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ثوختة
ئة م ليَكؤلينةوةية لة دوواليةنةوة رؤليَكي سةرةكي هة ية ية كةميان زانسيت زمان و دووةميان فةلسة فةي زمانة ،بؤية ليَرةدا
بة رانبةر ثرسياريَكي طرنطيني ،ئايا بونيادي (واتا)لة زماني مرؤظدا ضؤنة  ،مرؤظ ئة و شتانةي بةريَطةي ئؤرطانة كانة وة
ثةيثيَدةبات ،يان مةعريفة يةكي هةية دةربارةي  ،بة ض شيَوةيةك دةتةانيَت دةريبربيَت و لة باريية وة قسة بكات ،،دةكريَت
ئة وثرسيارة ،لة ضواضيَوةي زانسيت زماني درككردن بة تيَرِوانينيَكي سايكؤلؤجيانة خبريَتة روو بؤ ئة وةي هةردوو بواري فة
لسة فةي زمان و زانسيت زمان بطريَتة وة ،ثرسيارةكة بةم شيَوة دةخريَتة روو ،ئايا بونيادي زماني و واتايي بة ض شيَوازيَك
دةتوانيَت درككردني هةسيت ومةعريفة ي قسة كةر ئاشكرا بكات  ،لة بارةي ثةيوةندي ثيَرةوي ضةمكي وئةزموونةكان ثيَشنيازي
تيؤريي بونيادي تة سةوري دةكريَت بؤ ئاشكرا كردني ثةيوةندي نيَوان بونيادي سيمانتيكي و تة سةوري  ،ليَكؤلةر ميكا نيزمي
ثيَويست بؤ روونكردنة وةي ئةو طرميانةو ليَكدانةوانة لة دوو بةشي سةرةكييدا دةخاتة روو:
لة بة شي ية كةمدا /ليَكؤلةر باس لة ثيَرةوي ضةمكي /تة سةةوري دةكةات ،وةكةو ميكانيزميَةك بةؤ ثيَكةةوة طو انةدني فؤرمةة
زمانيية كان و فؤرمة نازمانيية كان بة تايبةتي ئة زموون  ،هةموو ئةو هةوالَنة بؤ روونكردنةةوةي ثةيوةنةدي نيَةوان زانيارييةة
زماني و نازمانيية كان ئةمرؤ لة ضواضيَوةي زانسيت زماني درككردندا ()cognativeليَكدانةةوةي جيةاوازي بةؤ دةكريَةت ،لةةم
نيَوانة دا تيوَريي سيمانتيكي تة سة وري ) semantic conceptual ( 1ثةرةي سةندوو وةكو تيؤريية كي زمةاني فراوانةي
ليَهاتووة و تيَدا باس لة ثةيوةندي نيَوان بونيادي سيمانتيكي و بونيادي تة سة وري دةكريَت
لة بةشي دووةمدا  /طرفت لة دياريكرني سنووري نيَوان بونيةادي واتةايي وشةة كةان لةة زمةاني كورديةدا دةخريَتةة روو ،كةة ئةةم
طرفتانة وابةستةي هة مة جؤري و جياوازيية لة بونيادة تة سةوريي و كةةلتووري قسةةكةري كةوردو و بةة ثيَةي ئةةزمووني تاكةة
كةس دةطؤريَت  .بؤ ثيَشكردني باشرين مؤديَلي دارشتين واتا ثةيوةست بةة بونيةادة سةيمانتيكي و تةة سةةوريية كةان ،ليَكؤلةةر
بةشيَوةيةكي زانسيت بة باشرتين مؤديَلي دارشتين واتاي وشةكان خةريك دةبيَت .
 -1راي جاكندوف لة سالَي  1945لة دايك بووة خويَندكاري ضومسكي بووة ،ية كيَكة لة طةورةترين زاناياني زمان ،لة بواري سيمانتيك دا
كاريكردووة بة رابةري تيؤريي سيمانتيكي تة سةوريي دادةنريَت(،)conceptual semanticكة دواتر لة الية ن ستيظن ثنكر و ثوستيوفسكي
ثةرةي ثيَدرا ،نويَرتين بةرهةمي بريتيية لة واتاو ليَكسيكؤن (،)meaning and lexiconبروانة :راي جاكندوف()2009:5-15
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كليلي ووشةكان :بونيادي واتا  ،بونيادة تةسةورييةكان ،زمان
)1-1/1ثةيوةندي نيَوان ئة زموون وفؤرمة زمانييةكان
بة ثيَي ئة و ثةيوةندييةي نيَوان واتاو مةعريفة /درككردن ،ئة وة ناتوانريَت هيج جياكاريية ك بكريَت لةة نيةوان رِاظةة كردنةي
سيمانتيكي بؤ رِستة ية كي زماني و هةروةها نواندني مة عريفيية كاني ثة يوةست بة ئة و رستة ية ،لة بةر ئةوةي ئيَمة كاتيَك
لة زمان دةكؤلَينة و ة ،دةبيَت لة بونيادي بري بكؤلَينة وة  ،ضونكة ليَكؤليَنةوة لة ثةيوةنديية واتايية ئاوةزيية كان ثشكنينة لة
ئة و هؤكارانةي كة وا لة قسة كةر دةكات ،كة بة اليةوة هةنديَك شت لة ثةيوةنديدا ية و هةنديَكي تر بة ئةو شيَوة نةني  ،هةي
بة هاو نرخيَك بؤ مةعريفة لة ئة م نيَوانةدا دانةنريَت ،ليَكؤليَنةوةكان بة تةنهادةربارةي سة لَماندني ئةو رِاستيية بيِةت ئايةا
ئةم شتانة لة واقيع دا بة ئةو شيَوةن يان نة ؟ضونكة ئيَمة باس لة تة سةوريَكي ئاوةزي ريَكخراو دةكةين بة ثيَي ئة زمووني قسة
كةر 2،باس لةسةلَماندني شتةكان ناكةين لة واقيعدا .ليَرة دا لة بةردةم ثرسياريَكي ورديةني  ،ئايةا ضةؤن دةتةوانني زانيارييةة
بينراوةكان و ئة زموو نةكان بكةين بة زانياري زماني و دةربرينمان هةبيَت دةربارةي ،ئايةا تيؤرييةة ك هةيةة ئةة م ميكانيزمةة
خباتةة روو ،ليَكدانةةة وة بةؤ ثةيوةنةةدي نيَةةوان ئةة زمةةوون و دةربةردراوة زمانييةةة كةةان بكةات  ،ئةةة م ليَكؤلينةوةيةة لةةة بةةةردةم
تيَروانينيَكي سايكؤلؤجي و زمانيية ،بؤية دةكريَت بة م شيَوةية سروشةيت (ئةة زمةوون ) و ثةيوةنةدي لةة طةة َخ ئةا خاوتنةة كةان
خبريَتة رِوو بؤ ثيَشكةشكردني باشرتين مؤديلي ثة سةندكردني ئةزموونةكان ، 3بة مةبةسيت وةالَمدانة وةي ئة و ثرسيارة (ضؤن
زانياريية بينراوةكان دةكريَتة دةربردراوي زماني؟ ) برِوانة خشتةي (:)1

 2حممد غاليم ()1987:93
 3راي جاكندوف ()2010:48-50
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ثةةةةةةةةةةةة سةةةةةةةةةةةةنكردني زؤرينةي تيؤريية هاوضةرخة كةان ئةة م جةؤرة ت َيرِوانينةة تيَدةثةةريَنن ،ثةة سةةنكردني
فينومينؤلوجيانةي ئةزموون فينومينؤلوجيانة ناتوانيَت تيؤريية كي تايبةتي هة بيَت دةربارةي ئةوةي ضةؤن بتةوانني
ئةةةو شةةتانة ي ،كةةة بةةة ضةةاو دةيبيةةنني و ئةةةزمووران هةيةةة دةربةةارةي ،بةةة ئاخةةاوتن
دةريبربين ،بةلَكو بة تةنها طرنطي بة ثيَدراوةكان (املعطيات) دةدات.
ثةةة سةةةنكردني فيزيؤلةةؤجي ثة سةنكردني فيزيؤلؤجي طرنطي بة بونيادي دةماغ و ئةركةة و ضةاالكيية ميشةكيية كةان
دةدات ،بة الَم ئةم جؤرة ثة سةنكردنة ناتوانيَت وةسةفيَكي وردمةان ثيَبةدات ،ئايةا ضةؤن
ئةزموون
ئةزموونة كان دةكريَتة دةربةريين زمةاني و ضةوَن زانيةاري بينةراوة دةكريَةت بةة زانيةاري
زماني ،ضونكة بة شبيَوةية كي ئة ندامي بريؤكة ي تةواومان ثيَنابةخشيَت دةربةارةي بةة
جفةةرة كردنةةي دةنطةةة كةةان و ئاخاوتنةةة كةةان ،بةةة دةر لةةة وةي ،كةةة شةةتيَكي طةةرن لةةة م
بارةييةةةو ة خسةةتووية تةةة رِوو  ،بةةة تةةةنها باسةةكردني ناوضةةةي برؤكةةا ()brocasيةةة
،كةرِاستةوخؤ ثةيوةندي هةية بة زمانةوة .
ثة سةنكردني ئةركي(وظيفي زؤرينةةةي تيؤرييةةة تةقليدييةةة كةةا نةةي زانسةةيت درككردن،ليَكؤلينةةة وةيةةة دةربةةارةي
ثةيوةندي دةماغ و ئة زموون ،نايسةر ( )1967عة قةلَ بةة بونيةاديكي فيزيكةي وةسة
)
دةكات ،كة لة ضةند بة شيَك ثيَكهاتووة وتايبة تن بة ثرؤسةيَ كردنةي زانيارييةة بةة
دةستهاتووةكان و ضؤنيَيت بة ريَكردني زانياريية كان لة هةر سيَ جؤري يادطة دا ،هة موو
ئة م هةوالَنة رؤليَكي سةرةكي هةبوو لةة ليَكؤلينةةوة لةة توانةاي فريبةوون و فيَركةردن و
بوارةكاني تر ،بةالَم ناتوانيَت ميكانيزميَك خباتة روو بؤ وةالَمدانةوةي ئة و ثرسيارةي
سةرةوة ضونكة ناتوانريَت دةستنيشاني ئةوة بكريَت ئايا ئةو شتة بينةراوة ،بريتييةة لةة
درةختيَك يان سيَبةري شتيَكة ،ضونكة توانةاي ثرؤسيَسةكردني هةنةديَك زانيةاري ،ئةةوة
مان بؤ ئاشكرا ناكات زانياريية كة بريتيية لة ضي ؟ يان ضؤنة ؟
ثةةةة سةةةةنكردني ريَكةةةاري و ئة م بوارة بة شيَوةيةكي ئاشكراو روون لة طةخَ دة ماغ و ثرؤسيَ كردنةي زانيارييةة كةان
هةلَسة كةوت دةكات ،ضونكة بة تةنها بة كة نالَة كاني بة جفرة كردني زانياريية كةا ن
بونيادي
طةيانةةدنيان طرنطةةي نةةادات  ،بةةةلَكو هةنةةديَك ميكةةانيزمي تايبة ةنةةدي زانيارييةةة
ئاوةزيية كةان و فؤرمييةة كةان دةخاتةة روو ،ئةة و ريَكاريانةة ي لةة م بةوارة دا ثيويسة
دياريدةكات و بؤية شيَوازي ثةة سةة نكردنةي بونيةادي وةالَمةي ئةة وثرسةيارة دة داتةة وة
(ضؤن دةتوانني زانياريية بينراوةكان بكةين بة دةربردراوي زماني ؟)

ثة سةنكردني بونيادي بريتييةة لةة تايبةة ةنةدي فةؤرمي بةؤ زانيارييةة بينراوةكةان و زانيارييةة زمانييةة كةان و ثةيوةنةدي
نيَوانيان.هي كام لة ئةو شيَوازانةي سة رةوة ية كرتي ناسرِنةوة ،بة هة مان شةيَوة جياكةاري كةردن لةة نيَوانيةان ئةالَؤزة ،بؤيةة
دةبيَت طرميانةي تيؤريية كي زماني بكريَت كة بونيادي زانياريية زماني و نازمانيية كان و تواناي ثرؤسيَسكردني زانياريية كان
لة خؤيدا بطريَت و كؤيانبكاتةوة ،جياكاري كردن لة نيَوان شيَوازي بونياد ى وريَكاري لة تيؤرييةة زمانييةة كةان بةة دي دةكريَةت
،ضونكة زانسيت زمان لة بونيادي سينتاكسي زمان ليَ كؤلينةوة دةكات ،كة ضومسةكي بةة توانسةيت زمةاني نةاوي دةبةات ،بةة الَم
ليَكؤلينةوة سايكؤ لؤجيية كاني زمان بريتيية لة ضةند ميكانيزميَك ،كة بةة كةارديَن بةؤ ثرؤسيَسةكردني بونيةادة ومانييةة كةان
(،جاكندوف )ثيَي واية كة ثيَويست دةكات تيؤريية كي مة عريفةي هةةبيَت ئةة م دوو اليةة نةة لةة خةؤي بطريَةت ،بؤيةة بةة دواي
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ميكانيزميَك دةطة را بة ناوي تيؤريي بونيادي تة سة وري – واتا ئة و زانياريانةي كةة هاوبةة شةن لةة نيَةوان دارشةتة ي زمةاني و
زانياري بينراو (ئة زموون )4.تةسةور بةستنةوةي ئةزموونة بة كةلتوورةوة ،كة مةبةسةتمان لةة ئةةزموون ئةةزموونيَكي فيزيكةي
نيية ،ضونكة هة موو ئةزموونيَك ئةةزموونيَكي كةلتوورييةة بةة تايبةةتي ئةةزمووران لةة طةة َخ دنيةا و دةورووبةةردا ،لةريَطةةي
ئةزموونةوة ثيَرةوي تة سةوري دياريدةكريَت ،كة ئةزموون كةتيطؤريية تة سةوريية كان دياريةدةكات (ثةيَ، ،ثةا،) ،ئةة طةةر
تؤثيَك لة نيَوان ئيَمةو بةرديَك بيَت ،ئيَمة دةلَيني بةردةكة لة ثيَ ،تؤثة كةية ،بةالَم لة هةنةديَك زمانةدا تةة سةةوري جيةاواز
دةشكيَتةوة بة سةر بونيادةكان دا،5بوَروونة برِوانة ئةم رِستانة:
-

تؤثة كة لة ثا ،بةردةكة داية

-

تؤثةكة لة نيَوان من و بةردةكة داية

-

تؤثة كة لة ثيَ( ،بةردةم)بةردةكةداية

-

بةردةكة لة دواي من و بةردةكةداية
) 2-1/1ثةيوةندي نيَوان ثيَرِةوي تة سةوري /ضةمكي و ئةزموونةكان
بةشيَكي زؤري ث َيرِةوي تة سةوري /ضةمكي بة شيَوةي ميتافؤري بونيادنراوة ،واتةة تيَطةيشة لةة هةنةديَك لةة تةة سةة ورةكةان
/ضةمكة كان بة شيَوةيةكي بة شةكي /جزئي بة ريَطةي تة سةوري ترةوة روودةدات .6ليَةرةدا ثرسةياريَك ديَتةة ئةاراوة ،ئايةا تةة
سةوريَك/ضةمكيَك بووني هةية ،كة رِاستة وخؤ بة بيَ ميتافؤر تيَطةيشةتنمان هةةبيَت دةربةارةي وثرؤسةةي تيَطةيشة رووبةدات
؟ئةطةر وةالَمةكة بة نةخيَر بيَت ئةوة،ئةي بة ض ريَطايةك دةتوانريَت بنةماي تيَطةيشن راسةتةخؤيانة بةة دي بكريَةت ،ئةةو تةة
سةورانةي /ضةمكانةي بة شيَوةيةكي راسةتةوخؤ دةبنةة بنةةماي تيَطةيشة ،بةريتيني لةة ضةةمكة فةزاييةة كةان ،وةكو(سةةرةوة
،خوارةوة.........تاد)ضةمكة فة زايية كان ،بة تةنها ضاالييةكي فيزيكي نني ،بةلَكو ئاراسةتة كردنيَكةي جوولَةيني،هاوشةيَوةي
ئاراستةكاني تري وةكو (ثيَ-،ثا،،ناوةوة –دةرةوة،نزيك –دوور............تاد)،بؤية بونيادي تة سةوري فةزايي هةلَقوالَوي
ئةزموونيَكي فيزيكى و كارليَكردنة لة نيَوان كة سةكان و دةوروبةةري فيزيكةي ،ضةونكة تةسةةوركردني ئيَمةة بةؤ (سةةرةوة) ،تةة
سةوركردني (بةرزي و بةرزايي و بةرزبوونةوة )نيية ،بةلَكو كؤمةليَك ضاالكي وكارليَكةريية لة نيَوان كة سة كةان و دةورووبةةري
فيزيكي و ئةركة جوولَةييةكان ،لة ئة امدا بونيادة تة سةورييةكان بة تةنها ثةيوةست نةني بةة لالَةةتي فيزيكةي كةسةةكان
بةلَكو ثةيوةستة بة ئةزموون وكةلتوورةوة ،كة ئةزموونيَكي فيزيكي رِاستةوخؤ لة سةةر بنةةماي كؤمةةليَك بونيةادي كةةلتووري و

 4راي جاكندوف ()2009:51-53
 5شيالن ئةمحةد ()2015:131
 6جوج اليكوف ومارك جونسن((2009:77
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رؤشنبريي دانراوة،بةثيَي ئة ثاراتي تةسةوري كةسةكان ئةزموونةكان رِاظة دةكريَن،واتة بة بيَ ئامةادةبووني اليةةني كةةلتوري
ناتوانني ئةزمووران هةبيَت دةربارةي جيهان.

7

بةطشيت دةبيَت ليَرةدا جياكاري بكريَت لة نيَوان ئةو ئةزموونانةي اليةني فيزيكي زياتر يَدا ئامادةية تاوةك اليةني كةةلتووري
،ئةو تةسةورانةي ثةيوةس بة جةستةي كة سة كان ،وةكو(سةرةوة ،خوارةوة،ناوةوة،دةرةوة ،ثيَ، ،ثا،،رؤشن ،تاريك،طةرم
،سةةارد،نيَر،ميَ)جوانرتو بةةة شةيَوةيةكي وردترويَنةةادةكريَن لةةة تةسةةةورةكاني تر،هةرضةةةندة ئةةةزمووني هةسةةت و سةةؤز طرنطةةة
وةكوئةةةةزموونيَكي فيزيكةةةي درككراو(درككردنةةةي هةسةةةيت /ثةيثيَربدن)،بةةةةالَم ئةةةةزمووني هةسةةةت وسةةةؤز نةةةاروونرت ثيَوانةةةة
دةكريَت.دةتوانريَت بة ريَطةي هةستة كانةوة ثيَكهاتةكاني ئاسن وكانزاكان دركثيَبكريَت،هةروةها بةة ريَطةةي هةسةيت بيةنني و
دةستليَدان سنووري هةنديَك شت دياريبكريَت و بناسريَتةوة ،بةالَم لة تواناي مرؤظدا نييةبة ريَطةةي هةسةتةكانةوة سةنوورةكةي
دياريبكات ،ئة مانة بةريَطةي تة سةوركردنةوة دةتوانريَت وةكو(كيانات) سةيربكريَت ،كة لة ناوةوةي ئة م كياناتة شةتة كةان
بوونيان هةية وةكو :دارستانةكان ،دةرياكان هةورةكان ،ئامسانةكان ...............تاد)

8

ئةزموونيَكي فيزيكي ياسابةندانة تر نيية لة ئةزموونيَكي هةست وسؤزيانة وئاوةزيانة و كةلتووريانة...تاد،بةلَكو هةةموو ئةةم
ئةزموونانةةة هاوشةيَوةي يةةةكرتي ياسةةابةندن،بةلَكودةتوانريَت جياكةةاري بكريَةةت لةةة نيَةوان ئةةةزموونيَكي فيزيكةةي دياريكراوبةةة
شيَوةيةكي روون و ئاشكراو لة نيَوان ئة زموونةكاني تر،كة بة شيَوةيةكي ناروون دياريكراون،بروانة ئةم روونانة:
ئارا لة ذوورةكةي خؤيداية.ئارا لة وةزارةتي ناوخؤية .ئارا لة بارودؤخيَكي خراث داية.ئةو رستانةي سةرةوة سيَ بواري (فةزايي ،كؤمةالَيةتي ،سؤزداري )دةطريَتةوة ،ئة م سةيَ بوارةهاوشةيَوةي يةةكرتي ئةةزموونيَكي
ياسابةندن ،بةالَم ئة طةر لة تيَرِوانيين بونيادي تة سةوري /ضةمكييةوة سةير بكريَت ئةوة (لة)لةرستةي يةكةمدا ئةزموونيَكي
فيزيكي دةخاتة روو ،تة سةوريَكي ميتافؤري نيية ،كة (ئارا) بة فيعلي لةة ذوورةكةيةدا بةووني هةيةة ،بةة الَم (لةة) لةة رِسةتةي
دووةمدا تة سةوريَكي كؤمةاليةتي ثيشاندةدات (مةبةست لة باري دارايي كةسيَكة لة وةزارتي ناوخؤ لة ضاو وةزارةتةكاني تر)،
(لة)لة رستةي سييةمدا ،تةسةوريكي هةست سؤزانة ثيشاندةدات (تيَكضووني باري دةرووني كة سةيَك) ،ئيَمةة ليَةرةدا بةرانبةةر
ي تةة سةةور،كة دوانييةان ميتةافؤريني،ليَرةدا ضةةند تةة
ي تة سةوري جياواز نني بؤ (لة) ،بةلَكو ية ك فؤرمةان هةة يةة بةؤ سة َ
س َ
سةةةورييةكمان هةيةةة لةةة رووي طراماتيكييةةةوة يةكسةةانن ،بةةةالَم ضةةةند بونيةةاديكي تةةة سةةةوريي()conceptualization
 7جورج اليكوف ومارك جونسون ()2009:78
 8جورج اليكوف ومارك جونسون ()2009:78
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جياكارمان هةية بؤ ئةم ئةزموونانة ،كة ناتوانن ية كسان بن ،ئة م بونيادة تة سةوريانة تيَدا زانياري زماني و نازمانيية كان(
زانياريية بينراوةكان و ئة زموونة كان) تيَدا دةطو يَنريَةت ،بةة طشةيت ثيَةرةوي تةة سةةوري /ضةةمكي ثابةنةدة بةة ثرنسةيثة
ميتافوريي و ميتؤنوميية كان ،لة ضواضيَوةي ثةيوةندي بونيادي تة سةوري لة طةخَ بونيادي سيمانتيكي ليَكدانةوةي بةؤ دةكريَةت

 (.9برِوانة ثرنسيثة تة سةوري و سيمانتكيية كان )
) 3-1/1طرميانةي بونيادي تة سةوري
يةك ئاسيت نواندني ئاوةزميان هةية ،كةة بريتييةة لةة بونيةادي تةة سةةوري ،كةة تيَةدا زانيةاري زانيةاري زمةاني و زانيارييةة
نازمانيية كان وةكو جوولَةيي و هةسيت دةطو يَنريَت بة يةة كةةوة ،ئةةم طرميانييةة روونةيةةكي( )Idealizationطةرن و
طو اوة بؤ طرنطي دان بة بونيادي دةماغ ،طرميانةي ئة وة دةكريَت ،كة بونيادة تة سةوريية كان لة كؤمة لَيك ياساي (دروسيت
بونيادة تة سة وريية كان/سالمة االبنية الداللية)ثيَكهاتووة ،ئة جمؤرة ياسايانة زطماكني و دواتةر دةتوانريَةت بةة طةويَرةي ئةة
زمووني كة سة كان ثةرةي ثيَبدريَت ،بة الَم تا سنووريَكي دياريكراوو دةرِوات و كؤتايي ثيَ ديَت  10.جان بياجة باس لةة توانةاي
وةرطرتين ياساكان دةكات ،هةنديَكي ت ر بة زطماكي نةاوي دةبةة ن،جاكنةدوف ثيَةي وايةة ،كةة سةةرةرايي ئةزموونةةكان دةبيَةت
هةنديَك لة رةهةندة ضة مكيية كان بووني هة بيَت لة ميَشكدا وةكو ضة مكي جياكاري نيَوان رةنطة طان دةبيَت ثيَشرت ئةم ضةةمكة
بووني هةبيَت ،ئة م طو اندنة تة سةوريانة يةان يةة كطرتنةة وة تةة سةة وريانةة ثةيوةسةتة بةة طرميانةيةةكي بنةةرةتي الي
جاكندوف (، )1983كة بة طرميانةي بونيادي تة سة وري ناو دةبريَت (:تةنها يةك ئاسيت نواندني ئاوةزميان هةية ئةة وية،
بونيادي تة سةةوريية ،كةة زانيارييةة زمانييةة كةان لةة طةة َخ زانيارييةة نازمانييةة كةان وةكةو جولَةةيي و هةسةتيية كةان تيَةدا
ثرؤسيَ /ثيَواذؤ دةكريَت و ثيَكةوة دة طو يَنريَت 11،هةربؤية ثرنسةيثة كةاني بونيةادي تةة سةةوري لةة ئةة و بوَضةوونة دةسةت
هةلَدةطرن ،كة بتوانريَت دةربارةي هةموو جؤرةكاني واتا و بة كارهيَنانة كاني مة عريفة ية كي تة واو مان هةبيَت ،ضونكة ئةة
مة ثةيوةستة بة ئةزمووني فيكري /هزري و الية ني ستاتيكي /جواني و هة ستكردن بؤ روونة ئة زمووران لة طةةخَ قةة بةارو
رةن و شيَوةي و دةنطي شتة كان ......تاد 12جياواز دياريكراوة ،برِوانة ئة م رستانة :
ضاكةتةكةي ساية سووريَكي تيَرة .ضاكةتةكةي ثةريا سووريَكي تؤخة .ضاكة تةكةي ثةريا سووريَكي كالَة. 9شيالن ئةمحةد ()2015:131
: 10راي جاكندوف ()2009:70
)1983:17(Jackendoff 11
)1980(Lakoff and Johnson 12
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ضاكة تةكةي ثةريا قاوةييةكي سوور باوة. )1-3-1/1ثرنسيثة تة سةوريي /ضةمكيي و واتايية كان
طرميانة لة ئةوة دةكريَت ،كة ثرنسيثة واتايية كان سروشتيَكي سايكؤلوجيانة يةان هةة يةةو ثيَويسةت دةكةات ثةيوةندييةةكي
طو انةةدن هةةةبيَت لةةة نيَةةوان ئةةةو ثةيوةنديانةةةي ،كةةة ثةيوةسة بةةة ثيَةرِةوة واتاييةةة كةةان لةةة زمانةةة سروشةةتية كةةان و ئةةة
وثةيوةنديانةةةي ،كةةة ثةيوةسة بةةة ثيَةرِةوي مةةة عريفةةي ودركثيَكردنةةةكاني تةةر ،هةربؤيةةة يةةةك ئاسةةتمان هةيةةة بةةؤ ثيَكةةةوة
طو اندني /ثرؤسيَسكردني /ثيَةواذؤ كردنةي ئةة و دوو جةؤرة ثةيوةندييةة مةان هةيةة ،كةة ئةةوي ،ئاسةيت بونيةادي تةة سةة
وريية13.بونيادي واتايي بريتيية لة ئة و زانياريانةي ،كة بة هؤي زمانة وة هةلَطرياون بة شةيَوةية ك داريَةاراوة ،كةة ئةاوةز بةة
هؤية وة دةتوانيَت ئة زموونة كان ريَكبخات ،ضونكة ثةيوةنديية واتايية كان ناضارمان دةكات مةعريفةي نازماني (تة سةةوري)
بة كا ربهيَنيني ،هةروةها ميكانيزمة ثيَويستة كان بؤ نزيكبوونةوةو تة واو ثيَكاني بونيادي تة سةوري /نازماني  ،شيكاريَكي
تة واومان ثيَ دةبة خشيَت كة راستة وخؤو ثةيكالَة لة طةخ َثةيوةنديية واتايية كان .

14

ثةيوةنديية واتايية كان خاوةن كؤمةليَك سيماو نيشانة ي سةرةكيني كة تايبة تن بة ثرنسةيثة تةة سةة ورييةة كةان ،تيةؤريي
واتايي بة شيَكة لة تيؤريي بونيادي تة سةو ري ،برِوانة ويَنةي (:)1

تيؤريي بونيادي تة سة وري/ضة مكي
تيؤريي بونيادي واتايي

ويَنة ي )1(..........................................................
ثةسةندكردني بونيادي واتايي بة تةنها ثةيوةست نيية بة نواندنة واتايية كان و سيما و نيشانة واتاييةة كةان ،هةةروةها بةة
تةنها ناتوانريَت بة طويَرةي بونيادي سينتاكسي بة ثيَي ياساكاني ثرؤ ذة سازدان دارشتين بؤ بكريَت ،بةةلَكو هةنةديَك جةار
طرميانة لة سةربة خؤ بووني بونيةادي واتةايي دةكريَةت لةة بونيةادي سينتاكسةي و دواتةر ملكةضةبووني بةؤ ياسةاكاني دروسةيت
(قواعد السالمة)15.ياساكاني دروسيت بونيادة سيمانتكيية كان (سالمة الداللة )لقيَكة لة ياساكاني دروسيت بونيادة تةة سةة

 13الفاسي القهري ()1981:1( Norrick،)1978:202( Jackendof،)1985:198
 14الفاسي القهري ()1978:202(Jackendoff،)1968:129-130(Mccawley ،)1985:198
 15الفاسي القهري ()1978:201(Jackendoff،)1985:197
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وريية كان (سالمة التصورات )،هةروةها بونيادة سيمانتكييةكان ،كة بة طةويَرةي ياسةاكاني ثةرؤذة سةازدان جييَبةة جيَةدةكريَت
،ئاستيَكي تايبة تة لة تة سة ورات /ضةمكة كان ، 16بروانة ويَنة ي (:)2

ثرنسيثة تة سةوريية كان

ثرنسيثة واتايية كان

بونيادة تة سة وريية كان

ياساكاني (سالمةالبنية تصورات
)لة طةلَ تة سة ورةكان

بونيادة واتايية كان

ياساكاني (سالمة البنية الداللية)لة طةلَ ياساكاني
ثرؤذة سازدان

/ضةمكةكان

ويَنة ي )2(........................................................................
ئة طةر هة موو تيوريية كي واتايي ثيَويسيت بة وة بيَت كة كؤمةليَك ثرنسيثي واتايي دياري بكات يؤ ئةوةي تايبة بكريَةت بةة
دروسيت بونيادة سيمانتكيية كان /سالمة البنيات الداللية ، semantic well-formness/ئةوة دياريكردني ثرنسيثة تةة
سةورييةكان (ثرنسيثة واتايية كان لقيَكة لة ثرنسيثة تة سةوريية كان)ثيَويسيت بة تيؤريي بونيةادي تةة سةة وري هةيةة بةة
مةبةسيت ليَكدانة وةي سروشيت تة سة ورةكان و ضؤنيَيت ديار يكردن و ضةؤنيَيت ثيَكةة وةطريَةداني تةة سةة ورةكةان .ئةة م جةؤرة
ليَكؤليَنة وانة دةربارةي تة سة ور ئاراستة يةكي سايكؤلؤجيانة وكة لتوورانةي جياواز جياوازي هةية ،ضونكة بريتيني لة ضةند
مؤديَليَكي تة سة وري ،يان ضةند مؤديَليَكي مة عريفي،كة بة بؤضووني فيلمور( )1982ئةة م مؤديالنةة بةة طةويَرةي كؤمةة ليَةك
هؤكاري سايكؤلؤجي وكةلتووري ثةيوةسةت بةة ئةة زموونةة وة دياريةدةكريَن 17.لةةم بارةييةةوة ثةيوةسةت بةة ثةيوةنةدي نيَةوان
بونيادي سيمانتيكي و تة سةوري بوَضووني جياواز دةخريَتة روو ،بروانة ()2-3-1/2ثةيوةندي نيَوان بونيادة سيمانتكيية كان
و تة سة وريية كان ).
 ) 1/2ثةيوةندي نيَوان بونيادي سيمانتيكي و تة سةوريية كان

 16الفاسي القهري ()1978:203(Jackendoff، )1985:198
 17حممد غاليم ()1987:93-94

)Vol.5, No.3 (July, 2018

acadj@garmian.edu.krd

| 308

Journal of Garmian University

طؤظاري زانكؤي طةرميان

جملة جامعة كرميان

راظة كردني واتا لة تيؤريية زمانيية كاندا دةطةريَتةوة بؤ دوو ثرسياري جياواز ‘ئايا كام ثؤلة رةطةز لة ثؤلة رة طةزة ضةمكيية
كان بريتيني لة واتا ؟يان ،ئايةا واتةا ضةؤن دةبةة سةرتيَتةوة بةة بونيةددي سينتاكسةي ؟ لةة ضواضةيوةي تيؤرييةةكاني بوسةتاخ
(، )1964كاتز (،)1972دةربارةي ضونيَيت بونياد ناني واتاي رِستة كان بة ريطةي سيما و نيشانة تايبةة تةةكاني ئيلميَنتةة
ئاوةزيية كان ،واتة ئةو ئايتمة زمانييانة ،كة لة ئاوةزدان هةلَطرياون  ،بةثيَي ياسةاي ثةرؤذة سةازدان  ،لةة ميَشةكي قسةة
كةردان واتاكانيان دةخريَنة ثاخَ ية ك بة مةبةسيت بونيادناني واتاي ثيَكهاتة ورِستة كان  ،ئة طةةر روونةرت خبريَتةة روو ،الي
كاتز و فؤدؤر لة ثةسةندكردني زمانيدا (،واتا)لة ئاستيَكي ضةمكيدا دةربريين ليَدةكريَت ،كة جياوازة لة ئاسيت سينتاكسي و
بة ئاسيت نواندني سيمانتيكي ناودةبريَت ،ئة م ئاستة لة بونيادي زمةاني دةبةسةريَتةوة بةة بونيةادي سينتاكسةي بةة يارمةةتي
ياساكاني ثرؤذة سازدان ،ياساكاني ثرؤذة سازدان ووشة كان دةبةستيَتةوة بة بة بونيادة /دروستة سينتاكسةيية كةان بةؤ ئةةوةي
بطات بة مةدلوولي رِستة،واتة واتا دةشةكيَتةوة بةة سةةر بونيةاديَكي ديةاريكراو 18،بةة الَم جاكنةدوف نوانةدني سةيمانتيكي بةة
بونيادي سيمانتيكي ناو دةبات و ،ياساكاني ثرؤذة سازدان بة ياساكاني ثةيكالَبوون ناودةبات ،بة الَم بةة طشةيت رةخنةة ي زؤر
ئاراستةي ياساكاني طو اندن دةكريَت الي كاتزو فؤدؤر و بةرهةمهيَنةرةكان ،كة دةتوانريَت تيؤريَكي سةيمانتيكي لةةم ويَنةةدا
خبريَتة روو(برِوانة ويَنةي (:)3
ياساكاني دروسيت

ياساكاني دروسيت

ثيَكهاتةي سيمانتيكي

ثيَكهاتة سينتاكسيية
كان

بونيادة
سيمانتكيية

بونيادة

ياساكاني طو اندن

كان

سينتاكسيية كان

فؤنؤ لؤجيا

نواندني
دةنطي

فةرهةنطي

ويَنةي ()3

ئاوةزي

سة رةرايي ئة و هةولَة طرنطانة لةو بوارةدا ،بة الَم لة ئة امدا لةة ضةونيَيت ليَكدانةةوةي واتةاي ثيَكهاتةة ميتافؤرييةة كةان و
ناوازايي (الشاوذ الداللية ) ،ئةم تيؤريية بيَ كة موكورتي نةبوو  ،19برِوانةئةم رستانةي :

 18ميشال زكريا (،)1982:15امحد حممد قدور ()1996:323
 19حممد غاليم ()1987:91
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مةميوونةكة م بيين .
تؤثة كة ضوارطؤشةو خرة .ثياوةكة مردووةو زيندووة .
ئةو ثيَي واية  2017كورد دةبيَت بة دةولَةت .ليَرةدا بة ثيَي نيشانة واتايية كان ناتوانريَت جياوازي بكريَت لة نيَوان ثيَكهاتةي ميتافؤري و نا ميتافؤري ،ضونكة ثيَكهاتةةي
ميتافؤري خاوةن رِاظة كردنيَكي سيمانتيكي نيية بة لَكو خاوةن واتايية كةي مةعريفييةة ،لةة رسةتةي يةة كةمةدا ،رةنطةة واتةاي
ميتافؤري تيَدا بة دي بكريَت ،كة مةبةست لة مندالَيكة مؤز زؤر دة خةوات ،يةان مةبةسةت لةة كةسةيَكة زؤر ناشةريينة ،لةوانةشةة
واتايي لةليقي هةلَبط ريَت ،كة مة بة ست بينيين ئاذة َليَكة لةة باخضةة ي ئةاذةالَن ،لةة رسةتةي دووةم وسةيية مةدا واتايةة كةي
نالؤجيكيية ضونكة مردن و ذيان وخرو ضواطؤشة لة يةك كاتدا ثيَكةوة ناية ن ،ئةة م ضةةمكة لؤجيكييانةة لةة بونيةادي ئةاوةزي
قسة كةردا بووني هةيةو دركيثيَدةكريَت ،هةروةها لة رستةي ضوارةمدا ،ثيَشبيين كردن هاوشيَوةي بنةة مةا لؤجيكييةة كةان لةةم
تيؤريية ريَطة ثيَدراو نيية و ئة مةم ضةندين كيَشةي سيمانتيكي تر لة م رووة وة بةرضاو دةكةويَت ،كة دةكةويَتة نيَةو بونيةادي
تة سةوري ئاوةزي قسة ثيَكةراني زماني كوردي .

20

ئةم تيؤريية بة سيمانتيكي ل يَكدةرةوةيي ناودةبريَت ،ضونكة ليَرةدا ثيَكهاتةةي سينتاكسةي سةةربة خؤيةة ،بةة الَم لةة سةاالَني
لةفتادا وةكو جيَطريةوةيةك بةؤ ئةة م تيؤرييةة سةيمانتيكي بةرهةمهيَنةةري بةة دي دةكريَةت ،كةة تيَيةدا بونيةادي سةيمانتيكي و
سينتاكسي ثيَكةخَ دةبن  ،بروانة اليكوف (،)1971بؤ بةستنةوةي بونيادي سسيمانتيكي بة بونيادي سةينتاكي ثيَويسةتمان بةة
ياسةةةاكاني طو انةةةدن mapping/دةبيَةةةت ،كةةةة هةنةةةديَك بةةةة ياسةةةاكاني بةةةؤ يةةةةكرت طةةةة رِانةةةةوةو /ثةةةةيكالَبوو ن /
،correspondence rulesناوي دةبةةن ،يةان ياسةاكاني بةرانبةةر كةردن inter face/هةةروةها بةة ياسةاكاني ثةرؤذة
سازدان ناودةبريَت projection/

21

،.ثةيوةست بة ئةم ياسايانة ضةند قؤناغيَكي ليَكؤلينةوةمان هةية لة ثةيوةندي نيَةوان

بونيادي سينتاكسي و سيمانتيكي ،22بروانة خشتةي (: )2

 20لةم رووة برِوانة شيالن ئةمحةد (Fillmore (1986:26)،ortony (1979:2)،)2015:134-140
 21ئة م ياسايانة سةرةرايي جياوازيان لة رووي زاراوةوة ،بةالَم بؤ ية ك مة بةست بة كارديَن ئةويش نيَوانطريية لة نيَوان سيمانتيك و سينتاكس ،كة
ثةيوةندي نيَوان سيمانتيك و سينتاكس دياريدة كةن ،برِوانة شيالن عومةر (، )2012هةروةها جاكندوف ()2010
 22مسري شريف استيتية ()2008:186-188
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ثيَكهاتةةةةي سةةةيمانتيكي لةةةة م تيؤرييةةةة دا سةةةةربةخؤية
،ثةيوةست نيية بة ثيَكهاتةي سينتاكسي ،كة دواتر تيؤريي
بةةةة رهةةةة مهيَنةةةةري و سةةةيمانتيكي بةرهةمهيَنةةةةري وةكةةةو
جيَطرةوةي ئةم تيؤريية لة ساالَني لةفت دا بة كارهات.

تيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤريي سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتاندةر،كاتز ياساكاني طو اندني بونيادي سةيمانتيكي  ،لةة زانيارييةة
فؤدؤر،ثؤستاخَ،1964ضومسكي1965

كاني بونيادي قوولَةوة سوود وةردةطريََت ،كةموركورتي ئة م
تيؤرييةةةة و نةطو انةةةدني بةةةووة هةةةؤي سةةةةرهةلَداني دوو
ئاراسةةتةي جياواز(يةةة كةةةميان سةةيمانتيكي بةرهةمهيَنةةةريي
،دووةميان سيمانتيكي ستاندةري فراوانكراو ).

تيؤريي بةرهة مهيَنةري

بونيادي سينتا كسي و بونيادي سيمانتيكي لة ئة م تيؤرييةة
ثيَكةلَة/ممتزج ،بة شيَوةيةكي ئازاد انة بةالَم ئةم بؤضةوونة
روو بةرِووي كة مو كورتي بوويةوة ضونكة ضونكة هةلَبااردنة
كان option/لة بة ردةم كةسيَك ،كة بيةويَت زمةانيَكي تةر
فيَر ببيَت زؤر فراوانة .

تيؤريي ستاندةري فراوانكراو لة الية ن ضومسكي و جاكندوف ياساني طو اندن دةكريَتة ضةند ثؤلَيَكةوة ،هةر يةة ك لةة
ئةو ثؤالَنة ثةيوةس بة بونيادي سيمانتيكي ،كةة هةنةديَك
ثةرةي ثيَدرا .
زانياري لة ئاسيت قوولَةوة هةنديَكي تر لة ئاسيت رووكةة،
وةردةطرن .
ياساكاني طو اندن بريتيني لة ضةند ثؤليَك ،بةالَم هةموو
تيؤري ستاندةري فراوانكراوي دةستثيداَهيَنراو
ضومسةةةكي (،)1981،1980،1975هةةةةروةها بريسةةةنا ن ثؤلَة كان بة سةر ئاسي رووكةشدا جيَبة جيَدةكريَن
()1982،1978تيؤريي فةرهةنطي ئاوةزيانةي ئةركي

......................................................خشتةي ()2
لة م بوارةدا دوو ئارِاستة درووستبوو ،ية كةميان نويَنةراني سيمانتيكي بة رهةمهيَنةري بةوون ،لةة ضؤمسةكي خؤيةان جيةاكردةوة
،وةكو الكو ف و ثؤستا َخ و ئةواني تر ،ئاراستةيةكي تر جاكندوف بوو ِرابةرايةةتي سةيمانتيكي تةة سةةوري دةكةرد ،كةة سةتيظن
ثنطرو ئةواني تر ثيَي كاريطةربوون و ثشتطرييي لة تيَرِوانيين ئاوةزداري ضومسكي دةكةن ،لة بةر ئةوةي ليَكؤلةر ئةةوةي دووةم
ثة سةند دةكات وةكو باشرتين مؤديَلي دارشتين واتا ،بؤية دةبيَت ليَرةدا باسي ثةيوةندي بونيةادي تةة سةةوري بكةةين لةة طةةخَ
بونيادة زمانيية كان لة ضواضيَوةي ثةيوةندي نيَوان بونيادي سينتاكسي و سيمانتيكي ،لة م بارةييةوة دوو بنة ماي سةةرةكيمان
هة ية بؤ بةستنةوةي بونيادي زماني بة بونيادي تة سةوري :23

 23راي جاكندوف ()2009:71-72
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-1بونيادي تة سةوري ئاستيَكي قولَرتة لة بونيادي سيمانتيكي ،كة بةريَطةةي ثيَكهاتةيةة ك ثيَكةةوة دةبةسةرتيَتةوة ،كةة ثيَةي
دةوتريًةةت ثيَكهاتةةةي ثراطمةةاتيكي (واتةةاي زمةةاني تايبةةة ت دةكةةات بةةة طوتةةارو باركطراوةنةةدة نازمانييةةة كةةان ( extra
،)linguisticئة م بؤضوونة الي كاتزو فؤدؤر ( )1980هةروةها جاكندوف ()1972دةبينريَت.
-2بونيادي سيمانتيكي دةتوانيَت لقيَك بيَت لة بونيادي تة سةوري  ،برِوانة ويَنةةي ( )2يةان جيطةرةوةي بونيةادي تةة سةة وري
بيَت،كةةة بةةة فةةؤرمي زمةةاني دةربةةريين ليَةةدةكريَت ،هةةةروةها ياسةةاكاني طو انةةدن  mapping/ثةيوةنديةةةكي بةسةةتنةوة
 linking/لة نيَوان بونيادي سينتاكسي و تة سةوةري دروست دةكةن،هةرةها هةردوو ياساكاني دةرة امطريي و ثراطماتيكي لة
بونيادي تة سةورييةوة دةردةضن و دووبارة بؤي دةطةريَنةوة ،ئةم بؤضوونانة لة زيرةكي دةستكردا سوودي ليَبينةراوة ،لةة اليةة ن
فؤدؤرو طاريت و  1975ضومسكيية وة ثةسةندكراو ن،بة طشيت لة ئة م مؤديَلة دا بونيادي سيمانتيكي دةكةويَتة نيَو بونيادي تة
سةوري ،بروانة ويَنةي (، )4ويَنةي (:)5
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ياساكاني دروسيت

ياساكاني دروسيت ثيَكهاتةي

ياساكاني دروسيت بونيادي

ثيَكهاةي تة سةوري

سيمانتيكي

ثيَكهاتةي سينتاكسي

بونيادة تة سةورييةكان

ثراطماتيك

بونيادة

ياساكاني

بونيادي

سيمانتيكييةك

طو اندن

سينتاكسي

فؤنؤلؤ
جيا

نواندن
ي
دةنطي

ان

ياساكاني دةرة امطرييي

فةرهةنطي ئاوةزي

زماني

ثيَرةوي بينراوي و جوولَةيي و ..............تاد

(ثيَرِةوى زمانى)

ياساكاني دروسيت

ياساكاني دروسيت ثيَكهاتةي

ثيَكهاتةي تة سةوري

سينتاكسي

ثيَرةوي
بينراوي و
جوولَةيي و
......تاد

ياساكاني
بونيادة تة

طو اندن

بونيادة

سة وريية

سينتاكسيية

كان

كان

ياساكاني
دةرة امطريي و

فؤنؤلوجيا

نواندني
فونةتيكي

فةرهةنطي ئاوةزي

ثراكماتيكي
_____________________________________________ثيَرِةوي زماني ________ويَنةى(----)5

-------
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) 2-1/2بونيادي واتا بة ثيَي بونيادة تة سةوريية كان
ئةزموونةكان  ،دةتوانن طةتيطوريية كاني ثيَرِةوي تة سةةوري دياريبكةة ن ،ئةة طةةر شةتة كةان لةة دنيةاي رؤليَكةي هةةبيَت لةة
سنوورداركردني ثيَرةوي تة سةوري ،ئةوة ئةو رؤلَة بة تةنها بة ريَطةي ئة زموونة كارةوة دةبيَت .

24

بةؤ ئةةوةي تيَطةيشةتنمان

هةبيَت دةربارةي جيهان و دةورووبةر ،ئةوة ثيَويستمان بة طةتيطؤري شتة كان و ئة زموونة كانةة ،كةة ئةةم طةتيطؤريانةة ضةةند
رةهةنديَك دياريدةكات ،وةكو :
-1رِةهةندي درككردني هةسيت :ثةيوةستة بة تة سةوركردرا ن بؤ شتة كان بة ريَطةي ئؤرطانة هة ستيية كان .
-2رِةهةندي جوولَةيي :ثةيوةستة بة سروشيت كارليَكةري جوولَةيي لة نيَوان مرؤظ وشتة كان .
-3رِةهةندي ئةركي :ثةيوةستة بة تة سةوركردني ئةرك و ضاالكي شتة كان .
-4رة هة ندي مة بة ستدار:ثةيوةستة بة بة كارهيَناني شتة كان لة باروودؤخيَكي دياريكراودا.
ناسينةوةي شتة كان بة تةنها تايبة ةندي شتة كان نيية ،بة لَكو تايبة ةنةدي كارليَكةريانةيةة ثةيوةسةتة بةة رةهةنةدي
درككردني و جوولَةيي و..................تاد .ئة طةر تة سةورةكان بة ئةو جؤرة لة نيَو ثيَرِةوي تة سة وريدا دياريبكريَت ،ئةوة
بة شيَكي زؤري بونيادي تة سةوري خاوةن ثرنسيثي ميتافؤري و ميتؤنؤميية .ضةشنةكاني تة سةوراتي ميتافؤري لة سةر بنةةماي
بونيادي ثيَرِةوي تة سةوري كاردةكةن ،كة اليكوف و جونسن ،25بة شيَوة دياريدةكةن :
-1ميتافؤري بونيادي :بونيادناني تة سةوريَكة بة ريَطةي تة سةوريَكي ترةوة ،وةكو تة سةوركردني (دة مة قالَة ي شةرِكردن ):
هيضتان لة دةست ناية ت.ناتوانيت بةرطري لة خؤت بكةيت .مة بة ستة كةي ثيَكا .قسة كةي لة شويَين خؤيدا بوو .-ثشيت شكاند و ئابرِووي برد

 24اليكوف وجونسن ()1980:146
 25اليكوف وجونسن()1980:2-22
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دةمة قالَة فؤرميَكي زمانيية ،بة الَم شةرِكردن ناكؤكيية كي ضة كدارانةية  ،ليَرةدا تة سةوركردنةكاني (دةمةة قالَةة ) لةة طةةخَ
ضالَاكيية كي كردةيي (شةرِكردن ثيَكةوة طريَدراوة بة شيَوةية كي ميتافؤريانة .
 -2ميتافؤريية ئاراستيية كان :ريَكخستين ث َيرِةويَكي تةة واوي تةة سةةورةكان بةة ريَطةةي ث َيرِةويَكةي تةة سةةوريي تةرةوة ،كةة
ثةيوةستة بة ئاراستةيةكي فةزايي (سةرةوة ،خوارةوة ،لة بن لة ناوةراست ...........تاد):
ئاسيت خويَندكارةكان دابة زيوة .دةولَةتي كوردي بؤ دواوة دةرِوات .مامؤستاكة لة بؤضوونةكاني زؤر دوور رؤيشت .-3ميتافؤرييةةة ئةةة نتؤلؤجييةةة كةةان :بريتييةةة لةةة ئةةةزمووران لةةة طةلَشةةتة هةسةةتثيَكراوةكان ،كةةة بريوبؤضةةوون و ضةةاالكي و
رووداوةكان وةكو شتيَكي هةستثيَكراو سةير دةكريَت:
باروودؤخي دارايي هةريَم تووشي هةالَوسان بووة.ئاهةنطةكةم بينى زؤر خوَ ،بوو.بةةةارودوَخى دارايةةةى ضةةةاالكيةكة،هةروةها (ئاهةنطةكة)رِووداويَكةةةة بةةةةالَم وةك شةةةتيَكي بةرجةسةةةتةكرا مامةلَةةةةى لةطةةةةخَدةكريَت،ئةطةر ميتافؤر رِيَطايةك بيَت بوَ تةسةوركردنى شتيَك بةرِيَطةى خواستنى تةسةوريَكى تر ئةوة ئةركى سةرةكى ميتؤنوَمى
بريتية لة ئاماذةبةندى،بةواتا كيانيَك لة برى كيانيَكى تر دادةنريَت بؤ روونة-:
لة زانكوَ ضةند دةموو ضاويَكى تازةم بينى.ضةند سةريَك لةناو ئؤتوَمبيلةكةوة ديارة.
دةموو ضاوو سةر لةبرى هةموو كةسةكان بةكارهيَنراوة.ئةمة ،وامان ليَدةكات لة بونيادى تةسةورى ميَشةكدا هةي جياكاريةةك
نةكةين لة نيَوان واتاى ميتافؤرى و لةقيقى،ضونكة مرؤظ هةردووكيان وةك يةك دركثيَدةكات.
ئة ام
 -1بة ثيَةي قؤناغةةكاني ليَكؤلينةةوة لةة واتةا لةة ضواضةيَوةي تيؤرييةة كةاني ليَكةدةرةوةيي و بةرهةمهيَنةةري ،دوو ئاراسةتةي
جياوازمان هةية بؤ ليَكدانةوةي ثةيوةندي نيَوان بونيادي سيمانتيكي و سينتاكسي ،ليَكؤلَةر مةؤديَلي بونيةادي تةة سةةوري ،كةة
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ئاراستةية كي ئاوةزداريية بة باشرتين مؤديَل دادةنيَت بؤ ليَكدانةوةي ثةيوةندي نيَوان بونيادي سيمانتيكي و سينتاكسي لة اليةة
كةوةو لة الية كي ترةوة بؤ ليَكدانةوةي ثةيوةندي نيَوان زمان و بونيادي تة سةوري .
-2بونيادي سيمانتيكي ية كسان دةكريَتةوة بة بونيادي تة سةوري ،هةنديَك جاري ،بونيادي سيمانتيكي بة لقيَك لةة بونيةادي
تة سةوري دادةنريَت ،ليَكؤلةر لة ئة امدا ئةوة دةخاتة رو و ،كة بونيادي سيمانتيكي بة شيَك لة بونيادي تةة سةةوري ئاشةكرا
دةكات .
-3بونيادي واتا بة ئةو رِادةية دياريكراو نيية ،كة ثةي بة هة موو جؤرةكاني واتا ببةين،بة الَم رِادةية ،فةراوان نييةة ،كةة
نةتوانريَت دركيثيَبكريَت ،ضونكة ثةيوةست بة ئة زموونةكاني قسة كةرةوة بونيادي تة سةوري لة ئاوةزدا تارادةيةة ك ديةاريكرا
و دةبيَت ،واتة سنوورداركرني ثيَرِةوي تة سةوري بة ريَطةي ئةزموونة كانةوة دةبيَت.
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اخلالصة
له اهمية كبرية يف جمال اللسانيات ويف جمال فلسفة، ) ان هذا حبث بعنوان (حتديد البنيات الداللية وفق البنيات التصورية
من اجل تقديم افضل منوذج الذي منن الاللنه ننتمكن بينان، يف هذاالصدد يقوم الباحث بدراسة فرضية البنيات التصورية،اللغة
سالمة البنيات الداللية يف االلغة معتمدا على البنيات غري اللغوية مرتبطة بالتصورات والتجارب والثقافنات اختتلفنة اختنوننة
يف الذهن اختكلم ويف اطار علم الداللة التصوري حيدد البنيات الداللية لاللفاظ وكلمات يف االلغة الكوردية النذي بندوري يعتمند
.على االتالف يف بنيات التصورية والثقافات والسياقات االعتقاد

Abstract
This is a research entitled (Determination of semantic structures according to conceptual
structures), which is of great importance in the field of linguistics and in the field of
philosophy of language. In this case, the researcher studies the hypothesis of conceptual
structures in order to provide the best model through which we can demonstrate the
semantic well-formness in language,in depend able Non-linguistic structures are
linked to the different conception, experiments and cultures stored in the speaker's mind.
In the context of conceptual semantics, the semantic constructs of words and words are
identified in Kurdish language, which in turn depends on differences in conceptual
structures, cultures and belief contexts
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ليسيت زاراوةكان
عةرةبي
اخعرفة /االدراك

درككردن

البنيات التصورية

بونيادي تة سةوري /ضةمكي

Conceptual structure

فرضية البنيات التصورية

تيؤريي بونيادي تة سة وري

قواعد التناسب

ياساكاني طو اندن

Conceptual structure
hypothesis
Mapping rules

االدراك احلسي

ثيَثيَربدن

قواعد االسقاط

ياساكاني ثرؤذة سازدان

Projection rules

البنيات الداللية

بونيادة سيمانتكيية كان

Semantic structures

سالمة البنيات الداللية

دروسيت فؤرمة سيمانتكيية كان

قواعد سالمة البنيات

ياساكاني دروسيت فؤرم

الرواسب

بةستنةوة

قواعد الوصل

ياساكاني بةرانبةركردن

قواعد التوافق

ياساكاني ثةيكالَبوون و بؤ يةكرت طةرانةوة
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ئينطليزي

كوردي

Cognition

Perception

Semantic well-formness
Well –formness rules
Linking
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Inter face rules
Coorespondence rules
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