەوی ئاماژەلزدن لە سماوی مىردیذا  -غێىەساری ضلێماوی
ئاساد ئەخمەد خطەیً
بەش ى سماوى کىردي /مۆلێجی سمان  /ساههۆی ضلێماوی

پوختە
ئەم توێژینەوەیە بە ناونیشانی ( پەیڕەوی ئاماژەكردن لە زمانی كوردیدا  -شێوەزاری
سلێمانی) دا یە و سنووری بابەتەكە ،هەردوو ئاستی سینتاكس و پراگماتیك دەگرێتەوە،
هەوڵدانێكە بۆ لێكدانەوە و شرۆڤەكردنی ئاماژەی ئەو كەرەستە زمانییانەی  ،كە واتایەكی
تاریك و ناڕوونیان هەیە و بە نیشانەی پراگماتیكی دانراون ،بۆ ئەوەی واتاكانیان الی گوێگر ،
یان خوێنەر ڕوونببێتەوە و لە پەیامی قسەكەر تێبگات .ئاماژە تەنیا گوزارشت لە شتێك  ،یان
چەند شتێك ناكات  ،بەڵكو دەربڕینێكی كردەییە و گوزارشتێكی فرە ڕەهەندی هەیە و ڕۆڵێكی
گرنگ و دیاری لە پڕۆسەی ئاخاوتندا هەیە  ،واتە لە دەربڕین و گەیاندنی بیردا ،بە ڕەگەزێكی
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سەرەكی دادەنرێت  .ئەو دانە زمانییانەی  ،پەیڕەوی ئاماژەكردن بەڕێوەدەبەن ،ڕۆڵێكی كارایان
لە داڕشتنی پێكهاتەی ڕستەدا هەیە و كەرەستە سەرەكی و ناسەرەكییەكانی ڕۆنانی ڕستە
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پێكدەهێنن ،لەبەر ئەوە لێكۆڵینەوە لێیان  ،هاوكات لێكۆڵینەوەیە لە ڕۆنانی ڕستە .هەموو
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ئەم گرنگیدانە هۆكاربوون  ،بۆ ئەوەی توێژینەوەكە لەم بوارەدا ئەنجام بدرێت.
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پێشەکى:
ئاماژە پەیىەهذییەمی ضیيخالس ى و واجاییە لەهێىان لەرەضخەماوی ڕضخەدا،
هاوماث پەیىەهذییەمی واجاییػە لەهێىان لەرەضخەماوی ڕضخە و جەهێو  ،یان
دیاردەیەك لە دەرەوەی ڕضخەدا ( دەرەوەی سمان )  .لەبەر ئەوە ئاماژە
لەضەر بىەماي بىووی دوو ڕەگەس ئەهجامذەدرێذ ،لە (ئاماژەلەر) و
(ئاماژەبۆلزاو) ن .لە ضىىوری ڕضخەدا  ،پەیىەهذییەمی گزهگە و ڕۆڵێهی دیار و
بەرچاوی هەیە ،لە داڕغخنى داهە پێنهێىەرەماوی ڕضخە (فزێشەمان) ،چىهنە
بەغە پێنهێىەرەماوی ڕضخە  ،لە فزێشی هاوی و لزداریً ،لەضەر بىەمای ئەم
پەیىەهذییە بە یەلەوە گزێذراون .لەبەر ئەوە دەجىاهزێذ بىجزێذ  ،لە ڕضخە
هییە لە پەیىەهذیی ئاماژە بێ بەع بێذ .ڕضخە وەك هێمایەك بۆ بیر ،لە
چەهذ هێمایەمی جز پێنذێذ ،لە هەر یەلەیان ئاماژەن بۆ لەرەضخەیەك لە
دەرەوەی سمان و هاوماث ئاماژەی هاوەلیػیان لەگەڵ یەلتریذا هەیە ،بۆ
همىوهە لەم ڕضخەیەدا :
 دارا لخێبەلەی خىێىذەوە .هەریەك لە ( دارا ) و ( لخێب )  ،لە دوو هێمان و فزێشی هاوییان داڕغخىوە ،
ئاماژەن بۆ (لەضێو ) و (جەهێو ) لە دەرەوەی سماهذا ،هاوماث حێىاوی لهاوی
( ی )  ،لە لزداری داڕغخىوە  ،ئاماژەیە بۆ فزێشی هاویی (دارا)  ،لە بنەری
ڕضخەلەیە  .لەواجە وەك لەو همىوهەیەدا دەردەلەوێذ ،لە ضىىوری ڕضخەدا
 ،سیاجز لە حۆرێو ئاماژە هەیە و لەضەر ئەم بىەمایە ،ئاماژە بۆ ( ضیيخالس ى )
و (پزاگماجیهی ) پۆلذەلزێذ .ئەو لەرەضخاهەی ڕضخە ،لە ئاماژەی
پزاگماجینییان هەیە ،لە ساوطتى پزاگماجینذا بە ( هیػاههار – یان هیػاهە
پزاگماجینییەمان ) هاودەبزێً ،لە (( فۆڕمی سماهیى جەمىمژاویً و ئاماژە بۆ
لەص ،ماث ،غىێً ،پلە و پایە ... ،هخذ ،دەلەن و سمان و دەروبەر بەیەلەوە
دەبەضدىەوە ))) Levinson , 2010 : 45( .
واجە هیػاههارەمان لە ڕووی واجاییەوە  ،جاریو و لێڵً ،بەاڵم بەپێى ئەو
دەوروبەراهەی  ،لە جێیاهذا بەماردەهێنرێً  ،واجاماهیان  ،لە پەیىەضخە بە (
ئاماژەبۆلزاوەماهیان ) دیاریذەلزێً .دەوروبەر چەمنێهی فزاوان و فزەڕەهەهذە
 ،هەمىو ئەو غخاهە دەگزێخەوە  ،لە ماریگەرییان لەضەر سمان لە ئێطخا و
ڕابزدوودا هەیە و بۆ لێنذاهەوەی واجا و ئاماژە  ،گزهگییەمی سۆریان هەیە و
لەهێىان ضیماهدیو و پزاگماجینذا  ،خاڵێهی گزهگیى حیالەرەوەیە  ( .بۆ
اهیاريی سیاجز بڕواهە  :عەبذولىاخیذ مىغیر دسەیی. ) 43- 39 : 3122 ،
س 
هیػاههارەمان لە ضىىوری ڕضخەدا  ،حێنەوجەی فزێشێهی هاویی جەواو
پڕدەلەهەوە  ،ئەمەیؼ بە دیاردەیەمی ئابىری لە سماهەواهیذا دادەهزێذ ،بۆ
همىوهە لەم ڕضخەیەدا :
 ئامۆ و ئاضۆ چىون بۆ باساڕ و لزاضێنیان لڕی و گەڕاهەوە .حێىاوە لەضییە لهاوەماوی ( یان  ،ن )  ،ئاماژەن بۆ ( ئامۆ و ئاضۆ ) و
دروضخەی ڕضخەلەیان لە دووبارەلزدهەوە پاراضخىوە و بە هۆیاهەوە
لزدەیەیان ئەهجامذاوە  ،لێن .لەواجە
دەساهزێذ ،لە ئەواهەی ئەو دوو 
هیػاههارەمان گزهگتریً هۆمارن بۆ بەضدىەوەی بەغەماوی ڕضخە بە یەلترەوە
و لە ساوطتى سماوی دەقذا بە هۆمارێهی گزهگ دادەهزێً  ،بۆ گىهجاهذوی دەق،
لەگەڵ دەوروبەردا ،ڕاضخەوخۆ پەیىەهذیی هێىان فزێشەماوی ڕضخە ،یان
لێنذاهە سماهییەمان و دەوروبەر دەخەهەڕوو .لەبەر ئەوە هیػاههارەمان
لزدەیەمی پزاگماجیهی ئەهجامذەدەن و بە هەڵىێطخەیەمی دیارینزاوەوە

هابەضترێىەوە ،بەڵهى جایبەجً بەو ساهیاری و واجایاهەی  ،لە الی قطەلەر و
گىێگز لە ماحی دەربڕیىذا پێػبینى دەلزێً .
حۆرەماوی هیػاههارەمان :
هیػاههارەمان بەپێى حۆری ئاماژەبۆلزاوەماهیان ( لە ضەرچاوەی
ڕووهنزدهەوەی واجاماهیاهً ) ،بۆ چەهذ حۆرێو پۆلذەلزێً ( ،عەبذولىاخیذ
مىغیر دسەیی ( ، ) 227 – 219 :3122 ،غێرساد ضەبزی عەلی27: : 3125 ،
– : ) 287
یەلەم  :هیػاههارە ئاماژەییەمان ( : ) Demonstratives
بەغێهی گزهگیى ئاخاوجنن  ،ئاماژەیەمی گػتى دەگەیەهً و بەبێ دەوروبەر
واجایان هابێذ و لە دروضخەی ڕضخەدا دەجىاهً بە جەهیا حێنەوجەی فزێشی
رمار پڕبنەهەوە  ،یان لەگەڵ ئاماژەبۆلزاوەماهیاهذا ئەرمی
هاویی بنەر ،يان بە 
بنەر ،يان بەرمار ببینن  ،وەك لەم ڕضخاهەدا دیارە :
ئەم مىڕە  /ئەو
 ئەمە /ئەوە .بزامەمىڕە بزامە .
ئەم مىڕاهە  /ئەو مىڕاهە بزامً .
 ئەماهە./.ئەواهە.بزامًواجە ئەم هیػاههاراهە  ،بەپێى دووری و هشیهی پۆلنزاون .بۆ دیارینزدوی
ئاماژەبۆلزاوەماهیان  ،پێىیطخە حىڵەی بەغێو لە ئەهذاماوی حەضخە ( سماوی
حەضخە ) لەگەڵیاهذا بەماربێذ ،ئەگیىا ڕضخەلە لەگەڵ دەوروبەردا حىوث
هابێذ و هابێخە دەقێهی سیىذوو  ،واجە ئەم هیػاههاراهە  ،بەبێ سماوی حەضخە،
هاجىاهً بیر لە ضىىری ڕضخەدا بگەیەهً .لەواجە حەضخەی مزۆڤ بۆ
هيػاههارەمان

پەیىەهذینزدن و گەیاهذوی بیر ،واجە دۆسیىەوەی ئاماژەی
ڕۆڵێهی ضەرەمی دەبیيێذ  ،بە جەهیا  ،یان غان بە غاوی لەرەضخە
سماهییەمان  ،چىهنە لزدەی پەیىەهذینزدن ژمارەیەمی سۆر حىڵە و هێمای
حەضخەی جێذا بەماردەهێنرێذ ،لە ڕەهگذاهەوەی بیر و گىسارغخنزدن لە هاخی
مزۆڤً  .لەبەر ئەوە بەغێنً لە ملخىر و بە ڕێننەوجنى مۆمەڵگەوە
پەیىەضتن .لەواجە بەمارهێىاوی حەضخە  ،وەك داهەیەمی سماوی بۆ ئاماژەلزدن
هيػاههارەماوی ئاماژە و هەهذێو هیػاهها ری جزدا  ،بەغێنە لە

 ،لەگەڵ
دیاردە مۆمەاڵیەجییەمان و بە بىەمایەمی گزهگیى پەیىەهذینزدن دادەهزێذ ((
لە لێهۆڵیىەوەی سماهە واهیذا  ،بە پەیىەهذینزدوی ها وجەیی دادەهزێذ ))  ( .بۆ
ساهیاریی سیاجز  ،بڕواهە  :غىە ئەبىبەلز ئەخمەد . ) 46 : 3119 ،
ئاماژەی ها سماهییؼ بە گػتى  ،گەیاهذوی پەیام ،یان ساهیارییە  ،لەڕێی هێما و
بشواهذوی ئەهذاماوی حەضخە  ،یان ڕوخطارییەماهەوە  ،سۆرحاریؼ ئەم هێما و
اهیاريی
بشواهذهاهە لە هەضخەوە دەلزێً و قطەلەر لێیان بێ ئاگایە  ( .بۆ س 
سیاجز  ،بڕواهە  :مدمذ ئەمین خطین . ) 28 : 3118 ،
لەواجە دەجىاهزێذ بىجزێذ ،لە حىڵەی حەضخە بۆ بەهێزلزدوی ئاماژەی ئەم
هيػاههاراهە بەماردەهێنرێذ ،بە جایبەحی لە بارودۆخی حەخخنزدهذا .وەك لە

همىوهەماوی ضەرەوەدا دیارە  ،ئەگەر قطەلەر مەبەضتى بێذ  ،حەخذ
لەضەر ئاماژەبۆلزاوی هیػاههارەمان بهاث ،ئەوا دروضخەی فزێشەمان
گۆڕاههارییان بەضەردا دێذ و ئاماژەبۆلزاوەمان دەبىە ديارخزاوی
هیػاههارەمان .لەواجە دروضخەماوی ( ئەم  /ئەو  +هاو  +ە )  ( ،ئەم  /ئەو +
هاوی مۆ  +ە)  ،پەیىەضذ بە الیەوی دەروووی قطەلەرەوە داڕێژراون .
لەبەر ئەوە هیػاههارە ئاماژەییەمان بەغێهی گزهگ لە پەیڕەوی ئاماژەلزدن
پێنذەهێنن و لە سماوی مىردیذا  ،سیاجز هەڵط ىلەوحی ضیيخالطییان
لێیهۆڵزاوەجەوە  ،وەك یەلێو لە دیارخەرەماوی هاو لە فزێشی هاویذا.
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ئەو ئاماژاهەی  ،ئەم هیػاههاراهە هەیاهە  ،بە ( ئاماژەی حىوڵەیی ) لە ساوطتى
پزاگماجینذا دادەهزێً ( .بۆ ساهیاریی سیاجز لەبارەی ئاماژەیی حىڵەییەوە ،
بڕواهە  :عەبذولىاخیذ مىغیر دسەیی. ) 211 :3122 ،
دووەم  :هیػاههارە لەضییەمان : Person Deixis -
هیػاههارە لەضییەمان ساراوەی ( حێىاو ) یان بۆ بەمارهێنراوە و لە سماوی
مىردیذا  ،سیاجز وەك لەرەضخەیەمی گزهگ و چااللیى ئاضتى ڕضخەضاسی
لێیاههۆڵزاوەجەوە و الیەهە واجایی و پزاگماجییەماهیان لەمتر غینزاوهەجەوە و
باضنزاون .گزهگی و بایەخی ئەمجۆرەی هیػاههارەمان هاساهزێذ و بە غاراوەیی
دەمیىێخەوە ،ئەگەر لە دەوروبەرێهی دیارینزاودا لێیان هەمۆڵزێخەوە  ،واجە
وەك لەرەضخەیەمی سماوی ،واجایەمی لێڵ و جەمىمژاوییان دەبێذ ،ئەگەر بە
چۆهیەجیى بەمارهێىاهیان لە دەور وبەرێهی دیارینزاودا پەیىەضذ هەلزێً  ،بۆ
همىوهە لەم ڕضخەیەدا :
 ئەوان سەوییەلەیان فزۆغذ .( ئەوان )  ،لە حێىاوی ضەربەخۆی لەس ى ضێیەمی مۆ یە ،لەرەضخەیەمی
ضەرەلییە و لە حێنەوجەی فزێشی هاویی ڕضخەلەدا دەرلەوجىوە  ،واجایەمی
ڕوووی هییە  ،واجە ئاماژەیەمی لێڵی هەیە  ،ئەگەر ئەو دەوروبەرە هەساهزێذ ،
لە ڕضخەلەی ( ئاخاوجىەلەی ) جێذا وجزاوە  .لەبەر ئەوە گىێگز  ،یان خىێىەر
بۆ ئەوەی لەم ڕضخەیە جێبگاث  ،پێىیطخە ئاماژەبۆلزاوی ( ئەوان ) بشاهێذ ،
لە مەبەضذ لێن ؟ مامۆضخان  ،فەرماهبەرن  ...... ،هخذ  ،واجە لە ڕێی
دەوروبەری ئاخاوجىەلەوە  ،لە لێرەدا ( هشیهی و ساهیاریی هاوبەش ى هێىان
قطەلەر و گىێگزە)  ،ئاماژەی ( ئەوان ) دەساهزێذ و واجەلەی ڕووهذەبێخەوە .
بە غێىەیەمی گػتى ئەم ڕضخەیە لە قطەلەرێنەوە بۆ گىێگزێو دەبێذ  ،لە
بشاهێذ (ئەوان ) لێن و بیاهىاضێذ  ،بەاڵم ئەگەر ساهیاریی هاوبەع لە ئارادا
هەبىو  ،ئەوا قطەلەر دەبێذ دیارخەرێو لە غێىەی ڕضخەدا بۆ دروضخەی
فزێشە هاوییەلە دابىێذ و لە ئەهجامذا  ،گۆراههاری بەضەر ڕۆهاوی ڕضخەلەدا

دێذ و ڕضخەیەمی هاضادە لە حۆری ئاڵۆس بەرهەمذێذ:
 ئەوان لە هاورێی جۆن  ،سەوییەلەیان فزۆغذ .واجە ئەم ڕضخەیە  ،بەڵگەیە بۆ ئەوەی لە ساهیاریی هاوبەع لە هێىان
قطەلەر و گىێگزدا هییە ،لەبەر ئەوە دەوروبەر بە هۆمارێهی گزهگ لە
داڕغخنى داهە ضیيخالطییەماهذا دادەهزێذ  .هیػاههارە لەضییەمان لە هەر
ڕضخەیەلذا بەماربهێنرێـً  ،واجاماهیان ( ئاماژەماهیان )  ،بە دەوروبەری
ئاخاوجىەلەوە پەیىەضذ دەبً و بەمارهێىان و دەرلەوجيیان لە ڕضخەی
حیاواسدا  ،ئاماژە و واجای حیاواسیان دەبێذ  ،ئەمەع حۆرێو لە چاالمی بە
سمان دەبەخػێذ و بە دیاردەیەمی ئابىرینزدهیؼ دادەهزێذ  .هیػاههارە
لەضییەمان وەك داهەیەمی سمان  ،ئاماژە بەو لەص ،یان الیەهاهە دەدەن ،
لە لە پێنهاجەی ڕضخەدا  ،فۆرمەماهیان ئامادەن و بزیخین لە قطەلەر و
گىێگز و ئامادەهەبىو  (( ،چىهنە بۆ پەیىەهذینزدوی ڕووبەڕوو  ،چەهذ
ئەلخەرێهی مۆمەاڵیەحی ڕۆڵذەبینن  ،لە بىەمای ڕۆڵەماهیان لە هێىان لەس ى
یەلەم  ،لە چەقی هیػاهەلەیە لە ڕەهەهذی مۆمەڵگە و لەس ى دووەم  ،لە
گىێگزە و لەس ى ضێیەم و ئەواوی جزدان )) ( ) Verschueren , 1999 :20
لەواجە هیػاههارە لەضییەمان  ،ئاماژەماهیان بە پێى دەوروبەر و لەص و
غىێً دەگۆڕرێً  ،لەبەر ئەوە واجایەمی حێگیر و دیارینزاویان هابێذ  ،جەهیا
لەو دەوروبەراهەدا هەبێذ  ،لە ئاماژەیەمی گػتى دەگەیەهً  ،بۆ همىوهە لەم
ڕضخەیەدا  ،لە پزوپاگەهذەیەمی باسرگاهیذا دەوجزێذ :

جۆی لڕیار پەلەبنە و یەلەیەمی هیػخەحێبىون بنڕە.لێرەدا ئاماژەی هیػاههاری ( جۆ) ،پێىیطخیى بە دەوروبەر هابێذ
وئاماژەبۆلزاوەلەی دیار و ڕووهە ،لە (مەبەضذ هەمىو لەضێنە )  ،واجە
چەمنێهی گػتى دەگەیەهێذ ،بە بێ هیچ جایبەجمەهذییەمی دیارینزاو .
هیػاههارە لەضییەمان  ،لەرەضخەیەمی پزاگماجینً و ڕاضخەوخۆ دەق بە
دەوروبەرەوە دەبەضدىەوە  .لە دروضخەی ڕضخەدا  ،لە غێىەی دوو فۆرمی
حیاواسدا دەردەلەون و لەم جىێژیىەوەیەدا  ،ساراوەماوی ( فۆڕمی جەواو ) و (
فۆڕمی هاجەواو ) یان بۆ بەمارهێنراون .
مً  -ئێمە  /جۆ – ئێىە  /ئەو  -ئەوان
فۆڕمی جەواو :
فۆڕمی هاجەواو  :م – مان  /ث – جان  /ی – یان
م – یً  /یذ – ن  ، Ø /اث  ،ێذ  -ن
فۆڕمی جەواوی هیػاههارە لەضییەمان  ،پەیىەضذ بە ئاماژەماهیاهەوە  ،بۆ
دوو مۆمەڵ پۆلذەلزێً :
أ  -مً – ئێمە  /جۆ – ئێىە :
لە دروضخەی ڕضخەدا  ،واجە لەهاو دەقذا  ،ئاماژە بۆ لەضێو لە دەرەوەی
سمان ( دەقذا ) دەلەن  ،واجە ئاماژەبۆلزاوەماهیان لە دەرەوەی سماهذا یە ،
وەك :
مامۆضخام .
 مًلەضێهی بەڕێشیذ .
 جۆبۆ هەولێر دەچین .
 ئێمە -ئێىە ڕاپۆرجێو ئامادە بنەن .

( لەص ) لە دەرەوەی سمان
هاجىاهزێذ لە حێنەوجەی ئەم مۆمەڵە هیػاههارە  ،هاوی لەص دابنرێذ ،لە
ئەمەیؼ پێچەواهەی ساراوەی (حێىاو) ە  ،لە لە ضەرچاوە ڕێشماهییە
مىردییەماهذا بەراهبەریان بەمارهێنراوە ،بە واجایەمی جز  ،ئەم لەرەضخاهە
حێىاو هین .
ب  -ئەو – ئەوان :
ئەم هیػاههاراهە بە دوو غێىە ئاماژە بۆ لەص دەلەن :
 – 2دەغێذ ئاماژەبۆلزاوەماهیان لە دەرەوەی سماهذا بێذ  ،وەمى
مۆمەڵەی (أ ) :
 ئەوان سۆر ماهذوو بىون . -ئەو خىێىذمارە .

( لەص ) لە دەرەوەی سمان
 – 3دەجىاهً ئاماژە بۆ لەص لە ضىىری ڕضخەدا ( لەهاو سماهذا ) بنەن ،
وەك :
دارا و هاوڕێ و هەوساد خىێىذمارن و ئەوان هەمىو ڕۆژێو لە ماحی خۆیذائامادەدەبً .
( لەص ) لەهاو سمان
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واجە پەیىەضذ بە ئاماژەبۆلزاوی هیػاههارە لەضییەماهەوە  ،دوو حۆر ئاماژە
دیاریذەلزێذ  ،وەك لەم هێڵهارییەدا خزاوەجە ڕوو Halliday & ( :
)Hassan , 1976: 83

هیػاههارە لەضییەمان


دەرە.ئاماژە
هاوە ئاماژە


حىڵەیی
دواوە

هێمایی

پێػەوە

دەرە ئاماژەی حىوڵەیی : Gestural Usage -
لە هەهذێو دەوروبەردا  ،ئاماژەی هیػاههارە لەضییەمان پێىیطخیى بە سماوی
حەضخە دەبێذ ،ئەمجۆرە بەمارهێىاهە  ،ڕێگەیەلە بۆ ئاماژەلزدن بە حىڵەی
ئەهذاماوی لەع لە هەڵطىلەوحی قطەلزدهذا  ،وەك حىڵەی (دەضذ  ،چاو
 ،بزۆ  ... ،هخذ )  . ) Levinson, 2010 : 65( .واجە لێرەدا حىڵەی بەغێو لە
ئەهذاماوی لەع ،دەبىە بەغێو لە پێنهاجەی ڕضخە و قطەلەر پەیىەضذ
پێیاهەوە دەدوێذ  .ئەوەیؼ ئەو ڕاضخییە دەضەملێىێذ  ،لە مزۆڤ بەهۆی
ئەهذامەماوی دەهگییەوە قطە دەماث ،بەاڵم بە هەمىو حەضخەی دەدوێذ،
لە دەبێخە جەواولەری ئاماژەلە  ،بۆ همىوهە ماجێو بەراهبەر قطەلەر  ،چەهذ
گىێگزێو ئامادەن  ،لە هەر یەلەیان بە هیػاههاری ( جۆ ) ئاماژەیان بۆ
دەلزێذ ،واجە لەو دەوروبەرەدا مۆمەڵێو ( جۆ ) هەن و ماجێو قطەلەر
بیەوێذ ( جۆ ) یەلیان باهگ بهاث  ،دەبێذ حىڵەیەمی حەضخەی  ،وەك (
چاو  ،دەضذ  ،ضەر)  ،لەگەڵ هیػاههاری ( جۆ ) دا بەماربهێىێذ  ،بۆ ئەوەی
ئاماژەلەی ڕوون ببێخەوە و بیرەلەی بە ڕوووی بگاث ،وەك لەم ڕضخەیەدا
ڕووهنزاوەجەوە :
 جۆ و جۆ وەرن و جۆ و جۆیؼ بڕۆن .لەم حۆرە ڕضخاهەدا  ،حگە لە ئاماژەی هێمایی  ،ئاماژەی حىڵەی
حەضخەیؼ پێىیطذ دەبێذ و بەماردەهێنرێذ  ،چىهنە هەر یەك لەو ( جۆ )
یاهە  ،ئاماژە بۆ لەضێهی حیاواس دەلەن و واجایەمی حیاواس دەگەیەهً  ،لە
دەوروبەری ئاخاوجىەلە و سماوی حەضخە دیارییان دەلەن ،لەواجە لەم حۆرە
ی ) جێنەڵ دەبً و
ڕضخاهەدا  ،پەیىەهذینزدوی وجەیی و ها وجەیی ( ساری و هاسار 
بەیەلەوە ئاماژەی هیػاههارەمان ڕووهذەلەهەوە .
دەرە ئاماژەی هێمایی : Symbolic usage -
ئاماژەی هیػاههارەمان پێىیطخیى بە حىڵە  ،یان سماوی حەضخە هابێذ ،بەڵهى
چەمهی ئاماژەبۆلزاوی ڕضخەمان لە دەوروبەردا بەدیذەلزێذ Levinson, ( .
 ، ) 2010 : 65بۆ همىوهە لەم ڕضخەیەدا :
 -ئێىەی دڵطۆس ضەرلزدەی واڵجً .

چەمهی هیػاههاری ( ئێىە ) گػخییە و ئاماژە بۆ چەهذ لەضێو دەماث ،هەك
لەضێهی دیارینزاو .ئاماژەلە لە دەوروبەردا دیاریذەلزێذ  ،بەبێ هیچ
ئاماژەیەمی حىڵەیی  .لەم حۆرە ڕضخاهەدا (( ئەگەر بۆهەی گىجەلە هەساهزێذ ،
ئەوا هە ماث  ،هە غىێً  ،لە جىاهایاهذا هابێذ  ،واجای گىجزاوەلە وەك
پێىیطذ بگەیەهً ))  ( .هۆگز مەخمىود فەرەج . ) 76 : 3111 ،
لەم ڕضخەیەدا  ،ئەگەر ( ئێىە ) ئاماژە بۆ چەهذ خىێىذمارێو بهاث  ،واجە
بەراهبەر بە چەهذ خىێىذمارێو وجىەلە دەربڕرابێذ ،ئەوا ضخایػنزدن
دەگەیەهێذ ،بەاڵم ئەگەر بۆهەی گىجىەلە  ،یان دەوروبەرەلە گۆڕران ،ئەوا
واجای ڕضخەلە بارێهی جز وەردەگزێذ .
هاوە ئاماژە : Endophoric -
ئەو ئاماژاهەن  ،لە بۆ لەرەضخەماوی ها و ڕضخە دەگەڕێىەوە ،واجە لزدەی
ئاماژەلزدن لە ڕضخەدا ڕوودەداث و پەیىەهذی بە دەرەوەی ڕضخە ( دهیای
دەرەوە ) هییە. ) Halliday & Hassan , 1976: 37 ( .واجە لەم حۆرە
ئاماژەیەدا ،سمان و دەوروبەر بە یەلەوە هەبەضتراون  ،بەڵهى لەرەضخەیەمی
پێنهاجەی ڕضخە ،بۆ ڕووهنزدهەوەی واجالەی ،لە جىاهایذا هەیە ،ئاماژە بۆ
لەرەضخەیەك ،یان چەمنێهی پێؼ  ،یان دوای خۆی بهاث .ئەم حۆرە
ئاماژەیە بە (دەقە ئاماژە ) یؼ هاودەبزێذ و لەرەضخە ئاماژەلەرەماهیؼ بە (
ێ
هیػاههاری دەق ) هاودەبزێً  ،لە بەغەماوی وجً  ،یان دەق بە یەلەوە گز 
دەدەن ( .)Al-Sulaimaan , 2010 : 36ڕۆڵێهی مارایان لە دروضخنزدوی
پەیىەهذییەماوی هاو دەقذا هەیە  ،بە جایبەحی هیػاههارەماوی وەك ( لەص ،
خ ۆيی )  ،هیػاههارەماوی ئاماژە  ،ماث  ،غىێً  ،بەراورد  ( .هەسیزە ضابیر
مطخەفا . ) 294- 293 : 3132 ،
هاوە ئاماژە بۆ دوو حۆر پۆلذەلزێذ :
أ – هاوە ئاماژەی پێػەوە : Anaphora -
هەهذێو وغە و ئامڕاس لە دروضخەی فزێشەماوی ڕضخەدا  ،بۆ ساهینى واجا و
جێگەیػتن لێیان  ،ئاماژە بۆ لەرەضخە  ،یان چەمنێهی پێؼ خۆیان دەلەن
و ساراوەی ( ئەهافۆڕ ) بۆ ئەمجۆرە ئاماژەیە بەمارهێنراوە  ( .بۆ ساهیاریی سیاجز
لەبارەی ئەهافۆڕەوە ،بڕواهە Chomsky ,1981 :188 . ، Denber ,1998 :1 :
. ) Huddlstan ,1984 : 280
لەرەضخە ئاماژەلەرەمان ( هیػاههارەمان ) لە دروضخەی فزێشەماهذان  ،بۆ
دووبارە هەلزدهەوەیان  ،ئاماژە بە هێمایەمی جز دەدرێذ  .هیػاههارە
لەضییەمان لەم حۆرە ئاماژەیەدا  ،ڕۆڵێهی دیار و بەرچاویان هەیە و
ماریگەرییەمی سۆریان لەضەر پخەوی و جىهذو جۆڵی دروضخەی ڕضخە هەیە  .بۆ
دۆسیىەوەی هاوە ئاماژەی پێػەوە ،دەبێذ خىێىەر بۆ بەش ى پێػەوەی ڕضخە (
دەق ) بگەڕێخەوە  ،بۆ ئەوەی ئاماژەی هیػاههارە لەضییەمان لە الی ڕوون
بێذ  ،لەبەر ئەوە هیػاههارە لەضییەمان لە حێنەوجەی فزێشێهی هاویذا
دەردەلەون ،بۆ ئەوەی دووبارە هەبىەوە  ،هەروەك ( الینز) ڕایىایە  ،لە ((
هاوە ئاماژەی پێػەوە  ،بەحۆرێو لە بزیتى خطتن دادەهزێذ ،بەمػێىەیە
لەبزی دووبارەلزدهەوەی هاوەلە  ،ضىد لە لەرەضخە پزاگماجینییەمان
وەردەگیرێذ ،بە جایبەحی حێىاوە لەضییەمان ))  ( ،قەیظ مامل جۆفیق ،
) 59 :3113
بۆ همىوهە لەم ڕضخەیەدا :
 غیالن و هاسەهین و هێرۆ بۆ هەولێر دەچً  ،ئەوان هەفخەی داهاجىودەگەڕێىەوە .
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هیػاههاری لەس ى ( ئەوان )  ،ئاماژە بۆ چەهذ لەضێو دەماث  ،لە لە
ضىىری دروضخەی ڕضخەلەدا  ( ،لە ڕضخەی یەلەمذا ) دیارینزاون  ،واجە (
غیالن  ،هاسەهین  ،هێرۆ ) ،ضەرچاوەی ئاماژەی هیػاههاریی ( ئەوان ) ن،
لەبەر ئەوە لەو دەوروبەرە سماهییەدا  ،واجای هیػاههارەلە ڕووهذەبێخەوە و
دەساهزێذ  ،مەبەضذ لە لێن  ،بەبێ گەڕاهەوە بۆ دەوروبەرە هاسماهییەلە .
پێىیطخە ئەوەیؼ بىجزێذ  ،لە ئەم ڕضخەیە لەهێىان قطەلەرێو و
گىێگزێنذا بەماردەهێنرێذ  ،لە ساهیاریی هاوبەع لەهێىاهیاهذا هەبێذ،
چىهنە ئەگەر گىێگز  ،یان خىێىەر ساهیاریی لەبارەی هەریەك لە ( غیالن ،
هاسەهین  ،هێرۆ ) وە هەبێذ  ،ئەوا قطەلەر هاچار دەبێذ لە ڕێی سیادلزدوی
دیارخەرەوە بۆ دروضخەی هەر یەك لەو فزێشاهە  ،ئەو هاواهە بە گىێگز
بىاضێيێذ  ،لە ئەهجامی ئەم پڕۆضەیەغذا  ،دروضخەی فزێشەمان فزاوان
دەبً ،وەك :
 غیالوی خىغنم و هاسەهینى دراوضێمان و هێرۆی هاوڕێم بۆ هەولێر دەچً ،ئەوان هەفخەی داهاجىو دەگەڕێىەوە.
لەبەر ئە وەی هیػاههارە لەضییەمان فۆڕمی جەواون ،بەراهبەریان فۆڕمی
هاجەواو هەیە ،لە (حێىاوە لەضییە لهاوەماهً )  ،دەجىاهزێذ وەك دیاردەیەمی
ئابىرینزدن ،فۆڕمی جەواوی هیػاههارە لەضییەلە لە دروضخەی ڕضخەلەدا
الببرێذ ،لەم بارەدا فۆڕمە هاجەواوەلە  ،ئاماژەی فۆڕمە جەواوەلە و ( غیالن
و هاسەهین و هێرۆ) یؼ دەبێذ ،وەك :
 غیالن و هاسەهین و هێرۆ بۆ هەولێر دەچً ،هەفخەی داهاجى ودەگەڕێىەوە .
ب – هاوە ئاماژەی دواوە : Cataphora
لەم حۆرە ئاماژەیەدا  ،هیػاههارە لەضییەمان ،ئاماژە بۆ دواوەی خۆیان
دەلەن ،واجە ضەرچاوەی ساهینى ئاماژەلەیان  ،لە دوای خۆیاهەوە دەبێذ(( .
هاوە ئاماژەی دواوە سۆربەی ماث بە هیػاهەی دوو خاڵی لەضەر یەك ( ) :
ئاماژەی پێذەلزێذ  ،بەاڵم لەگەڵ ئەوەغذا  ،ماریگەریی لەضەر یەلگزجنى
بەغەماوی ڕضخە (دەق) هەیە  .ئەمە گىسارغذ لەوە هاماث  ،لە هیچ
پەیىەهذییەمی پێنهاجەیی لەهێىاهیاهذا هییە ،بەڵهى جەهیا هیػاهەیەلە بۆ
وەضخاوی هەهاضە لەو غىێىەدا  ،ئەمە یەلێنە لە گزهگتریً
جایبەجمەهذییەماوی )) . ) Halliday & Hassan , 1976 : 17( .
بۆ همىوهە لەم ڕضخەیەدا :
 ئێمە  ،لە مۆمەڵێو خىێىذماری قۆهاغی دووەمی بەش ىمىردیً  ،دەماهەوێذ ضیمیىارێو پێػنەع بنەیً .
قطەلەر لێرەدا  ،گزیماهەی ئەوەی لزدووە  ،لە گىێگز هاساهێذ ( ئێمە ) لێن
 ،بۆیە لە ڕێگەی دیارخەرێهی ڕضخەییەوە  ،ئاماژە و واجای ( ئێمە ) ی
ڕووهنزدۆجەوە  ،واجە هیػاههاری ( ئێمە ) ئاماژە بە (مۆمەڵێو خىێىذماری
قۆهاغی دووەمی بەش ى مىردی ) دەماث  .هەبىووی ساهیاریی پێػیىە  ،الی
گىێگز  ،ماریگەریی لەضەر دروضخەی ڕضخەی لزد و بەرەو دروضخەی
ڕضخەیەمی ئاڵۆس گۆڕی .
فۆڕمی هاجەواوی هیػاههارە لەضییە ضەربەخۆمان ( حێىاوە لهاوەمان ) ،
حگە لە ئاماژەلزدن بۆ فزێشی هاوی بنەر  ،دەجىاهً لە ضىىری ڕضخەدا ،
ئاماژە بۆ لەص لە چىارچێىەی ئەرلە ضیيخالطییە حیاواسەماهذا بنەن،
ئەوەیؼ لەو دەوروبەراهەدا دەبێذ ،ماجێو لە دروضخەی ڕضخەدا  ،ئەو
لەرەضخاهەی دروضخەی فزێشەماهیان داڕغخىوە ،ضەرپػنییاهە بۆ غىێنى

ضەرەجای ڕضخە ( پێؼ بنەر) بگىێشرێىەوە ،لە بە غىێنى ( باص ) Topic -
هاضزاوە  ( .بۆ ساهیاریی سیاجز  ،بڕواهە  :مدمذ معزوف فخاح ، ) 43 : 2::3 ،
لە لە بىەڕەجذا  ،حێنەوجەی هیچ ئەرلێهی ضیيخالس ى هییە و ب ۆ مەبەضتى
حەخخنزدن ئەم پڕۆضەیە ڕوودەداث  ،لە دیاردەیەمی ضیيخالطییە و لە
حێبەحێنزدهیذا (مۆپینزدن )  ،لە یاضایەمی گىاضدىەوەی بە خىرجییە ،
پیادەدەلزێذ ( ،بۆ ساهیاریی سیاجز  ،بڕواهە  :ئاساد ئەخمەد خطەیً ،
گۆڤاری ساههۆی مۆیە  ،ژ . ) 361- 33: :3123 ، 33 .واجە لە حێنەوجەی
فزێشە گىێشراوەماهذا  ،بەپێى لەص و ژمارەیان  ،حێىاوێهی لهاو دادەهزێذ  ،بۆ
ئەوەی ڕۆهاهە ضیيخالطییەمان جێنىەچً و هاوماث ئاماژەی لەرەضخە
گىێشراوەلەیؼ حێبەجێ بهاث  .لێرەدا بەپێى ئەرمی ضیيخالطیى لەرەضخە
گىێشراوەمان  ،ئاماژەی حێىاوەمان ڕووهذەلەیىە وە :
 –2دیارخزاو لە فزێشی هاویذا :
 هەمىو خىێىذمارەمان هاجً .خىێىذمارەمان هەمىویان هاجً  .ئاماژەیە بۆ ( خىێىذمارەمان )  ،لە مۆمەڵە
لەضێنً لە دەرەوەی سماهذا.
 –3دیارخەر لە فزێشی هاویذا :
مً لخێبەلەی جۆم بزد .لخێبەلەم بزدیذ ،
/
جۆ  ،مً لخێبەلەجـم بزد



ئاماژەیە بۆ ( جۆ )  ،لە لەضێنە لە
دەرەوەی سمان .
 –4بەرمار :
 مً ئەواهم بینى . ئەوان  ،مً بیيیمً  .ئاماژەیە بۆ ( ئەوان )  ،لە مۆمەڵە لەضێنً لە دەرەوەی
سماهذا .
 –5ئەدڤێربڵ :
ئەوان لخێبەلەیان لە جۆ وەرگزث .جۆ  ،ئەوان لخێبەلەیان لێذ وەرگزث  /لێ وەرگزجیذ  .
ئاماژەیە بۆ ( جۆ )  ،لە لەضێنە لە دەرەوەی
سماهذا .
چەهذ حۆرێهی جزی هیػاههارە لەضییەمان :
أ – هاوی لەس ى :
هاوە لەضییەمان لە دروضخەی ڕضخەدا  ،ئاماژە بۆ لەص لە دەرەوەی سماهذا
دەلەن  ،لێرەدا پێىیطخە گىێگز  ،یان خىێىەر هاضىامەی لەضەمان بشاهێذ ،
بۆ ئەوەی بخىاهێذ لە ڕضخەلە بگاث و ئاخاوجىەلە غیبهاجەوە  ،لە ئەو هاوەی
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جێذا بەمارهاجىوە و فزێشێهی ڕضخەلەی پێنهێىاوە ( .بۆ ساهیاریی سیاجز  ،بڕواهە
) Farrokhpey .1997: 323 :
بۆ همىوهە لەم ڕضخەیەدا :
 ئارام سەوییەلەی لڕی .( ئارام ) ئاماژە بۆ لەضێو لە دەرەوەی سماهذا دەماث ،بۆ جێگەیػتن لە بیری
ڕضخەلە پێىیطخە دەوروبەری هێىان قطەلەر و گىێگز  ،واجە ( ساهیاریی
هاوبەش ى هێىاهیان ) بە هەهذ وەربگیرێذ و گىێگز ( ئارام ) بىاضێذ و بشاهێذ،
لە لێیە و جەمەوی چەهذە و ماری چییە و  ...هخذ .ئەگەر ئەم ساهیارییاهە الی
گىێگز هەبىون ،قطەلەر هاچار دەبێذ لە ڕێگەی دیارخەرێهی فزێشی ،یان
ڕضخەییەوە ( ،ئارام ) بە خىێىەر ( گىێگز ) بىاضێيێذ و لەم بارەدا گۆڕاههاری
بەضەر دروضخەی فزێش و ڕضخەلەدا دێً  ،وەك :
 ئارامی بزام سەوییەلەی لڕی .ی
 ئارام  ،لە بزامە  ،سەوییەلەی لڕ .ئەم دروضخاهە  ،بەڵگەن بۆ ئەوەی لە ساهیاریی هاوبەع لە بارەی ( ئارام )
ەوە لەهێىان قطەلەر و گىێگزدا هین .
ب – هاسهاو ( پیػە  ،ئایینى ) :
هاسهاو لە دروضخەی فزێشە هاوییەماهذا  ،یەلێنً لە دیارخەرەماوی پێػەوە و
لە دەوروبەردا دەجىاهً حێنەوجەی دیارخزاوەماهیان پڕبنەهەوە و ئەرلە
ضیيخالطییەمان حێبەجێ بنەن و ئاماژەیؼ بگەیەهً  ،وەك :
 مامۆضخا دەهاضم . دلخۆرهاث  .
( لەص ) لە دەرەوەی سمان .
لە ماحی هەبىووی ساهیاریی هاوبەغذا  ،قطەلەر هاوی دیارخەرەمان دەهێىێذ
و گۆڕاههاری لە دروضخەی فزێشەماهذا دەماث  ،وەك :
 مامۆضخا ئاری دەهاضم . دلخۆر ضاالر هاث .خاجی لەریم ڕۆیػذ . غێخ لەماى قطەی هەلزد .ج – ساراوەماوی خشمایەحی ( خاڵ  ،باوك  ،مام .... ،هخذ ) :
 خاڵم مامۆضخایە . مامذ هاوڕێمە .( لەص ) لە دەرەوەی سمان .
ساراوەماوی خشمایەحی  ،لە ساوطتى پزاگماجینذا بە ( هیػاههاری مۆمەاڵیەحی )
هاودەبزێً و پلە و پایەی هاوبەغەماوی ئاخاوجً و پەیىەهذیی هێىاهیان
دیاریذەلەن ،ئایا پەیىەهذییەلە خشمایەجییە ،یان فەرمییە Matthews , ( .
. ) 2007 : 371
ضێیەم  :هیػاههارە ماجییەمان : Temporal Deixis -
ئەواهەن  ،لە ماحی وجً لە ڕواهگەی هاوبەغاوی ئاخاوجىەوە دیاریذەلەن (
مدمذ مدمذ یىوظ  ، ) 32 : 3115 ،واجە ماحی قطەلزدن دیاریذەلەن  ،لە
( ضاڵ و ماهگ و ڕۆژ  ... ،هخذ ) دەگزێخەوە .
( . ) Levinson , 2010 : 75
لە ضىىوری دروضخەی ڕضخەدا  ،دوو حۆر ماث دەبێذ لە یەلتر
حیابنزێىەوە :

أ  -ماحی لزدار  ،لە ڕەگەسێهی ضەرەمی و بىجیى داڕغخنى لزدارە و بە ماحی
ڕێشماوی هاودەبزێذ و لەغێىەی مۆڕفیمى بەهذدا لەهاو پێنهاجەی لزداردا
دەردەلەون  ،وەك ( أ  ،د  ،ث  ،وو  ،ی  ،ێ ) .
ب – ماحی قطەلزدن  ،یان ماحی فیزیهی ئەو وغاهە دەگزهەوە  ،لە ئاماژەن
بۆ ماجێهی دیارینزاو و لە دروضخەی ڕضخەدا  ،لەغێىەی ئەدڤێربڵذا
دەردەلەون  ،وەك ( ئێطخا  ،دوێنً  ،بەهار ... ،هخذ )  ( .ضەرچاوەی پێػىو
).
ئەوەی لەم جىێژیىەوەیەدا مەبەضخماهە  ،ماحی فیزینییە  ،لە هاوی ماجەمان لە
ئاماژە بە ماث لە دهیای
دروضخەی فزێشە پزیپۆسیػىییەماهذا دایاهذەڕێژن و 
دەرەوەدا ( لۆحیو )دا دەلەن  ،وەك لەم ڕضخاهەدا خزاوهەجە ڕوو :
 ئەوان دوێنً لە باساڕ بىون . دارا ئەمڕۆ ڕاپۆرجەلە جەواو دەماث .فزێشە هاوییەماوی ( دوێنً  ،ئەمڕۆ )  ،هیػاههاری ماجً  ،ئاماژە بە ماث لە
دهیای دەرەوەدا دەدەن ،لە بەهۆی دەوروبەرەوە دەضدىیػان دەلزێً ،ئەو
دەوروبەرەیؼ بزیخییە لە ساهینى ئەو ماجەی  ،لە ئەم ئاخاوجىە  ،یان
ڕضخەیەی جێذا وجزاوە  ،واجە ماحی ئاخاوجً دەبێخە ضەرچاوەی دۆسیىەوەی
ئاماژەلە ) Verchuerence ,2003 : 18 ( .
بە بۆچىووی ( یىرحً بافل )  ،هیػاههارە ماجییەمان ئاماژەن بۆ ماجێو  ،لە
قطەلەر پەیىەضذ پێیەوە ئاخاوجىەلەی ئەهجامذەداث  ( .یىرحً بافل ،
. ) 294 : 311:
ئەم هیػاههاراهە لە دروضخەی ڕضخەدا  ،لەغێىەی فزێشە
پزیپۆسیػىییەماهذان و ئەرمی دیارخەری ( هاو) دەبینن و لە جىاهایاهذا هەیە ،
حێنەوجەی دیارخزاو و پزیپۆسیػىەلە پڕبنەهەوە و بە جەهیا دروضخەی
فزێشەلە دابڕێژن و ئاماژەلە حێبەجێ بنەن  ،وەك لەم ڕضخاهەدا
ڕووهنزاوهەجەوە :
 ئێمە لە وەرسی بەهاردا بۆ ضەیزان دەچین . ئێمە بەهار بۆ ضەیزان دەچین .ئەمەیؼ بۆ ساهیاریی گػتى هاوبەغەماوی ئاخاوجً دەگەڕێخەوە  ،واجە
قطەلەر گزیماهەی ئەوەی لزدووە ،لە ( بەهار ) ئاماژەیە بۆ ( وەرس ) و ئەم
ساهیارییەیؼ الی گىێگز  ،یان خىێىەر هەیە  .ئەمەیؼ بىوە بەهۆی ئەوەی ،
لە گۆڕاههاری بەضەر ڕۆهاوی فزێشەلەدا بێذ .
چىارەم  :هیػاههارە غىێىییەمان : Spatial Deixis -
اڤەلزدن و غینزدهەوەیان  ،پێىیطخییان بە
ئاماژە بۆ غىێً دەلەن ،لە ڕ 
ساهینى غىێنى قطەلەرە لە ماحی ئاخاوجىذا  ،واجە گىێگز بۆ ئەوەی ئەم حۆرە
ئاماژەیە بىاضێخەوە  ،دەبێذ غىێنى قطەلەر بشاهێذ ( .مدمذ خطً عبذ
العشیش  . ) 458 : 3122 ،ئەم هیػاههاراهە بزیخین لە ( ئێرە  ،ئەوێ  ،ئەم
ژوورە  ،لەم غارەدا  ... ،هخذ )  ،واجە لەغێىەی فزێشی پزیپۆسیػىذا  ،لە
دروضخەی ڕضخەدا دەردەلەون ( فزاهو بالەر  ، ) 337 : 2::8 ،بۆ همىوهە
لەم ڕضخاهەدا :
 ئۆجۆمبیلەلەی لە ئێرەدا داها .هیػاههاری ( لە ئێرەدا )  ،ئاماژە بۆ غىێنى حیاواس دەماث  ،لە لە دەوروبەردا
دیاریذەلزێذ لە مىێیە .
دەساهزێذ و 
 -ئەم ژوورە سۆر ضاردە .
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ئەم ڕضخە  ،یان ئاخاوجىە لە هەر ژوورێنذا بىجزێذ  ،دەبێخە ئاماژە بۆ ئەو
ژوورە  ،لەبەر ئەوە دەبێذ دەوروبەر بشاهزێذ  ،بۆ ئەوەی ئاماژەلە
ڕووهبێخەوە و بشاهزێذ ژوورەلە مامەیە .
لە ئاخاوجىذا چىار حۆر غىێنى بىچیىەیی هەیە :
أ – غىێنى هشیو لە قطەلەر .
ب -غىێنى هشیو لە گىێگز .
ج – غىێنى هشیو لە حەماوەر .
د -غىێنى هشیو لە لەص  ،لە هە حەماوەرە و هە قطەلەرە و هە گىێگزە .
 ( ئاڤێطخا لەماى مەخمىد . ) 45 : 311: ،
دسەیی 3122 ،
دوو حۆر ئاماژەلزدن بۆ غىێً هەیە  ( :عەبذولىاخیذ مىغیر 
. ) 216 :
أ – دیارینزدوی غىێً و هاوهێىاوی ،وەك :
 ئاالن لە ژوورەلەی داهیػخىوە .ب – بە غىێً دیارینزدن  ،لە س ً حۆرە :
 –2لەچاو غىێيێهی جزدا  :وەك :
 ماڵیان لە هشیو ساههۆی ضلێماهییەوەیە . -3لەچاو خاڵێهی هەگۆڕدا  ،وەك :
o
o
o
o
 مىردضخان دەلەوێخە ضەر هێڵی (  ) 40 –41ڕۆژهەاڵث و ( )48 - 48ڕۆژئاوا .
 -4لە ڕواهگەی هاوبەغەماهەوە  ،وەك :
 خىێىذهگە لە س ً ضەد مەجز لێرەوە دوورە .لە هەهذێو دەوروبەردا  ،بەهۆی حىڵەی ئەهذاماوی حەضخەوە ،ئاماژە بۆ
غىێً دەلزێذ  ،وەك :
 وەرە ئێرە . بڕۆ بۆ ئەوێ . گۆڤارەمان لێرە دابنً .هیػاههاری ئاوەڵىاوی – : Adjective Deixis
ئاوەڵىاو لە دروضخەی فزێش و ڕضخەدا  ،ئەرمی دیارخەری هاو دەبیيێذ  ،لە
هەهذێو دەوروبەری سماهیذا  ،بەغێو لە ئاوەڵىاوە چۆهیەجییەمان  ،لە
جایبەجً بە مزۆڤ  ،دەجىاهً حێنەوجەی دیارخزاوەماهیان پڕبنەهەوە  ،واجە
دیارخزاوەماهیان الببرێً  ،لەم بارەدا ئاوەڵىاوەمان ئەرمی ضیيخالطیى
دیارخزاوەماهیان دەبینن و هاوماث لەبزی ئەوان ئاماژە بۆ لەضێو لە
دەرەوەی سماهذا دەلەن  ،بۆ همىوهە لەم ڕضخاهەدا :
سیزەلەمان هاجً .
 خىێىذمارە.سیزەلەمان.هاجً.مً سیزەلەمان دەبیىم .
 مً.خىێىذمارە .سیزەلەمان.دەبیىمغێخەلە هاث .
 مزۆڤە.غێخەلە.هاث.ئەوان غێخەلەیان بینى .
 ئەوان.مزۆڤە.غێخەلەیان بینى .لەو ڕضخاهەدا ،ئاغنزایە لە ( سیزەك  ،غێذ ) ،ضیفەحی مزۆڤً ،واجە
دیارخزاوەماهیان ئاغنزان ،بۆیە لە دروضخەی فزێشەماهذا البزاون و ئەرلە
ضیيخالس ى و پزاگماجییەماهیان بە ئاوەڵىاوەمان ضپێردراون  ،لەبەر ئەوە
ئاوەڵىاوەمان ئاماژەن بۆ لەص لە دهیای دەرەوەدا ( دەرەوەی سمان ) .
هەهذێو ئاوەڵىاو هەن  ،گػخین و ضیفەحی مزۆڤ و هامزۆڤ وەمى یەك
هیػاهذەدەن  ،لە جىاهایاهذا هییە حێنەوجەی دیارخزاوەماهیان پڕبنەهەوە،

چىهنە دیارخزاوەماهیان ئاغنزاهین و هاساهزێذ مزۆڤً  ،یان ها  ،لەبەر ئەوە
ئاماژەیان هابێذ  ،وەك لەم ڕضخاهەدا خزاوهەجە ڕوو :
باغێنم بینى .
 مىڕێهی.باغم.بینى .باغێنم بینى .
 خاهىویەمی.باغم.بینىوەك لە ڕضخەماهذا دیارە ( ،باع ) وەك ضیفەث  ،بۆ ( مىڕ ) و ( خاهىو )
بەمارهاجىوە  ،بۆیە ماجێو حێنەوجەی دیارخزاوەماهیان پڕدەلەهەوە  ،لێڵی و
جەمىمژی لە پڕۆضەی لە یەلگەیػدىذا دروضذ دەبێذ  ،لە ئەمەیؼ
بەهۆی هەهاضیىەوەی ئاماژەماهیاهەوەیە .
ئاوەڵىاو  ،وەك هیػاههار لە دروضخەی فزێشە پزیپۆسیػىییەماهذا  ،دەجىاهً
لزدەی ئاماژە حێبەجێ بنەن ،واجە حێنەوجەی دیارخزاوەماهیان پڕبنەهەوە،
وەك لەم ڕضخاهەدا دیارە :
مً جۆ بە وریا
 مً جۆ بە لەضێهی وریا دەساهم .دەساهم .
ئەوان ئێمە
ئەوان ئێمە بە خىێىذمارێهی لێهاجىو لەقەڵەم دەدەن.بەلێهاجىو لەقەڵەم دەدەن.
ئــەن ـج ــام
ئەهجامە گزهگەماوی جىێژیىەوەلە لەم خااڵهەی خزاوهەجە ڕوو :
 -2ئاماژە پەیىەهذییەمی گزهگیى ضیيخالس ى و پزاگماجینییە و بىەمای داڕغخنى
داهە ضیيخالطییەماهە و هۆمارێهی گزهگیى دروضخنزدوی پەیىەهذییە لەهێىان
ئاضخەماوی ضیيخالظ و پزاگماجینذا .
 -3ئاماژە بە گػتى بۆ دوو حۆر پۆلذەلزێذ :
أ  -سماوی  :بەهۆی هیػاههارەماهەوە ئەهجام دەدرێذ .
ب – ها سماوی  :لە ڕێگەی حىڵەی ئەهذاماوی حەضخەوە  ،وەك ( ضەر  ،چاو ،
ڕوو .... ،هخذ )  ،حێبەجی دەلزێذ ،لە هۆمارێهی گزهگً  ،بۆ ئەوەی دەق
لەگەڵ دەوروبەردا حىوث ببێذ و دەقێهی سیىذوو بەرهەم بێذ.
 -4ئاماژە لە دیاردەی ئابىری لە سماهذا  ،بە هۆمارێهی گزهگ دادەهزێذ،
چىهنە ڕێگزی لە دووبارەبىوهەوە دەماث .
 -5ئاماژە پێىیطخیى بە دەوروبەرە  ( ،سماوی حەضخە و ساهیاریی هاوبەش ى
هێىان قطەلەر و گىێگز )  ،لەو دەوروبەراهەن  ،لە ڕۆڵێهی دیار و بەرچاویان
هەیە و دەبىە بەغێو لە پێنهێىەرە ئاماژەییەمان.
 -6حێىاوە لەضییەمان بە فۆڕمی جەواو و هاجەواوە  ،دیارجزیً و چااللتریً
هیػاههاری پزاگماجینین و لەجىاهایاهذا هەیە  ،هەمىو حۆرەماوی ئاماژە
حێبەجێ بنەن .

 -7هەهذێو لە ئاوەڵىاوە چۆهیەجییەمان ،بە جایبەحی ئەواهەیان ،لە دەجىاهً
حێنەوجەی دیارخزاوەماهیان پڕبنەهەوە ،دەبىە هیػاههارێهی پزاگماجیهی ئاماژە
بۆ لەص لەدەرەوەی سماهذا دەلەن.
سەرچاوەكان
بە سماوی مىردی :
)2ئاساد ئەخمەد خطەیً  ، ) 3123 ( ،یاضای گىاضدىەوەی مۆپینزدن لە
ضیيخالس ى سماوی مىردیذا  -غێىەساری ضلێماوی  ،گۆڤاری ساههۆی مۆیە ،
ژمارە . 3123 ، 33
)3ئاڤێطخا لەماى مەخمىود  ، ) 311: ( ،پزاگماجیهی ڕضخەی پزضیار و
فەرمان لە لزماهجی خىاروودا  ،دەسگای مىردۆلۆجی  ،چاپخاهەی ڕەهج ،
ضلێماوی .
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)4غىە ئەبىبەلز ئەخمەد  ،) 3119 ( ،سماوی حەضخە  ،هامەی ماضخەر ،
مۆلێژی سمان  ،ساههۆی ضەالخەدیً ،هەولێر . ،
)5غێرساد ضەبزی عەلی  ، ) 3125 ( ،پزاگماجیو  ،لە باڵولزاوەماوی
ئەمادیمیای م ىردی  ،چاپخاهەی خاجی هاغم  ،هەولێر .
)6عەبذولىاخیذ مىغیر دسەیی  ، )3122 ( ،ساوطتى پزاگماجیو  ،چاپی یەلەم
 ،چاپخاهەی پاك ،هەولێر .
)7قەیظ مامل جۆفیق  ، )3113 ( ،پەیىەهذییەماوی هێى دەق  ،هامەی دلخۆرا
 ،مۆلیژی سمان  ،ساههۆی ضەالخەدیً  ،هەولێر .
)8مدەمەد ئەمین خطێن  ، )3118 ( ،درۆ و هێماماوی درۆلزدن ،
چاپخاهەی ئاوێىە  ،ضلێماوی .
)9مدەمەد مەعزوف فخاح  ، )2::3 ( ،باص لە حۆرێو لە ڕضخەی مىردیذا
ێ  ،ژمارە . 239
 ،ڕۆغيبیری هى 
):هەسیزە ضابیر مطخەفا  ، ) 3132 ( ،پزاگماجیو و غێىاسگەری  ،چاپی
یەلەم  ،هەولێر .
)21هۆگز مەخمىود فەرەج ، )3111( ،واجای هیػاهەمان ،هامەی دلخۆرا ،
مۆلیژی سمان  ،ساههۆی ضلێماوی.
بە سماوی عەرەبی :
)22فزاهو باملز  ، )2::8( ،علم الذاللت  ،جزحمە  :خالذ مدمىد حمعت ،
لاولی  ،منخبە العزوبت لليػز و الخىسیع  ،الهىیذ .
الطبعە 
)23مدمذ خطً عبذالعشیش  ، ) 311: ( ،علم اللغە الحذیث  ،الىاغز
القاهزة.

لاولی،
لاداب  ،الطبعت 
منخبت 
)24مدمذ مدمذ یىوظ علی  ، ) 3115 ( ،مقذمت فی علمي الذاللت و
لاولی  ،دار النخاب الجذیذ املخدذة  ،بیروث – لبىان .
الخخاطب ،الطبعت 
يء و
)25یىرحً بافل (  ، ) 311:البراحماجینیت  ،مً النخاب  :مباد 
مطاراث في الذرص اللغ ىي الحذیث  ،جزحمە  :ضعیذ خطً بدی ري  ،الطبعت
القاهزة .

لاولی  ،الىاغز منخبت سهزاء الػزق ،
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ملخص البحث
إلاغارة في اللغت الهىردیت – غهل لهجت

هذا البدث بعىىان ( هظام
الطلیماهیت ) ،بدث هد ىي – بزحماجیهي  ،أي لقذ جم دمج مطخىیي اللغت في
إلاغارة عالقت هدىیت معىىیت بین ادواث اللغت  ،و في هفظ

هذا البدث .
الىقذ عالقت معىىیت بین ادواث الجملت و حطم ما خارج اللغت  .لذلو فئن
إلاغارة جخم علی عىصزیً  ،و هما ( امل ؤغز) و (امل ؤغز له ) .

إلاغارة في اللغت  ،غیر واضحت مً خیث

املفزداث اللغىیت  ،التى جطبقها
املعنى  ،و لنً خطب الطیاق  ،الذي حطخخذم فیه  ،جخضح معاهیه و حعزف
إلاغارة  ،و خاصت خزلت الجطم ( لغت الجطذ)

 .و الطیاق جمثل دور مهم في
و معلىماث مػترلت بین املخهلم و املخاطب .
إلاغارة ضبب مهم لخجطیذ

وصل البدث الی عذە هخائج  ،إخذاها هي أن
ظاهزە إقخصادیت في اللغت ،ألنها جمىع جنزار الهلمت في جهىیً الجملت ،و
إلاغارة .

الضمائز املىفصلت و املخصلت هی إخذی املفزداث اليػطە في عملیت
Abstract:
 This research entitled (Signing System in Kurdish Sulaymaniyah Tone Form), Purple ResearchPurjatiki, Any Language level has been integrated
into this research. The signal of a greater
relationship between language tools , and at the
same time a moral relationship between wholesale
and object tools outside the language. Therefore, the
reference is made on two elements, two (the
indicator) and (indicator).
Language vocabulary, applied by signal in
language, is unclear in terms of meaning, but
according to the context, which is used, its
meanings and knowledge. The context represents an
important role in reference, especially body
movement (body language) and joint information
between speaker and address.
Research arrived in several results, one is that signal
is an important reason to reflect an economic
phenomenon in language, because it prevents the
repetition of the word in the wholesale
configuration, separate and related consensus is one
of the active vocabulary in the signal process.
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