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ئەم لێهۆڵیىەوەیە لە چىارچێىەی واتاصازی ڕصتەدا ،بە هاوهیغاوی (لهیهکچىن و جیاوازی هێىان
گریماهەی پێغەمی و واگهیاهدن (ئیيتێلمێيت) ٌ  ،ئەم دو دیاردەیە زۆر لێو هسینً ،زۆرجار زماهه واهاهیػ
بەیەلیان داهاون ،یان ئەوەتە تێنەڵو بەیەلترییان لردوە ،کردەی پەیىەهدیکردن ،کاریگەریی هێىان دوو
کەش یان زیاترە بۆ قضەکردن لەصەر کردەکە ،بۆ ئەوەی پەیىەهدی لەهێىاهیاهدا دروصتبێت .لە زماهدا
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واتای فەرَەهگی وعەکان هاتىاهً َەمىو ئەوعتاهەی قضەکەرەکان دەیاهەوێت باصیان بکەن و
بیگەیەهً ،چىهکە زیاتر لەواتایەک دەدەهە پاڵ وعەیەک ،ئەمەظ وادەکات کە وعەکان زیاتر لە

Keywords

دىێىدهەوەیەک َەڵبگرن .بۆ پڕکردهەوەی ئەم بۆعایە قضەکەرەکان چەهدان ڕێگای تر دەگرهەبەر بۆ
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عیکردۆتەوە.
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وەرگر پغت بەزاهیارییە پێغیىەکاوی پێغىی دەبەصتێت و زاهیارییە هەگىتراوەکان لە ئاداوتىەکە
َەڵدەَێىجێت .بابەتی واگەیاهدن (پەیىەصتبىوی واتایی)  ،گىێ بەتێرواهیىەکاوی قضەکەر هادات ،بەڵکى
زۆرتر گریىگی بەواتای فەرَەهگی دەربڕیىەکان دەدات ،بەعىێً ئەو پەیىەهدییە لۆژیکیاهەدا دەگەڕێت،
کەواتای وعەو لۆژیک بەعێىەیەکی تىهدوتۆڵ بەیەکەوە دەبەصتێتەوە ،بۆیە دەبێت َەمیغە بیرمان
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دەدوێً.
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پێشەکی
ئەم لێهۆڵیىەوەیە  ،بە هاوهیغاوی (لهیهلچىن و جیاوازی هێىان گریماهەی
پێغەمی و واگهیاهدن) َەوڵێنە بۆ هاصاهدنو دیارینردوی صىىری هێىان دو
دیاردەی زۆر لەیەك هسیهی صیماهتیهی لە چىارچێىەی واتاصازی ڕصتەدا ،
ئەواهیػ گریماهە پێغەمی )(presuppositionو واگهیاهدن ). (entailmentئەم
دو دیاردەیە زۆر لێو هسینً ،زۆرجار زماههواهاهیػ بەیەلیان داهاون ،یان
ئەوەتە تێنەڵو بەیەلترییان لردوە ،لە لەڕاصتیدا ،دو دیاردەی جیاوازن،
َەر ئەمەظ پاڵىەرو َۆمار بى بۆ هىصینی ئەم تىێژیىەوەیە ،ئەم تىێژیىەوەیە
بەپێی ڕێبازی وەصفی و بە لەرەصتەی زماوی مىردی دیالێنتی لرماهجی
هاوەڕاصت ئەهجام دراوە ،لە پێغەلییەكو دوو بەظ پێو دێت ،بەش ی
یەلەم تەردان لراوە بۆ هاصاهدن و تایبەتمەهدیو جۆرەماوی گریماهەی
پێغەمی ،بەش ی دووەم تەردان لراوە بۆ هاصاهدنو بىارەماوی واگهیاهدن و
صىىری هێىان گریماهەی پێغەمی و واگهیاهدن .لە مۆتایغدا ئەهجام و لیضتی
صەرچاوەمان دراوەتەڕو .

پێغەلییەمان مۆمەڵە زاهیارییەلً ،لە قضەلەر پێغەمی گریماهەی ئەوە
دەمات ،لە گىێگر دەیاهساهێت و پێىیضتی پێیان هییە ،بۆیە بەعێىەیەمی
ڕاصتەودۆ باصیان هامات ،بەڵم گىێگر لەپەهای َەهدێو زاهیاری تری هاو
ڕصتەلەوە ،گریماهەی پێغەلییەمان دەدۆزێتەوە( .علی) 1111، 01
 ئەگەر مىرد چیای هەبىوایە لەمێژبى لەهاوچى بى .<< داگیرلەراوی مىردصتانو دوژمىاوی مىرد َەمیغە َەوڵیان داوە مىرد
لەهاو ببەنو مىردصتان داگیربنەن و مىردیػ بۆ پارێسگاری لە دۆی دەچێتە
چیامان و چیامان دەماتە پەهاگەی دۆی بۆ ژیانو عەڕلردن.
(فریگە) گریماهەی پێغەمی لەم داڵهەی دىارەوەدا دەبیيێت :
 -١فرێسی مات و فرێسی هاوی َەڵگری صیمای گریماهەی پێغەلین .
َ -٢ەر ڕصتەیەك ڕاصت بێت گریماهەی پێغەمی تێدایە .
-٣گریماهەی پێغەمی بۆ ڕصتەیەمی ئەرێ ،ڕصتەلە بنرێتە هەرێػ َەر َەمان
گریماهەی پێغەمی دەبێت ). (Livinson 170 ,1997

ئامانجی تىێژینەوەکە :
بەش ی یەكەم 

 ٢-١تایبەتمەندییەكانی گریمانەی پێشەكی
-١یەلێو لە تایبەتمەهدییە صەرەلییەماوی گریماهەی پێغەمی ئەوەیە ،لە
چۆن لەباری (حاڵەتی) ئەرێ بەدەصت دێً ،لە باری (حاڵەتی) هەرێػ
بەَەمان عێىە ئەرێییەلە بەدەصت دێت ،وەمى :

چەمكو واتای گریمانەی پێشەكی

2 ١-١
زاراوەی  presuppositionوعەیەمی ئیىگلیزییەو لە دو بەظ پێو َاتىوە): (per
لە بە واتای (پێػ) یان (بەرلە) دێتو ) (suppositionلە بەواتای (گریماهە)
یان (واداهان) دێت .بە فارس ی (از پیػ اهگاری) بۆ داهراوە .گریماهەی
پێغەلییەمان بریتین لە َەڵێىجاوی واتایەك لە دەربڕیيێهی دیارینراودا،
لەالیەن وەرگرەوە .چىهنە وەرگر گریماهەی پێغەمی بەلەبەرچاوگرتنی دەقی
گىتىەلەو زاهیاری دیارینراوی تر دەمات .
چەمهی گریماهەی پێغەلییەمان بىارێهی فراوان دەگرێتەوە ،لەواهە
زاهیاری گغتی دەوروبەری بارو داب و هەریتی مۆمەڵیەتی و پەیىەهدی هێىان
ئادێىەرانَ...تدَ .ەر گۆڕاهێو ،لە ئاڕاصتەی وەرگر دەلرێت ،گریماهە
دەمات ،لە لەالیەن بەرامبەرەلەی َەهدێو زاهیاری پێىیضت َەیەَ ،ەر
بۆیەظ ئاماژەی پێ هامات( .دزەیی )1111 ،111
گریماهە پێغەلییەمان صىدێهی زۆری بۆ ماهدوهەلردوی دىێىەر َەیە،
گریماهە پێغەلییەمان دیىێهی تری َەیە ،ئەویػ زاهیاری پێغیىەیە ،لە
وەرگر پغت بە زاهیارییەماوی پێغىی دەبەصتێت و زاهیارییە هەگىتراوەمان لە
ئاداوتً (دەق)ەلە َەڵدەَێىجێت .
لەم بارەیەوە (صتالىنر) دەڵێت 2پەیىەهدی لردن گىهجاو هابێت ،ئەگەر
َاوبەعەماوی ئاداوتً (هێرٍر و وەرگر) باگراوهدێهی َاوبەعیان هەبێت،ئەم
باگراوهدە پێىیضتە بۆ پەیىەهدینردهێهی صەرلەوتى ،ئەگەر ئەم باگراوهدە
هەبێت ،ئەوا زۆر زاهیاری عاراوە َەیە بەدەصت هایەت( .علی)1112,152 ،
گریماهە پێغەلییەمان صىدی زۆری بۆ ماهدوهەلردوی دىێىەر دواتریػ
پەیامێنە بۆ دىێىەر َهروَا ڕوێهی تریص ی َەیە ،ئەویػ پاشخاهە ،لە
گىێگر بە پغت بەصتن بە زاهیارییەماوی پێغىی دۆی ڕاصتییە هەگىتراوەمان
لێندەداتەوە لە دوتىێی دەقەلەدا دەرلپێدٍمات ،ئەم تىاهایەظ پێی دەوترێت
پاشخان ،لە پێغتر لە مێغهی مرۆڤدا َەبىوە ،لە ماتی ڕوبەڕوبىهەوەی
لەگەڵ گىتىە جۆراوجۆرەماهدا چاالك دەبێت( .دزەیی )1111، 111گریماهە

ئازاد جگەرەی تەرك لردووە .ئازاد جگەرەی تەرك هەلردووە .گریماهەی پێغەمی لە ڕصتەی یەلەم ئەوەیە ،لە ئازاد جگەرەی لێغاوە.
ڕصتەی دووەم هەرێی ڕصتەی یەلەمە ،بەڵم َەمان گریماهەی پێغەمی
ڕصتەی یەلەمی َەیە ،واتە بەهەرێ لردوی ڕصتەمان گریماهە پێغەلییەمان
وەك دۆیان دەمێيىەوە .
-٢گریماهەی پێغەمی دەلرێت َەر لە ڕۆهاوی ڕصتەلەدا بەدەصت بێت،
وەمى :
هەصریً َات (هەَات) بۆ زاههۆ .لەم ڕصتەی صەرەوەدا چ َاتبێت یان هەَاتبێت ،گریماهەی ئەوە دەمات،
لە (هەصریً) َەوڵی داوە بێتە زاههۆ ،ئەو گریماهە َەر لە ڕصتەلەوە
بەدەصت َاتىوە .
-٣تىاهای الدان ،داڵی صەرەمی لەبارەی الدان ئەوەیە ،لە گریماهەی پێغەمی
َەمى ماتێو لە دەوروبەری زماهیدا هامێىێتەوە( .کەریم ) 1111 ، 55
أ -لە َەهدێو ڕصتەدا ،لە بنەرەلە لەس ی یەلەم بێت و لردارەلەیص ی
هەرێ لرابێت ،ئەوا گریماهەی پێغەلیەلە صەرهاگرێت :
مً هازاهم ئازاد تاقینردهەوەلەی لردووە ،یان ها .ئەم ڕصتەیە ،گریماهەی ئەوە هامات ،لە ئازاد تاقینردهەوەی لردووە .
ب -ماتێو لە وتەیەك دەردەبڕدرێت َەهدێو زاهیاری دوهیایی دەریدەدەن،
لە گریماهەی پێغەلییەلە هەگىهجاوە ،وەمى :
-١هەرمین بەر لەتەواولردوی دىێىدهەلەی گریا .
-٢هەرمین بەر لەتەواولردوی دىێىدهەلەی مرد .
-٣هەرمین دىێىدهەلەی تەواولرد .
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ئەگەر  Aڕاصت بێت ئەوا  Bڕاصت دەبێت .ئەگەر َ Aەڵە بێت ئەوا َ Bەر ڕاصت دەبێت .-١پەرتىلەلە بدە بە ئازاد .
 -٢بە عێىەیەمی نهێنی پەرتىلەلە مەدە بە ئازاد .
 -٣پەرتىلەلە بدە بە ئازاد .
ڕصتەی یەلەم گریماهەی پێغەمی ڕصتەی صێیەم دەمات ،ڕصتەی
دووەمیػ لە هەرێی ڕصتەی یەلەمەَ ،ەمان گریماهەی پێغەمی ڕصتەی
یەلەم دەمات ،واتە ڕصتەی صێیەمیػ گریماهەی پێغەمی ڕصتەی دووەمە .
 ٢-٣-١گریمانەی پێشەكی دەرونی :قضەلەرو گىێگر لە ماتی لردەی
لێنگەیغتتىدا َەهدێو ئامادەماری دەرووی لە یەلتریدا دروصت دەلەن بۆ
گەیغتن بەو ئەهجام و پەیىەهدیەی مەبەصتیاهەو ،ئەم صازداهە دەروهییەظ
لە ڕێی گریماهە دەروهییەماهەوە دەبێت( .گریماهەی پێغیىەی صایهۆلۆژی
لردەیەلە بۆ بەمارَێىاوی ڕصتە ،بەمەبەصتی قضە لەصەرلردوی َەهدێو
زاهیاری لە گىماهیان لێ دەلرێت بەعنراوبً لەهێىان قضەلەرو
گىێگردا().محمىد  .)1112 ، 10ئەم جۆرە گریماهەیە پەیىەصتە بە دەرووی
هێرەرەوە .قضەلەر زاهیاری هىێ بەَۆی ئاصتی ڕولەش ی دروصتەلەوە بە
گىێگر دەبەدغێت .وەمى :
-١گىتی الی لەش باس ی هالەم .
 -٢پێت گىت الی لەش باس ی هەمات .
لە ڕصتەی ( )1 ،1گریماهەی دەروهییەلە ئەوەیە( ،دەبێت لەالی لەش
باس ی هەمات ،).بەڵم ئەو زاهیارییەی لە لە ڕێگا ئاوازەی ڕصتەلەوە گەیەهراوە
ئەوەیە( 2وا دەردەلەوێت لەالی لەصاوی تر باس ی لردبێت ).بەمەظ
گریماهەی پێغیىە دەروهییەلە لە هێىان قضەلەرو گىێگردا لە ڕێی ئاوازەی
ڕصتەلەوە دەگىازرێتەوە ،بەبێ ئاوازەلەظ گریماهەلە عىێنی دۆی دەگرێت.
لە گریماهەی پێغیىەی دەروهیدا ڕصتە پەیىەصتە بە دەوروبەرەوە بەَۆی
پابەهدبىهێهی بابەتیاهەوە بەو واتایەی جەدتی دەوروبەر بۆ ڕصتەلە لەصەر
مام بابەتە بێت ئەوا گریماهەلە ئەو حاڵەتە دەردەبڕێت .
٣-٣-١گریمانەی پێشەكی پڕاگماتیكی 2گریماهەی پێغەمی پڕاگماتیهی پغت
بە دەوروبەر دەبەصتێت ،واتە بۆ َەڵهێىجاوی گریماهەی پێغەمی پڕاگماتیهی
زاهینی مەبەصتی ،قضەلەر دەبێت بگەڕێتەوە بۆ ئەو دەوروبەرەی لە
گىتىەلەی تێدا ئەهجامدراوە .گریماهەی پێغەمی پڕاگماتیهی دەلرێت بە
چەهد جۆرێنەوە .
 ١-٣-٣-١گریمانەی پێشەكی بىن :بەعێىەمی گغتی گریماهەی پێغەمی بىن
لە زۆربەی فرێسە هاوییەماهدا َەیە ،لەم جۆرەدا قضەلەر بەَۆی ئەو فرێسە
هاویاهەی بەکاریاهدەَێىێت پابەهدبىوی دۆی بە بىوی ئەو عتاهەی لە هاویان
دەَێىێت ،دوپاتدەماتەوە بە َۆی ڕۆهاوی داوەهداریەتی و هاصراوی و
هەهاصراوی و فرێسی دیاردەرییەوە. (Yule 27 , 2011) ،

ڕصتەی یەلەم گریماهەی پێغەمی ڕصتەی صێیەم دەمات ،بەڵم ڕصتەی
دووەم گریماهەی پێغەمی ڕصتەی صێیەم هامات ،چىهنە ئەو گریماهە
پێغەلییەی بۆ ڕصتەی یەلەم دەگەڕێتەوە ،هاچێتە هاو زاهیارییەماوی ڕصتەی
دووەم ،چىهنە زاهیارییەماوی دوهیایی و ڕاصتییەمان (مەهتیق)ی هاو ڕصتەی
دووەم لهگهڵدا هامۆله ،ئەوەی لە ڕصتەی صێیەم بەڕاصتی دادەهێت .
پ -ئەو ڕصتە ئاڵۆزاهەی لە (ئەگەر ،دواتر ،یان ئەمە یان ئەمەَ...تد)
بەعداری لە ڕۆهاهیاهدا دەلەنَ ،ەهدێو جار گریماهەی پێغەمی
َەڵدەوەعێيىەوە .
 ئەگەر ئاراز ئۆتۆمبیلی َەبێت  ،حەز لە گەعت و صەیران دەمات .ئەم ڕصتەی صەرەوە گریماهەی پێغەمی ئەوە هامات ،لە ئاراز ئۆتۆمبیلی
َەیە .
ت -ماتێو ،لە بەڵگەی ڕاصتی پەیدادەلەیت و لەگەڵ گریماهەی
پێغەلییەلەدا بەراوردی دەلەیت ،گریماهە پێغەلییەلە َەڵدەوەعێتەوەو
هامێىێت.
پێػ ئەوەی دارا پۆصتی بەڕێىبەری وەرگرێت  ،لیضتی هاوی بەڕێىبەرەگەهدەڵەمان لە ڕۆژهامەدا باڵولرایەوە.
ئەم ڕصتەیە گریماهەی پێغەمی ئەوە هامات ،لە دارا هاوی لە لیضتی
بەڕێىبەرە گەهدەڵەماهدا بێت .
ج -لەڕصتەی پرصیارو فەرماهدا ،گىێگر لە بە هەرێ وەڵمی قضەلەر
دەداتەوە دەتىاهێت گریماهەی پێغەمی ڕصتەلە َەڵبىەعێيێتەوە و پەیىەصت
هەبێت بەدەوروبەری گىتىەلەوە و هەچێتە ژێر باری ڕاصتیو هاڕاصتی ئەو
گریماهە پێغەلییەی ،لە ڕصتەلە لەدۆی دەگرێت .
دارا 2ئەو پارەیەی دزیىتە بیهێىەوە .هەصریً 2مً لە ماڵەوە بىوم و ئێضتا َاتىمەتە دەرەوە .هەصریً لە وڵمی دارای داوەتەوە گریماهەی پێغەمی ڕصتەلەی
َەڵىەعاهدۆتەوە ،لە پارەی دزیىە .
٣-١جۆرەكانی گریمانەی پێشەكی
گریماهەی پێغەمی بە پێی صروعت و مەبەصتیان بۆ چەهد جۆرێو دابەظ
دەبێت لە دیارتریيیان :
١-٣-١گریمانەی پێشەكی سیمانتیكی :ئەم چەعىە گریماهە لە ئاصتی واتای
ڕصتەماهدا ماردەمات و یەلێنە لە پەیىەهدییە صیماهتینییەمان بە
عێىەیەك ،لە تەهگاوتەهگی لەگەڵ فرێسەماوی هاو ڕصتە(فرێسی هاوی  ،فرێسی
ماری)دا َەیەَ .ەروەَا گریماهەی پێغیىەی صیماهتیهی صیما
صیماهتینییەماهیػ دەریدەدەن ،لە ئەمەظ ئەمە دەگەیەهێت َەر
صیمایەك بە عاراوەیی گریماهەیەمی پێغەمی َەیە .وەمى :
پیاو+{ 2مرۆڤَ+ ،ەراظ+ ،هێر+ ،عاقاڵ+ ،بیرلردهەوە}
گریماهەی پێغەمی صیماهتیهی پغت بە بەَای ڕاصتی لێنضیمە
صیماهتینییەمان دەبەصتێت و زاهیاری لە دەوروبەرەوە وەرهاگرێت ،بەڵهى
پغت بە زاهیارییەماوی هاو ڕصتە دەبەصتێت .
زاها(صتراوش) یاصایەمی بۆ گریماهەی پێغەمی داها :

ئازاد و مىداڵەماهیم دیت .<<ئازاد ژوی َەیە و مىداڵیغیان َەیە .
<<لە مىداڵێو زیاتری َەیە .
<<ئازاد لەگەڵ ژهەلەی دێتە دەرەوە .
٢-٣-٣-١گریمانەی پێشەكی ڕاستەقینەَ :ەهدێو لردار َەن ،گریماهەی
پێغەمی ڕاصتەقیىە دەبەدغً ،چىهنە ئەو زاهیارییەی لە لە دوای

Page 80

Journal of the University of Garmian 8 (3), 2021

دەداتە صەر،بەمەبەصتی هاصیىەوەی لەالیەن گىێگرەوەو عیکردهەوەی ،بەو
پێیەی ئەو دەیەوێت ،ڕصتەکە گەیەهراوبێت( .مەحمىد .)٢٠٠٦ ،110
 کەم بذۆ بازیاتر قەڵەو هەبیت.>> تۆ قەڵەویت.

لردارەلەوە دێت وەمى ڕاصتییەك مامەڵەی لەگەڵدا دەلرێت( .کەریم ، 02
)1111
َەمىو لەش دەزاوێ ،لە گەهدەڵی لەهاو دام و دەزگاماوی حهىمەتدا َەیە .لەم ڕصتەیەدا ئەو زاهیارییەی لە لە دوای لرداری (دەزاوێ) َاتىوە
بەڕاصت گریماهە دەلرێت ،واتە گەهدەڵی لەهاو دامو دەزگاماوی حهىمەتدا
َەیە.
 ٣-٣-٣-١گریمانەی پێشەكی ڕۆنانی :لەم حاڵەتدا ڕۆهاوی ڕصتەیەمی دیارینراو
وا عیدەلرێتەوە لە بەعێىەیەمی صیضتەماتێهی پێغگریماهەی ئەو بەعەی
ڕۆهاوی ڕصتەلە دەمات لە ڕاصتە .هێرەر ڕۆهاهێهی لەم جۆرە بەماردێنێ بۆ
مامەڵەلردن لەگەڵ زاهیارییەلەدا ،بەجەدتنراوەیی دروصتە و وەرگریػ
پێغگریماهەی دروصتی ئەو زاهیارییەی لێدەمات ،ئەم چەعىە بۆ ئەو
گریماهەیە بەماردەَێنرێت ،لە لە ڕصتەی پرصدا َەیە ،بەتایبەتی ڕصتەی
پرصیار لە لە وعەی پرش پێنهاتبێت ،ئەو زاهیارییەی دوای وعەی پرش دێت
وەك گریماهەی ڕاصتەقیىە مامەڵەی لەگەڵدا دەلرێت( .کەماى )1111،115
وەمى :
لەی دىێىدهەلەت تەواولرد؟<<دىێىدوی تەواولردوە .
 ٤-٣-٣-١گریمانەی پیشینەی ناڕاستەقینە:لەم جۆرە گریماهەیەدا کۆمەڵە
فرێسێک دێً و گریماهەی پێغەکی ئەوەدەکەن ،کە زاهیارییەکی دیاریکراو و
دروصت هییە،واتە گریماهەی پێغەکی هاڕاصتەقیىەی زاهیاری ڕصتەکە
دەکەن .ژمارەیەک کرداری وەک (دەوبیىین  ،وازاهین  ،واپیغاهدان  ،واداهان
 ،تەصەورکردنَ...تد) .گریماهەی پێغەکی هاڕاصتەقیىە دەبەدغً واتە ئەو
زاهیاریاهەی دەکەوێتە دوای کردارەکاهەوە بەعیىەیەکی هاڕاصت گریماهە
دەکرێً.)Yule 29 , 2011(.
 لە دەوهمدا بى کىرد بى بى بە دەوڵەت. ٥-٣-٣-١گریمانەی پێشەکی دژە واقیع:ڕصتەی مەرجی و گىماهیی ئەم
چەعىە گریماهەی پێغەکی دروصتدەکەن.لێرەدا ئەم گریماهەیە هەک تەنها
َەڵەیە ،بەڵکى دژ بەڕاصتیغە بەو واتایەی لە پلەی هالۆژیک بىهەکەیدا
گریماهەی پێغیىەی هاڕاصتەقیىە زیاترەو صىىری بەصتىەوەی قضەکەر
بەدەوروبەرو دوهیاوە پچراوە ،و بەعێىەیەک َیچ مەودایەکی بۆَاتىەدی
هەَێغتۆتەوە(.محمىد .)٢٠٠٦ ،
 ئەگهر ئازاد بیذىێىدبىایە دەبى بەدکتۆر.>>ئازاد هەیذىێىدوە.

بەش ی دووەم:
 ٢-١واگەیاندن() Entailment
لە هێى پەیىەهدییە واتاییەماهدا ،زۆرلەم باش لەم پەیىەهدییە دەلرێت،
زۆربەیان لە َەردو ئاصتی وعەو ڕصتەدا دەردەلەون ،بەڵم ئەم پەیىەهدییە
واتاییە تەنها لە ئاصتی ڕصتەدا دەردەلەوێت .بەعێىەمی گغتی ئەم
واگهیاهدهه پەیىەهدی هێىان دو ڕصتە دیاریدەمات لە چەمهی یەلێنیان
پەیىەصتە بە چەمهی ئەویتریاهەوە( .چەمهی ڕصتەیەك پەیىەصتە بە چەمهی
ڕصتەیەمی تر بەدەربڕیيێهی صادەتر ،ڕصتەی (أ) پەیىەصتە بە پغتڕاصت
لردهەوەی ڕصتەی (ب) ().صفىی )1301 ،135لەم ڕووەوە با تەماعای
ڕصتەی 1و  1بنەیً : .
 -١أ -پغیلەلەی بەَرام زاوە.
ب -پغیلەلەی بەَرام مێیە .
 -٢أ -هەَەهگ عیر دەدات بە بەچنەلەی .
ب -هەَەهگ مەمندارە .
بەصەرهج دان لە همىهەماوی ()1و ( )1دەتىاهین پەیىەصتی واتایی ،پەیىەهدی
هێىان چەمهی ڕصتەمان بساهین ،لە لەصەر بىەمای َەلىمەرجی تەواوماری و
پێىیضتێتی وعەمان بەیەلترییەوە ،وەصتاوە .لە همىهەی ()1دا مەرجی
پێىیضت بۆ (زان) (مێ بىن)ە .لە ڕصتەی ( )1دا عیردان دەبێت مەرجی
(مەمندار)ی َەبێت .
ئاصتەماوی زمان و داهە زماهییەمان ،ماریگەرییان لەصەر دروصت بىن و
پەیدابىوی پەیىەهدییە واتاییەمان َەیە ،واگهیاهدن (دیاردەیەمی صیيتالس ی و
فەرَەهگییە( ).احمد )1110 ،111بەو ماهایە دیاردەیەمی صیيتالضییە ،لە
تەنها لە چىارچێىەی ڕصتەدا دەبینرێت ،ڕصتە وەك یەلەیەمی واتایی
صەربەدۆ تەماعا دەمات .
زۆرجار بۆ لێنداهەوەی واتای ڕصتەیەك بەتەنها بە مۆرفێم و وعە هاگەیىە
ئەهجام ،بۆیە دەبێت ڕصتە دۆی وەك یەلەیەمی واتایی صەربەدۆ وەربگریً.
ڕصتە صەرباری ئەوەی ،لە داوەوی ڕۆهاهێهی ڕێسماهییە ،ڕۆهاهێهی واتایی
بەَێزیص ی َەیە ،بەجۆرێو (َەمى ماتێو واتای ڕصتە لەمۆی واتای وعەمان
پێو هایەت ،بەڵهى زۆرجار ڕصتە واتای وعە دیاریدەمات( .صیما وزیرهیا ،11
 )1311واتای َەمى وعە پێنهێىەرەماهیػ پێنەوە یەك چەمهی گغتی
دەدەن ،ئەم چەمنەظ َەهدێو جار دەبێت بە زیاتر لە چەمنێو ،ماتێنیػ
قضە لەصەر پەیىەهدی هێىان ئەو چەمنە جیاوازاهە دەلەیً.
دەچیىە صەر باصنردن لەپەیىەهدییە واتاییەمان لە چىارچێىەی ڕصتەدا ،لە
یەلێو لەو پەیىەهدییاهە واگهیاهدهه.
 -٣أ -باومی ئەم دىێىدمارە لە عەڕی داعغدا عەَیدلرا .
ب -باومی ئەم دىێىدمارە مردوە .

 ٦-٣-٣-١گریمانەی پیشەکی لێکسیکی(فەرهەنگی):بەکارَێىاوی فۆڕمێکی
جەدتکراوە کاتێک ،کە بەواتای جەدتکراوەیی بەکارَاتبێت ،بێگىمان کاتێک
کە وعەکە لە ڕوی فەرَەهگییەوە ئەم واتایە بگەیەهێت ،ئەمجۆرە گریماهە
لەم کرداراهە دەکەوێتەوە(تىاهین  ،وازَێىان  ،دەصتکردن بە ،بڕیەوە ،
کۆتایپێهێىا ،دەصتی پێکرد َ...تد( .).کەماى )٢٠٠٩ ،
 ئاراز فێری عىفێری بىە.>>ئاراز عىفێری دەزاهێت.
 ٧-٣-٣-١گریمانەی پێشەکی شاراوە(متبى) :پابەهدبىهەکاوی ئەم چەعىە
گریماهە زیاتر بەدەوروبەرەوەیە ،کە تێیدا قضەکەر زیاتر جەدت لەصەر
دەوروبەر دەکات و لەهاو ڕصتەدا زیاتر مەبەصتێکی دیاریکراوی َەیەو جەدتی

Page 81

Journal of the University of Garmian 8 (3), 2021

ب -پغیلەلە مێیە .
صیمای {+عیردەر} پەیىەصتە بە صیمای {+مێ}وە ،ئەم پەیىەصت بىهە
َەمیغەییە و هاعێت ،ڕوهەدات ،واتە هاش ێ صیمای {+مێ} بگۆڕیً بۆ {-مێ}.
بەمەظ پەیىەصت بىوی واتایی لەڕێگەی صیما واتاییەماهەوە دروصت دەبێت
و َەر لەم ڕێگەیەعەوە دەهاصرێتەوە .
-٦أ -مۆترەلەی ئازاد َێلنەی لرد .
ب -مۆترەلەی ئازاد مێیە .
مەرجی (َێلنەلردن) (مێبىن)ە ،بۆیە ڕصتەی یەلەم پەیىەصتە بە واتای
ڕصتەی دووەم ،ئەمەظ لە ڕێگەی صیما واتاییەماهەوە دیاریدەلرێت .ئەمە
دەبێت لەصەر بىەمای لۆژیهی بێت ،واتە لۆژیو صەملاهدویەتی لە مەرجی
َێلنە لردن مێبىهە .بەپێچەواهەی گریماهەی پێغەمی لە مەرج هییە ئەم
بىەما لۆژینییەی َەبێت .بەهمىهە :
-٧أ -دىعنەلەی ئازاد عىی لرد .
ب -ئازاد دىعهی َەیە .
لێرەدا مەرج هییە لە لە فەرَەهگدا وعەی ئازاد َەڵگری صیمای { +دىعو}
بێت .بۆیە ئەمە دەبێتە گریماهەی پێغەمی هەك واگهیاهدن .بەڵم تاڕادەیەك
لەیەلترییەوە هسینًَ ،ەربۆیە (لۆژیو هاصان بەپێچەواهەی زماهىاصان لەو
باوەڕەدان لە واگهیاهدن جۆرێنە لە گریماهەی پێغەمی ().صفىی،113
 .)1301بەڵم زمان هاصان َەریەلەیان بەدیاردەیەمی صەربەدۆ لە
چىارچێىەی پەیىەهدییە واتاییەمان لە ئاصتی ڕصتە دادەهێن .

واتا و چەمهی ڕصتەی (-3ب) پەیىەصت بە ڕصتەی (-3أ) و ڕصتەی (-3أ)
چەمهی ڕصتەی (-3ب) دەگەیەهێت .ئەمە لەچىارچێىەی پێنهاتەیەمی
صیيتالضیدا ڕودەدات .
ماتێو دەوترێت ،پەیىەصت بىوی واتایی دیاردەیەمی فەرَەهگییە ،مەبەصت
لێی ئەوەیە ،لە لێنضیمێهی فەرَەهگی وەمى وعە ئەم دیاردەیە دروصت
دەمات ،بەهمىهە :
 -٤أ -مەیمىن عیر بە بێچىوەلەی دەدات .
ب -مەیمىن مەمندارە.
لێنضیمی (عیردان) پەیىەصت بە چەمهی لێنضیمی (مەمندار)بىهەوە.
(عیردان) واتای ئەوەظ دەگەیەهێت لە (مەمندار)ە ،بەڵم بەپێچەواهەوە
مەرج هییە .بۆیە َەم ڕەَەهدی صیيتالس ی و َەم ڕەَەهدی فەرَەهگی ڕۆڵ
لە دروصتنردوی ئەم پەیىەهدییە واتاییە دەبینن .ئەمە دەعێت لە گریماهەی
پیغەلیغدا َەبێت ،بەڵم دەبێت پەیىەهدی هێىان ئەم دو چەمنە
تەواوماری بێت و لەصەر بىەمای لۆژیو بێت ،حەتمی و پێػ مەرج بێت،
بەهمىهە (عیردان) دەبێت و پەیىەصتە بە (مەمندار)ییەوە ،بەڵم ماتێو
دەوترێت :
-٥أ -ئازاد هامەیەمی لە َەولێرەوە بۆ هاردم
ب -ئازاد لە َەولێرە .
هاردوی هامە لە َەولێرەوە مەرج هییە ،ئازاد َەر لە َەولێر بێت ،بەڵهى دەش ێ
تەهیا لەو ماتەدا لە َەولێر بىوبێت .بۆیە لە پەیىەصت بىوی واتایییدا
َەمیغەییە ،بەڵم لە گریماهەی پێغەلیدا دەش ێ ماتی بێت .

واگهیاندن
 ٣-٢هۆكارەكانی 
مۆمەڵێو َۆمار َەن ،لە دەبىە َۆی دروصت بىن و دیارینردوی
واگهیاهدن و تەهاهەت َەهدێ جار ئەم َۆماراهە لە گریماهەی پێغەلیص ی
جیادەماتەوە :

واگهیاندن .
 ٢-٢سیمای واتای و 
َەمى لێنضیمێو داوەوی صیمای دۆیەتی ،صیمامان لەصەر بىەمای دواهەیی
binaryجەمضەرگیر دیاریدەلرێً لە بە هیغاهەی ( )- ،+وێىادەلرێت.
بەعێىەمی گغتی مەبەصت لەصیما واتاییەمان یەلەی بەرامبەریو بچىلتریً
پێنهێىەری چەمهی وعەلەیە( .صفىی )1302 ،15دیارینردوی صیمامان تەنها
پەیىەصت هییە بە وعەمان ،بەڵهى بچىلتریً یەلەظ لە فۆهێمەماهً
داوەوی چەهد صیمایەلً لە دەبىە پێنهێىەری فۆهێمەلە .وەمى :
ب = {+مۆوضۆهاهت + ،گڕ + ،لێىەمی{
ئەمە بۆ َەمى داهەیەك دروصتە ،لەواتە َەر داهەیەك چەهد پێنهێىەرێهی
َەیە ،لە بەو پێنهێىەراهە دەگىترێت صیما .لە ئاصتی فەرَەهگیغدا یەلە
فەرَەهگییەلە داوەوی چەهد صیمایەمی صەرەلین ،لە ئەم صیمایاهە دەبىە
تەواولەرو پێنهێىەری چەمهی وعەلە ،بەهمىهە :
ماهگا = {+گیاهلەبەر +مێ+ ،عیردەر{
ئەماهە صیمای صەرەلین دەعێت ،صیمای تری الوەلیص ی َەبێت ،بەپێی
بەمارَێىان و دەوروبەر ،لە دەبً بە صیمای صەربار و تىێهڵە واتا دروصت
دەلەن .بەهمىهە {+زۆردۆری {.
ماتێو مرۆڤَ ،ەریەك لەم یەلە فەرَەهگییاهە بەماردەَێىێت ،بەپێی
مەبەصت یەلێو لە صیمامان زەق دەماتەوە ،بەڵم لەگەڵ ئەوەعدا
صیماماوی تر ئامادەییان َەیە ،پەیىەصت دەبً بەیەلترییەوە ،ئەم پەیىەصت
بىهە لە صیما صەرەلیەماهەوە صەرچاوەی گرتىوە و بەعێهی داهەبڕاون
لەیەلتری بۆیە پەیىەصت بىهە بەیەلترییەوە .بەهمىهە :
-٥أ -پغیلەلە عیر دەدات بە بەچنەماوی

 ١-٣-٢ڕاستی و ناڕاستی
ئەو ڕصتاهەی لە دەبىە واگهیاهدن ڕاصتی و هاڕاصتییان پەیىەصتە بە
یەلترییەوە ،بۆ همىهە :
-٨أ -باومی َەڵۆ تیرۆرلرا.
ب -باومی َەلۆ مردووە .
ئێمە دەزاهین ڕصتەی (أ) پەیىەصتی واتایی ڕصتەی (ب)یە ،بەواتایەمی تر
(ڕصتەی (ب) ئەهجامی ڕصتەی (أ) دیاریدەمات ،ڕاصتی ڕصتەی (أ) ڕاصتی
ڕصتەی (ب) دەگەیەهێت و هاڕاصتی ڕصتەی (أ) هاڕاصتی ڕصتەی (ب)
دەگەیەهێت( ).احمد .)1110 ،120بەڵم لە ڕصتەیەمی وەمى :
-٩أَ -اوصەری الهە مامۆصتایە .
ب -الهە َاوصەر دارە .
لە ڕصتەی (أ)ەوە پیغبينی گریماهەی ڕصتەی دووەم دەلەیً .بەڵم ئەگەر
ڕصتەی یەلەم ڕاصت بێت ،ئەوا ڕصتەی دووەمیػ ڕاصتە ،ئەگەر ڕصتەی (أ)
هاڕاصت بێت ،مەرج هییە و هابێت ڕصتەی (ب) هاڕاصت بێت ،چىهنە َەبىوی
مێرد مەرج هییە بە مامۆصتایەتییەوە .ئەمە جیاوازی گریماهەی پێغەمی و
واگهیاهدهه .
٢-٣-٢پەیىەندیی واتایی
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َەهدێ لە پەیىەهدییە واتاییەمان َۆمارن بۆ دیارینردوی واگهیاهدن،
بەتایبەتی َایپۆهیمی لە دۆی (پەیىەهدییەلە لە هێىان ڕەگەزە تایبەتی و
گغتییەماوی فەرَەهگدا ،بە واتایەمی تر لەم پەیىەهدییەدا وعەیەك دەش ێ
چەمهی وعەیەمی تر لەدۆی بگرێت ().مدرس ی )111،1302بۆهمىهە وعەی
(گىڵ) َەمى وعەماوی تری وەمى (هێرگس ،هازهاز ،بەیبىنَ...تد) لەدۆدەگرێت،
لهَهمان مات ،بە مۆَایپۆهیمی دۆی( ،گىڵ)یػ دەبێت بە َایپۆهیم .
 -١٠أ -گىڵ بۆوی دۆعە .
ب -هێرگس بۆوی دۆعە .
(گىڵ) َایپۆهیمە و (هێرگس) مۆَایپۆهمە ،بەَۆی ئەم دو وعەیە ،واگهیاهدن
لە هێىان ڕصتەی (أ) و (ب) دروصت بىوە .ڕاصتی و هاڕاصتی َەریەلێنیان
یەلضاهە بە ڕاصتی و هاڕاصتی ئەویتریان .

ئەم دو دیاردەیە َەردولیان دەچىە چىارچێىەی پەیىەهدییە واتاییەمان لە
ئاصتی ڕصتەدا ،واتای ڕصتەیەك دەش ێ پێػ گریماهەی واتای ڕصتەیەمی
ترمان بداتێ ،یان دەش ێ واتای ڕصتەیەك پەیىەصتی واتای َەبێت ،لەگەڵ
واتای ڕصتەیەمی ترداَ ،ەمان عت بگەیەهێتَ( .ەردوو دیاردەلە لت و مت
وەك یەك هین ،واتە بەعێىەیەمی صیماهتیهی َەریەلە و بۆعاییەك
پڕدەماتەوە ،بۆیە دەلرێت صىىرێهی دیار لە هێىاهیاهدا بنێغرێ().احمد، 151
 )1110بەم پێیە َەهدێ لێنچىن لەهێىاهیاهدا َەیە ،صەرباری بىوی َێڵێهی
جیالەرەوە لە هێىاهیاهدا .
ئەوەی لە ئەم دو دیاردەیە جیا دەماتەوە ئەوەیە لە لەهێىان ئەو دو
ڕصتەی لە دەبىە پەیىەصتی واتایی(واگهیاهدن) ،پەیىەهدیەلە لە ڕوی
صیماهتینییەوە حەتمەیەتی تێدایە ،واتە ئەگەر (ڕ )1ڕاصت بێت ،حەتمەن
دەبێت (ڕ )1ڕاصتبێت ،ماتێو لە (ڕ )1هاڕاصت دەبێت حەتمەن (ڕ)1
هاڕاصت دەبێت .بەڵم ئەم حەتمییەتە لە گریماهەی پێغەلیدا هییە ،چىهنە
لەوێدا واتای (ڕ )1بە َۆی (ڕ)1ەوە پێغبینی دەلرێت ،بەڵم حەتمەییەت
هییە ،دەش ێ واتای یەلێنیان ڕاصت بێت و واتای ئەوەی تریان هاڕاصت بێت.
بۆیە َەر لەصەر ئەو بىەمایەوە دەتىاهین بڵێین پەیىەصت بىوی واتایی
صىىردارترە لە گریماهەی پێغەمی ،چىهنە دەش ێ گریماهەی پێغەمی واتای
پڕاگماتیهی و لێنداهەوەی بەپێی دەوروبەر تێبنەوێت ،بەڵم ئەمە لە
پەیىەصت بىوی واتاییدا ڕوداوی زۆر دەگمەهترە ،چىهنە (جگە لە ڕاصتی و
هاڕاصتی گىهجاوی و هەگىهجاویػ لە گریماهەی پێغەلیدا دێتە ئاراوە،
گىهجاوی و هەگىهجاوی پەیىەصتە بە دەوروبەرو چىارچێىەی قضەلردهەوە،
لە ئەمەظ وەك واتایەمی پڕاگماتیهی لێنداهەوەی بۆدەلرێت( ).بڕواهە2
صفىی )1301 ،132بۆیە لە پەیىەصت بىوی واتاییدا هاگەڕێیىەوە بۆ ملتىرو
دەوروبەری هازماوی ،بەڵهى زیاتر دەگەڕێیىەوە بۆ لۆژیو ،بەپێچەواهەی
گریماهەی پێغەمی لە زۆرجار پێىیضتە بگەڕێیىەوە بۆ ملتىرو زاهیارییە
هازماهییەماهمان تاوەمى واتای ئەم دو ڕصتەیە گریماهە بنەیً .
لە پەیىەصت بىوی واتاییدا ،ڕیغەیەمی فەرَەهگی قىڵ واتامان پێنەوە
پەیىەصت دەماتَ ،ەربۆیەظ هاعێت ،و پێىیضتە واتامان حەتمیەت بً،
واتە لە ڕوی ڕاصتی و هاڕاصتی و َەرگیز پێچەواهە هابىەوە .بەڵم ئەم ڕیغە
فەرَەهگییە بە َێزە لە گریماهەی پێغەلیدا َەصت پێىالرێت ،بۆیە زۆرجار
ئاوەژوبىهەوە ڕودەدات .

٣-٣-٢ڕۆنانی ڕێسمانی
قضهلهر بهڕێگای جۆراوجۆر دٍتىاهێت واتای دۆی بگهیههێت  ،ئەمەظ
پەیىەهدی بە ڕۆهاوی ڕصتەوە َەیەَ ،ەهدێ جار لە هێىان ڕۆهاهە جیاوازەماوی
یەك ڕصتەدا واگهیاهدن(ئیيتێڵمێيت) دروصت دەبێت ،وەمى :
 -١١أ -پۆلیط دزەلەی دەصتگیرلرد .
ب -دزەلە لەالیەن پۆلیضەوە دەصتگیرلرا .
ڕصتەی (أ) بە فۆڕمی دیار َاتىوە ،ڕصتەی (ب) بە فۆرمی هادیاری َاتىوە.
بەڵم لە هێىان چەمهی َەردو ڕصتەلەدا پەیىەصتی واتایی َەیە( .ئەو
لێنچىهەی لە هێىان ڕۆهاوی دیارو هادیاردا َەیە دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی لە
بەعداراوی مارەلە لە َەردو بارەلەدا َەمان ئەرمی واتایی جێبەجێدەلەن،
َەرچەهدە پەیىەهدی ڕێسماوی و عىێنی دۆعیان بگۆڕن ().بەرزهجی، 02
 )1110لەڕوی لۆژیهی دروصتی و هادروصتی ئەگەر (أ) دروصت بێت ،ئەوا
(ب)ظ دروصت دەبێت .بەپێچەواهەعەوە ،بۆیە ئەمەظ بەجۆرێو لە
واگهیاهدن دادەهرێت .
٤-٣-٢داڕشتنە وە ()paraphrese
داڕعتىەوە ،مەبەصت لێی ڕۆهان و دروصتنردهەوەی فۆڕمێهی ترە ،لەو
فۆڕمەی لە لەبەردەصت دایە ،لە بە زۆری لە چىارچێىەی ڕصتە و دەقدا
دەبێت .بەواتایەمی تر (لردەیی یان ئەهجامی دروصتنردوی عێىەی جیاوازە
لەڕصتەیەك یان دەقێو بەبێ گۆڕینی واتای ڕصتەلە یان دەقەلە)
(چگنی )1301 ،335لە هێىان ڕصتە و دەقە پارافرێسلراوەماهدا پەیىەصت
بىوی واتایی(واگهیاهدن) َەیە ،دەبێت َەمان واتا َەبێت ،واتالەظ
پەیىەصت بً بەیەلترییەوە ،واتای َەر یەلێنیان واتای ئەوەی تریػ
بگەیەهێت .وەمى :
 -١٢أَ -ەواڵی مەرگت گریاهدمی .
بَ -ەواڵی مەرگت منی َێىایە گریان
ئەگەر ڕصتەی (أ) لۆجیهی بێت و دروصت بێت ،ئەوا ڕصتەی (ب)ظ لۆجیهی
و دروصتە ،بەپێچەواهەعەوە ،چىهنە پەیىەهدی واتایی پەیىەصت بىوی
واتایی لەهێىان ئەم دو ڕصتەیەدا َەیە ،لە بە ڕێگەی پارافرێس داڕێژراون .
واگهیاندن () Entailmen
٤-٢پەیىەندی نێىان گریمانەی پێشەكی و 

Page 83

Journal of the University of Garmian 8 (3), 2021

مدرس ی ،فاطمه ،)1302( ،از واج تا جملە فرَىگ زباوغىاس ی-دصتىری ،چاپ اوى ،وغر چاپار ،تهران.
صفىی ،مىرظ  ،)1301(،هگاهی بە (از پیػ اهگاری) از دو چغماهداز ،هامە مفید ،عمارە بیضت و َغتم ،زمضتان  ،1301تهران.
صفىی ،مىرظ ،)1302( ،فرَىگ تىصیفی معنی عىاس ی ،چاپاوى ،فرَىگ معاصر ،تهران .
 صفىی ،مىرظ ،)1301( ،در امدی بر معنی عىاس ی ،چاپ صىم،اهتغارات صىرەمهر ،تهران.
-صیما وزیرهیا ،)1311( ،زبان عىادت ،چاپ اوى ،وغر قگرٍ ،تهران.

دەرەنجام :
-١پەیىەصت بىوی واتایی(واگهیاهدن) و گریماهەی پێغەمی دو دیاردەی واتایین
لە ئاصتی ڕصتەدا دەردەلەون ،لە واتای ڕصتەیەك دەبێتە َۆی زاهین و
گەیاهدوی واتایی ڕصتەیەمی تر ،بەجۆرێو لە َەردولیاهدا ڕصتە وەك
یەلەیەمی واتایی صەربەدۆ تەماعادەلرێت ،بەڵم گریماهەی پێغەمی
دەگەڕێتەوە بۆ زاهیاری مۆن ،بەڵم مەرج هییە ئەو زاهیارییە ڕاصتی ڕەَای
َەبێت ،و الی َەمى قضەلەرێنػ َەمان عت بێت .بەڵم لە پەیىەصت
بىوی واتاییدا(واگهیاهدن) ،واتای ڕصتەمان پەیىەصتە بە ڕاصتی ڕەَاوە،
دەبێت الی َەمى قضەلەران وەمى یەك بێت ،پغتی بە ڕاصتی ڕەَا
بەصتبێت ،ئەم ڕاصتییە ڕەَایەظ لەڕێگەی صیمای فەرَەهگییەوە دروصت
بىبێت و مەرجە صیمالەظ هەگۆڕو جێگیر بێت .
-٢پەیىەصت بىوی واتایی مار لەصەر صیمای واتایی فەرَەهگی وعەمان
دەمات ،بەجۆرێو لە صیمایەمی واتایی لە واتای َەردو وعەلەدا ڕەَا
(حەتمی)بێت .
-٣پەیىەصت بىوی واتایی(واگهیاهدن) پەیىەصتەبە لۆژینەوە بۆیە دەش ێ
بڵێین پەیىەهدییەمی لۆژینییە ،لە هێىان دو دەربڕاوی صیيتالضیدا ،بەجۆرێو
لە یەلە فەرَەهگییەمان لە چىارچێىەی صیيتالضدا پیغاوی دەدەن .بۆیە
پەیىەهدی فەرَەهگ و صیيتالط لەم دیاردەیەدا ڕۆڵی بەرچاوی َەیە .
-٤لە پەیىەصت بىوی واتاییدا ،واتای فەرَەهگی ڕۆڵ دەبیيێت واتای دەوروبەر
و ملتىرو بارلراو ئەو گریىگییەیان هییە ،چىهنە لەصەر بىەمای زاهیاری پێغتر،
لە لە فەرَەهگی صەرەمی و گغتی مێغندا تۆمارلراوە ،دەزاهێت لە ئەم
ڕصتە و دەربڕاواهە چ دەگەیەهً و دورە لە تێڕواهینی دەوروبەر و دىد .
لیستی سەرچاوەکان
دزەیی،عبدالىاحید مغیر ،)٢٠١١( ،زاوضتی پڕاگماتیک،چاپذاهەیپاکَ،ەولێر.
علی،عێرزاد صبری،)٢٠١٤(،پڕاگماتیک،چاپذاهەی حاجی َاعمَ،ەولێر..Stephen C. Levinson,(1999),Pragmatics,teice,Combridge,،-Goerge Yuie,(2011), Pragmatics,چاپ اولی  ،چاپذاهه هقرٍ فام
محمىد،ئاڤێضتا کەماى،)٢٠٠٦(،پڕاگماتیکی ڕصتەی پرصیارو فەرمانلەدیالێکتی کرماهجی دىارودا،هامەی ماصتەر،کۆلێژی زمان،زاهکۆی صلێماوی.
علی،بەکر عىمەر،)٢٠٠٠(،میتافۆڕ لەڕواهگەی زماهەواهییەوە،هامەیدکتۆرا،کۆلێژی زمان،زاهکۆی صلێماوی،
کەریم،عىمەر محمىد،)٢٠٠٩(،صیمای پڕاگماتیکی و صیماهتیکی گریماهەپێغەکییەکان،هامەی دکتۆرا،کۆلێژی زمان،زاهکۆی کۆیە.
کەماى،دیار علی،)٢٠٠٩(،گىتاری صیاس ی کىرد لەڕواهگەیپێغگریماهەکاهەوە ،هامەی دکتۆرا،کۆلێژی زمان ،زاهکۆی صەڵحەددیً.
ەرزهجی ،فەرەیدون عەبدوى ،)1110( ،هادیاری ،لێهۆڵیىەوەیەمی بەراوردماریلە هێىان دوو زاری مىردیدا ،بەڕێىبەرایەتی چاپ و باڵولردهەوەی صلێماوی،
صلێماوی.
احمد ،محمىد فتح هللا  ،)1110(،واگەیاهدن لە زماهدا ،گۆڤاری زاههۆی
صلێماوی بەش ی  Bژمارە ( )12تغرینی یەلەم ،صلێماوی.
چگنی ،ابراَیم ،)1301( ،دائرە املعارفی زبانو زبانها ،چاپ اوى،داهیغگاە لرصتان ،وغر بهىام ،تهران.
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