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 خـۆشـنـاو عــەزیـز حـەمـەئـەمـیـن
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 عــومەر مــەحـمـوود کــەریـم
  زانـکــــۆی کــــۆیـــــە //فــــاکـــەڵـــتـــیــی پـــــەروەردە //بەش ى زمانی کوردی 

  

 پوختە   

زمان ڕێکخراوەیەکە لە پێکهاتەکان، کە پێڕەو و یاساکان لەخۆدەگرێت، ڕێسا و بنەما و        

مەرج و پێوەرەکانیش خودی یاسا دواتر پێڕەوەکە پێکدەهێنن، دابەشکردنی زمانیش بۆ چەند 

( بۆ ئاسانی شیکردنەوەیە، کە بەهۆیانەوە لە levels of analysisئاستێکی شیکردنەوە )

بەشێک یا زیادتر لە بەشەکانی زمانەوانیدا توێژینەوە ئەنجامدەدرێت، ئەگەرنا پێڕەو و 

ئاستەکانی زمان تێکڕا لە ژێر پێڕەوی گشتیى زماندا کاردەکەن، پێوەندیش لە نێوانیاندا 

کە لەم ڕێکخراوەیەدا لە  دەبێت، بۆیە زۆرجار شارەزایان و زمانەوانان لە هەوڵدان،

پێکهاتەکان و پێوەندییان بتوێژنەوە، کە بە جۆرێک لە جۆرەکان بۆ یەکدی دەگەڕێنەوە، یا 

 بەیەکەوە بەندن. 

هەوڵێکە  "پێواژۆی سینتاپڕاگماتیک لە زمانی کوردیدا"ئەم توێژینەوەیە بە ناونیشانی       

، لە پێناو "سینتاکس و پڕاگماتیکپێوەندیی "بۆ دیاریکردنی چەشنێکی ئەو پێوەندییانە 

دۆزینەوەی چۆنیەتیى کارلێککردن و پەیوەستبوونی دوو ئاستى جیاوازیی زمان، لە پێڕەوی 

ڕێزمانی کوردیدا، لە شیکردنەوەی دروستە سینتاکسییەکانەوە، چونکە ئەم زانیارییانەی، 

 پێکدەهێنن.لەم چەشنانەن بنەمایەک بۆ توێژینەوە دەربارەی بابەت و زانستێکی نوێ 

هێڵە سەرەکییەکانی ئەنجامدانی ئەم توێژینەوەیە سوودوەرگرتن لە میتۆد و توێژینەوەی       

(یە، سروشتى کارەکە وایخواستووە، جگە لە Descriptive Analysisشیكاریی پەسنکەرانە )

پێشەکی، کە سەرەتایەکە بۆ چونە نێو باسەکەوە بەسەر دوو پاردا دابەشبکرێت: پاری 

ـەوە "زاراوە، چەمک، ڕوانین و ڕاڤە و ئەرک"م بۆ پێواژۆی سینتاپڕاگماتیک لە ڕووی یەکهە

بنەماکانی "تایبەتکراوە، لە پاری دووهەمیشدا تیشک خراوەتە سەر گرنگترین 

سەرچاوە  و ڕیزکردنی بەدەستهاتووەکان، تۆمارکردنی ئەنجامە ".سینتاپڕاگماتیک
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   :پێشەکی

بابەت و توێژینەوەی زۆر لە بارەی سینتاکس و پڕاگماتیکی کوردییەوە،       

وەک دوو ئاستى شیکردنەوەی زمان، بە جیا و سەربەخۆ جێبەجێکراون، 

بە جۆرێک لە توێژینەوە و ڕێبازەکانی پێشودا، سینتاکس زۆرتر دیوی 

دەرەوەی دروستەکانی وەرگرتووە، پڕاگماتیکیش بەگەڕخستن و 

نیانە لە دەوروبەردا، بۆیە لەم توێژینەوەیەدا باس لە )پێوەندیی گرنگیپێدا

سینتاکس و پڕاگماتیک( کراوە، بە واتا بۆ گفتوگۆکردنە لە بارەی 

تێکەڵبوونی دوو ئاستى جیاوازیی زمان، و سەرهەڵدانی زانستێکی نوێ بە 

ناوی )سینتاپڕاگماتیک(ەوە، ئەمەش بەهۆی ئەوەی بە شێوەیەکی گشتى 

یەکی هەمەالیەنە لە بارەی ئەم بابەتەوە پەیوەست بە توێژینەوە

پەیوەندیکردنی ئەم دوو پێکهاتەیە لە دووتوێی کارێکی سەربەخۆ لە 

زمانەوانیى کوردیدا بەرچاوناکەوێت، کەواتە کارەکە هەوڵدەدات سەرەتا و 

بنەمایەک بۆ ئەو زانستەی لە ڕووکار و ویست و مەبەستى بەکارهێنانی 

دەتوێژێتەوە دەستنیشانبکات، چونکە سینتاپڕاگماتیک  دروستەی دەربڕاو 

لە هەر زمانێکدا، ئەرکی سەرەکیى پەسنکردنی جۆر و شێوەی پێکهاتنى 

دروستە سینتاکسییەکانە لە توخمە بنەڕەتییەکانی زمانەکەوە، لەگەڵ 

چۆنیەتی و مەبەستى بەکارهێنانیان لە ژینگە و دەوروبەرێکی دیاریکراودا، 

 وکردنی ژمارەیەک دەستور و بنەمای دیاریکراوەوە.پەیوەست بە پێڕە

 

 : ئامانجی توێژینەوەکە١.  ٠

ئامانجی ئەم توێژینەوەیە ناساندن و شیکردنەوەی زانستییانەی       

پێواژۆی سینتاپڕاگماتیک و بنەماکانی کارکردنیەتی لە دروستە 

ری سینتاکسییەکاندا، کە تێیدا بە پشتبەستن بە یاسا جیهانییەکانی بوا

سینتاکس و پڕاگماتیک، بە پێى تێڕوانینە نوێیەکانی زانستى زمان پێوەندیی 

سینتاکس و پڕاگماتیک لە زمانی کوردیدا دەخرێتەڕوو، هەروەها ئەو 

ڕاستییە دەسەملێنرێت، کە ئەم بوارانە بە یەکەوە کاردەکەن، بە واتا 

هەنگاوێک دەبێت ڕووەو دانانی بنەمای زانستى لە نێو توێژینەوە 

زمانەوانییەکاندا، هەروەها پێوانە بۆ شیکردنەوە و ڕاڤەکردنی دەربڕاوە 

سینتاکسییەکان پەیوەست بە دەوروبەر و مەبەستى قسەکەرەوە 

 دەدۆزرێتەوە.

 

 : سنوور و کەرەستەی توێژینەوەکە٢.  ٠

 توێژینەوەکە بە شێوەزاری )سلێمانی(ى دیالێکتى کرمانجیى نێوەڕاست      

و نموونەکانیش خستنەڕووی دروستەی فرێز و  نووسراوە، کەرەستە

ڕستەی دەربڕاوەکانی ئەو شێوەزارەیە، کە لە زمانی ڕۆژانەی قسەپێکەران 

 و سەرچاوە بەکارهاتووەکانی ئەنجامدانی توێژینەوەکەوە وەرگیراون.

 

 : میتۆدی توێژینەوەکە٣.  ٠

وەکان، کە بۆ ئەنجامدانی ئەم توێژینەوەیە و هێنانەدی ئەنجامە خوازرا      

بە ناونیشانی )پێواژۆی سینتاپڕاگماتیک لە زمانی کوردیدا(یە میتۆدی 

نووسینەوەی بابەتەکە، ڕێبازی شیكاریی پەسنکەرانە )وەسفی( پێڕەوكراوە، 

بە جۆرێک دوای کۆکردنەوەی داتا و بەڵگەی پێویست بە شێوەیەکی 

بە بابەتییانە ئاڕاستەی پێوەندیکردنی سینتاکس بۆ پڕاگماتیک، و 

پێچەوانەوە شیکراوەتەوە و پەسنکراوە، وەک دیاردەیەکی زمانەوانی و 

زانستى زمان، دواتریش بە پێى پێویستى بابەتەکان نموونەیان بۆ 

 هێنراوەتەوە.

 

 : گرنگیى توێژینەوەکە٤.  ٠

پێوەندیی و تێکچڕژانی ئاستەکانی سینتاکس و پڕاگماتیک هەڵدەگرێت،       

ەوەی زانستیى هەمەالیەنەی لە زمانی کوردیدا کە چەندەها باس و توێژین

لە بارەوە بکرێت، بەاڵم تا ئێستا وەک پێویست ئەو ئاوڕەی لێنەدراوەتەوە، 

و ژمارەی ئەو کارە زانستییانەی لە بارەیەوە ئەنجامدراون بە بەراورد بە 

بابەتەکانی دیکە یەکجار کەمترن، بۆیە ئەم کارە دەبێتە هەوڵێک بۆ 

دیکەی زمانەوانی بە ناوی )سینتاپڕاگماتیک(ەوە،  خستنەڕووی لقێکی

هەرچۆنێک بێت پێویستە ئاماژە بە ئەو ڕاستییە بدرێت، ئەویش وەک 

ئەوەی بزانرێت دەگمەنە بە شێوەیەکی وەها باس لە وردەکارییەکانی 

پێواژۆی سینتاپڕاگماتیک لە ڕووی ناساندن و چۆنیەتی و بنەماکانی 

 کارکردنییەوە کرابێت.

 

 خستنەڕووی پرسیارەکانی توێژینەوە :٥.  ٠

ئەم توێژینەوەیە لە بارەی مۆدێلی ڕێزمانی کوردییە، بۆ پەسنکردن و       

دیاریکردنی پێوەندیی سینتاکس لەگەڵ پڕاگماتیکدا وەرگیراوە، کە تێیدا 

 زۆرتر جەخت لە بارەی ئەو پرسیارانەوە کراوەتەوە:

تێکچڕژان و تێکەڵبوونی هەردوو ئاستى سینتاکس و پڕاگماتیک بە چی   .١

 ناودەبرێت، و چۆن دەناسێنرێت؟

ئایا دروستە سینتاکسییەکان ڕۆڵیان لە گەیاندنی واتا و مەبەستى   .٢

پڕاگماتیکیدا هەیە، یا دەتوانرێت ڕاڤە و لێکدانەوەی پڕاگماتیکی بۆ 

 دروستە سینتاکسییەکان بکرێت؟

بنەمایانەی، سینتاپڕاگماتیک لە ڕاڤەکردن و لێکدانەوەی ئەو   .٣

دروستەکاندا پشتیان پێدەبەستێت کامانەن، و چۆن کاردەکەنە سەر واتا 

 و مەبەستى دروستەکان؟

 

 : ستراکچەری توێژینەوەکە٦.  ٠

ئەم توێژینەوەیە هەوڵدەدات بابەت و الیەنە پێوەندیدارەکانی پێواژۆی       

سێنێت، هەروەها ڕۆڵ و ئەرکی سینتاپڕاگماتیک سینتاپڕاگماتیک بنا

نیشانبدات، لەگەڵ گرنگترین ئەو بنەما سەرەکییانەی بۆ بەڕێوەبردن و 

کارکردنی پشتیان پێدەبەستێت. بۆ دەستەبەرکردنی ئەم بنەمایانەش 

سروشتى کارەکە وادەخوازێت، جگە لە پێشەکی و پوختەی توێژینەوەکە، 

سەکەوە، بە پێى پالنێک دابەش ى سەر دوو کە سەرەتایەکن بۆ چونە نێو با

پار بکرێت، لەگەڵ تۆمارکردنی ئەنجامە بەدەستهاتووەکان، و ڕیزکردنی ئەو 

سەرچاوانەی بۆ ئەنجامگەیاندنی ئەم توێژینەوەیە سودیان لێوەرگیراوە، 

 بەم شێوەیە:
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سەرەتایەکی تیۆری لە بارەی : تایبەتە بە "پاری یەکهەم      

"، تێیدا لە هەریەکە لە زاراوە و چەمک و ڕوانین و ڕاڤە  سینتاپڕاگماتیکەوە

بۆ سینتاپڕاگماتیک، لەگەڵ ئەرکەکانی توێژراوەتەوە، بە شێوەیەک 

هەوڵدراوە زاراوەی گونجاو بۆ ئەم زانستە لە زمانی کوردیدا دیاریبکرێت، 

هەروەها ئاماژە بە پێواژۆی سینتاپڕاگماتیک لە ڕووی چۆنیەتی و گرنگترین 

 انییەوە بدرێت. ئەرکەک 

: ئەم پارە بۆ "بنەما سینتاپڕاگماتیکییەکان" تەرخانکراوە، پاری دووهەم      

کە تێیدا ئاماژە بە گرنگترین بنەما و ستراتیژییەکان لە لێکدانەوەی دروستە 

سینتاکسییەکان دراوە، بەواتا ئەم پارە تایبەتە بە دیاریکردنی ئەو 

یستى لەوەی دەربڕاوێک پەیوەست بنەمایانەی دەبنە ڕێگەخۆشکەر و پێو 

 بە دەوروبەر و مەبەستى قسەکەرەوە ڕاڤە و لێکدانەوەی بۆ بکرێت.

 : سەرەتایەکی تیۆری لە بارەی سینتاپڕاگماتیکەوە١.  ١

زاراوە، (لەم پاری یەکهەمەدا پێواژۆی سینتاپڕاگماتیک لە ڕووەکانی       

چونکە ئەم  یەوە دەناسێنرێت،)چەمک، ڕوانین و ڕاڤە، ئەرکەکانی

زانیارییانەی، لەم چەشنانەن بنەمایەک بۆ هەر توێژینەوەیەک لە بارەی 

بابەت و زانستێکی نوێ پێکدەهێنن، هۆی ئەمەش بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە، 

لەوانەیە گفتوگۆیەکی سادە سەبارەت بە بابەتەکە خوێنەر لە 

ە بەدواداچوونی زیادتر سەبارەت بە سروشتى بابەتەکە بێنیازنەکات، بۆی

هەندێک ئەدگاری گشتى و ژمارەیەک نیشانەی تایبەتی هەن، کە دەبێت 

 لەم سەرەتایەدا و لە چەند بابەتێکدا ڕوونبکرێنەوە.

 

 : زاراوەی سینتاپڕاگماتیک١.  ١.  ١

زانستەکان پێوەندییان بە یەکدییەوە هەیە و تێکەڵ بە یەکدی دەبن،       

پڕاگماتیک>> لقێکی >>> و سینتاکس>>>هەر بۆیە لە ئەنجامی تێکەڵبوونی 

 )١(سینتاپڕاگماتیک>>ەوە>>نوێ یاخود ناونیشانێک بە ناوی 

سەرهەڵدەدات، کە لە دروستە تەکیەکخراوەکان پەیوەست بە دەوروبەر 

 ( و چۆنیەتیى دەربڕین و ئاوازەکانیانەوە دەتوێژێتەوە.Context)سیاق ــ 

سینتاپڕاگماتیک>> زاراوەیەکی بواری >>لە ڕووی تێرمینۆلۆژییەوە       

>> یا <<تێکەڵکردن>>یش ى Blendingزانستى زمانە، بە ڕێگای <<داتاشین ــ 

پێدەگوترێت، سازکراوە، کە وەک ڕێبازێک بۆ سازکردنی وشە و زاراوە، لە 

>>ەوە دەبێت، بەاڵم ئەم لێکدانە Compoundingڕێگای <<لێکدان ــ 

مۆرفیمى سەربەخۆ، یاخود زیادتر دوای  بریتییە لە لێکدانی دوو وشە یا

قرتاندن و فڕێدانی دەنگێک یان زیادتر، یاخود پارچەیەکی یەکێک لە 

پێکهێنەرەکان یا هەموویان، ئینجا خستنەتەکیەکیان و بەرهەمهێنانی 

(، بەاڵم ئەوەی ٧٠:  ١٩٧٨لێکسیمێکی تازە لە پێکهێنەرەکانییەوە )بەسیر، 

گۆکردن و واتای نێوان وشە  پێویستە، دەبێت هاوئاهەنگی لە

تێکەڵکراوەکە و هەردوو وشە یان زیادتر لە وشە لێداتاشراوەکاندا هەبێت 

(، بەم پێیە تێکەڵکردن/ داتاشین جۆرێکە لە ١٠٢:  ١٩٨٥)القاسمى، 

(، کەوا لە وشە تازەکەدا ڕەمەکییانە، Word Formationوشەپێکهێنان )

ەرەکانی یا لە هەموویاندا واتە بێ یاسا و ڕێوشوێن، یەکێک لە پێکهێن

بەشێک قرتێنرابێت و پاشان لێکدرابن، لەم زاراوەیەشدا )سینتا( لە 

سینتاکس>>ی گریکییەوە دوای قرتاندنی )کس( وەرگیراوە و تێکەڵ بە >>

 پڕاگماتیک>> کراوە.>>

سینتاکس>> بۆ کردارێکی گریکیى کۆن دەگەڕێتەوە، کە لە >>زاراوەی       

(بە واتای taxisواتای )بەیەکەوە/پێکەوە( و )( بە synدوو بەش ى )

(، ٤: ٢٠١٣)ڕێکخستن/ دانان/ ڕێزکردن( دێت پێکهاتووە )فەرهادی، 

بەسەریەکەوە واتای )پێکەوەڕێکخستن، پێکەوەڕیزکردن، پێکەوەدانان( 

دەبەخشێت، و دەکرێت لە )خستنەتەکیەک(دا کۆبکرێنەوە، کە زاراوەی 

سینتاکس>> لە >>م زاراوەی ڕستەسازی>>یە، بەاڵ >>کوردییەکەی 

ڕستەسازی>> زۆرتر دەگرێتەوە، و ماناکەی فرەوانترە، >>کوردییەکەی 

سینتاکس>>، بەم >>ڕستەسازی>> بەشێک بێت لە >>بۆیە دەبێت 

شێوەیە سینتاکس تەکیەکخستنى گونجاو و ڕێکوپێکە، لە ڕێی ڕێسا و 

ن یاساکانەوە بەپێى مەرجی پێکهاتەکەی. پێواژۆکانی تەکیەکخست

(Combination Process یش یەکەی گەورەتر بەرهەمدەهێنن، کە)

تەکیەکخراوەکانن، و بریتین لە: ڕستە، فرێز، دەستەواژە، ...تاد. )مەحویی، 

(، هەربۆیە لەم توێژینەوەیەشدا زاراوەی <<سینتاکس>> بە ٥٤ــ  ٥٠: ٢٠١٠

دروستتر دادەنرێت و بەکاردەبرێت، لە الیەکی دیکەشەوە 

ڕستەپڕاگماتیک>>  هاوئاهەنگترە و ساناتر >>ماتیک>> لە سینتاپڕاگ>>

گۆدەکرێت، واتە تێیدا ڕەچاوی ڕەوانی گوتراوەکە و مانا لۆژیکیى زاراوەکەش 

 کراوە.

 

 : چەمکی سینتاپڕاگماتیک٢.  ١.  ١

ــ التحدی( لە  challengeبەرەوژوورچووترین ڕاڤەکردنی ئاڵنگاری )      

بوون بە هەر بابەتێک، وێناکردنی ئەرکی ئەو زانستدا بۆ تێگەیشتن و ئاشنا

بابەتەیە، یا بنیاتنانی وێنەی وشەکەیەتى لە ئاوەز )عەقڵ(دا، بۆیە بە 

سینتاپڕاگماتیک>>، دەردەکەوێت >>لێکدانەوەی وشە بە وشەی زاراوەی 

ئەم زانستە لە <<سینتاکس>> و <<پڕاگماتیک>> جیاوازە، کە تەنیا گرنگی 

 دەدەن: بە یەکێک لەم الیەنانە

بە جۆرێک <<سینتاکس>> تەکیەکخستن و ڕیزکردنی هێماکان و        

ڕۆڵیانە لە پێڕەوێکی هێمادا، کە ئەرکی گرنگیى ڕێکخستنى توخمە 

پێکهێنەرەکانە لە نێو ڕۆنانێکی گەورەتردا، بە تایبەتی لە چوارچێوەی فرێز 

و ڕستەدا، و هاوتایە لەگەڵ تاوتوێکردنی پێکهاتە و ڕۆنانی ڕستە 

(، چونکە بەپێى دەستەیەک یاسا ئەو وشانەی لە ٤: ٢٠١٣ی، )فەرهاد

مۆرفۆلۆژیدا بەرهەمدەهێنرێن، لێکدەدرێن و فرێز پێکدەهێنن، بە هۆی 

دەستەیەک یاسای دیکە ئەم فرێزانە لێکدەدرێن و ڕستە پێکدەهێنن 

سینتاکس لە خستنەپاڵیەکی ... وشەکان لە "(، کەواتە ٣٥: ٢٠٠٧)ئەمین، 

ستەدا دەکۆڵێتەوە و دروستەکانیان پەسەند دەکات. فرێز و فرێز لە ڕ 

هەروەها ئەم بنەما و یاسایانەش دیاریدەکات، کە ڕێگە بەم 

 (. ١٥: ٢٠١٢)ئەحمەد،  "خستنەتەکیەکانە دەدەن

هەرچی <<پڕاگماتیک>>ە، گرنگی بە بەکارهێنانی زمان دەدات، چونکە        

ێرەر و وەرگردا ئەو فۆڕم و هێمایەی لە دەوروبەرێکدا لە نێوان ن

بەکاردەهێنرێت، و واتایەکی دیاریکراو دەگەیەنێت، واتای لە دەوروبەرێکی 
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بریتییە لە "دیکەدا جیاوازە. بۆیە لە سادەترین و بەرباڵوترین چەمکیدا 

 "توێژینەوە لە پێوەندیی نێوان زمان و دەوروبەر، کە گرنگە بۆ تێگەیشتن

(Levinson, 1997: 21 واتە گرنگی بە پێڕ ،) ەوی هێما و بەکارهێنانەکەی لە

دەوروبەردا دەدات، یا بە واتای تاوتوێکردن و توێژینەوەی پێوەندیی فۆڕمە 

توێژینەوە لە نێوان هێما و زمانییەکان و بەکارهێنانەکانیانە، کە دەبێتە 

بەکارهێنەرەکەی، یا ئەو قسەکەرەی ئەم فۆڕم و هێمایەی بەکارهێناوە 

(Yule, 1996: 4 بەمەش ،) ڤ وەک ڕەگەزێک دێتە نێو مرۆ

"لێکۆڵینەوەی زمان لە  شیکردنەوەکانییەوە، و بریتى دەبێت لە

بەکارهێناندا، بە تایبەتی پەیوەندیی نێوان ڕستەکان و دەوروبەر و ئەو 

(، مەبەست لە ١٤٨: ٢٠٠٨بارانەی زمانی تێدا بەکاردێت" )ویدۆوسن، 

ور، دۆخ، و دەوروبەر و باریش هەریەکە لە )کات، شوێن، کەس، کەلت

 (وەInterpretation)...تاد.(یە، کە کاریگەرییان بەسەر واتا و واتالێکدانەوە 

هەیە، هەر گۆڕانێکیش تێیاندا ڕووبدات، ئەوا لەگەڵیدا واتا دەگۆڕێت، بۆ 

 ڕوونکردنەوە زیادتر با بڕوانینە ئەم نموونەیە:

 ( ئــەمــە رێــویــیــە. ١

ە بەپێى بارودۆخ و دەوروبەرەکان واتاکەی (دا هاتوو ١ئەم ڕستەیەی لە )      

دەگۆڕێت، بە جۆرێک ئەگەر هیچ )ڕێوی(یەک بوونی نەبێت، لەوانەیە 

مەبەستى لە کەسێک بێت، و لێرەدا سیفەتی ڕێوییەکە مەبەستە، کە لە 

کەلتوری کوردیدا بە گیاندارێکی فێڵباز ناسراوە، بۆ ئەم مەبەستە بە 

واتا میتافۆرییەکەی دەکرێت، هەمان نائاشکرا ئاماژە بە ]+فێڵباز[ و 

دەربڕین ئەگەر ئاڕاستەی )جەنگاوەرێک، بازرگانێک، یا خوێندکارێک( 

بکرێت واتای جیاوازتر دەگەیەنێت، هەروەها تا گۆڕانی زیادتر دروستبێت، 

واتای جیاوازتر دێتەئاراوە، پڕاگماتیکیش بۆ هەموو بارودۆخ و دەوروبەرێک 

(، لە کاتێکدا ٤٢ - ٤١: ٢٠١٨)مستەفا، لێکدانەوەی جیاوازیی هەیە 

سینتاکس>> تەنیا دروستەی ڕستەکە و ڕێزماندروستییەکەی >>

 دەخاتەڕوو. 

توێژینەوەی دوای ئەم ڕوونکردنەوانە، دەکرێت بگوترێت:      

سینتاپڕاگماتیک>> ئەو شتانەن، کە بە تەواوی دەچنە نێو چوارچێوەی >>

ر تێکەڵبوونی هەردوو زانستەکە <<سینتاکس و پڕاگماتیک>>ەوە، جا ئەگە

سینتاپڕاگماتیک>>، سینتاکسە >>پاساوێک بێت بۆ کۆکردنەوەیان، ئەوا 

بە دروستە، بەاڵم بۆ چوونەنێو و تێکچڕژانی پێکهاتەکانی سینتاکس بۆ 

دەوروبەر و چۆنیەتیى دەربڕین و بەرهەمهێنانیان هێنراوەتەئارا، یا مۆدێلی 

ە ڕووبەری واتای پڕاگماتیکی لەگەڵ یاسا سینتاکسیى بە پڕاگماتیککراوە، ک

و ڕێسا سینتاکسییەکان دەگرێتەوە، بە واتا دەربڕاوێک یاسا و ڕێسایەکی 

بە سینتاکس ى و مەبەست و واتایەکی پڕاگماتیکی دەبێت. هەروەها 

سینتاپڕاگماتیک>>، دەکرێت درک >>وردبوونەوەی زیادتر لە ناونیشانی 

 رێت:بەم تایبەتمەندییانەی خوارەوە بک

: لە ناوەرۆکی زمانەوانیدا بۆ لێکدانەوە و تێگەیشتنى واتا، یەکهەم

وەاڵمدانەوەی پرسیارێکی ساکاری وەکو: واتا چییە؟ یا واتای ڕاستەقینە 

کامەیە؟ بە ئاسانی دەستەمۆنابێت و دوورەدەست دەمێنێت، چونکە بەپێى 

مەکەی فەلسەفەی زمانەوانەکان و باوەڕی ڕێباز و قوتابخانەکانیان وەاڵ 

دەگۆڕێت، بەاڵم خاڵی نێوکۆ یا کۆکبوون لە نێوانیاندا بەدیدەکرێت، 

لە پڕۆسەی پەیوەندیکردندا بۆ تێگەیشتن و "ئەویش ئەو بیرۆکەیە 

لێکدانەوەی واتا، تەنیا زانین و زانیاریی لێکسیکی و شارەزابوون لە ڕێسا و 

ستانە یاساکانی زمان یارمەتیمان نادەن، بۆ ئەوەی لەو دەربڕین و ڕ 

(، چونکە ٥١: ٢٠١٩" )عەلی، تێبگەین، کە لە پڕۆسەکەدا بەکاردەبرێن

هێما و ڕستەکان واتایەکی جێگیریان نییە و لە گۆڕاندان، تەنیا لە ڕێگەی 

بەستنەوەیان بە دەوروبەرەوە بە واتا ڕاستەقینەکە و مەبەست دەگەین، 

ئەمەش دەبێتە یا واتای هێماکان لە بەکارهێنانەکانیانەوە دەردەکەوێت، کە 

 ئەرکی سەرەکی لێکدانەوە سینتاپڕاگماتیکییەکان.

بیرۆکە و لێکدانەوەی سینتاپڕاگماتیکی لەوە سەرچاوە دەگرێت،  دووهەم:

ێما لە ئاستى پڕاگماتیکدا پێوەندییەکی چوارقۆڵی لە نێوان )هێما، کە ه

تەن، بیر، کەس(دا دروستدەکات، بەمەش لێکدانەوەی واتایی لە ڕوانگەی 

س(ەوە دەبێت، پێوەندییە ئاساییەکەی کە لە نێوان )هێما( و )تەن(دا )کە

هەیە دەپچڕێت، و لێکدانەوە بەپێى )قسەکەر، گوێگر، دەوروبەر( دەبێت 

 (.٢٢: ٢٠٠٩)دزەیی، 

سینتاپڕاگماتیک شیکردنەوە بۆ هەموو ئەو ڕستە و دروستانە  سێهەم:

دەکات، کە ئاستى سیمانتیک نابێتە هۆی بەدیهێنانی مەبەست و ئامانجی 

، چونکە هەندێکجار وا ڕێکدەکەوێت، ڕستەیەک لە دەوروبەرێکی تەواویان

دیاریکراودا، یان بە هۆی هێز و ئاواز و بەرزکردن و نزمکردنی دەنگ و 

ەوتی دەنگ واتای پێچەوانەی ڕستە دەربڕاوەکە بگەیەنێت، بۆ گۆڕینى ڕ 

 نموونە ڕستەیەکی وەک:

 چــە زیـرەکـەکـەیـە. ـ( ئــەمــە ک٢

ڕەنگە لە دەوروبەرێکی زمانی تایبەتدا مەبەستى قسەکەر،      

 ,Palmerکەمکردنەوەی ئاستى زیرەکی و الوازی کچەکە نیشانبدات )

انج و مەبەستێکی تایبەت ئەم ڕستەیە (، واتە نێرەر بە ئام41 :1981

بەکاردەهێنێت، بۆیە وەک دروستەیەکی سینتاکس ى پڕۆژەسازدەر 

تەواوکردن و وابەستەکردنی واتاکەی سەرباری ئارگۆمێنتەکانی وابەستەی 

 دەوروبەرێکی گونجاو دەبێت.

شیکردنەوەی سینتاپڕاگماتیکی بۆ ئەوەیە، کە تێبگەین  چوارهەم:

، چونکە سەیییەکان بەکاردەهێنن و تێیاندەگەنقسەکەران چۆن کردەق

کردەی قسەیی تەنیا کردەیەکی سادەی دەربڕین نییە، بەڵکو پەیوەستە بەو 

 ,Blackدەروبەرەوە، کە دەربڕینەکەی تێدا دەگوترێت و بەکاردەهێنرێت )

(، واتە ڕوونکردنەوەی چۆنیەتیى هەڵهێنجانی واتا و گەیشتن بە 17 :2006

وەی چۆن شتێک بڵێین و شتێکی دیکەمان مەبەست مەبەستە، لەگەڵ ئە

 بێت.

ئەرکێکی دیکەی شیکردنەوەی سینتاپڕاگماتیکی، ئەوەیە چۆن  پێنجهەم:

پێوەندییەکانی قسەکەر/نێرەر و گوێگر/وەرگر کاردەکاتە سەر ڕۆنانی 

(، واتە دیاریکردنی ئەو مەبەستەیە، کە ١٤٨: ٢٠٠٨)ویدۆوسن، ڕستەکان 

ئاخاوتندایە، چونکە سینتاپڕاگماتیک لە واتایەک لە مێشکی هاوبەشەکانی 

دەتوێژێتەوە، کەوا لە ڕێگەی جێبەجێکردنی یاساکانی سینتاکس لە 

کۆمەڵێک بارودۆخ و دەوروبەری دیاریکراودا هەڵدەهێنجرێن. هەروەها 
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ئەوەمان بۆ دەردەخات، کە چۆن دەربڕینى ناڕاستەوخۆ باشترە لە 

ای ڕستەکانمان پاشگەزببینەوە، و ڕاستەوخۆ، لەگەڵ ئەوەی چۆن لە وات

 نائاسایی لە واتادا چۆن ڕاڤەدەکرێت و جۆرەکانی کامانەیە؟

 

 : سینتاپڕاگماتیک )ڕوانین و ڕاڤە(٣.  ١.  ١

<<سینتاپڕاگماتیک>> توێژینەوەی سینتاکس ى و پڕاگماتیکییە بە       

 هاوبەش ى، بۆیە وەکو زاراوە دەشێت ڕاڤە و پێناسەی جیاجیای بۆ بکرێت،

بە مەبەستى وردبوونەوە و وەرگرتنى زانیاریی زیادتر لە بارەی و ناسینەوەی، 

لێرەدا بەپێى پێویستى بابەتەکە، و بۆ ڕوونکردنەوە و دەرخستنى الیەنەکانی 

بە شێوەیەکی گشتى بە پشت بەستن بە زانیارییە پڕاگماتیکی و 

 سینتاکسییەکان چەند بۆچوون و تێڕوانینێک دەخرێتەڕوو:

انینی  یەکهەم: ڕو

ئامانج لە سینتاپڕاگماتیک ئەوەیە، کە چۆن سینتاکس و پڕاگماتیک       

دوو زانستن، "یەکدەگرن، و پێوەندیی هاوبەش پێکدەهێنن، چونکە 

تەواوکەری یەکترن و لێکۆڵینەوە لە هەریەکەیان، بێ ئەوی تریان نابێت و 

ینتاکس هەردووکیان دوو پێڕەوی زمان پێکدەهێنن و دوو دیوی زمانن، س

 (.٥٦: ٢٠١٣)عەلی و حسەین،  "فۆڕمەکەیەتی و پڕاگماتیکیش واتا

بەپێى ئەم بۆچوونە سینتاکس ڕێسا و یاسای لێکدان و سەرەوڕیزکردنی       

کەرەستەکانە، بەاڵم پڕاگماتیک بەشێکە لە واتا، کە پەیوەستە بە 

دەوروبەرەوە، لەگەڵ پڕاکتیزەکردنی زمان لە کاتی بەکارهێناندا، بۆ 

 (:٣تێگەیشتنى زیادتر لەم ڕوانینە دەڕوانینە نموونەی )

 ( ئـــاوەکـــە گـــەرمـــــە. ٣

سینتاکس تەنیا نواندنی ڕۆنانی ڕستەکە دەخاتەڕوو، ڕستە وەک زنجیرە       

( سەیردەکات، و شیکردنەوەی Word Formsوشەی فۆڕمدروست )

گرنگیى دەزانێت، کەواتە دروستیش لە زمانەوانیدا ئەوەیە، کە زمانەوان بە 

لە شیکردنەوەی سینتاکسیدا  پێویستە لە سنوری وشەدا بوەستین، 

چونکە ئەگەر زیادتر بڕۆین، ئەوا دەچینە نێو ئاستى مۆرفۆلۆژی و 

( بەم شێوەیە ٣ئاستەکانی دیکەوە، بۆیە سینتاکس دروستەی ڕستەی )

 شێوازبەند دەکات:

 
 

ستەکە بکەین، ئەوا بەپێى بار و ئەگەر پڕاگماتیکییانەش سەیری ڕ       

دەوروبەر چەندین ڕستە و دەڕبڕاوە، یا چەندین واتا و مەبەستى هەیە، 

 لەوانە:

+ لە هـاویـندا پـیـاوێک بـە ژنـەکـەی دەڵێت: ئـاوەکـە گـەرمە! واتە: ئاوێکی 

 ساردم بۆ بهێنە.

ـردنـەوەی + ڕەنگــە مــەبـەسـتى ئــەوەبـێـت نـەسـووتـێـت، واتە ئـاگـادارکـ

 کەسەکەیە.

+ دەشێت مەبەستى ئاگادارکردنەوەی کەسەکە بێت بۆ بەکارهێنانی ئاوە 

 گەرمەکە.

کەواتە: پڕاگماتیک ئەوەیە لە نێو هەموو ئەو واتایەدا، واتای مەبەست       

بدۆزرێتەوە، بۆیە ئەگەر ڕستە بەشێک بێت لە کردەی خستنەتەکیەکی 

یەکی دیاریکراو، کە نێرەر هێماکان، بۆ گوزارشتکردن لە بیرۆکە

مەبەستیەتی بیگەیەنێت، ئەوا زۆرجار واتای ڕستەکان لە )واتای وشە + 

کاریگەریی ڕێزمانی(یەوە بەدەستنایەت، بەڵکو قسەکەر پەیامی نێو 

ڕستەکە بە هێما و کەرەستەی زمانی وابەستەی دەوروبەر، یا هێمای 

و زانیاریی دونیایی و شاراوە دەخاتەڕوو، کە لێکدانەوەی بەپێى دەوروبەر 

هاوبەش ى قسەکەر و گوێگر دەبێت، ئەمەش دەبێتە ئیش ى پڕاگماتیک، 

بۆیە ئەمەی هەردوو الیەنی فۆڕم و واتا شیدەکاتەوە سینتاپڕاگماتیکە، 

 نەک هیچ کام لە سینتاکس و پڕاگماتیک!

انینی دووهەم:  ڕو

ی شوێنێک دەگرێت، لە دواپێواژۆیەکە لە لێکدانەوەی ڕستەدا       

تەسککردنەوەی سینتاکس ى و فۆڕمی لۆژیکی، واتە پێواژۆی ئیشکردنی 

 ,simonsپڕاگماتیکە بە ڕێگەی پێڕەوبەندانە لەسەر فۆڕمی پێکهاتوو )

بەکارهێنانی ڕستەکان لە دەوروبەرێکی دیاریکراودا  (، چونکە1-2 :2009

واتا و مەبەستێکی جیاواز لەوەی بە هۆی ڕیزبوونی ئارگۆمێنتەکان و 

کچەری ڕستەکانەوە دروست دەبێت دەگەیەنن، بە گوتەیەکی دیکە سترا

واتای ڕاستەقینەی هەر ڕستەیەک "لەسەر ئەو مەبەستە دەوەستێت کە 

قسەکەر دەیەوێت بە گوێگرەکەی ڕابگەیەنێت، ئەمەش تەنیا پەیوەست 

نییە بە شێوە و فۆڕم و زمانی دەربڕینەکەوە، بەڵکو بە پلەی یەکەم بە 

ە پەیوەست دەبێت، کە لە ئاکامی گونجاندنی هەردوو مەبەستى نێرەرەو 

فۆڕمە زمانییەکە و لەگەڵ کەرەستەکانی دەوروبەردا بەرهەمدەهێنرێت" 

سینتاپڕاگماتیک، بە گشتى  بۆیە دەکرێت بگوترێت: (، ١١٣: ٢٠١٣)عەلی، 

تاوتوێکردنی پێوەندیی فۆڕمە زمانییەکان و بەکارهێنانیانە، کە تێیدا لە 

ی نێوان فۆڕمە زمانییەکان و چۆنیەتیى ڕیزبوونی ئەم فۆڕمانە بارەی پێوەندی

بە دوای یەکدا و ڕیزبەندیی دروستیى ئەو بە دوایەکداهاتنە، لەگەڵ ئەو 

واتایانەی قسەکەر مەبەستێتى. ئامانج، مەبەستەکان، بیرۆکەکانیان و 

هەروەها ئەو کردارانەی )بۆ نموونە: داواکردنەکان( لە کاتی ئاخاوتندا 

(، بەم ٢٠ــ  ١٩: ٢٠١٦ەین، دەدوێت یا لێکدانەوە دەکات )یوڵ، دەیک

شێوەیە کارکردنە لەسەر ئەو دروستە سینتاکسییانەی لە نێو زماندا 

 ئاماژەدەری پڕاگماتیکانەیان هەیە.

انینی سێهەم:  ڕو

سینتاپڕگماتیک، پێواژۆیەکە پێڕەوبەندانە بۆ شرۆڤەکردنی ڕووەکانی       

کۆشش دەکات، ئەویش بە ئاماژەکردن و  دروستە زمانەوانییەکان

پشتبەستن بە فاکتەرە نازمانییەکان، واتە لە الیەکەوە پێوەندیی ڕواڵەتی 

هێماکان بە یەکدییەوە دەخاتەڕوو، یا شیکردنەوەی پێوەندییەکانی نێوان 

خودی ئەو ڕستانەیە، کە لە بواری چۆنیەتیى پێوەندیی نێوان ئەو وشانە 

کەشەوە ئاماژەیەکی ئاشکرا بە ڕستە و بەکارهێنانی کاردەکات، لە الیەکی دی
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یا بەرکارهێنەرەکەی دەدات، واتە دەبێتە بەکارهێنانی زمان لە ڕوانگە 

 (.٨٠ــ  ٧٨: ٢٠٠٨ئەرکییەکەیەوە )جەلیل و شەفیق، 

بەپێى ئەم ڕوانینە، زۆرجار بۆ تێگەیشتن و لێکدانەوەی ڕستە، تەنیا       

رەزابوون لە ڕێسا و یاساکانی زمان زانین و ئاشنایی لێکسیمى و شا

لە پێشدا "یارمەتیمان نادەن، بۆ شرۆڤەکردن و لێکدانەوە، هەرچەندە 

گرنگیپێدانەکان هەموو لەسەر مانای وشەکان چڕدەبوونەوە، بەاڵم ئەمڕۆ 

واتاسازیی تازە گرنگی بە شیکردنەوەی مانای ڕستە دەدات، یا بە الی 

ڕستە دەدات، ئەو ڕووانەی کە  کەمییەوە گرنگی بە ڕووەکانی مانای

( ناتوانن بە تەنهایی Lexemesتوێژینەوەی یەکە واتایییە گۆشەگیرەکان )

(، ئەمەش بە هۆی ٢٧٦ــ  ٢٧٥: ٢٠١٠)ناوخۆش و خۆشناو، " بیاندۆزنەوە

ئەوەی سروشت و لێکدانەوەی سینتاپڕاگماتیکی خۆی لە بەکارهێنانی 

ەک گریمانەی ئەوەی زماندا دەبینێتەوە، بۆیە دەشێت هەر ڕستەی

لێبکرێت، بەپێى شیکردنەوەی سینتاپڕاگماتیکی سەرباری الیەنی دروستە و 

 پێکهاتەکەی  پەلکێشمان بکاتە نێو یەکێک لەم ڕاڤەکردنانەوە:

 . واتای کرداری و بەکارهێنان.٢. واتای دەنگی.              ١

ە بەکارهێنانی واتای دەنگی ڕستە، لە ڕێچکە و چۆنیەتیى درکاندن یا ل      

ڕووی دەنگییەوە پەیدادەبێت. بە جۆرێک هەندێک ڕستە هەن، کە لە ڕێی 

دەستنیشانکردن و زانینى جۆری ئاوازەکەیەوە بە تەواوی دوو واتا و 

 (، بۆ نموونە:١٦: ١٩٩٤مەبەستى دژیەکی هەیە )ئەمین، 

 ( باپیر فێنککەرەوەکە دانەگیرسێنیت نەخۆشدەکەوم.٤

ێت دوو واتای جیاوازیی دژیەکی بخرێتەپاڵ، کە بەپێى ( دەش٤ڕستەی )      

جۆری ئاوازی دەربڕینەکە دەگۆڕێت، لە یەکێکیاندا وەستانێک لە نێوان 

)دانەگیرسێنێت( و )نەخۆشدەکەوم(دا هەیە، واتە )ئەگەر دایبگیرسێنێت 

. أ(، بەاڵم لەوەی دیکەیاندا وەستانەکە بۆ ٤نەخۆشدەکەوم(، بڕوانە)

ەکە( و )دانەگیرسێنیت( دەگوێزرێتەوە، واتە )ئەگەر نێوان )فێنککەرەو 

 . ب(:٤داینەگیرسێنێت نەخۆشدەکەوم(، بڕوانە )

 (  أ(  باپیر فێنککەرەوەکە دامەگیرسێنە نەخۆشدەکەوم.٤

 ( ب(  باپیر فێنککەرەوەکە دابگـیرسـێـنە نەخۆشدەکەوم.٤

اکس و لێرەدا پێوانەی دەنگی دەریدەخات، ئەو زانیارییەی لە سینت      

شیکاری ڕۆنانکاری، واتە واتای وشە و کاریگەریی ڕێزمانییەوە بەدەستدێت، 

هەمان ئەو مەبەست و واتایە نییە، کە بە پشتبەستن بە چوارچێوەی باری 

( دەستگیردەبێت، چونکە ئەوان تەنیا Context Of Situationگوتن )

تییە لە کە بری (،Complex Sentenceئەوەندە دەڵێن: ڕستەیەکی ئاڵۆزە )

سەرڕستەیەک یا ڕستەیەکی سەرەکی لەگەڵ بەرڕستەیەک یا ڕستەیەکی 

الوەکی و شوێنکەوتوو، کە مۆرفیمە گەیەنەرەکەی }گەر/ئەگەر{ـە و 

دەرنەکەوتووە، و واتای مەرجی تێدایە، یا پاڕستەکەی مەرجییە 

(Conditional Clause واتە دانەگیرساندنی فێنککەرەوەکە لە کاتێکی ،)

 ودا مەرجی نەخۆشکەوتنى منە.دیاریکرا

هەرچی واتای کرداری و بەکارهێنانە یا پڕاگماتیکییە، ئەوا ئەو       

مەبەستانەی ڕستەکە گەاڵڵەی دەکات بە هەند وەردەگرێت، بە 

(، کە وەکو لقێکی Applied Pragmaticsپشتبەستن بە پڕاگماتیکی کارەکی )

لە هەڵوێست و بارە  پڕاگماتیک گرنگی بە گرفت و ئاریشەکانی گەیاندن

جوداکاندا بە تایبەت لە کاتی پێوەندیکردندا دەدات، کە ئەنجامی 

( ٥(، بۆیە مانا لە ڕستەیەکی وەکو )١٥: ٢٠٠٢مەترسیداری هەبێت )نحلة، 

 ڕوون و ئاشکرایە:

 ( نــامـــەکــە لــەســەر مــێــزەکــەیە.٥

ت لە ڕووی بەاڵم ئەگەر لە مەبەستى قسەکەر بگەیت، دەتوانرێ      

 پڕاگماتیکەوە چەندین واتای بدرێتێ، وەکو:

+ لەوانەیە پرسیارکردن بێت لە بارێکی ڕاستەقینەدا، واتە بگوترێت: نامەکە 

 لەسەر مێزەکەیە؟

+ لە بارێکی دیکەدا لەوانەیە وەکو فەرمانێک لێکبدرێتەوە، بە تایبەت 

ک بۆ کاتێک بەڕێوەبەرێک فەرمانێک دەدات بۆ سکرتێرەکەی یا باوکێ

 کوڕەکەی، ...تاد. واتە نامەکە بگەیەنە.

+ بە کەسێک بڵێیت: نامەکەم بۆ نووسیویت، واتە داواکارییەکەتم 

 جێبەجێکردووە.

(ن، Force Rhetoricئەم مەبەستانە هەموو هێز، یا هێزی ڕەوانبێژی )      

چونکە دروستەیەکی دیاریکراون لە کەسێکی دیاریکراوەوە بۆ کەسێکی 

روبەر و بارێکی تایبەتدا، بۆیە دەبێت واتایان بە پڕاگماتیک دیکە لە دەو 

لێکبدرێنەوە، کەواتە ئەوە سینتاپڕاگماتیکە دروستەی ئەم ڕستانە و 

 مەبەستەکانیان ڕاڤەدەکات.

انینی چوارهەم:  ڕو

بەکاربردنی ڕستەیە "سینتاپڕاگماتیک توێژینەوەی دروستە و چۆنیەتیى       

لە پێوەندیی ڕستە و دەوروبەر، یان ڕستە چۆن  لە پێوەندیکردندا، کە تێیدا

 "لە دەوروبەردا بەکاردەهێنرێت دەتوێژێتەوە

(Richards & Schmidt, 2010, 449) 

بەپێى ئەم پێناسەیە، سینتاپڕاگماتیک، تەواوکەری گشت الیەنەکانی       

واتا و دروستەیە، کە لێکدانەوەی سینتاکس ى و شیکاری ڕۆنانی، ناتوانێت 

بکات، بەاڵم ئەوەی جێگەی سەرنج بێت لەم بۆچوونەدا ئەوەیە،  کامڵیان

کە سینتاپڕاگماتیک تەنیا شکیردنەوە بۆ ڕستە و بەستنەوەی بە 

دەورەبەرەوە ناکات، بەڵکو یەکە و دروستە تەکیەکخراوەکانی دیکەش 

 دەگرێتەوە، بە وێنە لە فرێزێکی وەک:

 مەلەوانگەی داخراو(  ٦

سینتاکسییەکەی فرێزێکی دەرخەرییە، کە لە  ( الیەنە٦نموونەی )      

خراو )مەلەوانگە( و دەرخەرەکەی )داخراو(ـە، بە یاریدەی مۆرفیمى }ی{ ر دە

( لە الی چەپەوە فرەوانکراوە، Headخراونەتە پاڵیەکەوە، واتە سەرە )

بەاڵم الیەنە واتایییەکەی ئەگەر نووسراوی تابلۆی ڕیکالمی سەر 

زانرێت، کە مەلەوانگەکە دانەخراوە، بەڵکو مەلەوانگەیەک بێت، ئەوا دە

مەبەستى سەرداپۆشراوە و لە شوێنێکی چواردەورەدراودايە، بەاڵم لە 

بەکارهێنان و دەوروبەری جیاوازدا دەگونجێت بە هەردوو مانا ڕاستەوخۆ 

 و شاراوەکەی ڕاڤە و لێکدانەوەی بۆ بکرێت.

انینی پێنجهەم:  ڕو
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توێژینەوەیە، کە هەوڵدەدات ەو کێڵگەی سینتاپڕاگماتیک ئ      

قورسایییەکی بابەتی و ڕاڤەکردن بۆ دروستە و دیاردە سینتاکسییەکان 

بە لێکۆڵینەوەی واتای ڕستەکان، بە بەستنەوەی بە "بکات، ئەویش بە 

دەوروبەرەوە و چۆنیەتیى دەربڕین و ئاوازەکانیان لە چوارچێوەی 

 (.٥٤: ٢٠١٤)فەقێ ئیبراهیم،  "پڕاگماتیکدا

بەپێى ئەم ڕوانین و پێناسەیە، ئەرکی سینتاپڕاگماتیک لێکدانەوەی       

واتای ڕستەکانە پەیوەست بە دەوروبەرەوە، نەک لە واتای وشەکانییەوە، 

چونکە واتای وشە تێکەڵ بە دەوروبەر دەبێت، و وەک خۆی نامێنێتەوە، 

 (:٧بۆ تێگەیشتنى زیادتر با بڕوانینە نموونەی )

 ـوێندەوە؟(  أ( کـتـێـبـەکـەت خ٧

 منداڵەکـەم نەخۆشبوو. (  ب(٧

. ب(دا دەتوانرێت دوو جۆر لە واتا هەڵبگوێزرێت، ٧لە نموونەی )      

یەکهەمیان واتای سیمانتیکییە، کە گوێگر بە پرسکەر یا قسەکەر دەڵێت: 

منداڵەکەی نەخۆشبووە، بەاڵم کاتێک ئەم ڕستەیە پەیوەستەگی دەوروبەر 

. ب(دا وەاڵمی گوێگرە، کە بە ٧ەکی لە )دەکرێت، ئەوا مەبەستى سەر 

شێوازێکی پڕاگماتیکییانە لە بەرانبەرەکەی بگەیەنێت، چونکە منداڵەکەی 

نەخۆشبووە، کاتی نەبووە، کتێبەکە بخوێنێتەوە، کە ئەمەش واتای 

مەبەست لە دووهەمی ڕستەکەیە یا واتا پڕاگماتیکییەکەیەتی، چونکە "

کە ناچێتە نێو سیمانتیکەوە، واتە واتای پڕاگماتیکیى ئەو واتایەیە، 

بەشێک نییە لە واتای فەرهەنگی وشەکان و ئەو واتا ڕێزمانییەی کە لە 

)کەریم و ڕەسوڵ،  "چۆنیەتیى ڕیزبوونی وشەکان لە ناو ڕستەدا بەدەستدێت

٦: ٢٠١٩.) 

هەروەها زۆرجار نێرەر لە ڕێگەی ئاوازەوە هەڵوێست و هەست و       

ەنێت، بە جۆرێک وشە و ڕیزبوونە ڕێزمانییەکان مەبەستێکی تایبەت دەگەی

ناتوانێت بیگەیەنێت، واتە دەتوانێت بە گۆڕینى ئاواز مەبەستەکەی 

بگۆڕێت، وەک ئەوەی ڕستەیەکی هەواڵگەیەن دەشێت بۆ چەند ئەرک و 

مەبەستێکی جیاواز بەکاربهێنرێت، وەک: پرس، سەرسوڕمان، هەروەک ئەم 

 نموونەیە:

 انی هـێنایەوە.ـ(  أ(  باپیر کتێبەک٨

 باپیر کتێبەکانی هێنایەوە؟ (  ب(٨

 باپیر کتێبەکانی هێنایەوە! (  پ(٨

. أ. ب. پ(دا ٨گوێگر تەنیا بە هۆی دەوروبەرەوە دەتوانێت لە ڕستەکانی )      

مەبەستى قسەکەر یا نێرەر بزانێت، و لێکدانەوەی دروست و وەاڵمی 

 پەسەند بۆ ئەم مەبەستە ئامادەبکات.

انینی  شەشهەم: ڕو

سینتاپڕاگماتیکی "لەسەر بونیادی ئاڵوگۆڕکردنی نێوان توێژینەوەی       

 (.١١: ٢٠١٤)فەقێ ئیبراهیم،  واتای ڕستە و واتای تایبەتمەند دەبێت"

لەم ڕوانینەدا بۆ بنیاتنانی واتای تایبەت دەوروبەر ڕۆڵێکی گرنگ       

گەیەنێت دەبینێت، چونکە نێرەر زۆرجار ئەو واتا و چەمکەی دەی

 ناڕاستەوخۆیە، یا پترە لەوەی دەیڵێت، با بڕوانینە ئەم نموونەیە:

 (  درەنگ نییە؟٩

ئەم دەربڕینە لە شێوەی پرسدایە، بە واتا لە الیەن نێرەر ناڕاستەوخۆ       

بە پرس دەربڕاوە، بەاڵم کاتێک مامۆستایەک ئاڕاستەی یەکێک لە 

کە مەبەست نییە، بەڵکو خوێندکارە دواکەوتووەکانی دەکات، ئەوا پرسە

دەبێتە کردەی توانجلێدان، لە ڕاستیدا لێکدانەوە و ڕاڤەکردنی ئەم ڕستانە 

بە هەردوو الیەنی <<سینتاکس>> و <<پڕاگماتیک>> ئەنجامدەدرێت، کە 

یەکهەمیان باس ى ئەوە دەکات ڕستە پێکهاتەیەکی فرەئەرکە، یا واتایەکی 

ا پڕاگماتیکە زیادتر مەبەست ئاڵۆز دەبەخشێت، هەرچی الیەنی دووهەمە ی

لێى ئەوەیە، کە ڕستەکان بەپێى دروستەی سینتاکسییان و پەیوەست بە 

 دەوروبەرەوە واتای پڕاگماتیکی دەبەخشن.

 

انینەکان سەبارەت بە سینتاپڕاگماتیک کۆک و  بەم شێوەیە هەموو ڕو

 کۆڕا )االجماع(ن، لە بارەی:

تاکس و پڕاگماتیکە لە ژێر . لێکدان و پێکەوەبەستنى هەردوو ئاستى سین١

ناوی سینتاپڕاگماتیکدا، یا پەسنکردنێکە، گرنگی بەو دروستە و ئەرکانە 

 دەدات، کە شێوە ڕێزمانییەکان بۆیان بەکارهێنراون.

و مەرجی  (Syntax Relvant. سینتاپڕاگماتیک، بەهای سینتاکسییانە )٢

زانستە پڕاگماتیکی لە یاساکانی زماندا دەگرێتەوە. بە جۆرێک ئەم 

توێژینەوەیە لە پێوەندیی ناوەکی سینتاکس و پڕاگماتیک، هەروەها 

ئاماژەش بەوە دەدات، کە سینتاکس بە شێوەی پڕاگماتیکی پەیوەستە بە 

 دروستە و دەربڕاوەکانەوە، وەک )فرێز، ڕستە و دەربڕاوە چەسپاوەکان(.

کاریتێکراوە، . چۆن دروستەیەکی سینتاکس ى لە کردەی پێوەندیکردندا ٣

هەروەها  چۆن کردەقسەیییەکان و نیشانەپڕاگماتیکییەکان و بنەماکانی 

 دیکەی پڕاگماتیک بەکاردەبرێن و لێکدەدرێنەوە.

. چۆن لێکدانەوە و بەکارهێنانی ڕستە و فرێزێک پشت بە زانیاریی جیهانی ٤

ڕاستەقینە دەبەستێت، واتە چۆن شتێک دەگوترێت و دەنووسرێت، بەاڵم 

 ەکی دیکە مەبەست دەبێت.واتای

. سینتاپڕاگماتیک پەیوەستە بەوەی، هەموو واتایەکی پڕاگماتیکی مەرج ٥

نییە لە واتای سیمانتیکییەوە هاتبێت، یا لە واتای وشەکان و کاریگەریی 

 ڕێزمانییەوە.

. سینتاپڕاگماتیک گرنگی بە دروستەی یەکە تەکیەکخراوەکان و چۆنیەتی ٦

دەدات، هەروەها ئەوە دەردەخات، کە فۆڕمی زمانی و چییەتیى کارکردنیان 

 بە تەنیا بۆ ڕوونکردنەوەی واتا و مەبەستەکان سەرکەوتوونابێت.

بۆیە دوای ئەم ڕوانین و ڕوونکردنەوانە دەکرێت بگوترێت:       

سینتاپڕاگماتیک، زاراوەیەکی زمانەوانییە، کە وەک وابەستەکردنی 

ئاماژەکردنە بە تایبەتمەندییە  اسینتاکس و پڕاگماتیک دەناسێنرێت، ی

سینتاکس ى و واتایییەکانی دروستە تەکیەکخراوەکان، بە خستنەڕووی 

هەردوو پێوەری دروستە و دەربڕین، لەگەڵ الیەنی واتایی و بەستنەوەی بە 

بریتییە دەوروبەرە جۆراوجۆرەکانەوە جێبەجێدەکرێت، بە گوتەیەکی دیکە 

نی تەرزە نموونەیییەکان، کە بەپێى ڕێسا لە پشکنینى ڕووکارە پڕاگماتیکییەکا

بە گوێرەی  کەو بنەما سینتاکسییەکان ڕیزبەندکراون و بەرهەمهێنراون، 

دەوروبەر و بارودۆخە جیاوازەکان واتایان دەگۆڕێت، و لێکدەدرێنەوە، یان 
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سینتاپڕاگماتیک لە كۆمەڵە یاسایەكی جۆراوجۆر دەکرێت بگوترێت: 

ستگایەك لە یاساو پرەنسیپ پێكدەهێنن، پێكدێت، هەموویان پێكەوە دە

کە لە دروستە سینتاکسییەکاندا كاردەكەن و ڕێزمانێكی پەسنى بەرجەستە 

دەكەن، بە هۆیەوە دیاردە زمانییەكان پەیوەست بە دەوروبەر و مەبەستى 

نێرەرەوە لێكدەدرێتەوە، بە واتا شیكردنەوەیەكی زانستى بۆ دورستە 

هەروەها ەربڕی بیری قسەكەرن( دەكات. پڕاگماتیکییەکانی زمان، كە )د

سینتاپڕاگماتیک، زانستێکی جێبەجێکەرانەیە، چونکە بەرهەمی زانستى 

سینتاکس و بنەماکانی پڕاگماتیک لە لێکدانەوە و ڕاڤەکردنی دروستەکاندا 

 بەکاردەهێنێت. 

 

 : ئەرکەکانی سینتاپڕاگماتیک٤.  ١.  ١

ێک هەوڵدەدات بۆ دەرخستن شیکردنەوەی سینتاپڕاگماتیکی هەر زمان     

و لێکدانەوەی ئەو یاسا و بنەما گشتییانەی الیەنی سینتاکس ى و 

پڕاگماتیکی حوکم دەکەنە سەریان، بۆیە دەبێت ئەم زانستە بە الی کەمی 

 چەند ئەرکێک بەجێبهێنێت:

. دەستنیشانکردنی کەرەستە و یەکەی سینتاپڕاگماتیکی زمانەکە، کە ١

 لەگەڵ گرنگترین پێواژۆکانی. دروستە تەکیەکخراوەکانن،

. چۆن لە هەندێک باردا نێرەر دەتوانێت مەبەستێکی جیاوازتر لە فۆڕمی ٢

دەربڕاوەکە بگەیەنێت؟ واتە خستنەڕووی ئەو پێوەندییە واتایانەی 

فۆڕمەکانی زمان و ڕێزمان لە دروستەی ڕستە و یەکەکانی دیکەی 

 سینتاکسیدا بەپێى دەوروبەر لەخۆیدەگرن.

اپڕاگماتیک، پێویستە ڕوونییکاتەوە بۆچی دەربڕین بە . سینت٣

ناڕاستەوخۆیی باشتر و کاریگەرترە لە ڕاستەوخۆ؟ هەروەها نیشاندانی جۆر 

 و کەڵکی دەربڕاوە ناڕاستەوخۆیەکان.

. دیاریکردنی چۆنیەتیى بەرهەمهێنانی یەکە سینتاپڕاگماتیکییەکان لە ٤

واتە ڕستە و دەربڕاوە  ئاوەز و بە خۆزانی )سەلیقە(ی ئاخێوەرانەوە،

چەسپاوەکان بەو بارودۆخە دەبەستێتەوە، کە لە زمانەکەدا 

 بەرهەمدەهێنرێن.

. دەربڕاوە سینتاکسییەکان بەو دەوروبەرە دەبەستێتەوە، کە لە ٥

زمانەکەدا هەیە، و لە ئاکامدا ئەو مەبەست و واتایەی لە هەر دەربڕاوێکی 

کردنی ئەو مەبەستەیە لە مێشکی زمانیدا هەیە دەخرێتەڕوو، بە واتا دیاری

 نێرەر و وەرگردا هەیە.

. ئەو دەربڕاو و دروستانەی واتای پەنامەگییان پەیوەست بە کەلتور و ٦

دەوروبەرێکی دیاریکراوەوە لە خۆیاندا هەڵگرتووە، لە وەرگێڕاندا چۆن 

 مامەڵەیان لەگەڵدا بکرێت.

سایی و نەگونجان . ئەرکێکی دیکەی سینتاپڕاگماتیک وەستانە لەسەر نائا٧

لە واتای دەربڕاو و یەکە سینتاکسییەکان، و گونجاندنیانە بە هێنانە 

 نێوەوەی دەوروبەری شیاو.

. نیشاندانی کاریگەری و لێکەوتەی واتای پڕاگماتیکیى یەکە و دەربڕاوە ٨

 سینتاکسییەکان لە فێربوون و فێرکردنی زماندا.

(، کە مەبەست لە هێز و prosody. دیاریکردنی ڕۆڵی )لەگەڵ هاتووەکان ــ ٩

ئاواز و نێوانە و ... تاد.، لەگەڵ ئاماژە نازمانییەکان و پەڕەزمانییەکان، و 

 کاریگەرییان بەسەر واتا و مەبەستى ڕستە و دەربڕاوەکانەوە.

. سینتاپڕاگماتیک دەتوانێت ئاسانکاری لە پەسنى بنیاتی واتایی ١٠

(Semantic Descriptionدا بکات، ئەمەش لە)  بەراوردی ئەم دوو

 ڕستەیەدا دەردەکەوێت:

 (   بـــاپـیـر پــارچــە زەویــیـەکـی کـــڕی و کــردیـــیــە خــانــوو.١٠         

 (   کابول پایتەختى ئـەفغانستانە و بەیروت پایتەختى لوبنانە.١١         

 واتای مۆرفیمى لێکدەری }و{ی ئەم دوو ڕستەیە جیاوازە، چونکە لە     

(دا، کە ڕستەیەکی هاوڕێکە ڕیزکردن و بەدوایەکداهاتنى گەیاندووە، ١٠)

واتە تا یەکهەم ڕوونەدات دووهەم ڕوونادات، بۆیە ناکرێت هەردوو 

(دا تەنیا واتای ١١(، بەاڵم لە ڕستەی )١٢ڕستەکە ئاڵوگۆڕبکرێن )بڕوانە: 

 (دا١٣هاوبەشیى گەیاندووە، بۆیە دەکرێت ئاڵوگۆڕیش بکرێن، وەک لە )

 هاتووە.

 ـڕی.ــ(   *کـــردیـــیـــە خــــانــوو و بـــاپـیـر پـارچــە زەویــیــەکـی ک١٢         

 (   بــەیـروت پـایـتـەختى لوبنانە و کــابـول پایتەختى ئـەفغانستانە.١٣         

لە بەرانبەر ئەم جۆرە نموونانەدا سیمانتیک چارەسەرێکی ئەوتۆی نییە،      

بڵێت: مۆرفیمى }و{ ڕۆڵی لێکدان و بەستنەوە دەبینێت، بەاڵم جگە لەوەی 

ى سینتاپڕاگماتیکی دەبێت چارەسەری گونجاو بۆ ئەم کێشانە پەسنی

 بدۆزێتەوە، تایبەت پەیوەست بە لێکەوتە ئاخاوتەیییەکانەوە.

 (٥ــ  ٤: ٢٠٠٩)بڕوانە: کەریم،  

ئیکۆنۆمیکردن وەکو وزە  . سینتاپڕاگماتیک ئیکۆنۆمیکردنە لە زماندا، یا١١

(Economy as Effortیەکێک لە گرنگترین )  ئەرکەکانیەتی، بۆیەشە لە

ئاخاوتن و نووسیندا کەڵک لە زانیاریی پڕاگماتیکی وەردەگیرێت لە 

بەرهەمهێنانی ڕستەکانی زماندا، ئەگەرنا ڕستە و دەربڕاوەکان گەلێک 

 یە:درێژدەبن، بۆ بەرچاوڕوونی با بڕوانینە ئەم نموونە

 (  أ( ئەگەر باپیر هات بڵێ دەگەڕێمەوە.١٤         

 (  ب( باشە.١٤         

(دا بەپێى واتای پڕاگماتیکی و ١٤شیکاری سینتاپڕاگماتیکی لە دەربڕاوی )     

زانیاریی بەشداربووانی دەریدەخات، کە واتا و زانیارییەکی زۆر لەم 

ر کورتن، بە واتا بنەمای ئاخاوتنەدا هەیە، لە بەرانبەردا دەربڕینەکان زۆ 

چییەتی بەزێنراوە، و بڕی زانیاری بەپێى پێویست نییە، بە جۆرێک )أ( ئەو 

 زانیارییانە دەداتە )ب(:

+ )أ( ئاگاداری )ب( دەکات، هەر کاتێک )باپیر( هــات، پـێى بڵێت: )أ( لێرە      

 نییە.

 + ئاشکرایە )ب( باپیر دەناسێت.     

دەڵێت: بـاپیر دێـت بــۆ ئەو شوێنە، یا چاوەڕوانی هاتنى + )أ( بە )ب(      

 دەکات.

+ )أ( داوا لە )ب( دەکات، کە باپیر لەو شوێنە بهێڵێتەوە، تاوەکو      

 دەگەڕێتەوە.
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هیچ کام لەو زانیارییانە، لە پێکهاتەی زمانی یا سینتاکسیدا نەهاتوون،      

ێنجرێن )بڕوانە: عەلی، تەنیا بە هۆی دەوروبەرەوە ئەو واتایانە هەڵدەه

٢١: ٢٠١٤.) 

بە گوێرەی ئامانج و سنوری هەر کار و توێژینەوەیەک، دەکرێت  .١٢

الیەنێکی یا بەشێکی الیەنێکی زمانەکە وەربگیرێت، و بەپێى )یەکێ یا هەموو( 

ئەو ئەرکانە شیبکرێتەوە. بۆ نموونە ئەگەر بمانەوێت )ڕۆڵی ئاواز لە ڕووی 

بکەینەوە، ئەوا دەبێت ئەم هەنگاوانە سینتاپڕاگماتیکییەوە( شی

 بگرینەبەر:

 ــ هـێـز و ئـاواز، وەک دوو کـەرەســتــەی نـاکـەرتـی و ڕۆڵ و جـۆری هەریەکەیان.

 ــ ئــاواز لـــە لـێــکـــدانـــەوەی دیــاردە سـیـنـتــاکــسـیـیـەکــــانــدا دەسـتـنـیـشــابـکــەیـن.

 ارانـــەی ئـــاواز دەیــانـگــەیـەنـێـت لـە ڕستەدا هەڵبهێنجین.ــ ئــەو مــەبــەســـت و بــو 

 

 

 : بــنــەمــاکــانــی ســیـنـتــاپــڕاگــمــاتـیـک٢.  ١

ئەو بنەمایەی سینتاپڕاگماتیکی لەسەر بنیاتنراوە، بریتییە لە دروستە و       

واتای پەیوەست بە دەوربەرەوە، هەرچەندە سنوری نێوان ئەم دووانە 

یارە، چونکە ئەگەر سەرنجبدرێت، سینتاکس پێڕەوێکی فۆڕمئاسای د

ڕەهایە لە زماندا، پڕاگماتیکیش چەند بنەمایەکە بۆ بەکارهێنانی زمان، 

بەاڵم زۆرجار ئاوێتەبوونێک لە نێوان ڕاڤەی فۆڕم و ئەرکیدا دروستدەبێت، 

کە کاریگەریی بنچینەیی بەسەر تێگەیشتن و تێڕوانینى تاکەوە دەبێت 

(Leech, 1983: 4 تایبەت کاتێک واتای دروستەکان وابەستەی دەوروبەر ،)

دەکرێت، چونکە وشەکان ئەگەرچی واتادار یا هەڵگری واتان، بەاڵم ناتوانن 

واتای تەواو بگەیەنن، بەڵکو واتاکانیان لە ئەنجامی کارکردنیانەوە وەک 

لەم  (، بۆیەpalmer, 1981: 37بەشێکی ڕستە ڕەوانتر و پاراوتردەبێت )

بە دوای واتای وشەدا مەگەڕێ، بەڵکو بە دوای "بارەوە دەگوترێت: 

(، چونکە هەندێکجار یەک ٣٣: ١٩٨٢)أبو ناصر،  "بەکارهێنانیدا بگەرێ 

واتای فەرهەنگی بەرانبەر چەند واتایەکی دەوروبەری یا بەکارهێنان 

ن دەوەستێتەوە، بە واتا دانە فەرهەنگییەکان کرۆکە واتا و توێکڵە واتایا

(دا هاتووە، واتای ١٥دەبێت، هەروەکو وشەی )شکا(، کە لە ڕستەکانی )

جۆراوجۆر دەگەیەنێت، چونکە لە دەوروبەری جیاوازدا بەکارهاتووە، تەنیا 

. أ(دا کرۆکە واتایەکەی گەیاندووە، کە واتای بنەڕەتی وشەکەیە، و  ١٥لە )

 وێکڵە واتان:لە کێڵگەی واتایی وشەکەدا هەیە، ئەگەرنا واتاکانی دیکەی ت

 
 (٣٩: ٢٠١٣)عەلی و حسەین، 

بۆیە ئەگەر وەکو چەمکێکی فرەوان و پێوەندیدار بە گەلێک الیەنەوە       

گەڕان بە دوای واتادا ئەوە "سەیری واتا بکرێت، ئەوا دەکرێت بگوترێت: 

نییە، بە دوای بوونێکی سەربەخۆ، یان ئەو بوونانەی وشەکان هەیانە 

یە لە تێگەیشتنى ماهیەت و مەبەستى وشەکان و بگەڕێین، بەڵکو بریتی

ڕستەکان، بە واتایەکی تر وشەکان و ڕستەکانی زمان چۆن واتا وەردەگرن، 

( لە دەربڕاو و یەکەکان لە دابەشبوونە ٩١: ١٩٨٦)زوین،  "یان واتاداردەبن

هەر لەم بارەوە )الینز( دەڵێت: (. Distribution Linguistics)زمانییەکاندا 

و دەربڕاوەم بدەیێ، کە وشەکەی تێدا بەکارهاتووە، واتاکەت  ئەو دەق"

(، ئەم گرنگیدان و جەختکردنەوەش لە بارەی ٢٣: 1980)الینز،  "دەدەمێ

وەک کاردانەوەیەک بۆ گرنگیدانی زانای ئەمریکی "واتا و واتای بەکارهێنان 

( دەگەڕێتەوە، کە زمانی وەک ئامڕازێکی ڕووت Noam)نەوام چۆمسکی 

، یان وەک توانستێکی عەقڵی جوداکراوە لە بەکارهێنانە خستەڕوو

 "زمانەوانییەکان و بەکارهێنەرانیان و ئەو ئەرکانەی ئەنجامی دەدەن

(، بە جۆرێک لە سەرەتای کارەکانیدا ١٠: ٢٠٢١)خەتیب و ڕامۆس و بوقرە، 

پێى وابوو ڕستە ئەو کاتە دەبێتە کەرەستەی توێژینەوە، کە لە دەوروبەر 

بەاڵم ئەمڕۆ لە زماندا بەگشتى دوو فیچەر جیادەکرێتەوە دابڕابێت، 

ئەوانیش: یەکهەم: زمان لەو تاکە دەنگە، یا کۆمەڵە دەنگە پێکهاتووە، کە 

بە هۆیەوە پەسنى نموونەکان دەکرێت. دووهەم: زمان بۆ گەیاندنی نامە لە 

(، لێرەدا دەکرێت ٢٣٤: ١٩٨٣دەرەوەی زمان بەکاردەبرێت. )عبدالعزیز، 

یەکهەم بە دەربڕین ناوزەدبکرێت، و دووهەمیش بە ناوەرۆک یا واتا  سیمای

و مەبەست دابنرێت، لە الیەکی دیکەشەوە، ئەگەر زمان دوو الیەنی 

هەبێت، کە یەکهەم: الیەنی هەستپێکراو )املحسوس(، کە الیەنی فیزیایی و 

گۆکردن دەگرێتەوە، و بە هۆی درکاندنەوە دەبیسترێت و بە نووسینیش 

الیەنی واتا )املعنى(، کە زۆرجار بە هۆی  دووهەم: ندرێتەوە.دەخوێ

( لەمەشدا الیەنی یەکهەم ١٣: ١٩٨٥دەوروبەرەوە لێى تێدەگەین. )اسالم، 

دروستە، یا فۆڕم و پێکهاتەی دروستەکان دەگرێتەوە، الیەنی دووهەمیش 

واتایە، گومانی تێدا نییە هەردوو الیەن یەکدی تەواودەکەن، چونکە 

مان پێڕەوێکی زانیارییەکان بێت، یا بە گوزارشتێکی وردتر پێڕەوێکی ئەگەر ز 

( بێت، ئەوا Communicationگەیاندن )تێگەیشتن و تێگەیاندن ــ 

ئەرکەکەی بریتى دەبێت لە بەستنەوەی پەیامی )واتـا و مـەبـەست( بە 

کۆمەڵێک هێما )دەنگەکانی زمان یا هێماکانی دەقی نووسراو(ەوە )باملر، 

٨: ١٩٨١.) 

کاتێک توێژینەوە لە پێوەندیی "زمانەوانان کۆڕا و کۆکن لە بارەی ئەوەی       

نێوان دانە واتایییەکان دەکرێت، بێئەوەی ئاماژە بە دروستە و فۆڕمی 

دەربڕینەکانیان بکرێت، ئەوا بەم کارە ناگوترێت توێژینەوە لە زمانێکی 

چەمکە گشتییەکانی  تایبەت کراوە، بەڵکو لەم بارەدا تەنیا توێژینەوە لە

مرۆڤایەتی کراوە. پێچەوانەی ئەمەش ڕاستە ئەگەر باس لە فۆڕمەکانی 

دەربڕین بکەین، بێئەوەی بە واتاوە بیانبەستینەوە، بەمەش دەگوترێت 

دراسەی کۆد یا جفرەیەک کراوە، و هەوڵی چارەسەرکردنی نەدراوە، دیسان 

دا دەگەینە گریمانەی لێرەشدا باس لە زمانێکی تایبەت نەکراوە، لە ئەنجام

سێهەم، کە چاکترین و نزیکترین پێکانەیە بۆ گەیشتن بە مەبەست، ئەویش 

ئەوەیە کە دەبێت پێڕەوی واتا شانبەشانی پێڕەوی دروستە و فۆڕم 

(،  ئەمەش دەبێتە ئەرکی ٢٣٥: ١٩٨٣)عبدالعزیز،  "لەبەرچاوبگیرێت

ەی واتا، کە سینتاپڕاگماتیک، و تێیدا تیشک دەخرێتە سەر ئەو الیەنان

 ڕاستەوخۆ پێوەندیی بە ڕۆنانی زمان و بەکارهێنانەوە هەیە.

لێرەوە دەگەینە ئەو دەرئەنجامەی، کە لە ڕاڤەکردن و لێکدانەوەی        

سینتاپڕاگماتیکییانەی دروستە و یەکە سینتاکسییەکاندا، لە الیەکەوە 
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ێن، لە پێویستە گرنگیى زۆر بەو ئەرکانە بدرێت، کە بۆیان بەکاردەهێنر 

الیەکی دیکەشەوە گرنگی بە فۆڕم و دروستەکانیان بدرێت، هێنانەدی ئەم 

ئامانجەش گرێدراوی کۆمەڵێک لە بنەمایە، واتە بۆ دەرخستنى )دروستە و 

ستراکچەری یەکە سینتاکسییەکان( و )واتا و مەبەست( یا چۆنییەتی 

 بەکارهێنانیان دەبێت، ڕەچاوی چەند بنەما و پێوەرێک بکرێت، بەم

 شێوەیە:

 

 

 : بنەما و پێوەرە پڕاگماتیکییەکان١.  ٢.  ١

لێکدانەوە سینتاپڕاگماتیکییەکان، تێیاندا ڕەچاوی چەند وەچە بنەما و       

پێوەرێکی پڕاگماتیکی دەکرێت بۆ دیاریکردنی واتا و مەبەستى یەکەکان، کە 

 بریتین لە:

پێوەندیکردن : بنەمای یەکهەمە، لەوەوە کردەی یەکهەم: قسەکەر و نێرەر

و گەیاندن دەستپێدەکات، کاتێک پەیام و بابەتێک ئاڕاستەی وەرگر و 

(، کە لە ئەنجامی وروژاندن و ٣٦: ٢٠١٤گوێگر دەکات )عەلی، 

 بناخه كێك لهیهبه هۆشیارکردنەوەیەکەوە دەبێت. بە گوتەیەکی دیکە 

ری ت، و پاڵنهكرێژماردهكان ههزمانییه ندییهپێوهی كانی چوارچێوهزیندووه

ی بۆ نێردراو ئاڕاسته مهێنانی پەیامێک، كهرههی بهئاڕاسته به مینهكههیه

 كرێت.یا گوێگر و وەرگر ده

: ئەو کەسەیە پەیام و بابەتەکە لە ڕێگەی )چاو( دووهەم: گوێگر و وەرگر

و )گوێ(وە وەردەگرێت، و بە ئەرکی شرۆڤەکردن و دیاریکردنی واتا و 

ەڵدەستێت، یا لە مێشکدا شیدەکاتەوە، جا ئەگەر مەبەستەکەی ه

پەیامەکە ڕاستەوخۆبوو ئەوا خێرا تێیدەگات و شیدەکاتەوە، ئەگەر 

ناڕاستەوخۆشبوو ئەرکی مێشک قورستر دەبێت، و پێویستى بە تێگەیشتنى 

 (.١٧٢: ٢٠٠٠قووڵ دەبێت، کە هەندێکجار گرانە یا ئەستەمە )هجمان، 

بابەتە دیاریکراوەیە، کە قسەکەر یا نێرەر لە ئەو بیرۆکە و  سێهەم: بابەت:

ڕێگەی هێمایەکی گونجاوەوە ئاڕاستەی بەرانبەر و گوێگرەکەی دەکات 

 (.٥٠: ٢٠١٤)دزەیی )أ(، 

ئەو نامەیە ئاڕاستەی وەرگر دەکرێت، کە هەڵگری واتا و  :چوارهەم: پەیام

مەبەستێکی دیاریکراوە )سەرچاوە و الپەڕەی پێشوو(، بە گوتەیەکی دیکە 

پەیام دەقێکی زمانییە لە دوای بەکارهێنان، کە نێرەر بە قسە، واتە بە زارەکی 

یا بە ڕێگەی نووسین و وێنە ئاڕاستەی وەرگری دەکات، کە دەبێت هەڵگری 

نیشانەکان "اتا و مەبەست بێت، گرنگترین بنەماکانیش ى بریتین لە: و 

)الرمز( ، ناوەرۆک )املضمون( واتا و مەبەست دەگرێتەوە، لەگەڵ شێواز 

 (.٧١: ٢٠٠٣" )املوس ى، )االسلوب(، واتە شێوەی پێشکەشکردن

 speechمەبەست لە ڕووداوی ئاخاوتن ) پێنجهەم: ڕووداوی ئاخاوتن:

event) ،" ەکانی قسەکەر و پالن و مەبەست و ئامانجەکانی ستراتیژ

(، چونکە قسەکەر کاتێک دەربارەی ١٠٤: ٢٠١٣)حسەین،  "دەگرێتەوە

دیاردە و بابەتێک دەدوێت یا دەنووسێت، ئەوا بە دوو هەنگاوی )پالندانان( 

و )ڕاپەڕاندن( کردەکە جێبەجێدەکات، بە جۆرێک سەرەتا پالنی گشتى 

اتایی یا واتا و مەبەستى دەربڕینەکە لەگەڵ ئاخاوتن بە واتا الیەنی و 

جۆرەکەی واتە ئەو بیرۆکە و مەبەستەی دەیەوێت بیگەیەنێت بە گوێگر 

دیاریدەکرێت، دواتر الیەنە زمانەوانییەکەی، کە پالنی ڕستە و 

( لە الیەکی ٢: ٢٠١٥( دەگرێتەوە )دزەیی )ب(، Constituentپێکهێنەرەکانی )

 "ە پێواژۆکانی بەکارهێنانی زمانی دەکاتەوەپڕاگماتیک جەخت ل"دیکەشەوە 

Verschueren, 1999:115) کەواتە ناکرێت ڕووداوی ئاخاوتن لە ،)

 شیکردنەوە سینتاپڕاگماتیکییەکان نادیدە بگیرێت.

: گرنگترین بنەمای پڕاگماتیکە، بە هۆیەوە لە شەشهەم: دەوروبەر

کاریگەرییان  سیمانتیک جودادەبێتەوە، هەموو ئەو شتانە دەگرێتەوە، کە

( وەک Firthبەسەر بەکارهێنانی زمان و مەبەستەکەیەوە هەیە، )فێرس ــ 

ڕابەری قوتابخانەی لەندەنی زمانەوانی بایەخێکی تایبەتیى بە دەوروبەر 

داوە، و  لەسەر دەستى ئەم  زانایە و زانایانی دیکەش بەرەوپێشچووە )عمر، 

ەشێکە لە زمان، و (، چونکە ئەوان پێیانوایە دەوروبەر ب٦٨: ١٩٩٨

هۆکاری فراوانکردنی توانای دەربڕاوێکە، دەکرێت دەوروبەر زمانی بێت ... "

بەاڵم مەودای دەوروبەر پتر لە ژینگەی کۆمەاڵیەتی و فیزیکدا 

 ">> دەگرێتەوەknowledgeدەردەکەوێت، بە گشتیش <<زانیاری ــ 

رێتەوە، (، بە گوتەیەکی دیکە هەموو ئەو شتانە دەگ٤٧: ٢٠٠٨)ئەحمەد، 

کە کار لە واتا و مەبەست دەکەن، )هالیدەی( دەڵێت: دەوروبەر بەشێکە 

لە پالنی گشتیى زمان، لێرەدا هیچ جیاوازییەک لە نێوان چ دەڵێین و چۆن 

دەیڵێیندا نییە؟، چونکە زمان لە ڕێگای بەکارهێنانی دەوروبەرەوە 

ەوە دروستدەبێت، و هەرچییەکی تێیدایە بە دەوروبەرەوە بەستراوەت

(، بۆیە گرنگی و کاریگەرییەکی زۆری بۆ لێکدانەوەی ٨٣ــ  ٨٢: ١٩٨٩)احمد، 

واتا و مەبەست هەیە، تاکە هۆکار و ڕێگەیە واتای مەبەستمان بۆ 

(، هەروەک لەم نموونەیەدا ٦٣: ١٩٨٦ڕووندەکاتەوە )اوملان، 

 دەردەکەوێت:

 (  أ( کــاژێر چەند نان دەخۆین؟١٦         

 ( دوای بانگ.(  ب١٦         

. ب( بە شێوەیەکی ناڕاستەوخۆ وەاڵمی پرسیاری ١٦لەم نموونەیەدا )      

. أ(ـە، و بنەمای چەندایەتی و پێوەندیی بەزاندووە، بۆ بەدەستهێنانی ١٦)

لێکەوتە، ئەوا پرسکەر زانیاریی دونیایی خۆی دەخاتەکار، و ڕستەکە بە 

ێنج دەوروبەرەوە دەبەستێتەوە، وەک ئەوەی ئێمە کۆمەڵێکی موسڵمانین و پ

نوێژ لەسەرمان پێویستکراوە. جا بۆ ئەوەی  لێکەوتە بەدەستبهێنرێت و 

کاتەکە بزانرێت، ئەوا دەبێت کاتی نوێژەکان لەبەرچاوبگیرێت، بەم شێوەیە 

لە بارەی گرنگیى دەوروبەرەوە )سێبستیان ــ کاتەکە دەزانێت. هەر 

Sebastian ئەوە دەخاتەڕوو، کە تەنیا ئەسپێکتەکانی دەوروبەری )

 دەربڕاو، بابەتی بیر و ئاماژە و ڕاستى یەکەکەیە، کە بریتین لە:

 . بـــەرهــــەمـهــێـنـــەری دەربــڕاوەکـــە.١

 . وەرگر، یا لێکدەرەوەی دەربڕاوەکە.٢

 . ئـەو کـاتـەی دەربـڕاوەکـەی تـێدا بەرهەمهاتووە.٣

 . ئەو شوێنەی دەربڕاوەکەی تێدا بەرهەمهاتووە. ٤

(Loebner, 2002: 3 – 9) 
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هەروەها دەوروبەریش یەک جۆر نییە، لەم ڕووەوە بە پشتبەستن بە       

بۆچوون و تێڕوانینى زمانەوانەکان لەم بوارەدا، دەکرێت دوو چەشنى 

 )٢(سەرەکی دیاریبکرێت:

. دەوروبەری نازمانی ٢. دەوروبەری زمانی )چێوەی نێوەوەی زمان(      ١

 )چێوەی دەرەوەی زمان(

 دیکەیان لێدەبێتەوە.ئەوانیش لقی  

سەبارەت بە ڕەگەز و توخمە پێکهێنەرەکانی دەوروبەریش کۆڕایی       

زمانەوانان بەرچاوناکەوێت، بە جۆرێک لە دیدی )هالیدای(یەوە، 

 ( لە:١:  ١دەوروبەر لە س ێ ڕەگەز پێکهاتووە، بڕوانە هێڵکاریی )

 
 (٥٥: ٢٠١٤)دزەیی )پ(، 

ر فرەوانترە، هەریەکە لە ]نێرەر، وەرگر، لە دیدی )هایمز(ەوە دەوروبە     

ئامادەبووان، بابەت، دەوروربەر )کات و شوێن و پێوەندیی فیزیایی بە چاو 

ئاماژە و نیشانەکان( ، کەناڵ ) قسەکردن، نووسین و ئاماژە(، شێوەی 

پەیام )گفتوگۆ، نامەی خۆشەویستى و وروژاندن، ...تاد.(، لەگەڵ کلیل[ 

 ڕەگەزە پێکهێنەرەکانی دەوروبەرن.دەگرێتەوە، یا ئەمانە 

لە بەرانبەردا تێڕوانینى )لیڤیس( بە جۆرێکی دیکەیە، و پێیوایە      

دەوروبەر، بریتییە لە: ]جیهانیبوون، کات، شوێن، قسەکەر، ئامادەبووان، 

 ئاماژەبۆکراو، ئەو ڕستانەی گەڕانەوەی پێشوویان تێدایە، و تایبەتیبوون[.

 (٥٦ــ  ٥٥:  ٢٠١٤)بڕوانە: دزەیی )پ(، 

 

 

 : پێکهێنەر و واتای دروستە ٢.  ٢.  ١

لە ڕووی سینتاپڕاگماتیکەوە بۆ ئەوەی دەربڕاو و یەکەیەکی       

تەکیەکخراو، کە ئەرکی گەیاندن و پێوەندیکردنی جێبەجێکردووە، 

ڕاڤەبکرێت، دەبێت لە چەند وشەیەک پێکهاتبێت، هەر وشەیەکیش بە 

، بەاڵم ئەم مانایە وەکو خۆی نەمابێت و دەوری خۆی واتایەکی بەخشیبێت

 تێکەڵ بە دەوروبەر بووبێت، بۆ نموونە:

 (  دەرگـا لـەسـەرپـشـتـە.١٧         

( ئەگەر کوردیزان نەبیت، ئەوا لە واتاکەی ناگەیت، ١٧واتای ڕستەی )      

چونکە واتاکەی لە وشەکانەوە دەرناکەوێت، بەڵکو پێویستە دەوروبەر 

 بهێنرێتە نێوەوە، تاوەکو لە واتا و مەبەستەکەی بگەین، چونکە لەوانەیە:

 + شوێنەکە هەر دەرگای نەبێت.      

 بێت.+ دەنگــە دەنگێک       

 + شوێنـەکە ساردبێت.      

 + توڕەبوونبێت بۆ کردنەدەرەوە.      

 + وێڵنواندنبێت بۆ فەرمووکردن. ...       

بەم شێوەیە تەنیا شێوەی دەرەوەی زمان نەگۆڕە، كەچی واتاكەی       

ژێرەوەی و بەها دەروونییەكەی جیاوازە بە جیاوازیی سەرنجدان یان 

(، بۆیە توێژینەوە لە 19: 1993خرون، گرنگیدانی بیری )سابیر وأ

بەكارهێنانی زمان تەنیا الیەنی دەرەوەی زمان ناگرێتەوە، بەڵكو الیەنی 

ژێرەوەش دەگرێتەوە، كە پێوەندیی بە واتا و مەبەستەوە هەیە، ئەگەرچی 

زمان لە خودی خۆیدا ڕێگایەكە بۆ گواستنەوەی ڕاستییەكانی ژیان، بەاڵم 

پێشكەشناكات، بەڵكو ئارەزووی قسەكەریش تەنیا كرۆكی ڕاستییەكان 

هەڵدەگرێت بەرەو خەڵكانی دیکە ... هەروەها زمان تەنیا بەبیركردنەوەی 

لۆژیكییەوە نەبەستراوەتەوە، بەڵكو بە دەرونی مرۆڤ و هەڵچوون و هەست 

(، لەگەڵ بارودۆخە 13: 2008و نەریتەكانی بەستراوەتەوە )محسب، 

ە جۆراوجۆرەکانی دیکەش، کە دەبێت لە کۆمەاڵیەتی و ژینگە و دەوروبەر 

 ڕاڤەکردنە سینتاپڕاگماتیکییەکاندا لەبەرچاوبگیرێن.

 

 : پێشبینى واتایی ٣.  ٢.  ١

بنەمایەکی دیکەی ڕاڤەکردنی سینتاپڕاگماتیکی پێشبینیکردنی واتایە،       

واتە دەبێت پێشبینى واتایی بۆ یەکە و دروستەکان بکرێت، لە ڕێگەی ئەو 

: ٢٠١٤وشانەوە، کە بەشدارییان لە داڕشتن یا پێکهێنانیدا دەکەن )عەلی، 

و چی (، چونکە لە ڕووی سینتاکسییەوە قسەکەر چی هەڵدەبژێرێت ٣٧

(ەوە هەیە، واتە Presuppositionهەڵنابژێرێت پێوەندیی بە پێشگریمانە )

ئەوەی الی گوێگر زانراو و ئاشکرایە باسیناکات، چیش نازانێت باسیدەکات 

 (، بۆ نموونە کاتێک دەگوترێت:١٨٥: ٢٠١١)فەتاح، 

 (  کوڕەکەی باپیر هات.١٨        

دیارە )باپیر( خاوەن خێزانە و  لەم نموونەیەدا پێشتر شت سەپێنراوە،      

کوڕێکی هەیە، و ئەو کوڕە گەورەیە، بەاڵم پێویست بەو زانیارییە زانراوانە 

نەبووە، چونکە پێشنبینیکراون، یا الی گـوێگر ئاشکران، بۆیە ئەو ڕستەیە 

( William O. Hendricksڕەچاوی پێشگریمانەی تێدا کراوە. لـەم بــارەوە )

تاکە ڕستەیەک ناتوانرێت خۆی بە تەنیا "ایە چاکی بۆچووە، کە پێیو 

لێکبدرێتەوە، لێکدانەوە و ڕاڤەیەکی واتادار، ئەگەر شوێنەکەی لە نێو 

( ئەم ١٦: ٢٠٠٤)هندریک،  "چوارچێوەی بنیاتەکە هەموویدا نەبێت

بۆچوونەش دروست لەگەڵ سینتاپڕاگماتیکدا دێتەوە، چونکە هەر 

ەی چوارچێوە و شوێنى لێکدانەوە و ڕاڤەیەک بۆ ڕستە لە دەرەو 

ببات، یا  بەرهەمهێنانی بکرێت، گریمانەی ئەوەی لێدەکرێت بە هەڵەماندا

 نەتوانین لێکدانەوەی بۆ بکەین.

 

 : هێز و ئاواز و نێوانە ٤.  ٢.  ١

>> ناوببرێن، کە prosodyئەمانە دەکرێت بە <<لەگەڵ هاتووەکان ــ       

تنەوە دەردەبڕرێن دەگرێتەوە هەموو ئەو دیاردە دەنگییانەی لە ڕێگەی گو 

(، لێرەدا پەیوەست بە لێکدانەوەی ٦: ٢٠١٩)غەریب، 

( stressسینتاپڕاگماتکییانەی دروستە و یەکەکان ڕۆڵی هەریەکە لە <<هێز )
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بەرچاو، پێویستە  (>> دەخرێتەjuncture( نێوانە )intonationو ئاواز )

یەکان یاخود ئەوە بگوترێت: ئەمانە بە پێچەوانەی فۆنیمە زنجیرەیی

کەرتییەکانەوەن، بە شێوەی زنجیرەیی نانووسرێن، بەڵکو لەسەر )بڕگەی 

بڕگە، مۆرفیم، وشە، فرێز، ڕستە( بەرجەستە دەکرێن، لەبەر ئەوەیە ناوی 

(یان لێنراوە supra-segmental features)نیشانەی سەروو ــ سەگمێنتى 

 (.٥٢٠: ٢٠١٦)مەحویی، 

و ئاواز بە سەر دروستە و یەکەکانەوە، یەکێکە  شوێن یا کاریگەریی هێز       

لەو بنەمایانەی لە لێکدانەوە سینتاپڕاگماتیکییەکاندا، کە دەبێت وەک 

پێوەر و بنەما لەبەرچاوبگیرێت، چونکە ئەوانیش بە تەنیا سینتاکس 

لێکنادرێنەوە، بەڵکو دەبێت پەناببرێتە بەر پڕاگماتیک، بە جۆرێک 

وانێت جەخت لەسەر شتێک بکات، و ئەوە قسەکەر لە ڕێگەی هێزەوە دەت

بە بەرانبەرەکەی بگەیەنێت، کە پێشتر گریمانەکراوە، یاخود کام گرتنەوە 

. أ(دا ١٩گرنگترە بۆ لێکدانەوەی ئەو واتایەی مەبەستە. لە ڕستەی )

قسەکەر بە هۆی هێزەوە ئەوە دەردەخات، کە گرتنەوە پێش زەمینەکە 

(Foreground entailmentیا گریم ،) )انە سەرەکییەکە ئەوەیە، کە )باپیر

 ژمارەیەک نەمامی ڕواندووە، واتە ژمارەی نەمامەکان باس ى ڕستەکەیە:

             

 
. ب(دا، کە جەختکردنەوەکە لە )پێنج(ەوە بۆ سەر ١٩لە ڕستەی )      

)باپیر( گواستراوەتەوە، واتە گریمانە سەرەکییەکە ئەوەیە، کە )باپیر( پێنج 

ڕواندووە، و بووە بە سەرتۆپی ڕستەکە، ئەمەش بە هۆی ئەوەی نەمامی 

یەکێک لە ئەرکەکانی هێز بە دەرخستنى ئەو گریمانە سەرەکییە 

(Assumption وە بەستراوەتەوە، کە قسەکەر لە دەربڕیندا دەیکات)

 (.٣٩: ٢٠٠٩)کەریم، 

 هێز جاری وایە جیاوازیی کات نیشاندەدات، ئەم جیاوازییەش دەخرێتە      

ی وشەکانی ڕستەکە و سروشتى پێوەندیی نێوانیان یپاڵ پێکهاتنى مۆرفۆلۆژ 

(، بۆ ڕوونکردنەوەی زیادتر ١٥ــ  ١٤: ١٩٩٤لە ڕستەکەدا )بڕوانە: ئەمین، 

 ئەم نموونەیە دەخرێتەڕوو:

 (  بــاپــیــر ئــازادبوو.٢٠        

ەوە دوو مانای (دا بە گۆڕینى شوێنى هێز، ئەوا لە ڕووی کات٢٠لە ڕستەی )      

 جیاوازی دەخرێتەپاڵ، بە جۆرێک:

و  ە( ئەوە دەگەیەنێت، کە )باپیر( ئیستا ئازاد‘ــ ئەگەر هێز کەوتە سەر )بوو 

 لە ڕابردوودا ئازاد نەبووە، واتە کردە نیشاندەدات.

بوو ئەوە دەگەیەنێت، کە )باپیر( ئێستا ئازاد (‘ــ بەاڵم کە هێز لەسەر )ئازاد

 ردوودا ئازادبووە، واتە بارێک نیشاندەدات.نییە، بەڵکو لە ڕاب

[ پێکدێت، و ‘بۆ مانای یەکهەم ڕستەکە لە دوو وشەی ]باپیر + ئازادبوو       

لێرەدا )ئازادبوو( وشەیەکی لێکدراوە و لە )ئازاد + بوو( پێکهاتووە و )بوو( 

چووەتە سەر ئاوەڵناوی )ئازاد( و کردارێکی لێکدراوی تێنەپەڕی پێکهێناوە، 

ئازاد( هێزی خۆی دۆڕاندووە و چووەتە سەر )بوو(، کە دوا بڕگەی و )

وشەکەیە، چونکە لە کوردیدا هێز لەسەر دوا بڕگە سەرهەڵدەدات. بۆ 

+ بوو[  ‘مانای دووهەمیش ڕستەکە لە س ێ وشەی ]درەختەکە + ئازاد

پێکدێت.پێوەندیی ڕستەیی نێوان وشەکانی ئەم دوو ڕستەیە، دەکرێت بەم 

  ەند و دایاگرام بکرێت:شێوەیە شێوازب

 

 

 
 

 

 
(دا، نەک لێکدانەوەی واتایی بەڵکو سینتاکسیش ٢٠لە نموونەی )      

تەنانەت ماوەیەک ڕێککەوتێک لە نێوان گۆڕانی بەسەرداهاتووە، 

تیۆرناسەکاندا هەبوو لە ناساندنی هێڵی نەخشەیی نێوان فۆنیمە 

ناکەرتییەکان ئەگەر ناکەرتییەکان و سینتاکسدا. بێگومان فرێزە 

ئاوازداربن یان نا، گوتن دابەش ى سەر چەند پارچەیەکی زانیاریبەخش 

دەکەن، بەرزبوونەوەکە لە وەستانی فرێزە هەستپێکراوەکان دەبێت، یان 

بەرزبوونەوەکە لە لێکترازانی نێوان کەرتییە دەنگییەکان، یان پێکهاتەی 

 ڕستە دەبێت، بۆنموونە:

 (  بــێـــزارم.٢١

وتەیە بەپێى ئاوازەکە دوو واتای جیاواز دەگەیەنێت و دوو دروستەی ئەم 

 دەبێت:

 ــ بێ| زار| م.                 ]واتە: بێ زمــانــم، یــا بــێ دەمــوپــلـم[

 ــ بێزار| م.                 ]واتە: پەست و بێزارم، یا هیالک و توڕەم[
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 (١١: ٢٠١٢)بڕوانە: کەریم، 

یش یەکێکە لەو بنەمایانەی، کاریگەریی بەسەر از هەروەها ئاو      

ئاوازی ڕستە "لێکدانەوەی سینتاپڕاگماتیکییەوە دەبێت، بە گشتى 

دەوەستێتە سەر ژمارە و چۆنیەتیى لەرینەوەی دەنگەژێیەکان لە 

چرکەیەکدا، و گۆڕینى لەرینەوەی ژێیەکانیش دەبێتە هۆی گۆڕانی ئاوازی 

ە بە هۆی یەکەی ئاوازەوە ئەو ڕستەیەی (، بۆیFattah, 1980: 15) "ڕستەکە

بۆ گوێگر و بەرانبەر دەردەبڕرێت، دەتوانێت گەلێک مەبەست و واتای 

جیاواز ببەخشێت، چونکە لە هەر بارێکی گۆڕینى ئاوازەکەدا لە ئەلەمێنت 

(Element ێکەوە بۆ ئەلەمێنتێکی دیکە زانیاریی تەواو جیاواز بە بەرانبەر)

 (دا دیارە:٢٢، وەک لە نموونەی )(١٣٦: ٢٠٠٨دەگات )قادر، 

 
. أ(دا، ئاوازی ٢٢بە وردبوونەوە لە نموونەکان دەردەکەوێت، تەنیا لە )      

دەربڕینەکەی ئاسۆیییە، یا هیچ بەزربوونەوە و نزمبوونەوەیەک تێیدا 

. ٢٢ڕووینەداوە، بۆیە تەنیا ڕستەیەکی هەواڵگەیەن دەربڕراوە، بەاڵم لە )

ت(دا بە هۆی بەرزبوونەوەی ئاواز لەسەر توخمە . ٢٢. پ( و )٢٢ب( و )

پێکهێنەرەکانی ڕستەکە، واتای ڕستەکە گۆڕاوە و زانیارییەکی تایبەتیى بە 

( بە ٢٣بەرانبەر گەیاندووە، بوونەتە وەاڵمێکی تایبەت بۆ ڕستە پرسەکانی )

 ڕیز:

 (  ب( کــێ هـەمـوو کـتێبەکـەی خوێندووەتەوە؟٢٣         

 باپیر چەندی لە کتێبەکە خوێندووەتەوە؟ (  پ(٢٣         

 (  ت( بــاپـیـر هــەمــوو کـتـێــبـەکـەی چ لــێـکـرد؟٢٣         

بنەما و پێوانەکان بۆ شیکردنەوە نێوانەش یەکێکی دیکەیە لە       

سینتاپڕاگماتیکییەکان، و کەرەستەیەکی ناکەرتییە، کە لە گۆکردندا 

ستەکە بە هۆی کورتە پشوویەک یا یەکەیەک لە یەکەیەکی دیکەی درو 

وەستانێکی کورتەوە دادەبڕێت و جیای دەکاتەوە، بەمەش کاریگەریی 

بەسەر گەیاندنی واتا و مەبەستەوە دەبێت، بە گوتەیەکی دیکە "زاراوەیەکە 

لە فۆنۆلۆژیدا بۆ ئاماژەدان بە سنوردارکردنی فیچەرە فۆنەتیکییەکان 

ەی یەکە ڕێزمانییەکان بن، لە بەکاردێت، کە ڕەنگە سنوری جیاکردنەو 

(، بۆ Crystal, 2008: 259" )(Clauseنموونەی مۆرفیم، وشە و الڕستە )

 نموونە:

 (   أ( هـــیــوام| نــیــیـــە.٢٤         

 (  ب( هــی|وام نــیــیـــە.٢٤         

. أ(دا )هیوا( ناوە و یەک وشەیە، واتە: )بێئومێدم و هیچ ٢٤لە نموونەی )      

. ب(دا )هی وا( فرێزە و دوو وشەیە، ٢٤هیوایەکم نییە(، بەاڵم لە )

نێوانێکیان هەیە، واتە: )شتى وەها یا لەو جۆرەم نییە(. زاراوەکە لێرەدا باس ى 

لە سیمایەکی فۆنەتیکی سنوری نێوان دوو وشە یا دوو مۆرفیم کردووە، و 

ن دوو وشە لە هەموو نێوانەیەک دیارترە، هەروەها ئەم بێدەنگییەی نێوا

 بە هۆی لەرە و هێز و درێژییەوە دەردەکەوێت، وەک:

 |‘(   أ( ســـێـــبـــەر٢٥         

 |بــەر‘(  ب( ســێ٢٥         

ئەمانە لە فۆنۆلۆژیدا وەکیەک دەنووسرێن، بەاڵم لە ڕووی فۆنەتیکەوە     

(، کە یەکهەمیان بە ٣٢: ٢٠٠٩جیاوازن و ماناشیان جیاوازە  )موسا، 

)سایە و نیس ێ( دێت، و دووهەم بە مانای )س ێ دانە بەر(، واتە لێرەدا  مانای

 )س ێ( وەکو ژمارە هاتووە.

 Role andدەردەکەوێت، نێوانە "لـە ڕێزمانی ڕۆڵ و ئاماژەکاریدا )     

Reference Grammar ،بەکاردێت، بۆ پەسنکردنی ئەو پارچەیەی ڕێزمان )

نى یەکە الوەکییەکانی بۆ بەیەکەوەبەستکە چۆن هەڵسوکەوت دەکات 

وادەردەکەوێت، کە بە هاوکاری لەگەڵ تیۆری  دروستەکان، هەروەها

( جۆری پێوەندیی ڕستەیی لە نێوان Theory of Nexusپەیوەستەگی )

(، چونکە بە Crystal, 2008: 259یەکەکاندا بە نێوانە بەدەستبێت" )

ێدەنگی، لە تێڕوانینێکی دیکە دەکرێت بگوترێت: مەبەست لێى جۆرێکە لە ب

نێوان وشەیەک و وشەیەکی دیکە، یا دەنگێک و دەنگێکی دی، یاخود 

فرێزێک و فرێزێکی دیکەدا یانیش ڕستەیەک و ڕستەیەکی دیکە، و 

(، بۆ ١٢٣: ١٩٨٧فۆنیمێکی ناکەرتییە و واتا دەگۆڕێت )الخولی، 

 ڕوونکردنەوەی زیادتر با بڕوانینە ئەم ڕستانە:  

 ێککەوتن|.وان ڕ (   أ( ئە٢٦         

 (  ب( ئەوان ڕێک|کەوتن.٢٦         

. أ(دا )ڕێککەوتن( ٢٦واتا و مەبەستى ئەم دوو ڕستەیەش جیاوازە، لە )     

وشەیەکی لێکدراوە و بە مانای )ئیتفاق و پێکەوەگونجان( هاتووە، بە 

. ب(دا نێوانە ٢٥جۆرێک هیچ نێوانەیەک لە دەربڕینیدا نەبووە، بەاڵم لە )

ە ڕووی واتا و مەبەستەوە )ڕێک( وەک ئاوەڵکردارێک هەیە، بۆیە ل

دەردەکەوێت، و چۆنیەتیى ڕوودانی کردارەکە ڕۆشندەکاتەوە، کە بە مانای 

)یەکسەر یا دەستبەجێ( هاتووە، و هەریەکە لە )ڕێک( و )کەوتن(یش وەک 

 دوو ئەلەمێنتى سەربەخۆ مامەڵەیان لەگەڵدا دەکرێت.

بەسەر کەتیگۆری ئەلەمێنتەکانەوە  جاری واشە نێوانە کاریگەریی     

 دەبێت، بۆ نموونە:

 (    أ( ئەم کچە ڕوو|خۆشە.٢٧         

 (   ب( ئەم کچە ڕووخـۆشە|.٢٧         

ئەم ڕستەیە دوو واتای هەیە، کە یەکهەمیان بە واتای )کچەکە دەم بە      

خەندەیە یا ڕووی خۆشە(، و تێیدا )ڕووخۆش( ئاوەڵناوە، هەرچی 

شانە مەبەستى )کچەکە ناوی ڕووخۆشە(، و )ڕووخۆش( وەک دووهەمی

 ناوێکی تایبەتی هاتووە.

نێوانەکان دوای ئەوەی، کە پێکهاتەکە لە ڕووی ڕۆنان و واتاوە بە گشتى       

بایەخی تایبەتیى خۆیان لە ڕەوانی و گەیشتنى زنجیرە  تەواوبوو دێنەئارا، و

لێکدانەوە سینتاکس ى و  دەنگییەکاندا هەیە، و ڕۆڵی گرنگ لە هاوکاری 

واتاییەکانی دروستە و دەربڕینەکاندا دەبینن، لە جۆرە هەرە باوەکانی 
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، بۆ کرۆکی )٣((>>نpause( و هەڵوەستە )stopنێوانەش <<وەستان )

نێوانەش لە هەموو جۆرەکاندا دەکرێت بگوترێت: کورتە بێدەنگییەکە، کە 

دەنگبڕین بۆ ماوەیەکی دەکەوێتە نێوان کەرەستە ڕێزمانییەکانەوە، واتە 

کورت، جا لەو ماوە کورتەدا هەوا لە سییەکانەوە بێتەدەر، یا بچێتە ژوور، 

یان بوەستێت گرنگ نییە، بەڵکو گرنگییەکە لەوەدایە کورتە بێدەنگییەک 

دروستدەبێت، کە دەبێتە هۆی جیاکردنەوەی سنوری <<سەگمێنت 

(segment٣٣: ٢٠٠٩وسا، (>> و یەکەی ڕێزمانی یەکهەم لە دووهەم )م.) 

جێگەی ئاماژەپێکردنە، کە هەندێکجار هێز و نێوانە پێکەوە ڕۆڵ لە       

 جیاکردنەوەی واتا و مەبەستەکاندا دەگێڕن، بۆ نموونە:

 |یــە.        ]بێ پێ یا قاچە[‘(    أ( بێــپـــا٢٨         

 |.     ]بێ پلە و پۆست یا پایە[‘(   ب( بێــپـــایــە٢٨         

 (٨٩: ١٩٧٤)هەورامانی، 

( لە نێوان دوو open Juncture. أ(دا نێوانەیەکی کراوە )٢٨لە نموونەی )      

مۆرفیمەکەی کۆتایی }پا + یە{دا هەیە، لێرەدا فۆنیمى /ا/ تەواو درێژە، و 

. ب(دا نێوانەکە داخراوە ٢٨لەو کاتەدا /ـە/ کورتتر دەردەکەوێت، بەاڵم لە )

(Close Junctureلە ن ) ێوان دوو مۆرفیمى کۆتایی وشەکەدا، لە ئەنجامی

ئەمەدا و بە هۆکاری ئەوەی کە بڕگەی کۆتایی هێزدارە، ئەوا فۆنیمى /ا/ 

جیاواز و کورتترە و /ـە/ دەرکەوتووترە، بە کورتی وەک دەرکەوت جیاوازیی 

نێوان یەکهەم و دووهەم بۆ هێز و نێوانە و جۆری بزوێنەکان دەگەڕێتەوە، 

 (.Fattah, 1980: 181+  ٣٦: ٢٠٠٩ێز )موسا، نەک تەنیا ه

 

 : سەرەوڕیزبوون و گۆڕینى سەرەوڕیزبوون ٥.  ٢.  ١

(ی پێکهێنەرەکان، و چۆنیەتیى دەرکەوتنى orderسەرەوڕیزبوون )      

(>>ەکانی دروستەکان، یا Element<<سەگمێنت>> و <<ئەلەمێنت )

ڕیزبەندیی و ئەو گۆڕانانەی بەسەر ڕیزبەندیی کەرەستەکاندا دێت 

بنەمایەکی دیکەیە لە لێکدانەوە سینتاپڕاگماتیکییەکاندا، پێویستە گرنگیى 

پێبدرێت، چونکە هەندێکجار سەگمێنت یا بەشە ئەرکدارەکانی 

ۆڕان دروستەکان بە چەند شێوەیەکی جیاواز دەردەکەون، واتە گ

)پێشخستن و پاشخستن( لە ڕیزبوونیاندا ڕوودەدات، با ئەو ڕیزبوونە 

نەبووبێتە هۆی گۆڕانی ئەرکی سینتاکسییان، بەاڵم لێکدانەوەی واتا و 

بە هۆی جێگۆڕکێى کەرەستەکانی ڕستەکە و "مەبەست جیاوازدەبێت 

(، بە گوتەیەکی دیکە ٣٠: ٢٠١٤)فەقێ ئیبراهیم،  "گرنگیى بۆ ڕووداوەکان

پێى کۆکبوونی زۆرێک لە ڕێبازەکان، بەشێک لە سیمانتیک و پڕاگماتیکی بە

 :Jackendoff, 2002فرێزەکانی ڕستەیەک لە دروستەی زانیاریدا ڕێکخراوە )

 (دا دەردەکەوێت:٢٩(، وەکو لە نموونەکانی )412

 (   أ( باپیر هەفتەی ڕابردوو خانووەکـەی کڕی.٢٩         

 ە باپیر هەفتەی ڕابـردوو کڕیی.(  ب( خانووەکــ٢٩         

 (  پ( هەفتەی ڕابردوو باپیر خانووەکەی کڕی.٢٩         

لێرە دەردەکەوێت، کە هەموو ڕستەکان دروستن و باس لە ڕووداو و       

بابەتێک لە کاتێکی دیاریکراودا دەکەن، هەریەکەیان دروستکراوی 

نێوانیاندا بنەمایەکی سینتاکس ى تـایبەتە، و ئەو جیاوازییەی لە 

بەدیدەکرێت، تـەنـیا بـۆ چـۆنـیـەتـیى دەوڵــەمــەندکـردنی زانیارییەکان و 

پڕکردنیانە بەو زانیارییە گونجاوەی گەرەکە بۆ گەیاندنی بە شوێن و کەس ى 

بە ئامانجگیراو لە پێناوی پـێـوەنـدیـکـردن و گـواسـتـنـەوەی ناوەرۆکی بـابـەت و 

(، ئەمەش بە Brown & Miller, 1996: 306مـەبـەسـت سەرکەوتووانە )

زۆری پێوەندیی بە خودی نێرەرەوە هەیە، لە بارەی ئەو چەمکەی دەیەوێت 

. أ(دا جەخت لەسەر  ٢٩بە بەرانبەری بگەیەنێت، بۆیە لە ڕستەی )

. ب(دا جەخت لە )خانووەکە( ٢٩)باپیر(ە، کە خانووەی کڕیوە، و لە )

ویش بە <<پڕۆژەی باسمەند ، ئەدەکات، کە کڕراوە، نەک شتێکی دیکە

(Topicalization،<<) ( شدا کاتەکە بووە باس و سەرتۆپی ٢٩لە)پ .

 ڕستەکە.

بەم شێوەیە پێویستە جیاکاری لە نێوان <<فۆکس و تۆپیک / سەرتۆپ       

لە دروستەی "و کۆمێنت/ زانیاریی زانراو و نەزانراو>>دا بکرێت، چونکە 

لە الیەن  )٤(بڕینى <<سەرتۆپ>>ڕستەی سەرتۆپی زمانی کوردیدا، دەر 

قسەکەرەوە لەسەرەتای ڕستەکەدا بۆ خێراکردنی کردەی )گەڕان یان 

کردنەوەی( ئەو )بنەما زانیارییە(یە، کە لە ئاوەزی قسەکەردایە، و 

دەیەوێت بۆ بەرانبەر دەریببڕێت. ئەم دەربڕینەش لە الیەن قسەکەرەوە 

/ بەرانبەر، لە الیەن گوێگرەوە وەردەگیرێت،  کاتێک دەگوێزرێتەوە بۆ گوێگر

 "وەک ئاماژەدانێکی ڕاستەوخۆ بە زانیاریی گرمۆڵەکراوی مێشکی ئاخێوەر

(، واتە چ نیاز و مەبەستێکی لە بەکارهێنانی دەربڕاوەکە ١٢٣: ٢٠٠٨)قادر، 

فۆکس یا سەرتۆپ بابەتێکی سایکۆلۆژییە، "هەیە، ئەمەش بە هۆی ئەوەی 

 :Jackendoff, 2002)" ۆکی واتایی ڕستەیەک دەگەیەنێتزاراوەیەکە ناوەر 

 (دا دەردەکەوێت:٣٠( هەروەک لە نموونەکانی )412

 (   أ( بـاپـیـر هـەفـتـــەی ڕابــردوو خـانــووە کــۆنـــەکـــەی فـــرۆشـت.٣٠         

 فــرۆشـتـی.(  ب( خــانـووە کــۆنــەکــــە بــاپــیـر هــەفـتــەی ڕابـــردوو ٣٠         

 (  پ( هـەفــتــەی ڕابــردوو بــاپـیـر خـانــووە کــۆنـــەکــەی فــرۆشـت.٣٠         

 (  ت( خانووە کۆنەکە هەفتەی ڕابردوو لە الیەن باپیرەوە فرۆشرا.٣٠         

 (  د( هەفتەی ڕابـردوو خـانووە کۆنەکە لە الیەن باپیرەوە فرۆشرا.٣٠         

ج( ئــەوە خـانــووە کــۆنـەکــەبـوو، کـە بــاپــیـر هــەفــتــەی ڕابــردوو (  ٣٠         

 فـرۆشـتـی.

(  چ( ئەوە خانووە کۆنەکەبوو، کە هەفتەی ڕابردوو لە الیـەن ٣٠         

 باپیرەوە فرۆشرا.

( و بەراوردکردنیانەوە ڕووندەبێتەوە، ٣٠لە لێکدانەوەی نموونەکانی )      

و ئەو گۆڕانەی بەسەر ڕیزبەندیی کەرەستەکاندا دێت،  کە ڕیزبەندیکردن

نەک هەر هۆکاری ساناکردن و خێراکردنی پێواژۆی پێوەندیکردنە 

)تێگەیشتن و تێگەیاندن(، بەڵکو لە دەربڕین و ڕاڤەکردنی بابەتێکی وەهادا 

ڕێگە لەبەر دەستە، بە گوێگرەی حەوت ــ فرۆشتنى خانووــ بە الی کەمییەوە 

ڕستەدا گرنگترە، یا زانیاریی نوێ دەردەبڕرێت، و دەبێتە  ئەو بەشەی لە

، بە واتا هێنانە پێش و پێڕاگەیاندنی فۆکس دیاریکەری ئەو چەقی باس

 چەشنە زانیارییەیە لە ڕستەدا، کە نوێیە بۆ بەرانبەر.

 

 : بەشداربو و نیشانەکان٦.  ٢.  ١
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لکردنی (کانی نێو دروستەکان، و پۆ deixisبەشداربو و نیشانە)      

لەسەر بنچینەی ڕەفتاری سینتاکس ى  توخمە پێکهێنەرەکانیانکەرەستە و 

ئەمەش وەکو بنەمایەک جۆرێک لە چاالکی بە زمان دەبەخشن، و واتایی. 

بەکارهێنانی پڕاگماتیکییانەی نیشانەکان، ئەوە دەرەخسێنێت کە "چونکە 

دەردەخرێت، کە بە دەربڕاوی کەم، واتای زۆر جیاواز بگەیەنرێت و ئەوەش 

 "دەش ێ واتای فەرهەنگیى وتراو شتێک بێت و واتای پڕاگماتیکی شتێکی تر

بە واتایەکی دیکە دەکرێت بگوترێت: "ئەو (، ١٨٤: ٢٠٠٠)فەرەج، 

پێداویستییانە دەگرێتەوە سەرەکین و بەشدارن لە ڕووداوی کارەکە و ڕۆڵی 

)دزەیی )أ(،  ێکراو"واتایییان دەدرێتە پاڵ، وەک: ئەنجامدەر و وەرگر و کارت

 ( سەرباری ڕۆڵ و ئەرکی سینتاکس ى، بۆ نموونە:٨٩: ٢٠١٥

 (  ئـــەو دوێــنــێ تــۆی بــۆ ئـــەوان نــارد.٣١         

(دا تەنیا ئەوەندە دەڵێن: )ئــەو( ٣١ڕستەی ) بۆسینتاکس و سیمانتیک       

جێناوی کەسێتییە بۆ کەس ى سێهەمی تاک، و بکەری ئەنجامدەر 

(Agentجـێـنـاوی کـەسـیـیـە و کارتێکـراو )(ـە، و )دوێنێ( کـاتـە، و )تـۆ 

(Affectedـ) ە، و بووە بە بەرکاری ڕاستەوخۆ، هەرچی )ئەوان(یشە جێناوە و

(ـە، و وەک بەرکاری ناڕاستەوخۆ ڕۆڵدەبینێت، Beneficiary) سوودمەند

ى تەواوی سیمانتیک و ڕێزمان لە توانایاندا نەبوو، مەبەست"بەم شێوەیە 

ڕستەکە بەدەستەوە بدەن واتە نە واتای خودی کەرەستەکان و نە 

( ناتوانن ڕاڤەی ٦: ٢٠٠٠)فەرەج،  "پەیوەندیی نێوانیان لە ڕستەکەدا

تەواوی ڕستەکە بکەن، چونکە ئەمانە کاتێک واتای پڕاگماتیکی 

 :Salkie, 1995هەڵدەگرن، کە ئاماژە بۆ کەرەستەیەکی دیاریکراو دەکەن )

بۆیە ئەگەر گوێگر لە ئامادەبووانی بۆنەی گوتنەکە نەبێت، و زانیاریی (، 64

لە بارەی دەوروبەری دەربڕراوەکەوە نەبێت، ئەوا لە واتاکەی ناگات، 

 چونکە:

 ــ ئەو: مەبەست لە کەسێکە لە نێوان سەدان کەسدا.      

 ــ دوێنى: مەبەست لە ڕۆژێکـە لـە ڕۆژەکـانی هـەفتە.      

 ۆ: مـەبـەسـت لـە کـەسـی گـوێـگــرە.ــ تــ      

 ــ ئەوان: کۆمەڵە کەسێکی دیاریکراون.      

بەم شێوەیە دەبنە نیشانەی پڕاگماتیکی، لە ڕێزماندا ڕەنگدەدەنەوە       

(Grammaticalized( و لە سنوری بۆچوونی ئاماژە ،)Reference دا)

ن )ستراوسۆن ــ کاردەکەن، چەمکی ئاماژەکردنی پڕاگماتیکیش وەک لە الیە

Strawson ەوە بانگەشەی بۆ کراوە، ئەوە نییە، تەنیا گوزارشت لە چەند)

شتێک بکات، یا شتێک نییە کە دەربڕینێک دەیکات، بەڵکو دەربڕینێکی 

کردەیییە و گوزارشت لە زۆر شت دەکات، کە دەتوانرێت بۆ دەربڕین 

 یاریکراودا.( لە دەوروبەرێکی دBrown & Yule, 1983: 28بەکاربهێنرێت )

بەم جۆرە نیشانەپڕاگماتیکییەکان، زاراوەیەکی پڕاگماتیکییە، زمان و       

دەوروبەر پێکەوە گرێدەدەن و لە سنوری بۆچوونی ئاماژەدا 

بەکاردەهێنرێن، لە سادەترین پێناسەشیاندا ئەو فۆڕمە زمانییە 

اژە تەمومژاوییانەن، یا ئەو وشانە دەگرێتەوە، کە لە سنوری بۆچوونی ئام

و کات و کەس و شوێن و پلەدا بەکاردەهێنرێن. بەشدارییەکی کارایان لە 

ئاخاوتن و دەربڕیندا هەیە، و ئاماژە بە دەوروبەرێکی دیاریکراو دەکەن، واتە 

نرخیان لە گوتنێکەوە بۆ گوتنێکی دیکە دەگۆڕێت، و لە ڕووی واتاوە 

وە دەگەن بە تەمومژاوی و ناڕوونن، بەاڵم لە ڕێگەی زانستى پڕاگماتیکە

واتایەکی ڕوون بەپێى ئەو دەوروبەرەی، کە دەربڕینەکەی تێدا دێت 

(، بۆیە دەبێت لە لێکدانەوە ٧٨: ٢٠١٨)مستەفا، 

سینتاپڕاگماتیکییەکاندا، وەک بنەمایەک بەپێى ئەو توانایەی بەردەستە 

ڕەچاوبکرێن، چونکە ئەمانە کارێکی پڕاگماتیکی ئەنجام دەدەن، و تایبەتن 

و مەبەستەی لە ئاوەزی نێرەردا گرمۆڵەکراوە، و لە الی وەرگر  بەو واتا

(یش نیشانەکردن و دیاریکردنی Milnerوێنادەکرێت. بە تێڕوانینى )میلنەر ــ 

کەرەستەکان یەک لە ئەرکە سەرەکییەکانی زمانە لە گەڕان بە دوای واتا و 

مەبەستدا، چونکە نیشانەکردن پێوەندیی لە نێوان زمان و جیهانی 

(، بەم ١٥٩: ٢٠١٠رەوەدا یا دەوروبەر دروستدەکات )موشلر و ریبول، دە

شێوەیەش نیشانە دەبێتە جێگەی بایەخی پڕاگماتیک، و ئامانجێتیى بزانێت 

کەس ى )قسەکەر( و )گوێگر( و هاوبەشەکان کێن و پلەیان چۆنە، هەروەها 

 (، بۆLevinson, 1997: 54کات و شوێن کەیە بۆ لێکدانەوەی وردی واتا )

(، ئەوا ئاماژەیان بۆ یەک شوێن ٣٢نموونە، ئەگەر بڕوانینە دەربڕاوەکانی )

 پێدەکرێت:

 (   أ( بـاکـوری کـوردستـان٣٢         

 (  ب( کـوردسـتـانـی بـاکـور ٣٢         

 (  پ( کوردسـتـانی تـورکـیا٣٢         

بەاڵم بە گەڕانەوەیان بۆ کەسەکان و مەبەستى نێرەر جیاوازن، چونکە       

. أ( دەربڕاوی کەسێکە کوردە، یا دۆستى کوردە، یانیش باوەڕی بە یەک ٣٢)

. ب( بۆ کەسێک دەگەڕێتەوە، ٣٢پارچەیی خاکی کوردستان هەیە، بەاڵم )

ییە، هەرچی کە کوردیزان نییە، یا شارەزای جوگرافیا و مێژووی کوردستان ن

. پ(شە، ئەوا هەستى دەمارگیریی تێدا دیارە، یا ئاماژە بە پارچەبوونی ٣٢)

 کوردستان دەکات.

 

 : هەاڵوێرکردنی واتایی و پێوەندیی هاوڕێیەتی٧.  ٢.  ١

، یا پێوەندیی نێوان ئارگۆمێنت )هەاڵوێرکردنی ئەلەمێنت )پۆلەڕەگەزی       

(Argument ( و بەشەکردار )ئارگۆمێنت داواکەرــPredicate بنەمایەکی ،)

لێکدانەوە سینتاپڕاگماتیکییەکانە. لە کۆتی هەڵبژاردندا  دیکەی

کەرەستەی بە دەستەاڵت )هەڵبژێرە( و کەرەستەی بێدەستەاڵت 

)هەڵبژێرراو(، واتە کەرەستەیەک هەڵدەبژێرێت، کە لە هەندێک فیچەردا 

(، بە گوتەیەکی دیکە ٩٥: ٢٠٠١، لەگەڵیدا بگونجێت )حاجی

بەشەکردارەکان جۆری ئارگۆمێنتەکان یا ئەو قەوارانەمان بۆ 

بۆیە ئارگۆمێنت داواکەرەکان کاریگەریی ڕاستەوخۆیان "دەستنیشاندەکەن 

(، Cook & Newson, 2007: 82) "بەسەر دروستەی ڕستەکانەوە دەبێت

تەاڵتترە و چییەتی چونکە کردار لە ڕستەدا لە هەموو کەرەستەکان بەدەس

و چۆنیەتیى کەرەستەکانمان بۆ دیاری دەکات. کردارەکانیش لە هەموو 

زمانانی دونیا لە ڕووی پێویستبوونیان بە ئارگۆمێنتەوە جۆراوجۆرن، بۆ 

نموونە کرداری )پێکەنی(  تێنەپەڕە و پێویستى بە یەک قەوارە هەیە بۆ 

 (٣٣ڕوانە: بەرهەمهێنانی ڕستەیەکی فۆڕمدروستى واتادروست )ب
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 (  بـــاپــیـر پــێــکـــەنــی.٣٣         

)لێنا(ش، وەک بەشەکردار داوای دوو ئارگۆمێنت دەکات، کە دەبێت        

( بێت، و کردەی لێنان ئەنجامبدات، ئەوی دییان Agentیەکێکیان کارا )

( ٣٤(ـە، یا ئەو شتەیە کە لێدەنرێت )برنج(ـە، وەک لە )patientکارتێکراو )

 ارە:دی

 (  شـــێــنــێ بــرنـــجـــەکــەی لـــێـــنـــا.٣٤         

کرداری لەو چەشنەشمان هەیە، کە زیادتر لە دوو ئارگۆمێنتى       

پێویستە، بە وێنە کرداری )پیشانیدا( بۆ تەواوکردنی واتا و مەبەستەکەی 

 (٣٥س ێ قەوارەی پێویستە )بڕوانە: 

 ڵـــەتـــەکـــەی پــیــشــانــی پــۆلیسەکە دا.(  شـــێــنــێ مـــۆ ٣٥         

لێرەدا )پیشانیدا( پێویستى بە س ێ ئارگۆمێنت هەیە، کە بریتین لە       

 )شێنێ، مۆڵەت و پۆلیس(.

 (٢٥، ١٩ــ  ١٨: ٢٠١٢)بڕوانە: ئەحمەد، 

جێگەی ئاماژەپێدانە، مەرج نییە هەموو وشەیەک بۆ بەشەکردارێک       

ۆیە کاتێک وشە تەکیەکخراوەکانی سنوری ڕستە ببێتە ئارگۆمێنت، ب

ڕستەیەکی پەسندیان داینێ، ئەوا پێى دەگوترێت ئاسایی واتا، کە لەسەر 

دوو بنەما کاردەکات، ئەوانیش: ڕێزمانی ڕسـتـە و پـەسندی واتایە )بڕوانە: 

(دا دیارە، بە ٣٥، ٣٤، ٣٣(، وەک لە نموونەکانی )١١٢: ١٩٨٧الینز، 

ڕووی هەاڵوێرکردنی سیمانتیکییەوە دروستن و  ەـجۆرێک ڕستەـکان ل

(یان تێدا جێبەجێکراوە، هەروەها لەسەر بنەمای S-Selectionیاساکانی )

هاوڕێیەتی، یا پێوەندیی ئاسایی وشەیەک بە وشەکانی دیکەوە 

هەاڵوێرکردنی کاتەگۆری لە نێو هەاڵویرکردنی "بەرهەمهێنراون، چونکە 

جۆری ئەو ئارگۆمێنتانەیە لە ڕووی سیمانتیکی دایە، کە دیاریکردنی 

(. بەاڵم زۆرجار بەزاندنی Cook & Newson, 2007: 82)" کەتیگۆرییەوە

( لە سنوری ڕستەدا ڕوودەدات، واتە syntagmaticپێوەندیی هاونشینى )

بەزاندنی هاوڕێیەتی، کە نائاسایی واتا دەهێنێتەکایەوە، و لە ڕووی واتاوە 

جی ڕێکەوتنیان تێدا نییە، بەمەش پەسند نییە، چونکە وشەکان مەر 

شیکردنەوەی واتای دەربڕاوەکە بە واتای دەربڕاوی قسەکەرەوە 

(، peccei, 1999: 4پابەنددەبێت، نەک بە واتای ڕووتی وشەکانەوە )

 هەروەک لەم نموونانەوە دەردەکەوێت:

 (  *بـــاپــیـــر قـــوڕ دەخــوات.٣٦         

ستەکەیە، دوو ئارگۆمێنت داوادەکات، )دەخوات(، کە کرداری ڕ        

یەکێکیان کارایە، کە دەبێت ]+زیندوو +هێز و توانا[ بێت، لێرەدا )دەخوات( 

ناوێکی وەک )باپیر(ی هەڵبژاردووە، کە خاوەنی ئەم دوو فیچەرە واتایییەیە، 

ئارگۆمێنتى دووهەم، کە دەبێت کارتێکراوبێت، دەبێت ناوێک بێت، فیچەری 

خواردن[ـە، و لە -، بەاڵم )قوڕ( خاوەنی فیچەری ]]+خواردن[ی هەبێت

( لە ڕووی هەاڵوێرکردنی ٣٦الیەن مرۆڤەوە ناخورێت، بۆیە ڕستەی )

(ی بەزاندووە، S-Selectionسیمانتیکییەوە دروست نییە، و یاساکانی )

کەواتە بە پڕاگماتیک لێکدەدرێتەوە، چونکە بۆ تێگەیشتن لەم ڕستەیە 

نێوەوە و لێکدانەوەی قووڵی بۆ بکرێت، چونکە دەبێت دەوروبەر بهێنرێتە 

"هەندێک وشە لەگەڵ سنوردارکردنی هەڵبژاردن پێشێلکراوە. واتە 

بەشەکەی دیکەی ڕستەکەدا نامۆن و ناڕۆن، لێرەدا مەبەستمان لەوەیە، 

کە بابەتەکە لەگەڵ بەکارهێنانی ئاسایی وشەکەدا لە یەک دەدەن، واتە 

(، یا بە ١٠: ٢٠٠٠)عەلی،  کەدا هەیە"پێکدادان لە نێوان بابەت و وشە

نموونە: کاتێک خوێندکارێک لە )پڕاگماتیک( باش تێگەیشتووە دەربڕاوی 

)پڕاگماتیک زەاڵتەیە( بەکاردەهێنێت، کە بە واتای ئاسانی و دەستەاڵت 

شکاندنەوە بەسەریدا دێت، بەاڵم مەرجەکانی هەاڵوێرکردنی بەزاندووە، 

 لە )زەاڵتە( بچێت، یا وا ئاسان بێت.چونکە )پڕاگماتیک( شتێک نییە 

مەبەست لە پیادەکردنی هاوڕێیەتی و نەبەزاندنی بەندە بە هەڵبژاردن و       

گونجاندنی ئارگۆمێنتەکانەوە لە پێکهاتەی دروستەکاندا، بۆیە هەر 

بەزاندنێک ڕووبدات ئەوا ئەم پێوەندییە تێکدەچێت، بە واتا جۆرێکی 

نی کەتیگۆری دایە، چونکە "جیاوازی لە دیکەی بەزاندن لە هەاڵوێرکرد

نێوان هەاڵوێرکردنی بابەتی و هەاڵوێرکردنی کەتەگۆرییدا ئەوەیە، کە 

هەاڵوێرکردنی بابەتی لە ڕێککەوتنى نێوان بەشەکردار و ئارگۆمێنتەکانی و 

ئارگۆمێنتەکان لە نێوان خۆیاندا ورددەبێتەوە، بەاڵم هەاڵوێرکردنی 

لە ڕووی کەتەگۆرییەوە وەک تەواوکەری  کەتەگۆری لە ئارگۆمێنتەکان

(، بۆ ڕوونکردنەوەی ٢٥: ٢٠١٢بەشەکردارەکان دەکۆڵێتەوە" )ئەحمەد، 

 ( دەخەینە بەرچاو:٣٧زیادتر نموونەکانی )

 (   أ( سەرمسوڕما چۆن لە تاقیکردنەوەکە دەرچوویت!٣٧         

 (  ب( *سەرمسوڕما بە چی هاتیت؟٣٧         

 (  پ( دەمــەوێــت بــزانم بــە چـی هـاتـیـت؟٣٧         

 (  ت( *پرسیارت لێدەکەم بە چی هـاتیت؟٣٧         

دەربڕاوی )سەرمسوڕما( دەتوانێت لەگەڵ ڕستەی سەرسوڕماندا بێت       

. ب(. هەروەها ٣٧. أ(، نەک لەگەڵ ڕستەی پرسدا )بڕوانە: ٣٧)بڕوانە: 

. پ(دا ٣٧ڕستەی پرسدا بەکاربێت، وەک لە ) )دەمەوێت( دەتوانێت لەگەڵ

هاتووە، بەاڵم )پرسیارت لێدەکەم( ناتوانێت لەگەڵ پرسدا بێت )بڕوانە: 

(، وەک دەرکەوت ئەم نموونانە لە ڕووی ٢٥: ٢٠١٢. ت( )ئەحمەد، ٣٧

ەوە ناتەواون، و پلەی هاوڕێیەتی و بە یەکەوەهاتنى (C-Selectionزانیاری )

ەکاندا )سفرە( لە ڕوانگەی واتای سیمانتیکییەوە، دەربڕاوەکان لەگەڵ ڕست

هەربۆیە دەبێت لێکدانەوەی قووڵیان بۆ بکرێت، چونکە لە قسەکردنی 

ئاساییدا بەکارنایەن، بۆیە گوێگر قورسایییەکی زۆری دەکەوێتە سەر تا لە 

مەبەستەکە دەگات، ئەویش دەبێت لە ڕێگەی )پڕاگماتیک( و 

 )سینتاکس(ەوە بێت.

 

 پێوەندیکردن و جۆرەکانی :٨.  ٢.  ١

( و لەیەکدى communicationبەجێگەیاندنی کردەی پێوەندیکردن )      

گەیشتن، ئەرکی سەرەکی زمانە، هەرچەندە زمان وەك هۆكارێك بۆ 

پێوەندیكردن گەلێک ئەركی هەیە، جگە لە ئەركی پێوەندیكردن، كە ئەركی 

انەوانی چاولێکەریدا بە سەرەكی و گرنگترینیانە. لە الیەکی دیکەشەوە لە زم

تایبەت ئەوانەی لەسەر بنەماکانی گرایس لە پڕاگماتیکیان توێژیوەتەوە، 

لەو باوەڕەدان زمان ئەركێكی پراگماتیكی لە دەرەوەی دەوروبەری كردەی 

(، بەو واتایەی توێژینەوە 11: 2004پێوەندیكردندا نییە )الشهری،
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ئەو بازنەیە لە زمان پراگماتیكییەكان بەپێى ئەو كردەیە و لە نێو 

دەتوێژنەوە. بۆیە بەم شێوەیە پێوەندیکردن، وەك پێڕەوێكی هێمایی، 

هەرچەند خاوەن ڕۆنانێكی ڕێك و ئاڵۆزبێت، ئەوا تێگەیشتن و لێكدانەوەی 

ئاسان نییە، چونكە جگە لەوەی كە سنوردار ناكرێت، و هەموو الیەنەكانی 

بەڵكو سەر بە كۆمەڵێک  ئاشكرا ناكرێت، ئەوا ناچێتە نێو زانستێكەوە،

زانست و الیەن و بابەتی دیکەیە، یا کاریگەرییان بەسەریەوە دەبێت، بۆیە 

کارامەیی لە پێوەندیکردن و شارەزایی لە سروشت و جۆرەکانییەوە، 

 بنەمایەکی سەرەکییە لە سینتاپڕاگماتیکدا.

ییە پێوەندیکردن الی مرۆڤ ڕەفتارێکی ڕۆژانەیە، و پێویستییەکی سەرەک      

بۆ بە یەکەوە ژیان، چونکە "لە رێگەیەوە ئاوێتەبوون و بەشداریکردن لە 

نێوان نێرەر و وەرگر و پەیامدا دروست دەبێت بۆ ئاڵوگۆڕکردنی بیرۆکە و 

: ٢٠٢٠" )ساڵح، زانیاری و مانا لە نێوان تاکەکانی کۆمەڵگەیەکی دیاریکراودا

ات، کە ئاوەز کاتێک ڕوودەد"، بە بە بڕوای )ڕیچاردز(یش ئەمە (١٢٠

)عەقڵ(ێک کار لە ئاوەزێکی دیکە بکات، و لە ئەنجامدا ئاوەزی وەرگر 

)عیسانی،  "شارەزایییەکی هاوشێوەی ئاوەزی نێرەری بۆ دروست ببێت

، بێگومان لەم بارودۆخەدا دەبێت نێرەر زمانی بە شێوەیەک لە )١٨: ٢٠٠٨

چونکە وەک شێوەکان جا نووسین، یا قسەکردن یان ئاماژەبێت بخاتەگەڕ، 

ئێمە وشەکان ناگێڕینەوە، ئەگەر بۆ ")جان جاک ڕۆسۆ( دەڵێت: 

( بۆیە دەبێت لە فەرهەنگی ئەو ٣٥: ١٩٨٦)روسو،  "گواستنەوەی بیرنەبێت

زمانەی لەگەڵ کەس ى دووهەم یا گوێگرەکەیە، و تێیدا هاوبەشین، 

کەرەستەی زمانی هەڵبژێرین، کە بۆ دەربڕینى ئەو بیرەی دروستبووە 

بێت، ئینجا سەرجەم ئەو یاسا ڕێزمانییانەی لە کارپێکردنیاندا گونجاو 

(، چونکە وەک لە فەرهەنگی ١٠٥: ٢٠٠٥هاوبەشن بخەینەکار )فەرەج، 

پێواژۆیەکە، تێیدا "(دا هاتووە پێوەندیکردن Webster)وێبستەر ــ 

چەمکەکان لە نێوان تاکەکاندا ئاڵوگۆڕدەکرێن، ئەمەش بە بەکارهێنانی 

)شرف،  "یی کە لە بارەیەوە ڕێککەوتووین و ناسراوە المانپێڕەوێکی هێما

کاتێک ڕوودەدات، کە "(، گومانی تێدا نییە ئەم کردەیەش ٢٧: ١٩٨٠

زانیارییەک لە شوێنێک، یا الی کەسێک هەبێت و بیەوێت بە شوێن و 

(، بۆیە پێوەندیکردن ٢٦: ١٩٩٠)علم الدین،  "کەسێکی دیکەی بگەیەنێت

وەرگرتنى زانیاریی. لە فەرهەنگی )ئۆکسفۆڕد(یشدا  دەبێتە کردەی ناردن و

پێوەندێکردن پێواژۆی دەربڕینى بیر و هەستە، یا "بەم شێوە ناسێنراوە، کە 

پێدانی زانین و زانیارییە بە خەڵک، بە شێوەی قسە، یا بە نووسین، یان بە 

، بۆیە کاری سەرەکی قسەکەر یا نێرەر (Hornby, 2004: 243) "ئاماژە

یکردنی بەرانبەربێت، و کاریگەریی تەواوی لەسەر دروستبکات، دەبێت ڕاز 

کە ئەمەش تەنیا بە زمان بەدەستانەیەت، بەڵکو بە شارەزایی و لێهاتوویی 

دیکەوە پەیوەست دەبێت، کەواتە سەرکەوتنى کردەی پێوەندیکردن، جگە 

(دا نیشاندراون، کە ١:  ٢لە ڕەگەزەکانی پێوەندیکردن، کە لە هێڵکاریی )

وە بەندن و بە نەبوونی هەریەکێکیان کێشە دروستدەبێت، ئەوا لە پێکە

الیەکی دیکەوە پێویستى بە شارەزایی هەیە، بە جۆرێک پێویستە ئەو ئاماژە 

و هێما و یاسا ڕێزمانییانەی نێرەر لە ئاڕاستەکردنی پەیامدا پشتیان 

پێدەبەستێت، بە تەواوەتی الی وەرگر ناسراوبن، ئەمەش گرنگترین مەرجی 

(، هەروەها کەلتوری هاوبەش ١٣: ١٩٨٦سەرکەوتنى ناردنی پەیامە )کرم، 

و ژینگەی دەوروبەریش کاریگەریی تەواویان بە سەر پێوەندیی 

 سەرکەوتووەوە دەبێت.

 
 ( بنەما و ڕەگەزەکانی پێوەندیکردن١:  ٢هێڵکاریی )

بە گشتى ڕادەی سەرکەوتنى پەیامی نێرەر و تێگەیشتن لە الیەن       

رەوە، لەگەڵ لێکدانەوە و ڕاڤەکردنی مەبەست و واتای نێرراو بەندە وەرگ

بە بنەماکانی پێوەندیکردنی سەرکەوتوو، و سروشتى پێوەندیکردنەوە، کە 

 لێرەدا ئاماژە بە چەند دانەیەک دەدرێت:

 ڕوونی و ئــاشـکـرایی پـەیـام. .1

 ئامادەبـاش ى نێرەر و وەرگر. .2

 بڕی زانیاریی بەپێى پێویست بێت. .3

 پاڵنەر و هۆکارەکەی دیـاربێت. .4

 یـەکگـرتــوو و ئــامـانـجـداربێت. .5

 تــوانــای ڕاپـەڕاندن و جێبەجێکردن و تێگەیشتن و ...تاد. .6

 پێوەندییەکە دینامیکی بێت و بەردەوامی تێدابێت. .7

کۆمەاڵیەتی بێت، یا پێویستییەک بێت لە پێویستییەکانی ژیان،  .8

ی و پەروەردەیی و واتە بۆ ڕاپەراندنی کاروباری کارگێڕ 

تەندروستى... یا بۆ گەشەپێدانی کەلتوری هاوبەش، یانیش بۆ 

 پتەوکردنی پێوەندیی بێت.

ئاوێتەبوونی لە نێوان بنەما زانستییەکان، کردەی گەیاندن و  .9

 دەوروبەری کارەکەی تێدابێت.

 هەڵبژاردنی کەناڵێکی گونجاو بۆ گەیاندنی بابەت و پەیام.  .10

 (٣١ــ  ٣٠: ٢٠١٤)بڕوانە: دزەیی )ب(، 

دوای ڕەچاوکردنی ئەم بنەما و پێوەرانەی سەرەوە پێوەندییەکی       

سەرکەوتوو بەرهەمدەهێنرێت، بەاڵم دەبێت ئەوەمان بیربێت، کە ئەو 

واتایەی لە فەرهەنگەوە یا )واتای وشە + کاریگەریی ڕێزمانی( بەرهەمدێت، 

نێرەر واتایەکی ئەرکێکی سنوردار لە گەیاندندا دەبینێت، بۆیە زۆرجار 

پڕاگماتیکی دەخاتەگەڕ، کە ئەرکێکی ئاوەزی زۆرتر دەخاتە سەر وەرگر بۆ 
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لێکدانەوە، کە پێویستە سینتاپڕاگماتیکییانە ڕاڤەیان بکات، 

لێکدانەوەشیان سەربارەی شارەزایی لە بنەماکانی پێوەندیکردن، 

وابەسەتەیە بە جۆرەکانی پێوەندیکردنەوە، کە چەند جۆرێکە بەپێى 

شێوەی گەیاندن، کەناڵ، ڕێی گەیاندن و ئاڕاستەی گەیاندن(، هەروەها )

بنەمایەکی دیکە بۆ ڕاڤەکردنی سینتاپڕاگماتیکییانەی پێوەندیکردن، 

فاکتەرەکانی پێوەندیی کاریگەرە لە ئاستى )نێرەر، بابەت، پەیام، کۆد، هێما، 

 وەرگر و ئەنجام یا کاریگەریی(، لەگەڵ ئەو گرفتانەی دێنە ڕێگەی

پێوەندیکردنەوە بە گرفتە زمانی و نازمانییەکانەوە، بۆ ڕوونکردنەوەی 

 زیادتری ئەوەی باسکرا با بڕوانینە ئەم نموونەیە:

 (   باشە لەگەڵت دێم.٣٨         

ئەم دەربڕینە، هەندێکجار ئەگەر بە لێوگەستنێکەوە بە ئامادەبوونی       

اکەی پێچەوانە کەس ى سێهەم بە کەس ى دووهەم بگوترێت، ئەوا وات

دەبێتەوە، واتای نەچوون دەدات. چونکە لە لێکدانەوە 

سینتاپڕاگماتیکییەکاندا ئەو ئاماژانەش لێکدەدرێنەوە، کە شتێک 

دەربارەی نێرەر و پەیامەکەی دەردەخەن، وەک: لێوقرچاندن، 

چاوتروکاندن، و لە چ بارێکی دەروونیدا دەژیێت، هەروەها باری دەموچاو 

(Facialexpression ،٢٧: ٢٠٠٩(ی چۆنە...تاد. )دزەیی.) 

 

 : هێما نازمانی و هاوەڵزمانییەکان٩.  ٢.  ١

( ئەو نیشانە و ئاماژە نازمانییانە non-verbal signsهێمای نازمانی )       

دەگرێتەوە، کە کۆمەڵ پەسەندیکردوون و مرۆڤ بۆ لەیەکتریگەیشتن 

زماندا هەن، بۆ نموونە:  بەکاریاندەهێنێت، ئەمانە بە شێوەی ناوابەستە لە

جەستە، سیما و دەموچاو، نیگا و چاوتێبڕین و ڕاوەستەی لەشوالر ...تاد. 

گفتوگۆکردن و لەیەکگەیشتن دەتوانێت بە تەنیا بەم هێمایانە 

سەربگرێت، هەروەها لەگەڵ ئاخاوتن و گفتوگۆکردنی دەمیشدا دێن 

لەگەڵ پێوەندیی (، بە واتا ئەم هێمایانە هەندێکیان ٥٤: ٢٠٠٩)مەحویی، 

(دا بەکاردەهێنرێن، لەم verbal communicationزمانی یا گوتەیی )

(، کە paraverbal signsبارەشدا دەبنە هێمای هاوەڵزمانی/ ئاوەڵدەمی )

بەو زانیارییانە دەگوترێت، کە خۆیان لە جۆری زمانی نین، بەاڵم لەگەڵ 

ەڕوو )سەرچاوە دەربڕینى زمانیدا بەرجەستەدەبن و دەردەکەون و دەکەون

و الپەڕەی پێشوو(، وەک بزاوتنى دەست و دەم و برۆ ... تاد. هەندێکی 

  دیکەشیان بە تەنیا خۆیان بۆ پێوەندیکردن بەکاردەهێنرێن.

گرنگترین هێما هاوەڵزمانییەکانیش، کە کاریگەرییان بەسەر واتا و        

 مەبەستى ڕستە و دەربڕاوەکانەوە هەیە، بریتین لە:

(، جووڵەی ئەندامەکانی Body Languageزمانی جەستە )یەکهەم: 

جەستە دەگرێتەوە، کە مرۆڤ بۆ گەیاندنی مەبەستەکانی هاوتەریب 

لەگەڵ دەربڕینە زمانییەکاندا بەکاریاندەهێنێت، وەک جوڵەی دەست، 

 (.١٣٩: ٢٠٢١دەم، چاو و سەر ...تاد. )دزەیی، 

دەگرێتەوە، کە لەگەڵ دووهەم: پەڕەزمانی، ئەو تایبەتمەندییە دەنگیانە 

( ئەمانە ٢٥: ٢٠١١دەربڕیندا بەکاردەهێنرێن، )محەمەد مەعروف فەتتاح، 

دەکات بە دوو بەشەوە، ئەوانەی بەبێ زمان بەکاردێن ــ سەربەخۆن بۆ 

دەربڕینى سەرسوڕمان، ئازار و بێزاری، وەک )ئاخ، ئای، ئۆف، ...تاد.(. 

چەشنن، هەموو ئەوانە ئەوانەی لەگەڵ زماندا دێن، ناسەربەخۆ و هەمە

دەگرێتەوە، کە پییان دەگوترێت: )تۆن(، و پێوەندییەکی ڕاستەوخۆیان بە 

بەرزی و نزمی دەنگەوە هەیە. پێڕەوی تۆن لە چەند پلەیەک پێکدێت، کە 

گوتنى ئاسایی ناوەڕاستى ئەم پالنە دەگرێت، بۆ پێوەندیی تایبەتی بۆ 

رەو پلەکانی سەرەوە دەڕاوت دەربڕینى توڕەیی یا ڕێز...تاد. قسەکەر یا بە

)دەنگی بەرزدەکاتەوە( یان بۆ خوارەوە دێت )دەنگی نزمدەکاتەوە(، واتە ئەو 

پلە دەنگییەی قسەکەریش هەڵیدەبژێرێت هەندێک لە مەبەستى قسەکەر 

 دەردەخات.

سێهەم: بارودۆخ، پێوەندیی بە کات و شوێنەوە هەیە، بۆ نموونە: 

سەیرکردنی ئەمالوال لە الیەن بێدەنگبوون و گوشینى دەستەکان و 

کەسێکەوە ئاماژەیەکی نازمانییە، کە بابەتێکی هەیە، بەاڵم ڕاڕایە لە گوتن 

 و ئاشکراکردنی، یاخود نازانێت چۆن دەریببڕێت.

چوارهەم: هۆکاری دروستکراو، شێواز و ڕەنگی جلوبەرگ و چۆنیەتیى 

رکردنی جلی ڕەش ڕێکخستنى قژ و ڕیش و ...تاد. دەگرێتەوە، بۆ نموونە: لەبە

و هێشتنەوەی ڕیش لە کۆمەڵی کوریدا بە واتای پرسەداری و خەم و پەژارە 

 (.٢٥: ٢٠١٥)عەبدوڵاڵ،  دێت

پێنجهەم: ماوەی فیزیایی یا دوور و نزیکی نێوان قسەکەران ڕەگەزێک یا 

( ناسراوە، لە proxemiالیەنێکی گەیاندنی زمانی نێوان تاکەکانە، کە بە )

دەروونی ڕووندەکاتەوە، ئەمە جگە لەوەی بڕی زانیاری  زۆر باردا الیەنی

پێویست دیاریدەکات، چونکە دوو کەس تا لە یەکدییەوە نزیکبن 

 پێویستیان بە زانیاریی کەمترە.

لەوەی خرایەڕوو دەردەکەوێت، کە هێما نازمانییەکان ڕۆڵێکی گرنگیان       

لە تێگەیشتن و گەیاندنی واتا و مەبەستدا هەیە، بە جۆرێک لە تێڕوانینى 

%(ی ئەو واتایەی لە دەربڕاوەکانی پێوەندییەکانەوە ٧٥)برێد وێستڵ(ەوە )

تێت، تەنیا لە وەردەگیرێت پشت بە دەربڕینى نازمانی و هاوەڵزمانی دەبەس

 :brwhixtell, 1970%(ی واتاکە لە خودی وشەکانەوە وەردەگیرێت )٢٥)

(، خۆ ئەگەر ئەم ڕێژانە بە ڕەهاییش وانەبن، ئەوا ڕاستییەک دەگەیەنن 62

ئەویش ئەوەیە، کە ئاوێتەبوونی تەواو لە نێوان پێوەندیی زمانی و نازمانیدا 

پڕاگماتیکییەکاندا ئەم هەیە، بۆیە وەک بنەمایەک لە شیکردنەوە سینتا

هێمایانە بایەخ و تایبەتمەندیی خۆیان دەبێت، هەرچەندە دەرکەوتن و 

کەوتنەڕێیان لە بواری نووسیندا بە بەراورد بە گفتوگۆکردن کەمترە، بەاڵم 

هەر چۆنێک بێت، زۆربەی جار مرۆڤ لە شەرم و شەرمەزاری 

لە درۆ، دووردەخەنەوە، جگە لەوەش ڕاستگۆییان زیادترە و دوورن 

هەروەها گوزارشت لە هەست و بیروبۆچوونەکان دەکەن، و 

هەندێکجاریش هۆکاری خۆناساندن و پێشوازیکردنن لە بەرانبەر و ...تاد. 

(. کەواتە لە زۆربەی کاتدا هێما نازمانییەکان ١١٣ــ  ١١٢: ٢٠١٥)معین، 

لەگەڵ هێما زمانییەکاندا بە یەکەوە لە دەربڕاوە سینتاکسییەکاندا 

اردێن، و جۆرە کاریگەرییەکیان لەسەر دروستدەکەن، بۆ بەک 

ڕوونکردنەوەی زۆرتر چەند نموونەیەک دەخەینە بەرچاو )بڕوانە: 

(، بۆ نموونە: کاتێک پرسیار لە کەسایەتیى ٢٦ــ  ٢٥: ٢٠١٥عەبدوڵاڵ، 
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(ی واتای Complementionکەسێک دەکرێت، زۆرجار بۆ تەواوکردن )

هێمای نازمانی واتاکەی دەگەیەنێت، بەم  دەربڕاوە زمانییەکە گوێگر بە

 شێوەیە:

 (   أ( بـــاپــیـــر کوڕێکی چۆنە؟٣٩         

 (  ب( ئەها باپیر ... .٣٩         

. أ(ـە، وەاڵمێکی تەواونەکراوە، ٣٩. ب(، کە وەاڵمی ڕستەی )٣٩ڕستەی )      

بەاڵم کاتێک وەاڵمدەر بە دەست ئاماژەیەک بە الی گوێیدا بۆ دواوە دەکات، 

ئەم ئاماژەیە واتای ڕستەکەمان بۆ ڕووندەکاتەوە: باپیر کەسایەتییەکی 

 وە.باش ى نییە، بەاڵم لەبەر ڕێزی باپیر بە زمان دەرینەبڕی

جاری واشە نێرەر بە هۆی بەکارهێنانیانەوە، پەیامەکەی پێچەوانە       

(Contradicting دەکاتەوە، بۆ نموونە: کاتێک خوێندکارێک پرسیار لە )

 مامۆستاکەی دەربارەی وانەخوێندن یا ڕۆیشتنەوە دەکات:

 (  مامۆستا وانە دەخوێنین یا بڕۆینەوە؟٤٠         

(دا دەڵێت: )بەڵێ، وەرتاندەگرم(، بەاڵم ٤٠تەی )مامۆستاکە لە وەاڵمی ڕس

لە لە هەمان کاتدا بە جوڵەی پەنجەکانی دەستى ئاماژە بۆ ڕۆیشتنەوە 

 دەکات، واتە وەرتانناگرم.

 

 ئـەنـجـامـەکــان

 لە شیکردنەوەی درکپێکراوەکانی نێو توێژینەوەکە گەیشتینە ئەوەی:

ڕژانی چەمکی سینتاپڕاگماتیک، بەرهەمی پێوەندی و تێکچ .1

هەردوو ئاستى سینتاکس و پڕاگماتیکە، واتە بە توێژینەوەی 

هەردوو الیەنی سینتاکس ى و پڕاگماتیکیى دروستەکان 

ئەنجامدەدرێت، چونکە لەم ئاستەدا یاسا و گۆڕانە 

واتایییەکان لە هەردوو ئاستى سینتاکس و پڕاگماتیکدا 

 ڕوودەدەن.

ئەنجامدراوە،  بە پێى ئەو شیکردنەوەیەی، کە لەم توێژینەوەیە .2

سینتاپڕاگماتیک لە چەندین ئەرک و ڕۆڵی جیاوازدا 

بەرجەستەدەبێت، هەروەها لێکدانەوە و ڕاڤەکردنی 

سینتاپڕاگماتیکییانەش پەیوەستى کۆمەڵێک بنەما و پێوەری 

دیاریکراوە، کە بە پێى بارودۆخ، دەوروبەر، قەبارە، جۆری 

 دروستەکان و چەندین الیەنی دیکە دەگۆڕێن.

اکس و پڕاگماتیک دوو ڕایەڵەی لێکنەپچڕاو و سینت .3

پەیوەستن، کە ئەمسەر و ئەوسەری ئاخاوتنەکانمان بە 

یەکدەگەیەنن، و پێکەوە کردەی پێوەندیکردن و تێگەیشتن 

کامڵدەکەن، بۆیە دروستە و دەربڕاوە سینتاکسییەکان 

پەیوەست بە دەوروبەر و بەکارهێنانەوە ڕۆڵیان لە گەیاندنی 

ى قسەکەردا هەیە، ئەو واتا پڕاگماتیکییەش ى ویست و مەبەست

 دەیگەیەنن، وابەستەی کۆمەڵێک بنەمای دیاریکراوە.

بنەڕەتی دروستە و دەربڕاوە سینتاکسییەکانی پێوەندیکردن بە  .4

مەبەست )پڕاگماتیکییانە( لە زماندا بەکاردەهێنرێن، هەروەها 

زۆرجار ناتوانرێت بە بێ لەبەرچاوگرتنى بارودۆخ و بار و 

ڕووداوی ئاخاوتن لێکدانەوە و شیکردنەوەیان بۆ بکرێت، بۆیە 

ئەوە سینتاپڕاگماتیکە، کە لە فۆڕم و واتای ئەم جۆرە 

 دروستانە دەتوێژێتەوە.

ئاستى سینتاپڕاگماتیک لە زمانی کوردیدا دەتوانرێت  .5

پەسنبکرێت، بە واتا سینتاپڕاگماتیک هەروەک ئاستەکانی 

و بنەما و کەرەستەکانی و دیکەی زمان دەتوانرێت پێکهاتە 

چۆنیەتیى کارکردنی دەستنیشانبکرێت. هەروەها زانیاری و 

دروستەی سینتاکسیى دەربڕاو )چ داڕشتەیی یا ناداڕشتەیی 

بێت(، کە فرێز و ڕستە و تەکیەکخراوەکان دەیانوێنن 

سەرەکیترین/ تەنیا ڕێگەیە بۆ پەسنکردن و دیاریکردنی 

 ی کوردیدا.پێواژۆی سینتاپڕاگماتیک لە زمان

 

 ەرچــاوەکـانـس

 یەکهەم: بە زمانی کوردی

 ( كۆمەڵە وشە پێكەوەهاتن لە ٢٠١٢ئەحمەد، بێستوون حەسەن ،)

زمانی كوردیدا، یەکهەم چاپ، بەڕێوەبەرێتییى چاپ و باڵوكردنەوەی 

 سلێمانی، چاپخانەی لەریا، سلێمانی.

 ( مەبەستى پڕاگماتیکی لە وتاردا٢٠٠٨ئەحمەد، تریفە عومەر ،) ،

 نامەی ماستەر، کۆلێژی زمان، زانکۆی سلێمانی، سلێمانی.

 ( هێز و ئاواز، گۆڤاری ڕۆشنبیریی نوێ، ١٩٩٤ئەمین، وریا عومەر ،)

 (، دەزگای ڕۆشنبیری و باڵوکردنەوەی کوردی، بەغداد.١٣٤ژمارە )

 ( زاراوەی کوردی، بۆ ساڵی یەکهەم، ١٩٧٨بەسیر، کامیل حەسەن ،)

ئاداب، چاپخانەی زانکۆی سلێمانی،  بەش ى زمانی کوردی، کۆلێجی

 سلێمانی.

 ( قوتابخانە ٢٠٠٨جەلیل، عەبدولقادر و شەفیق، ئەحمەد ،)

زمانەوانییەکان، وەرگێڕانی: نەریمان خۆشناو و کامەران محەمەد، 

یەکهەم چاپ، لە باڵوکراوەکانی کتێبفرۆش ى سۆران، چاپخانەی 

 منارە، هەولێر.

 ( ڕێککەو ٢٠٠١حاجی، ڤیان سلێمان ،) تن لە شێوەی ژوورووی زمانی

کوردیدا، نامەی ماستەر، کۆلێژی ئاداب، زانکۆی سەاڵحەددین، 

 هەولێر.

 ( مۆرفۆپڕاگماتیکی ئیدیەم لە زمانی ٢٠١٣حسەین، شیالن عومەر ،)

ــ  Bکوردیدا، ، گۆڤاری زانکۆی سلێمانی، بەش ى )

 (، زانکۆی سلێمانی، سلێمانی.٣٨زانستەمرۆڤایەتییەکان(، ژمارە )

 تیب، ئەحەد شەفیق و ڕامۆس، فرانسیسکۆ یوس و بوقرە، خە

(، پڕاگماتیک، وەرگێڕانی: نەریمان عەبدوڵاڵ خۆشناو، ٢٠٢١نعمان )

یەکهەم چاپ، ئاوێر بۆ چاپ و باڵوکردنەوە، چاپخانەی هێڤی، 

 هەولێر.

 ( واتاسازی ــ چەند ٢٠٠٩دزەیی، عەبدولواحید موشیر ،)

تیکییە، یەکهەم چاپ، دەزگای لێکۆڵینەوەیەکی سیمانتیکی و پڕاگما

 توێژۆینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی، چاپخانەی خانی ، هەولێر.
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 (  عەبدولواحید موشیر ،)(، زمانەوانیى دەروونی، ٢٠١٤دزەیی )أ

یەکهەم چاپ، ناوەندی ئاوێر بۆ چاپ و باڵوکردنەوە، بێ چاپخانە؟، 

 هەولێر.

 ( عەبدولواحید موشیر ،)پڕاگماتیکی دەق و (، ٢٠١٤دزەیی )ب

گوتار، یەکهەم چاپ، ناوەندی ئاوێر بۆ چاپ و باڵوکردنەوە، بێ 

 چاپخانە؟، هەولێر.

 ( عەبدولواحید موشیر ،)(، زانستى پڕاگماتیک، ٢٠١٤دزەیی )پ

یەکهەم چاپ، ناوەندی ئاوێر بۆ چاپ و باڵوکردنەوە، بێ چاپخانە؟، 

 هەولێر.

 (  عەبدولواحید موشیر ،)ڕێزمان و واتا، سێهەم (، ٢٠١٥دزەیی )أ

 چاپ، ناوەندی ئاوێر بۆ چاپ و باڵوکردنەوە، بێ چاپخانە؟، هەولێر.

 ( عەبدولواحید موشیر ،)(، توانستى پڕاگماتیکی لە ٢٠١٥دزەیی )ب

داڕشتنى پالنی وەاڵمی خێرا و کاریگەر، گۆڤاری زانکۆی دهۆک بۆ 

ک، (، زانکۆی دهۆ ١(، ژمارە )١٩زانستەمرۆڤایەتییەکان، بەرگی )

 دهۆک.

 ( زمانەوانیى گشتى، چاپی ٢٠٢١دزەیی، عەبدولواحید موشیر ،)

یەکهەم، ناوەندی ئاوێر بۆ چاپ و بالوکردنەوە، بێ چاپخانە؟، 

 هەولێر.

 ( ڕۆڵی زمان لە ئاڕاستەکردنی ٢٠٢٠ساڵح، دەورن عبدالرحمن ،)

الیەنی دەروونیى تاکدا ــ لێکۆڵینەوەیەکی زمانەوانیى دەروونییە، 

 پ، چاپخانەی شڤان، سلێمانی.یەکهەم چا

 ( پڕۆسەی گەیاندن و ٢٠١٥عەبدوڵاڵ، شلێر ڕەشید ،)

چاالکبونەوەی فۆڕمە زمانی و نازمانییەکان لە زمانی کوردیدا، نامەی 

ماستەر، سکوڵی زمان ــ فاکەڵتى زانستەمرۆڤایەتییەکان، زانکۆی 

 سلێمانی، سلێمانی.

 ( میتافۆر لە زمانی ٢٠٠٠عەلی، بەکر عومەر ،) کوردیدا، نامەی

 دکتۆرا، کۆلێژی زمان، زانکۆی سلێمانی، سلێمانی.

 ( دەوروبەری ٢٠١٣عەلی، بەکر عومەر و حسەین، ئازاد ئەحمەد ،)

زمانی ــ لێکۆڵینەوەیەکی سینتاکس ى ــ پڕاگماتیکییە، گۆڤاری زانکۆی 

(ی ئەیلول، ٤٢ــ زانستەمرۆڤایەتییەکان(، ژمارە ) Bسلێمانی، بەش ى )

 انی، سلێمانی.زانکۆی سلێم

 ( ئاواز و واتای پڕاگماتیکی گوتن، ٢٠١٣عەلی، تاڵیب حوسێن ،)

ــ زانستەمرۆڤایەتییەکان(، ژمارە  Bگۆڤاری زانکۆی سلێمانی، بەش ى )

 (ی ئەیلول، زانکۆی سلێمانی، سلێمانی.٤٢)

 ( هەندێ الیەن لە پەیوەندیی نێوان ٢٠١٤عەلی، تاڵیب حوسێن ،)

کهەم چاپ، لە باڵوکراوەکانی ئەکادیمیای ڕستە و واتا لە کوردیدا، یە

 کوردی، چاپخانەی حاجی هاشم، هەولێر.

 ( شیکردنەوەی گوتار ــ شانۆگەری ، ٢٠١٩عەلی، تاڵیب حوسێن ،)

 ڕۆمان، تەنز، شیعر ــ ، یەکهەم چاپ، چاپخانەی هێڤی، هەولێر.

 ( هێز و ئەکسێنت لە شێوەزاری ٢٠١٩غەریب، دڵشاد محەمەد ،)

 دکتۆرا، کۆلێژی زمان، زانکۆی سلێمانی، سلێمانی. کەرکودا، نامەی

 ( زمانەوانی، سێهەم چاپ، لە ٢٠١١فەتاح، مەحەمەد مەعڕوف ،)

(، چاپخانەی حاجی ١٢٤باڵوکراوەکانی ئەکادیمیای کوردی ــ ژمارە )

 هاشم، هەولێر.

 ( هەندێ الیەنی ڕستەسازیی ٢٠١٣فەرهادی، ساجیدە عەبدوڵاڵ ،)

، باڵوکراوەی ئەکادیمای کوردی، ژمارە زمانی کوردی، یەکهەم چاپ

 (، چاپخانەی حاجی هاشم، هەولێر.١٩٣)

 ( تابۆ وەک نموونەیەکی ٢٠١٣فەرەج، شاخەوان جەالل ،)

پەیوەندیی نێوان زمان و کلتور، چاپی یەکهەم، بەڕێوەبەرێتیى چاپ و 

 باڵوکردنەوەی سلێمانی، چاپخانەی بینایی، سلێمانی.

 ( ٢٠٠٠فەرەج، هۆگر مەحمود) ،پڕاگماتیک و واتای نیشانەکان ،

 نامەی دکتۆرا، کۆلێژی زمان، زانکۆی سلێمانی، سلێمانی.

 ( کردەی گەیاندن لە نێوان ٢٠٠٥فەرەج، هۆگر مەحمود ،)

ــ  Bسیمانتیک و پڕاگماتیکدا، گۆڤاری زانکۆی سلێمانی، بەش ى )

(ی شوبات، زانکۆی سلێمانی، ١٥زانستەمرۆڤایەتییەکان(، ژمارە )

 .سلێمانی

 ( مۆرفۆپڕاگماتیک لە زمانی ٢٠١٤فەقێ ئیبراهیم، هاوسەر نەوزاد ،)

کوردیدا، نامەی ماستەر، سکوڵی زمان ــ فاکەڵتیى 

 زانستەمرۆڤایەتییەکان، زانکۆی سلێمانی، سلێمانی.

 ( ڕستەی باسمەند لە زمانی کوردیدا ــ ٢٠٠٨قادر، کاروان عومەر ،)

، مەڵبەندی بە کەرەستەی کرمانجیى خواروو، یەکهەم چاپ

 کوردۆلۆجی، چاپخانەی تیشک، سلێمانی.

 ( سیمای پراگماتیکی و سیمانتیکی ٢٠٠٩کەریم، عومەر مەحموود ،)

گریمانە پێشەکییەکان، نامەی دکتۆرا، کۆلێژی زمان، زانکۆی کۆیە، 

 کۆیە.

 ( هێز و ئاواز ــ تێڕوانینێکی ٢٠١٢کەریم، عومەر مەحموود ،)

(، چاپخانەی ٢٢کوردی، ژمارە ) پڕاگماتیکی، گۆڤاری ئەکادیمیای

 حاجی هاشم، هەولێر.

 ( ٢٠١٩کەریم، عومەر مەحموود و ڕەسوڵ، صالح حوێز ،)

سینتاپڕاگماتیکی ئامڕازەکانی لێکدان لە زمانی کوردیدا، گۆڤاری 

زانکۆی کۆیە بۆ زانستەمرۆڤایەتییەکان و کۆمەاڵیەتییەکان، بەرگی 

 (، زانکۆی کۆیە، کۆیە.٢(، ژمارە )٢)

 (، پڕاگماتیک و شێواز، نامەی ٢٠١٨فا، نەزیرە سابیر )مستە

 دکتۆرا، فاکەڵتیى پەروەردە، زانکۆی کۆیە، کۆیە.

 ( زمانی ئاماژە لە چوارچێوەی زمانەوانیى ٢٠١٥معین، سازان رضا ،)

کوردیدا ــ زمانی نابیستان وەک نموونە، نامەی دکتۆرا، فاکولتیا 

 زانستێن مرۆڤایەتی، زانکۆیا دهۆک، دهۆک.
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 ( هێز و ئاوازە لە دیالێکتیى ٢٠٠٩موسا، عەبدولوەهاب خالید ،)

کوردیی ژووروودا، یەکهەم چاپ، باڵوکراوەی ئەکادیمیای کوردی 

 (، چاپخانەی حاجی هاشم، هەولێر.٥٧ژمارە )

 ( زانستى هێما هێما، واتا و واتا ٢٠٠٩مەحویی، محەمەد ،)

چاپخانەی پەیوەند، لێکدانەوە، بەرگی یەکهەم، زانکۆی سلێمانی، 

 سلێمانی.

 ( بنەماکانی سینتاکس ى کوردیی، بەرگی ٢٠١٠مەحویی، محەمەد ،)

 یەکهەم، زانکۆی سلێمانی، سلێمانی.

 ( مەنامە، بەرگی یەکهەم، زانکۆی ٢٠١٦مەحویی، محەمەد ،)

 سلێمانی، سلێمانی.

 ( زمانەوانی، ٢٠١٠ناوخۆش، سەالم و خۆشناو، نەریمان ،)

دووهەم + سێهەم، دووهەم چاپ، لە  بەرگەکانی: یەکهەم +

 باڵوکراوەکانی کتێبخانەی ئاوێر، چاپخانەی ڕۆژهەاڵت، هەولێر.

 ( .سەرەتایەک بۆ زمانەوانی، وەرگێڕانی: ٢٠٠٨ویدۆوسن، هـ . د ،)

هۆشەنگ فاروق جەواد، دەزگای توێژۆینەوە و باڵوکردنەوەی 

 موکریانی، یەکهەم چاپ، چاپخانەی خانی، دهۆک.

 ،(، سەرەتایێک لە فیلۆلۆژی زمانی ١٩٧٤محەمەدئەمین ) هەورامانی

کوردی، یەکهەم چاپ، بەڕێوەبەرێتیى گشتى ڕۆشنبیری کوردی، 

 چاپخانەی مەعاریف، بەغدا.

 ( وەرگێڕانی: ڕەحیم ٢٠١٦یوڵ، جۆرج ،)( مەبەستناس ى )پڕاگماتیک

سورخی، چاپی یەکهەم، ناوەندی توێژینەوەی ئەدەبیى 

 پخانەی تاران، سلێمانی.عەبدولڕەحمان زەبیحی، چا

 

 دووهەم: بە زمانی عەرەبی

 ( مدخل الى علم الداللة األلسني، مجلة 1982أبو ناصر، موريس ،)

(، مجلة دورية تصدر من وزارة 19ــ  18عالم الفكر، مجلد  عدد )

 االعالم في الكويت.

 ( االتجاه الوظيفي ودوره في تحليل اللغة، مجلة ١٩٨٩احمد، یحی ،)

(، مجلة دورية تصدر من وزارة 3(، عدد )20الفكر، مجلد )عالم 

 االعالم في الكويت.

 ( مفعوم املعنى ــ دراسة تحلیلیة، الرسالة ١٩٨٥اسالم، عزمی ،)

الحادية والثالثون، حولیات کلیة االداب، الحولية السادسة، 

 جامعة كويت، كويت.

 ( علم الداللة، ترجمة: مجید عبدال١٩٨١باملر، أف . أر ) حلیم

 (، الطبعة االولی، مطبعة العمال املرکزیة، بغداد.١٩٨٥املاشطة، )

 ( االصوات للغویة، الطبعة االولى، ١٩٨٧الخولی، محمد علی ،)

 مکتبة الخریجی، الریاض، السعودیة.

 ( محاولة فی أصل اللغات، تعریب: محمد ١٩٨٦روسو، جان جاک ،)

ی، مشروع النشر محجوب، تقدیم: عبدالسالم املسدی، الطبعة االول

 املشترک، دارالشؤون الثقافة العامة )أفاق العربیة(، بغداد.

 ( منهج البحث اللغوي بین التراث وعلم اللغة ١٩٨٦زوین، علی ،)

الحديثة، الطبعة االولى، سلسلة كتب شهرية، وزارة الثقافة واألعالم 

 ــ دارالشؤون الثقافية العامة )افاق عربية( ، بغداد 

 (، اللغة والخطاب األدبي )مدخل 1993رد و وأخرون )سابیر، ادوا

للتعريف باللغة(، أختيار و ترجمة: سعيد الغانمي، الطبعة األولى، 

 . املركز الثقافي العربي ، بیروت

 ( فن التحریر االعالمی، الطبعة االولی، ١٩٨٠شرف، عبدالعزیز )

 مطابع الهیئة املصریة للکتاب، القاهرة 

 (، أستراتيجيات الخطاب: ٢٠٠٤ن ظافر )الشهری، عبدالهادي ب

مقاربة لغوية تداولية، الطبعة االولى، دارالکتاب الجدید املتحدة، 

 بیروت ــ لبنان.

 ( مدخل الی علم اللغة، دارالنمر ١٩٨٣عبدالعزیز، محمد حسن ،)

 للطباعة، القاهرة.

 ( تکنولوجبا املعلومات وصناعة ١٩٩٠علم الدین، محمود ،)

ري، الطبعة االولى، العربي للنشر والتوزيع، اإلتصال الجماهی

 القاهرة.

 ( علم الداللة، الطبعة الخامسة، عالم ١٩٩٨عمر، احمد مختار ،)

 الکتب، القاهرة.

 ( مدخل الى االعالم واالتصال، 2008عیساني، رحیمة الطیب ،)

 الطبعة االولى، جدارا للكتاب العاملي للنشر والتوزيع، الجزائر.

 ( مقدمة فی علم املصطلع، الطبعة االولی، ١٩٨٥القاسمى، على ،)

(، دائرة الشؤون الثقافیة والنشر، ١٦٩سلسلة املوسوعة الصغیرة )

 بغداد.

 ( مدخل الى علم اللغة، الطبعة الثانیة، دار ١٩٨٦کرم، جان جبران )

 الجیل للطبع والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان.

 ( علم الداللة، ترجمة: مج١٩٨٠الینز، جون ،) يد عبدالحليم

املاشطة و حليم حسین فالح و كاظم حسین باقر، مطبعة جامعة 

 البصرة، كلية االداب ، جامعة البصرة.

 ( اللغة واملعنى والسیاق، ترجمة: عباس صادق ١٩٨٧الینز، جون ،)

عبدالوهاب، مراجعة: یوئیل عزیز، الطبعة االولی، وزارة الثقافة 

 العامة )افاق عربية( ، بغداد.واألعالم ــ دارالشؤون الثقافية 

 ( ،انفتاح النسق اللسانی ــ دراسە فی 2008محسب، محی الدین ،)

التداخل األختصاص ى، الطبعە األولی، دار الكتاب الجدید املتحدة، 

 بیروت، لبنان.

 ( املدخل في االتصال الجماهیري، 2003املوس ى، عصام سليمان ،)

 ندار مجدالوي للنشر والتوزيع، عمان، ارد

 ( القاموس املوسوعی للتداولیة، ٢٠١٠موشلر، جاک و ریبول، أن ،)

ترجمة: مجموعة من االساتذة والباحثین، مراجعة: خالد ميالد، 

الطبعة الثاني، وزارة الثقافة واملحافظة على التراث، دار سيناترا، 

 تونس.
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 ( افاق جدیدة في البحث اللغوي ٢٠٠٢نحلة، محمود أحمد ،)

 االولى، دار املعرفة الجامعیة، اإلسكندرية، مصر.املعاصر، الطبعة 

 ( اللغە والحیاة والطبيعة البشرية، ٢٠٠٠هجمان روی. س ى ،)

ترجمة: داود حلمي احمد السید، الطبعة الثاني، عالم الكتب، 

 القاهرة.

 ( .مقاالت فی علم اللغة السیمیائی ٢٠٠٤هندریک، ویلیام. ئو ،)

احمد و یوئیل یوسف عزیز، واألدب املروی، ترجمة: نوزاد حسن 

 الطبعة االولی، أربیل.
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Abstract 

      Language is the organization of components, which 

includes the rules and systems. The instructions, principles, 

conditions and criteria, assemble the rule itself, and then the 
system. The division of language into several levels of 

analysis is to facilitate the analysis, which results in further 

researches in one or more than one parts of linguistics. 

However, the language system and levels are employed 
under the general language system, they will be interrelated. 

Consequently, it is often the case that experts and linguists 

trying to study the components and their combination in this 

organization, which are intertwined and interdependent. 
      This research, entitled "Syntapragmatic process in 

Kurdish Language" is an attempt to determine the nature of 

(syntactic and pragmatic relations), in order to discover the 

method of interaction and connection of two different levels 
of language in Kurdish Language System according to the 

syntactic structure analysis. Meanwhile, these categories of 

information create a principle to study about new subjects 
and knowledge. 

       The main objectives of this study are to take advantage 

from Descriptive Analysis Method. The nature of the study 

has required, in addition to the preface which is the entrance 
to introduce the subject, to divide it into two sections. The 

first section has dedicated to Syntapragmatic process in 

relations of (term, concept, analysis and role) in the second 

section (the main principles of Syntapragmatic) have been 
highlighted. The results of the study as well as the 

bibliography of the references have been obtained as the 

completion of this attempt.  

 

Keywords: Syntapragmatic, Syntax, Pragmatics, 

Principle, Role, Structure, Utterance. 
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 پــەراوێــزەکــان

لە نامەی ماستەری )فەقێ ئیبراهیم، هاوسەر نەوزاد(دا زاراوەی  )١(

>> Syntactic Pragmaticsسینتاکتیک پڕاگماتیک ــ >>

سینتاپڕاگماتیک>>زیادتر شیاوە و ئێمە >>بەکارهێنراوە، لە ڕاستیدا 

بە پەسەندمان زانی، چ لە ڕوانگەی واتا، چ شێوازی 

کس، مۆرفۆفۆنیم، مۆرفۆسینتا>>دروستبوونەکەی، کە هاوشێوەی 

سیماسینتاکس>>ە، هەروەها سینتاپڕاگماتیک پێوەرێکی پێڕەوکراوی 

سینتاکس و پڕاگماتیکە لە شیکاری ڕستەدا، نەک تەنیا نیشاندانی 

پڕاگماتێکێتی ڕستە، بەڵکو بە خستنەڕووی هەردوو پێوەرەکە 

 جێبەجێدەکرێت.

 بۆ زانیاری دەربارەی جۆرەکانی دەوروبەر، بڕوانە:  )٢(

ن (، تابۆ وەک نموونەیەکی پەیوەندیی نێوا٢٠١٣ــ فەرەج، شاخەوان جەالل )

و ئەو سەرچاوانەی لەوێدا بەکارهاتوون. +  ٢٥٩ـ  ٢٣٥زمان و کلتور، ال 

 دەوروبەری(، ٢٠١٣عەلی، بەکر عومەر و حسەین، ئازاد ئەحمەد )

 زمانی ــ لێکۆڵینەوەیەکی سینتاکسی ــ پڕاگماتیکییە.

(: سیمایەکی ناکەرتییە، و لە پۆلکردنی stopــ وەستان ) )٣(

ە دەنگسازیدا، بریتییە لە داکۆکیکردن یا توندکردن لەسەر وشەیەک ل

وشەکانی ڕستە، یا بڕگەیەک لە بڕگەکانی گوتن، کە بەرچاوتری 

ۆ دەکات، یا بۆ جۆرێکی بنەڕەتیی لە نێوانە بەکاردێت و ئاماژەیە ب

 و داخراوبن، و چەندین جۆریهەر دەنگێک، کە ژێیە دەنگییەکان تەوا

 هەیە. 

(: ناوە بۆ جۆرێکی دیکە لە نێوانە، کە لە pauseــ هەڵوەستە )

وەستان سوکترە یا کورتترە و ڕادەکەی نزمترە، و گۆڕانی زنجیرەی 

گۆکردن یا ڕەوتی دەربڕینە بە گۆڕانی ئاوازەکەی، لە پێناو 

بە قسەی  ئاماژەکردن بەوەی کە قسەی داهاتوو پێوەندییەکی توندی

 پێشووترەوە هەیە.

 

 بۆ زانیاریی زیادتر، بڕوانە:

(، ئەو سەرچاوانە ٣٧ــ  ٣٦:  ٢٠٠٩ــ موسا، عەبدولوەهاب خالید )

لەوێدا ئاماژەیان پێدراوە،  دزەیی، عەبدولواحید موشیر و ئەوانی دیکە 

(، ٩٨ــ  ٩٦: ٢٠١٥حوسین ) تاڵیب(، عەلی، ١٣٩ــ  ١٣٦: ٢٠١٣)

 .Crystal, David. (2008: 258 – 259, 355, 543)لەگەڵ 

 دروستەی زانیاریی ڕستە لە دوو بەشى سەرەکی پێکدێت:  )٤(

ـــــ باس(: ئەو بەشى ڕستەیە، کە  ـــــ سەرتۆا )زانیاریی زانراو کۆن ـ ـ

 بە هۆیەوە دەزانرێت ئەو ڕستەیە دەربارەی چییە.

ــــ کۆمــێــــنــــت )زانــیــــاریی نــو( ــــ خــــواس(: ئــــەو بــــــــەشەی 

 ڕســـتــە دەگـرێتەوە، کـە دەربـارەی سـەرتـۆا دەگـوتــرێــت.

(floor, 2004: 19) 

: دووسەد ملیارد کۆمێنت: حکومەتی عێراقی[ ]سەرتۆابۆ نموونە: ]

 دینارەکەی نارد[.

و  بۆ زیادتر ئەزمونبەندکردنی دروستەی زانیاری و دوو بەشەکەی

گرتنی زانیاریی پتر ئەو زاراوانەی بۆیان بەکارهاتوون، هەروەها وەر

هەم لە ئاستی پڕاگماتیک و هەم بەپێی قوتابخانەی ئەرکی، بڕوانە: 

( ، فەرهادی، ساجیدە ٤١ــ  ٤٠: ١٩٩٢فەتتاح، محەمەد مەعروف )

( لەگەڵ )قادر، کاروان عومەر ١٣٣ــ  ١٠٣: ٢٠١٣عەبدوڵاڵ )

و بەشی دووهەم، کە تایبەتە بە رستەی باسمەندی  ٢٠ــ  ١٤: ٢٠٠٨)

 ( لە دروستەی زانیاریدا(.focusکوردی و تیشکۆ ) زمانی

 

 

 

                                                     


