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َى ( ) 1996بشِواناًةى بةكاهؤسيؤطى هة (صًاى و ئةدةبى كوسدى)دا هة صانلؤى طويٌَانى بةدةطتًيَهاوة،
تويَزةس طاه
َى ( )2002بشِواناًةى ًاطتةسى بة ناونيؼانى (دابةػبوونى كشداسى هيَلذساو هةسِووى داسِػنت و ئةسكةوة)
ثاػاى طاه
َى ( ) 2008بشِواناًةى دكتؤساى بة ناونيؼانى (كشدةى تةواوكشدى هة صًانى كوسديذا)
وةسطشتووة ،دواتش هة طاه
وةسطشتووة .ئيَظتاؾ هة بواسى ثظجؤسِى (صانظتى صًاى ً /ؤسفؤهؤرى و طيهتاكع و طيٌانتيم) كاس و تويَزيهةوة ئةجنام
دةدات.

املمدص
ُٖكدً ِرا البخث دزاس ٛحتمٗمٗٔ ٛصفٗ ٛلعىمٗات الفعن ٔ استعىاه التعددٖ ٛيف المغ ٛالكسدٖ .ٛأستفاد ِرا البخث وَِِ
ٌظسٖ ٛالتعددٖ ٛلبٕه مسشَ(.)3991
حيتٕ ٝاستعىاه المغ ٛعم ٜالرتكٗب الٕظٗف٘/الٍظاو٘ االٔه ٖتضىَ وتطمبات ٌظاً قٕاعد المغ ٔ ٛالثاٌ٘ َٖصىن العىمٗات
املعسفٗ/ٛالٕظٗفٗ ٛالرُٖ ٙفشس استدداً عٍصس ٌظاو٘ وُخددَٖٔ .صىن عىمٗات الفعن عىمٗات (وادٖ ،ٛوعسفٗ ،ٛلفظٗٔ ٛ
عالقاتٗ.) ٛ
يف دزاسٔ ٛصفٗ ٛلالستدداً التعددٖ ٛيف المغ ٛالكسدٖٖ ،ٛدزس ِرا البخث دٔز املصازكني ٔظسٔفّي يف حتدٖد كن
عىمٖٗٔ ،ٛظّس البخث بأُ ٍِاك عالق ٛبني زؤٖ ٛاملتخدث لعاملْ ٔاختٗازٓ لعىمٗات الفعن عٍد استعىاه التعددٖ ٛلرتكٗب
اجلىن.
َٔ قد قدَوٍا شسح كافٍ ٔ خمتمف ملفًّٕ الفعن ٔفكاً لتٍظٗي الدالل٘ (الشٗىاٌتٗك )ٜخلربات املتخدث بدالً وَ الٍظس اىل
التعددٖ ٛوَ خاله املتطمبات الكٕاعدٖ ٛلالحتٗاج اىل املفعٕه بْ املباشس.
ٔتُكىَ اصالِ ٛرا البخث يف االبعاد املتعدد ٚاليت ٖزٔدٌا بّا ِرٓ العىمٗات الفعمٗ ٛلتخمٗن بٍٗ ٛاجلىن يف الغ ٛالكسدٖ.ٛ
ميكَ أُ ٖكُٕ ِرا البخث ذات فائد ٚباعتبازٓ ٌكط ٛلدخٕه اىل دزاس ٔ ٛفّي وعجي الفعن يف الغ ٛالكسدٖ ٔ ٛبسٌاوج لتعمي
المغ ٛيف المغ ٛالكسدٖ.ٛ
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Abstract
This paper presents a descriptive analysis of the processes underlying the usage of
transitivity in Kurdish Language. Paul Simpson’s Transitivity model has been adopted
in this work. Language use involves both systemic and functional components, the
former comprising language grammar system requirements and the latter embracing
cognitive/ functional processes underlying the use of a specific systemic component:
namely, Material, Mental, Verbal and Relational.
In a descriptive analysis of transitivity usage in Kurdish language, this paper
examines participants’ roles and circumstances in identifying each process. The paper
demonstrates that there is a correlation between the speakers’ worldviews and their
choice of the processes in using transitivity to generate sentences.
An adequate and different explanation of the verb concept has been presented on
the basis of the semantic organization of a speaker’s experience rather than on
viewing transitivity in terms of a grammatical requirement of direct objects. The
originality of this paper lies in the various dimensions that such processes provide for
analyzing Kurdish sentence structure. The paper can be of benefit as an entry point
for studying and understanding the Kurdish verb lexicon and for the program of
learning Kurdish language.

:) ثيَؼةكى1/1
 ًةبةطتى طةسةكى ئةم تويَزيهةوةية.ناونيؼانى تويَزيهةوةكة بؤ (ثيَوارؤ كشداسييةكاى هة صًانى كوسديذا) تةسخانلشاوة
 هةطةيَ ػيلشدنةوة و سِاظةكشدنى يةس، كة بة يؤى كشداسةكانةوة دةنويَهشيَو،دياسيلشدنى جؤ سةكانى ثيَوارؤ كشداسييةكانة
 بؤ ئةم ًةبةطتةؾ سِاطتةوخؤ ثؼت بة اليةنى،جؤسة ثيَوارؤيةن هة بةسيةًًيَهانى سِطتةدا هة سِوانطةى سِيَضًانى ئةسكييةوة
.واتاطاصى بةطرتاوة
 كة بةسيةًًَهةسى سِطتةكانو هة سِيَى ئةو ئةصًووى و جيًانبيهييةى، كة ثيَوارؤ كشداسييةكاى،طشنطى تويَزيهةوةكة هةوةداية
 كة بةًةؾ هيَلذانةوةيةكى تةواو جياواص، بة بةسيةًذيَت، ياى ناسِاطتةقيهةيةى تيَيذا دةرى،قظةكةس بؤ ئةو جيًانة سِاطتةقيهةية
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بؤ ضةًلى كشداس دةخشيَتةسِوو ،جياواص هةوةى كشداس هة طةس بهةًاى وةسطشتهى بةسكاس ،ياى وةسنةطشتهى بةسكاس بؤ تيَجةسِ و
تيَهةثةسِ دابةػبلشيَت .ئةًةؾ سِاطتةوخؤ هة نووطيهةوةى دةسواصةى فةسيةنطيى كشداس و فيَشبوونى صًانى كوسديذا طوودى
تةواوى هيَذةبيهشيَت.
هةم تويَزيهةوةدا سِيَباصى ػيلاسى ثةطهلةسانة ثةيشِةوكشاوة و هة تيَشِوانني و هيَلذانةوةكانيؼذا ثؼت بة صاساوة و تيؤسى
(تيَجةسِانذى ")"Transitivityى (ثؤي مسظو )1993هة (سِيَضًانى ئةصًووى"  )"Experiential Grammarهة
طيظتةًى سِيَضًانى ئةسكيذا" )"Systemic Functional Grammarى (ياهيذا)يذا بةطرتاوة ،واتة هة
ػيلشدنةوةكانذا طوود هة يةسدوو سِووى (ئةسكى" "Functionalو دسكجيَلشدى" )"Cognitionبيهشاوة.
سِطتة وةن دانةيةكى دسوطتةيى هة دياهيَلتى كشًاجنيى ناوةسِاطتذا بؤ داتاى تويَزيهةوةكة وةسطرياوة ،كة بة تةواوةتى
طوصاسػت هة ئاطتيَلى تايبةت هة واتاى برييى دةكات ،كة ئةسكى ئايذيؤهؤجى صًاى بةجيَذةييَهيَت.

َبزاسدنى ئةم تيؤسيية:
 )2/1طشميانة و يؤكاسى يةه
َبزاسدى و بةكاسييَهانى ئةم تيؤسيية بؤ ئةو سِةيةنذة جياواصانة دةطةسِيَتةوة ،كة ػيلشدنةوةى سِطتةى
ئاًانخ هة يةه
ثيَئةجناًذةدسيَت .بة بةساوسد بة ػيلشدنةوةى سِطتة هة طةس بهةًاى ثؤهة سِةطةصى طيهتاكظى (ف.ى و ف.ن...يتذ) و
تةنانةت ثؤهة سِةطةصى ئةسكيى (بلةس ،بةسكاس ،تةواوكةس...يتذ)يؽ .بة ًةبةطتى تيؼلخظتهة طةس طشميانة و طشنطى و
سِةيةنذةكانى تويَزيهةوةكة هة نيؼانذاى و دياسيلشدنى ثيَوارؤ كشداسييةكاى هة ػيلشدنةوةى سِطتةدا بة ثيَى (تيؤسى
تيَجةسِانذى)ى (ثؤي مسظو )1993بة ثيَويظتى دةصانني بة وسدى طةسجنى منوونةكانى ( )4 ،3 ،2 ،1بذةيو و ثاػاى هة
يةسدوو سِوانطةى ثؤهة سِةطةصى طيهتاكظى و ثؤهة سِةطةصى ئةسكييةوة ػيانبلةيهةوة:
 .0كوسِِِةكة داسةكة دةبشِيَتةوة.
ًَةكة دةصانيَت.
 .7كوسِةكة وةال
 .3كوسِةكة تؤثيَلى يةية.
َيَت.
ًَةكة دةه
 .3كوسِةكة وةال
َب")" Patternى طىَ سِةطةصيو و بة فشيَضى ناوى (كوسِةكة) دةطتجيَذةكةى ،كة ئةسكى
طؼت منوونةكاى خاوةنى (قاه
بلةسياى بيهييوة و دةػيَت هة دسوطتةى سِطتةدا بة فؤنةتيلى دةسنةبشِدسيَت ،يةسوةيا بة كشداسةكانى (دةبشِيَتةوة،
َيَت) كؤتايياى ياتووة ،كة فشيَضى كشداسى سِطتةكةى و ئةسكى طوصاسةى سِطتةكة (كشداس)ياى
دةصانيَت ،يةية ،دةه
ًَةكة)ؾ ،كة هة نيَواى بلةس و كشداسدا ياتووى وةن
ًَةكة ،تؤثيَم ،وةال
بيهييوة .فشيَضة ناوييةكانى (داسةكة ،وةال
سِةطةصى تةواوكةس (بةسكاس) ئةسكياى بيهييوة و كشداسى سِطتةكانياى تةواوكشدووة .بشِوانة ػيلشدنةوةكانى (،7 ،6 ،5

 ،)8كة هة سِوانطةى كةتيطؤسى طيهتاكظى و ( ،)12 ،11 ،10 ،9كة هة سِوانطةى كةتيطؤسى ئةسكييةوة 1نويَهشاوى:
 .4كوسِِِةكة داسةكة دةبشِيَتةوة.

ف.ى+ف.ى +ن

_____________________________________________________________________________________________

 0بؤ صانياسى صياتش هة طةس ػيلشدنةوةى سِطتةى صًانى كوسدى بة ثيَى سِيَضًانى ئةسكى ،بشِوانة:
ا /ػيَشصاد طعيذ ؿذيق ()2008

ب /طاجيذة عبذاهلل فةسيادى ()2009

ث /ػيَشصاد طةعيذ طةدديق (.)2013
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ًَةكة دةصانيَت.
 .5كوسِةكة وةال

ف.ى+ف.ى +ن

 .2كوسِةكة تؤثيَلى يةية.

ف.ى+ف.ى +ن

َيَت.
ًَةكة دةه
 .8كوسِةكة وةال

ف.ى+ف.ى +ن

 .9كوسِِِةكة داسةكة دةبشِيَتةوة.

بلةس +بةسكاس+كشداس
بلةس +بةسكاس+كشداس

.01

ًَةكة دةصانيَت.
كوسِةكة وةال

.00

كوسِةكة تؤثيَلى ية ية.

بلةس +بةسكاس+كشداس

.07

َيَت.
ًَةكة دةه
كوسِةكة وةال

بلةس +بةسكاس+كشداس

ثاؾ بةساوسدكشدى و وسدبوونةوة و تيَشِوانيهى سِطتةكاى بؤًانذةسدةكةويَت ،كة سِطتةكانى ( )5،6،7،8ئاطتى ثيَلًاتهى
فشيَض (ف.ى+ف.ى +ن)ياى وةن يةكة ،يةسوةيا سِطتةكانى ()9،10،11،12يؽ هةسِووى ئةسن (بلةس+
بةسكاس+كشداس)ةوة وةن يةكو .هةم سِوانطةيةوة دةكشيَت بطوتشيَت (هةطةيَ ئةوةى ييض ثةيوةنذييةكى ثيَلةيَ هة نيَواى
كةتيطؤسى طيهتاكظى و كةتيطؤسى ئةسكيذا نيية ،بة دةس هة فشيَضى كشداسى ،كة بة نةطؤسِى ئةسكى كشداس دةبيهيَت ،واتة

كشداسيَم دةبيَتة طةسى فشيَضى كشداسى و ثةيوةنذييةكة يةن بة يةكة).1

بة ثيَى ئةم ػيلشدنةوة و هيَلذانةوانة دةطةيهة ئةو بؤضوونةى ،كة ثةطهلشدنى سِطتة هة سِوانطةى كةتيطؤسى طيهتاكظى
َيهةوةى
َلو ثيَويظتة هة سِوانطةى كةتيطؤسى طيٌانتيليؼةوة بة ثيَى سِيَضًانى ئةسكى هيَلؤه
و ئةسكييةوة بة تةنًا بةغ نيية ،بةه
تيَذا بلشيَت.
دؤخى سِيَضًانى بةو ضةنذ جيَلةوتة ضةطجاو و نةطؤسِة دةدسيَت ،كة ئةسكى سِيَضًانى طوجناوى سِطتة بةجيَذةييَهيَت ،بؤية

ثيَويظتة سِةطةصةكاى هة جيَطة سِاطتةكانى خؤيانذا بو .2ضونلة بة طؤسِيهى ػويَهى بلةس و بةسكاس هة دسوطتةى يةنذيَم
َطةية بؤ طشنطى واتاى دسوطتة هة سِطتةدا ،3بشِوانة
سِطتةدا جياواصييةكى صؤس هة واتادا ديَتة كايةوة ،كة ئةًةؾ بةه

بةساوسدكشدنى جووتة سِطتةكانى ( )15 ،14 ،13هةسِووى واتاوة:
()13

ا -ثياوةكة رنةكةى بشد بؤ نةخؤػرانة.
ب -رنةكة ثياوةكةى بشد بؤ نةخؤػخانة.

()14

ا -كوسِةكة هة كضةكة تيَهاطات.
ب -كضةكة هة كوسِةكة تيَهاطات.

َى فشؤػياسةكةى بشِى.
( )15ا -كشِياسةكة قؤه
َى كشِياسةكةى بشِى.
ب -فشؤػياسةكة قؤه
_____________________________________________________________________________________________

 2حمةممةدى ًةذويى (.)129 :2001

)Fattah (1997:189
)Fattah (1997:189

1

3
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نضيلى و هيَلضونى سِطتةكانى ( ،)4 ،3 ،2 ،1كة ثيَؼرت خشانةسِوو ،هة يةسدوو سِوانطةى كةتيطؤسى طيهتاكظى و
ئةسكييةوة هة كاتيَلذاية ،كة يةسيةن هة سِطتةكاى بة ثيَى (تيؤسى تيَجةسِانذى)ى (ثؤي مسظو) هة سِيَضًانى ئةصًوونذا تةواو
جياواصى و يةس كاًيَلياى بة منوونة وةسبطشيو بة ثيَى جؤسيَلى جياواصى ثيَوارؤكاى بة بةسيةًًاتووى و بة يؤى كشداسيَلى
فةسيةنطيى جياواصةوة نويَهشاوى ،كة هة سِيَى تيَشِوانني و جيًانبيهى جياواصةوة و هة سِيَى كاساًةى قظةثيَلةسانييةوة بة
كؤدكشاوى و بةكاسياتووى .بؤ منوونة ئةطةس بةساوسدى سِطتةكانى ( )2 ،1بلةيو ،ئةوا سِطتةى ( )1بة يؤى ثيَوارؤييةكى
ًادييةوة بةبةسيةًًاتووة و بة يؤى كشداسى (دةبشِيَتةوة) نويَهشاوة و هة سِيَى ئةصًووى و جيًانبيهيَلى فيضيلييانةوة بة
كؤدكشاوة ،هة كاتيَلذا سِطتةى ( )2تةواو ثيَضةوانةية و بة يؤى ثيَوارؤييةكى ئاوةصييانةوة (كة بة تةواوةتى هة سِيَى ئةصًوونى
جيًانيَلى نافيضيلييةوة) بةسيةًًاتووة ،كة بة طوود وةسطشتو هة جيًانبيهيَلى ناوةكييانة (ًيَؼم) و هة سِيَى ئةو ئةصًوونة
صًانييانةى هة ًيَؼلذا بة كؤدكشاوة و بة يؤى كشداسى ( دةصانيَت) نويَهشاوة .خؤ ئةطةس بةساوسدى سِطتةى ( )3بة ()2 ،1
َلو بة يؤى ثيَوارؤييةكى
بلةيو ،ئةوا بة يؤى ثيَوارؤيةكةوة بةسيةًًاتووة ،كة نةفيضيلييانةية و نةئاوةصييانةية ،بةه
َيَت) هة سِطتةى ()4دا
ثةيوةنذييةوة بة ئةصًووى كشاوة و بة يؤى كشداسى (يةية) نويَهشاوة .خؤ ئةطةس طةسجنى كشداسى (دةه
بذةيو ،ئةوا بة يؤى ثيَوارؤ قظةييةكانةوة بة بةسيةًًاتووة ،كة تةواو هة طىَ ثيَوارؤكةى ثيَؼوتش جياواصى .بؤية بة ثيَويظتى
دةصانني هةم تويَزيهةوةيةدا ثيَوارؤ كشداسييةكاى و ثؼلذاسةكانياى و يؤكاسى ياتهة ئاساى جؤسة جياواصةكانى ،كة هة سِيَى
َشيَتةوة و ػيلشدنةوةى هة باسةوة بلشيَت.
جيًانبيهى جياواص و ئةصًوونى جياواصةوة بةكؤدكشاوى ،هيَبلؤه

 )3/1طيظتةًى تيَجةسِانذى:
بة ػيَوةيةكى باو طيظتةًى تيَجةسِانذى وا سِؤيؼتووة ،كة طيٌايةكى سِيَضًانى بيَت ،ئةويؽ بة ثيَى ثيَوةنذيى سِةطةصى

بةسكاس بة كشداسةوة .1وةن ئاػلشاػة ئةطةس كشداسيَم بؤ تةواوكشدنى دسوطتة و واتاى سِطتةكةى بةسكاس وةسبطشيَت ،ئةوا
َم ئةطةس بةسكاس وةسنةطشيَت ،ئةوا تيَهةثةسِة ،2بشِوانةى ( :)17
تيَجةسِة بشِوانة ( ،) 16بةال

()16

ا -طريواى ناًةكة دةنووطيَت.

]  +بةسكاس [

َةكةى بانطلشد.
ث -دايلةكة ًهاه

]  +بةسكاس [

َةكة ثةجنةسةكةى ػلانذ + ] .بةسكاس [
بً -هاه
()17
ا -كضةكة ثيَذةكةنيَت - ] .بةسكاس [
ب -ثةجنةسةكة ػلا.

] – بةسكاس [

َةكة طشيا.
ثً -هاه

] – بةسكاس [

َذساوة هة طةس بهةًاى وةسطشتهى رًاسةى بةسكاس و تةواوكةس ضةنذ جؤسيَلى
ثاػاى ئةم ضةًلة فشاوانلشاوة و يةوه
تشى كشداس جيابلشيَتةوة وةن كشداسى تيَجةسِى دوو بةسكاسى ،كة ًةبةطت هةو جؤسةى كشداسة ،كة داواى دوو بةسكاس
_____________________________________________________________________________________________

 1بشِوانة :ئةوسِةمحانى ذاجى ًاسف (.)45 :2000
 2بشِوانة :حمةممةدى ًةذويى ،كاسواى عوًةس قادس ،ػيالى عوًةس ذظيَو (.)75 :2010
487

ثيَوارؤ كشداسييةكاى هة صًانى كوسديذا

د.حمةممةد عوًةس عةوي

َؤص ،كة بؤ تةواوكشدنى دسوطتة و واتاكةى ثيَويظتى بة (بةسكاس و
دةكات ،بشِوانة ( ،)18ياى كشداسى تيَجةسِى ئاه
تةواوكةسى بةسكاس) يةية ،1بشِوانة ( .)19

()18
َةكة ى بة كضةكة دا.
ا -كوسِةكة طوه
ب -كضةكة طيَوةكة ى هة داسةكة كشدةوة.
َةكة طويَــــى هة ئاًؤرطاسييةكانى باوكى طشت.
ثً -هذاه
()19
ا -طريواى ًاًؤطتاكةى بة صيشةن دةصانيَت.
َضى.
ب -خويَهذكاسةكاى كاوانــــياى كشد بة طؤه
ث -طؼت ئةنذاًةكاى كاسصاىــــياى بة طةسؤن دياسيلشد.
طةسِةسِاى ئةم بةكاسييَهانة سِيَضًانييةى بؤ كشداس( ،ياهيذاى) ضةًليَلى نويَى بؤ تيَجةسِانذى دؤصييةوة ،كة تةواو
طةػةطةنذى و ثيَؼلةوتهى بة ضةًلة باوةكة داوة .ضةًلى (ياهيذاى) هة كتيَبى ( An Introduction to
 ) Functional Grammarبؤ تيَجةسِانذى نةوةطتاوةتة طةس ئةوةى ،كة كشداسيَم ثيَويظتى بة بةسكاس يةبيَت و
وةسيبطشيَت ،ياى كة كشداسيَم ثيَويظتى ثيَى نةبيَت و وةسيهةطشيَت ،تةنانةت ئةم ثيَوانةيةؾ هة تيؤسييةكةدا نةبؤتة ًةسد،
َلو طشنطى بة دياسيلشدنى طىَ ثيَلًاتة داوة ،كة هة طةس بهةًاى ضةنذ سِةطةصيَلى طيٌانتيلى سِيَلخشاو هة ئةصًووى
بةه

دانشاوى ،2كة خؤى بة ثيَوارؤكانى تيَجةسِانذى ناوى بشدووى ،كة ئةوانيؽ:
 .0ثيَوارؤكاى خؤيانو.
 .7ثؼلذاسةكانو ،كة هة ناو ثيَوارؤكانذاى.
َى ثيَوارؤكاى دةكةى.3
 .3ياوبةػةكانو ،كة ياوةه

ثيَوارؤكاى هة طيظتةًى تيَجةسِانذنى (ياهيذاى)دا بؤ ػةؾ جؤس ثيَوارؤ دابةػلشاوى ،كة ئةًانةى :ثيَوارؤ (ًاددييةكاى،

َم
ئاوةصييةكاى ،ثيَوةنذييةكاى ،سِةفتاسييةكاى ،قظةييةكاى ،بوونييةكاى).4تيَجةسِانذى تؤسِيَلة طوصاسػت هة ئةصًوونى خةه

دةكات هة جيًانى ناوةوة و دةسةوة ،كة بة تةواوى هة سِطتةكانذا سِةنطذةداتةوة.5
ياهيذاى طىَ ًيَتا ئةسكى بؤ صًاى دياسيلشدووة ،كة ئةًانةى:

_____________________________________________________________________________________________

Huddleston (1984:194). B / Fattah (1997:243).
Halliday (1981:134).
3
Halliday & Matthiessen (2004:175).
4
Halliday & Matthiessen (2004:171).
َ فةسيادى) هة بةػى دووةًى كتيَبى (سِطتة و ثاؾ سِطتة – تيَشِوانيهيَلى ئةسكى )-ئاًارةى بؤ ( )6جؤس
َال
ػايةنى باطة (طاجيذة عةبذوه
A/

1
2

5

َت ،ثيَوانذاسى ،طةيانذى ،بووى) و خظتونيةتى سِوو ،بؤ
كش دة هة صًانى كوسديذا كشدووة ،بة ناوةكانى (ًاددى ،ثةيربدى ،بةدةس هة دةطةال
َ فةسيادى (.)58 :2008
َال
صانياسى صياتش ،بشِوانة :طاجيذة عةبذوه
488

مجلة جامعة التنمیة البشریة  /المجلد 3.العدد 3.آب  :7102ص ص413-383
e-ISSN: 2411-7757, p-ISSN 2411-7765

يةكةمً //يَتا ئةسكى بريييانة "ً :"Ideationalةبةطت ئةوةية هة صًانذا ئةسكى نوانذنى جيًانبيهني سِةنطذةداتةوة.
دووةمً //يَتا ئةسكى نيَواى كةطةكاى " :"Interpersonalئةسكى صًانة بؤ ثةيوةنذيلشدنى نيَواى ئةنذاًانى كؤًةيَ بؤ
َيةتى صًاى.
بةجيَطةيانذنى ئةسكى كؤًةال
طيَيةمً //يَتا ئةسكى دةقييانة "ً :"Textualةبةطت هةو ئةسكةى صًانة ،كة ضؤى صًاى بةكاسدةييَهشيَت بؤ
ػشؤظةكشدنى طؤسِيهى صًاى بؤ دةق .1ئةوةى هيَشةدا طشنطة بطوتشيَت طيظتةًى تيَجةسِانذى دةضيَتة ًيَتا ئةسكى
برييانةوة.2

 )4/1ثيَوارؤ كشداسييةكاى:
يةس ثيَلًاتةيةن هةو طىَ ثيَلًاتةيةى خشانةسِوو بة يؤى ثؤهة سِةطةصيَلى طيهتاكظييةوة دةنويَهشيَو ،بشِوانة خؼتةى

(:3)1

جؤسى ثيَلًاتة

دةنويَهشيَت بة يؤى:

ثيَوارؤكاى

دةطتةى كشداس

ثؼلذاس

دةطتةى ناو /فشيَضى بةنذ

ياوبةؾ

دةطتةى ئةدظيَشبىَ ،ياى فشيَضى بةنذ

خؼتةى رًاسة (())1
ثيَوارؤكاى ،كة دياسيلةسى طةسةكى طيظتةًةكةى ،بة يؤى كشداس ،ياى فشيَضى كشداسةوة دةنويَهشيَت ،بشِوانة ( ،)20هة
كاتيَلذا ثؼلذاسةكاى بة يؤى ناو ،ياى فشيَضى ناوي ،ياى فشيَضى بةنذةوة دةنويَهشيَو بشِوانة ( ،)21يةسضى
ياوبةػةكانيؼة ئةوا بة يؤى ئةدظيَشبىَ ،ياى فشيَضى ثيَؼهاوييةوة دةنويَهشيَو ،بشِوانة (.)22
َيَت.
( )20ا -جوتياسةكة صةوى دةكيَو
ب -ئةواى طةمن

وةسدةطشى.

َةكاى
ثً -هذاه

سِادةكةى.
ثيَوارؤكاى :كشداس.

( )21ا -طريواى

ناًة

دةنوطيَت.

ب -ثضيؼلةكة نةخؤػةكة دةثؼلهيَت.
َةكة هة كؤًجيوتةس دةصانيَت.
ثً -هذاه
ثؼلذاسةكاى :ناو /ف.ى /ف .بةنذ.
( )22ا -ػيالى هة طةس ًيَضةكة نانذةخوات.
ب -خويَهذكاسةكاى هة بةيانييةوة وانة دةخويَهو.
_____________________________________________________________________________________________
)a/ Halliday (1985:53) b/ Halliday & Matthiessen (2004:20
Halliday (1985:134).
3
Halliday & Matthiessen (2004:177).
1
2
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ثً -يوانةكاى هة دةسةوة دانيؼتووى.
تً -يوانةكاى صوو سِؤيؼتهةوة.
ياوبةػةكاى :ف.بةنذ/ئةدظيَشبىَ.

يةس جؤسة ثيَوارؤيةن ،كة بة يؤى كشداسةوة دةنويَهشيَت بؤ ثؤهة سِةطةصيَلى واتايى دياسيلشاو تةسخانلشاوة ،كة جؤسى

ثيَوارؤكة جؤس و طشوػتى ثؼلذاس (ةكاى) دياسيذةكات ،كة دةتوانشيَت هة سِيَى خؼتةى رًاسة ()2ةوة ،1بة طؼتى
ثوختةى ثةيوةنذيى ثيَوارؤكاى و ثؼلذاسةكاى هةطةيَ ثؤهة سِةطةصى واتايى نيؼانبذسيَت .كة (ياهيذاى) دواى
ضاوخؼانذنةوة بة تيؤسييةكةيذا خظتويةتى سِوو .كشداس هة صًانى كوسديذا كؤتايى سِطتة دةطشيَت ،بؤية بةو ًةبةطتة
ثيَوارؤكاى هة سِيضبةنذييةكةدا بشاونةتة دواى ثؼلذاسةكاى.
ر

ثؼلذاسةكاى

جؤسى ثيَوارؤكاى

ثؤهة سِةطةصى واتايى

1

كاسكةس""Actor

ًادييةكاى ""Material

كشدى

ئاًانخ""Goal
2

سِووداى

يةطتذاس ""Senser

ئاوةصييةكاى ""Mental

دياسدة""Phenomenon

-دسكجيَلشدى ""Cognition

بريكشدنةوة

-ثةيجيَربدى""Perception

بيهني

-طؤصداسيى ""Emotion

يةطتلشدى

-ويظنت ""Desideration

ويظنت

3

سِةفتاسكةس""Behavior

سِةفتاسييةكاى""Behaving

سِةفتاسكشدى

4

قظةكةس""Sayer

قظةييةكاى""Saying

قظةكشدى/طفتوطؤكشدى

5

َطش""Carrier
يةه

ثيَوةنذييةكانو""Relational

بؤطةسِاوة""Attribute
خاوةنذاس""Possessor

-يةبووى

خاوةنيَتى

طاًاى ""Possessed
دياسيلةس""Identifier
دياسيلشاو"" Identified
منوونة ""Token

بووى-دياسيلشدى

بؤطةسِانذنةوة

ياوتايى كشدى

بةيا ""Value
6

بوويةن ""Existent

بوونييةكاى""Existential

بووى(وجود)

خؼتةى رًاسة (())2
_____________________________________________________________________________________________

)Halliday (1985:131) b/ Halliday & Matthiessen (2004:260

1
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رًاسةى ئةم ثيَوارؤييانة الى (ثؤي مسظو) بؤ ضواس ثيَوارؤ (ًاددى ،ئاوةصيى ،ثةيوةيهذيى ،قظةيى) ضشِ كشاوةتةوة،
ئةويؽ هة بةس ئةوةى ثيَوارؤى (سِةفتاسى و بوونى) خظتؤتة ناو ثيَوارؤكانى تشةوة ،ثيَوارؤى (سِةفتاسى) خظتؤتة ناو

ثيَوارؤ ًاددييةكاى و ثيَوارؤى (بوونى)يؼى خظتؤتة ناو ثيَوارؤ (ثةيوةنذييةكاى)ةوة .1بةًةؾ ضاسةطةسى ئةوةى
كشدووة ،كة رًاسةيةن كشداس بةس طهوسى نيَواى دوو ثيَوارؤ بلةوى .بشِوانة خؼتةى رًاسة (:)3
ر

ثؼلذاسةكاى

جؤسى ثيَوارؤكاى

بةػة كاتيطؤسى

1

كاسكةس

ًادييةكاى

كشدى ،بة ًةبةطت  /بىَ ًةبةطت

(ئاًانخ)
2

سِووداى
ئاوةصييةكاى

يةطتذاس
دياسدة

 دسكجيَلشدى ثةيجيَربدى -كاسدانةوة

3

قظةكةس

قظةييةكاى

-----

4

َطش
يةه

ثيَوةنذييةكاى

خاوةنيَتى
بؤطةسِانذنةوة

بؤطةسِاوة

ياوتايى كشدى
باسودؤخ
خؼتةى رًاسة (())3

 )1-4/1ثيَوارؤ ًاددييةكاى:
ثيَوارؤ ًاددييةكاى بة يؤى ناوةسِؤكى ئةو كاس و سِووداوانةى ئةجنام دةدةسيَت ،ئاػلشا دةكشيَت ،كة ئةًانيؽ ئةو
(سِووداو/كشدة) فيضيلييانةى ،كة هة جيًانى سِاطتةقيهةدا سِوودةدةى .بة واتايةكى تش ثيَوارؤى (سِووداى/كشدى)ة ،كة
طوصاسػت دةكات هةوةى سِةطةصيَم (بووييةن) ػتيَم دةكات  ،ياى سِووداويَلى بةطةسدا ياتووة.
ثؼلذاسة طةسةكييةكانى ثيَوارؤ ًاددييةكاى ئةًانةى:
 .1كاسكةس :ئةوةية (كةغ/ػت) ،كة كشدةيةكى كشدووة ،ياى سِووداويَلى دساوةتة ثايَ.
 .2ئاًانخ :ئةوةية (كةغ/ػت) ،كة بة يؤى كشدةكةوة كاسى تيَلشاوة.2
X

Y

ثيَوارؤ ًاددييةكاى( .........ياطاى رًاسة – .) -1

]  [ Y ] ،[ Xدوو بطؤسِى ،يةس ثيَلًاتةيةن ،ياى دانةيةكى صًانى دةطشيَتةوة ،كة دةػيَت بضيَتة ناو ئةو جيَلةوتانة.
ثؼلذاسة ناطةسةكييةكانيؽ هة ناو ثيَوارؤ ًاددييةكانذا ،ئةًانةى:
 .3وةسطش :ئةوةية (كةغ/ػت) ،كة (كةغ/ػت)ةكةى وةسطشتووة.
_____________________________________________________________________________________________

Simpson (2004:80-86).
A / Halliday &Matthiessen (2004:108) B/ Simpson (1993: 82).

1
2
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.4طوودوةسطش :ئةوةية ،كة ػتيَلى بؤ ئةجناًذساوة.1
ثيَوارؤ ًاددييةكاى بة يؤى فؤسًِة كشداسييةكانى (بةخؼى/دةبةخؼيَت ،.....بشدةوة/دةباتةوة،...
دسوطتلشد/دسوطتذةكات ،...دا/دةدات ،....بشِييةوة/دةبشِيَتةوة )....دةنويَهشيَو ،بشِوانة ػيلشدنةوةى منوونةكانى
(:)28 ،27 ،26 ،25 ،24 ،23
( )23خانووةكة
كاسكةس

( )24طريواى

طووتا.
ثيَوارؤى ًاددى

طةياسةكةى

بشدةوة

َةوة
بؤ ًاه
.

كاسكةس

( )25كوسِةكة
كاسكةس

( )26طريواى
كاسكةس

( )27ثياوةكة
كاسكةس

ئاًانخ

دياسييةكى
ئاًانخ

ئاًانخ

ئاًانخ

بةخؼى
ثيَوارؤى ًاددى

بؤ رنةكةى
طوودوةسطش

داسةكةى

دسوطتلشد.
ثيَوارؤى ًاددى

بشِييةوة.
ثيَوارؤى ًاددى

ثاسةى
ئاًانخ

بة كضةكة
وةسطش

خانوويةكى

( )28طريواى
كاسكةس

ثيَوارؤى ًاددى

ياوبةؾ:ػويَو

دا.
ثيَوارؤى ًاددى

ثيَواؤ ًاددييةكاى دةتوانشيَت بة يؤى ثشطياسى (كاسكةس ضى كشد؟) ،ياى (ضى سِويذاوة؟) ،ياى (كاسكةس ضى هة  /بؤ ئاًانخ
كشد؟) تاقيبلشيَتةوة ،ضونلة ئةو كشداسانةى ئةم جؤسة ثيَوارؤيية دةنويَهو صياتش كشداسى فيضيلى و دايهاًيلني .بؤ منوونة
ئةطةس طةسجنى سِطتةى ( ) 24بذةيو و ثشطياسى ئةوة بلةيو ،كة (طريواى:كاسكةس) ضى هة (طةياسةكة :ئاًانخ) كشد؟ ئةوة
ًَةكةى دياسة ،كة (بشدى)ية ،كة ثيوارؤييةكى ًادديية ،ياى هة سِطتةى ()25دا( ،كوسِةكة ضى هة دياسييةكة كشد؟)،
وةال
ًَةكةى (بةخؼى)ية ،كة هة جيًانى دةسةوة طةسضاوةياى طشتووة.
ئةوا وةال
_____________________________________________________________________________________________

Halliday &Matthiessen (2004:190) .

1
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ًَى ثشطياسى (بؤ كىَ؟)ةوة دةصانشيَت .بؤ منوونة
ًَى ثشطياسى (بة كىَ؟) و طوودوةسطش بة يؤى وةال
وةسطش بة يؤى وةال
ًَةكةى (بة كضةكة)ية ،كة
ئةطةس طةسجنى سِطتةى ( )25بذةيو و بجشطني (كوسِةكة دياسييةكةى بة كىَ بةخؼى؟) ،ئةوة وةال
ًَةكةى
دةبيَتة (وةسطش)ى ثيَوارؤ ًاددييةكة ،ياى هة سِطتةى ()26دا (ثياوةكة خانووةكةى بؤ كىَ دسوطتلشد؟) ،ئةوا وةال
(بؤ رنةكة)ية ،كة دةبيَت بة (طوودوةسطش)ى ثيَوارؤ ًاددييةكة.
َى ثيَوارؤ ًاددييةكاى بلات ،كة ضةًلى (ػويَو،
ياوبةػيَم ياى صياتش بة ثيَى ويظت و ًةبةطتى قظةكةس دةػيَت ياوةه
كات ،ضؤنيةتى...يتذ)ى سِووداوة فيضيلييةكة سِوونذةكاتةوة ،كة هة ػيَوةى فشيَضيَلى بةنذ ،ياى ئةدظيَشبَويَلةوة دةنويَهشيَت
و سِطتةكة فشاواى دةكات ،بشِوانة (:)32 ،31 ،30 ،29
( )29ثياوةكة داسةكةى بةس ًضطةوتى بشِييةوة.
هاوبةش:شويَن
( )30ثياوةكة دويَهىَ داسةكةى بشِييةوة.
هاوبةش :كات
( )31ثياوةكة بة خيَشايى داسةكةى بشِييةوة.
هاوبةش :ضؤنيةتى.
( )32طريواى هة ضيَؼتخانةكةدا ثاسةى دا.
هاوبةش:شويَن.
َم ئةم طيفةتة
(ثياوةكة) هة ( 29و  30و )31دا و (طريواى) هة ()32دا (كاسكةس)ى ،كة طيفةتى (+صيهذوو)ياى يةية ،بةال
هة كاسكةسى ثيَوارؤ ًاددييةكانذا نةبؤتة ًةسد ،ضونلة دةػيَت (_ صيهذوو)يؽ بيَت ،بشِوانة بةساوسدكشدنى جووتة سِطتةى
(.)33
( )33ا -ثياوةكة داسةكةى بشِييةوةوة.
]  +صيهذوو[
بً -ؼاسةكة داسةكةى بشِييةوة.
] -صيهذوو[
دواى دياسيلشدنى ثؼلذاس و ياوبةػةكاى ئةطةس جاسيَلى ديلة بة وسدى طةسجنى ػشؤظةكشدنيَلى جيًانبيهيهى كشداسى
(بشِييةوة) هة منونةكانى ( )31 ،30 ،29بذةيو ،ئةوا نوانذنى ثيوارؤيةكى ًادديية ،كة هة جيًانيَلى فيضيلى (سِاطتةقيهة)دا،
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وةن ئةو ريهطةيةى (داسةكةى تيَذا بشِدساوةتةوة) ،ئةجناًذساوة( .ثياوةكة)( ،كاسكةس)ةو ثؼلذاسى طةسةكى ثيَوارؤةكةية
كاسى كشدؤتة طةس (داسةكة) ،كة ئاًاجنة و وةن ثؼلذاسى دووةًى ثيَوارؤكة بةػذاسى كشدووة .قظةكةس بة يؤى ئةو
جيًانة ًادديية سِاطتةقيهةوةية ضةًلى ئةم ثيَوارؤية بة كؤد دةكات و بة يؤى كشداسى (بشِييةوة) دةيهويَهيَت.
ئةو سِووداوة فيضيلييانةى بؤ ئةم كشدةية ثيَويظنتً ،ادديو ،وةن (يةبوونى داسيَم ،كة ػياو بيَت بؤ بشِيهةوةى و بةكاسييَهانى
ئاًيَشيَم ،كة هة توانيذا بيَت داسةكة بربِيَتةوة و هةطةيَ يةبوونى وصةى ثيَويظت تا هة سِيَطةيةوة ًاددةكة – كة هيَشدا
داسةكةية -بربِيَتةوة و بة يةن ثاسضةيى نةًيَهيَتةوة) ،ئةًة جطة هة يةنذيَم كشدةى تشى فيضيلى وةن دةنطذةسضووى و
ثامشاوة بةجيًَيَؼنت و ...يتذ) .كة بة يؤى ئةصًوومنانةوة تيَطةيؼتهٌاى بؤ واتاى ثيَوارؤكة دسوطتذةبيَت.
ئةطةس طةسجنى ػشؤظةكشدنى كشداسى (دا)ى هة سِطتةى ()32دا بذةيو ،كة فؤسًِى سِابوسدوو (داى)ة بؤ ثيَوارؤييةكى ًاددى
نويَهشاوة ،كة قظةكةس (كاسكةس) بة يؤى ئةصًوونيَلةوة ،كة هة سِيَى جيًانة فيضيلييةكةوة ثيَطةيؼتووة و هة ًيَؼليذا بة
كؤدى كشدووة .يةس بؤية ضةًلى ثيَوارؤى (ثيَذاى)يؽ هة ناو تؤسِى دةياى ضةًم و واتاى تشدا واتا دةطةيةنيَت ،بؤ منوونة
ئةطةس بة وسدى طةسجنى ثيَوارؤى سِطتةكة بذةيهةوة و بةساوسدى بلةيو بة ثيَوارؤى (ناخنواسدى) هة يةًاى دةوسوبةسدا ،ئةوا
تةنًا هة سِيَى ئةصًووى و ػاسةصاييةوة ئةوةًاى بؤ سِوونذةبيَتةوة ،كة  - /ةكة/ى (ضيَؼتخانةكة) ض جؤسة ضيَؼتخانةيةكة؟!
َوكشدى) و (دانيؼنت) و (ييَهانى خواسدى) و
ضونلة يةس هة كوسديذا بةػيَم هة ضيَؼتخانةكاى ثاؾ ثيَوارؤكانى ((طال
دواتشيؽ(ناخنواسدى)....يتذ) ثاسة دةدسيَت ،واتة قؤناغى كؤتايى سِيضبةنذى ثيَوارؤكانى ناو ضيَؼتخانةكةية ،هة كاتيَلذا
بةػيَلى تشى ضيَؼتخانةكاى تةواو ثيَ ضةوانةوةية و هة سِيضبةنذييةكةدا طةسةتاى ثيَوارؤكة دةطشيَت و بةس هة (دانيؼنت و
ناخنواسدى و دةطتؼنت...يتذ) ًةسجة ثاسةكة بذسيَت ،كة ئةًةؾ منوونةيةكى سِووى و دياسة بؤ تيَطةيؼنت هة واتاى ثيَوارؤى
(ثيَذاى) بة يؤى ئةو ئةصًوونة فيضيلييةى هة جيًانى سِاطتةقيهةدا دةطتٌانذةكةويَت.
وةضة ثؤهيَلى تشى كشداس يةى ،وةن فؤسًِة كشداسييةكانى (دةكؤكيَت/كؤكى ،...قاقاهيَذةدات/قاقايويَذا
ثيَذةكةنيَت/ثيَلةنى ،...دةطشيَيت/طشيا ،)...كة بة ثيَى بؤضوونى (ياهيذاى) دةضيَتة ثيَوارؤ سِةفتاسييةكانةوة ،ضونلة
ضاالكيةكة هة باسةى سِةفتاسة فيضيؤهؤجى و طايلؤهؤجييةكاى ،واتة هة نيَواى ثيَوارؤ ًاددييةكاى و ثيَوارؤ ئاوةصييةكانذاية.

َم بة ثيَى دابةػلشدى و جياكشدنةوةى ثيَوارؤكاى الى (ثؤي
ثؼلذاسى ثيَوارؤ سِةفتاسييةكاى بة منوونةيى (سِةفتاسكةس)ة ،1بةال
مسظو) ئةم كشداسانة نوانذنى ثيَوارؤ ًاددييةكانو ،ضونلة وةن يةس ضاالكييةكى ًاددى تشيؽ ،كة هة اليةى ًشؤظةوة ئةجنام
َتى ًشؤظذاية و ديوةكةى تشى هة جيًانى دةسةوةداية .بشِوانة ( 34و :)35
دةدسيَت ،ديويَلى هة ريَش دةطةال
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()34
أ-

ب-

كضةكة

ثيَلةنى!

كاسكةس

ثيَوارؤى ًاددى

كضةكة

ثيَلةنى.

صؤس
ياوبةؾ/سِادة

()35
أ-

طشيا.

رنةكة

ثيَوارؤى ًاددى

كاسكةس

ب-

بةدةنطى بةسص

كضةكة

طشيا.

ياوبةؾ /ضؤنيةتى

ئةطةس بة وسدى طةسجنى منوونةى ( ) 35 ،34بذةيو ،ئةوا كشداسى (ثيَلةنى ،طشيا) دوواليةنةية ،اليةنيَلى فةسًاى وةسطشتهة
َى ًيَؼلذاية) ،اليةنيَلى تشى فيضيليية ،كة
هة ًيَؼلةوة (واتة طةسضاوةى ياتهةكايةى ثيَلةنني ،ياى طشياى هة ريَش كؤنرتِؤه
َة و دةنطذةسضوونةية ،كة هة ئةجناًى كشدةى ثيَلةنني ،ياى طشيانةوة ديَتةكايةوة.
ئةو كشدة و جوه
َى (بلةسى هؤريلى و
ئةو منوونانةى خشانةسِوو طؼتياى (بلةسدياس" )"Active Voiceبووى ،كة تيَيذا (كاسكةس) سِؤه
َم ئةطةس طةسجنى منوونةكانى ()36
سِيَضًانى) دةبيهيَت و هةطةيَ كشداسى سِطتةكةدا هة كةغ و رًاسةدا سِيَلذةكةويَت ،بةال
بذةيو ،كة (بلةس نادياس ")" Passive Voiceى ،ئةوا بة سِوونى ئةوةًاى بؤ دةسدةكةويَت ،كة (ئاًانخ) نةن (كاسكةس)
َى بلةسى سِيَضًانى دةبيهيَت و هة كةغ و رًاسةدا هةطةيَ كشداسةكةدا سِيَلذةكةويَت.1
سِؤه
( )36ا -طةياسةكة
ئاًانخ
ب -دياسييةن
ئاًانخ

بشايةوة

َةوة.
بؤ ًاه

(هة اليةى طريوانةوة).

ثيَوارؤى ًاددى

ياوبةؾ :ئةدظيَشبَوى ػويَو

كاسكةس

بةخؼشا

بة كضةكة.

(هة اليةى كوسِةكةوة).

ثيَوارؤى ًاددى

وةسطش

كاسكةس
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بؤ رنةكة

ث -خانويَم
ئاًانخ

(هة اليةى طريوانةوة)

دسوطتلشا.

كاسكةس

ثيَوارؤى ًاددى

طوود وةسطش

 )2- 4/1ثيَوارؤ ئاوةصيييةكاى:

يةًوو ئةو ضاالكييانة دةطشيَتةوة ،كة دةتوانني بة يؤى ًيَؼلٌانةوة ئةجناًى بذةيو ،1كة بة طؼتى ئةو كشداسانة دةطشيَتةوة،
كة بة يؤى يةطتةوةسةكانةوة و هة سِيَى يةطتةكانى (بيهني ،بيظنت ،دةطتويَذاى ،بؤنلشدى ،تاًلشدى) صانياسى بؤ ًيَؼم
دةطويَضنةوة و ثاػاى هة ػيَوةى ئةصًووى و كاساًةيى و ػاسةصاييةوة هة ًيَؼلذا بة كؤد دةكشيَو ،كة ئةوانيؽ بة طةس طىَ

ثؤهةسِةطةصى واتايى (دسكجيَلشدى ،ثةيجيَربدى ،كاسدانةوة)دا دابةػلشاوى.2
هة ثيَوارؤ ئاوةصييةكانذا دوو ثؼلذاسى طةسةكى يةى ،كة ئةًانةى:

 .0يةطتذاس :ئةو ةية ،كة ضاالكييةكى ًيَؼلى ئةجناًذاوة و كشدةيةكى ئاوةصى وةن (يةطتلشدى ،بريكشدنةوة،
ثةيجيَربدى /صانني...يتذ)ى كشدووة.
 .7دياسدة :ئةوةية ،كة يةطتى ثيَلشاوة ،ياى بريى هيَلشاوةتةوة ،ياى ثةيجيَرباوة ،ياى ثيَيضانشاوة...يتذ
دسكجيَلشدى

ثيَوارؤكانى

بة

يؤى

فؤسًِة

كشداسييةكانى

(دةصانيَت/صانى،...

بشِوادةكات/بشِوايلشد،..

بريدةضيَتةوة/بريضوةوة ،..تيَذةطات/تيَطةيؼت )...دةنويَهشيَت ،بؤ منوونة بشِوانة ( .)38 ،37يةسضى ثيَوارؤكانى ثةيجيَربدنة
بة يؤى فؤسًِة كشداسييةكانى (دةبيهيَت/بيهى،...دةبيظتيَت/بيظتى ،...طةيشدةكات/طةيشيلشد ،...تاًذةكات/تاًيلشد،...
َم ثيَوارؤكانى كاسدانةوة
بؤنذةكات/بؤنيلشد ،طويَى هيَذةبيَت/طويَى هيَبوو )...دةنويَهشيَت ،بؤ منوونة بشِوانة ( ،)40 ،39بةال
بةيؤى

فؤسًِة

كشداسييةكانى

سِقيويَذةبيَت/سِقيويَبوو،...

(ذةصيويَذةبيَت/ذةصيويَبوو،...

بيَضاسدةبيَت/بيَضاسبوو،...

دةتشطيَت/تشطا،..

خؤػيذةويَت/خؤػيويظت،...

ذةصيويَذةكات/ذةصيويَلشد،...

سِاصيذةبيَت/سِاصيبوو،...

دةيةويَت/ويظتى )...دةنويَهشيَت ،بشِوانة (:)44 ،43 ،42 ،41
()37

ًَى ثشطياسةكة دةصانيَت.
خويَهذكاسةكة وةال
هةستدار

( )38طريواى
هةستدار

دياردة

بريى كشدةوة
ثيَواذؤى ئاوةزى :دركجيَكردن.

ثيَواذؤى ئاوةزى :دركجيَكردن.

كة تاقيلشدنةوةكة دواخبات.
دياردة
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()39

كضةكة

َةكةى
يةواه

()40

كاسصاى
هةستدار

()41

َةكة
ًهذاه
هةستدار

َةكة
(ً )42هذاه
هةستدار

()43

ثياوةكة
هةستدار

( )44كوسِةكة
هةستدار

ثيَواذؤى ئاوةزى :ثةيجيَربدن.

دياردة

هةستدار

ػيالنى
دياردة

نةبيظتووة.

بيهى.
ثيَواذؤى ئاوةزى :ثةيجيَربدن.

ثؼيوةكةى
دياردة

خؤػذةويَت.
ثيَواذؤى ئاوةزى :كاردانةوة.

بةيةكةم دةسبضيَت.

ذةص دةكات
ثيَواذؤى ئاوةزى :كاردانةوة.

دياردة

بةبةَهيَههاًةكة سِاصيهةبوو .
دياردة

ثيَواذؤى ئاوةزى :كاردانةوة.

دةيةويَت
ثيَواذؤى ئاوةزى :كاردانةوة.

بشِوات.
دياردة

ئةطةس بة وسدى طةسجنى طؼت منوونةكاى بذةيو ،ئةوا بةو سِاطتيية دةطةيو ،كة ًةسجة (يةطتذاس) صيهذوو بيَت ،بشِوانة
(خويَهذكاس ،طريواى ،كضةكة) هة منوونةكانى ( ،)39 ،37،38كة خاوةنى طيفةتى ]+صيهذوو[ى ،هة كاتيَلذا ًةسد نيية
َم
َةكة ،بةيةكةم دةسبضيَت) هة منوونةكانى ( ،)42 ،39 ،37بةال
ًَى ثشطياس ،يةواه
(دياسدة) صيهذوو بيَت ،بشِوانة (وةال
دةػيَت صيهذووؾ بيَت ،بشِوانة (ػيالى ،ثؼيوةكة) هة منوونةكانى ( ،)41 ،40كة ]+صيهذوو[ى .سِاطتى بؤضوونةكةمشاى
َوطؤسِيَم بة بلةسى ئةو سِطتانةى طةسةوة ،كة خاوةنى طيٌاى ]+صيهذوو[ى بطؤسِيو بة بلةسيَم ،كة ]-
هةوةداية ،ئةطةس ئاه
صيهذوو[ بيَت ،ئةوا بةسيةًى سِطتةكاى هةسِووى واتاوة سِيَجيَذساو نني ،بشِوانة (:)47 ،46 ،45
ًَى ثشطياسةكة دةصانيَت.
( )45؟؟ دسةختةكة وةال
َةكةى نةبيظتووة.
( )46؟؟ بةسدةكة يةواه
( )47؟؟ ًيَضةكة ثؼيوةكةى خؤػذةويَت.
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َبزاسدنةكانذا نيؼانةى (يةطتذاس) هة ثؼلذاسى يةكةًى ثيَوارؤ
ناسِاطتى واتاى سِطتةكاى بؤ ئةوة دةطةسِيَتةوة ،كة هة يةه
ئاوةصييةكاى ،كة ًةسجة (طةنذساوةتةوة) ،كة ئةًةؾ سِاطتةوخؤ ثةيوةنذى بة ئةصًووى و ػاسةصايى قظةثيَلةسانى صًانى
كوسدييةوة يةية بؤ بةسجةطتةكشدى و بةكاسييَهانى ئةم جؤسةى ثيَوارؤ كشداسييةكاى و نوانذنياى بةو ػيَوةيةى هة
جيًانبيهيةكةيانذا بةكؤدكشاوة.
َةكة) هة
ًَى ثشطياسةكة ،يةواه
(دياسدة) هة سِوانطةى ثؤهة سِةطةصى طيهتاكظييةوة دةػيَت فشيَضى ناوى بيَت وةن (وةال
منوونةكانى ( ،) 39 ،37ياى سِطتةى تةواوكةس بيَت وةن (كة تاقيلشدنةوةكة دواخبات ،بةيةكةم دةسبضيَت) هة منوونةكانى
(.)42 ،38
َى ثيَوارؤ ئاوةصييةكاى بلات ،كة واتاى (كات ،ػويَو ،ضؤيهةتى...يتذ) ثيَوارؤكة
ياوبةػيَم ياى صياتش دةػيَت ياوةه
سِوونذةكاتةوة ،كة ئةًيؽ بة يؤى ئةدظيَشبىَ ياى فشيَضى ثيَؼهاوييةوة دةنويَهشيَت ،بشِوانة(:)50 ،49 ،48
ًَى ثشطياسةكة دةصانيَت.
َهياييةوة وةال
( )48خويَهذكاسةكة بةده
ياوبةؾ:ضؤنيةتى

( )49كاسصاى

هة صانلؤ

ػيالنى بيهى.

ياوبةؾ:ػويَو

َةكة يةًيؼة ذةصدةكات بة يةكةم دةسبضيَت.
(ً )50هذاه
ياوبةؾ:دووياسةبوونةوة

ياوبةؾ:ثوةبةنذى.

دواى دياسيلشدنى ثيَوارؤ و ثؼلذاسةكاى ،ئةطةس طةسجنى ػشؤظةكشدنى منوونةى ( )48هة سِيَى ئةصًوونةوة بذةيو ،ئةوا
خويَهذكاسةكة ،ياى بة يؤى دةنطةوة (بيظنت) ،ياى بة يؤى ضاوةوة (خويَهذنةوة-بيهني) ضةًلى ثشطياسةكةى ثيَطةيؼتووة و
ثاػاى بؤ ناو يادطةى هة ناو ًيَؼليذا طواطرتاوةتةوة .دواتش قؤناغى كشدةى ػيلشدنةوةى ػشيتة دةنطييةكاى /ياى نيؼانة
ًَيَهحانى ثةيوةنذيى بة ثيَى ئةو ئةصًوونة صًانييةى
نوطشاوةكاى بؤ ثيَلًاتةى واتا دةكشيَت و ثاػانيؽ هيَلذانةوة و يةه
يةيةتى ،سِوودةدات.
ًَى ثشطياسةكة بة يؤى تيَطةػنت هة وػةكانى ناو ثشطياسةكة و ثاػاى ئةجناًى كاسهيَلى وػةكاى هة ناو
صانيهى وةال
دسوطتةكةدا و ....يتذ دةبيَت ،كة ئةًةؾ وةطتاوةتة طةس تواناى تيَطةيؼنت و بوونى ئةصًوونى ثيَويظت بؤ تيَطةيؼنت و
َى تةواو جياواصة هة ثيَوارؤ ًاددييةكاى ئةوةية ،كة ئةم قؤناغة يةن بة
ًَى ثشطياسةكة .ئةوةى هيَشةدا طشنطة و خاه
صانيهى وةال
َلو تةواو طايلؤهؤجى و يؤػةكني ،بة واتايةكى تش بة يؤى ئةو ئةصًوونة
دوايةكذا ياتهةى ئةصًووى فيضيلى نني ،بةه
جيًانبيهيي ةى هة ناوةوةى ًشؤظ سِوودةدات ،بةكؤدكشاوى و يةس بؤية يةنذيَم جاس صانيهى الى ئةم سِةنطة نةصانني بيَت الى
يةكيَلى تش ،كة ئةًةؾ بة سِوونى و تةواوةتى بؤ جياواصيى ئةصًوونى قظةكةس ،ياى طويَطش هة كشدةى هةيةكرتطةيؼتهذا
دةطةسِيَتةوة.
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 )3 - 4/1ثيَوارؤ قظةييةكاى:
ثيَوارؤ قظةييةكاى ثيَوارؤكانى ثةيوةنذيلشدى" "Communicationدةطشيَتةوة ،واتة ئةوةى ثةيوةنذى بة طوتو و
قظةكشدنةوة يةبيَت.
ثيَوارؤ قظةييةكاى هة نيَواى ثيَوارؤ ئاوةصييةكاى و ثيَوارؤ ثةيوةنذييةكانذاية ،كة صانياسى بؤ قظة ،ياى يةس جؤسيَلى تشى
كشدةى قظةيى بؤ يةسدوو ػيَواصى سِاطتةوخؤ و ناسِاطتةوخؤ دةطؤسِنةوة .ثؼلذاسةكانى ثيَوارؤ قظةييةكاى ئةًانةى:
 .0قظةكةس :ئةوةية ،كة ثةيوةنذيذةكات.
 .7ثةيام" :"Verbiageئةوةية ،كة طوتشاوة (واتة ضى طوتشاوة؟).
 .3ثةيوةنذيلشاو" :"Addresseeئةوةية ،كة ثةيام (ناًة)كة وةسدةطشيَت.1
َيَت/طوتى ،...قظةدةكات/قظةيلشد ،...ثشطياسدةكات/ثشطياسيلشد،...
ثيَوارؤ قظةييةكاى بة يؤى فؤسًِة كشداسةكانى (دةه
َذا ،...طتايؼيذةكات/طتايؼيلشد)...
َذةدات/ثيايًةه
سِوونذةكاتةوة/سِونيلشدةوة ،...ثةطةنذةكات/ثةطةنيلشد ،...ثيايةه
دةنويَهشيَو ،بشِوانة( 51و :)52
()51

َيَت
دةه

ًاًؤطتا

ثيَوارؤى قظةيى

قظةكةس

()52

خبويَهو.
ثةيام

ًاًؤطتا بة خويَهذكاسةكاى دةهيَت خبويَهو.
ثةيوةنذيلشاو

(ثةيام) دةػيَت فشيَضيَلى ناوى بيَت ،بشِوانة ( ،)53ياى دةػيَت سِطتةيةكى تةواوكةس بيَت ،بشِوانة (:)54
( )53بشِوا دوو طوتةى باػى طوت.
فشيَضى ناوى.
( )54بشِوا طوتى :كة بشاكةى نةخؤػة.
سِطتةى تةواوكةس.
ياوبةؾ هة ثيَوارؤ قظةييةكانذا بة ثيَى ويظت و ًةبةطتى قظةكةس ديَت ،كة ضةًلى (كات ،ػويَو ،ضؤنيةتى )...ثيَوارؤ
قظةييةكاى سِوونذةكاتةوة ،بشِوانة(:)57 ،56 ،55
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ثيَوارؤ كشداسييةكاى هة صًانى كوسديذا

وتةبيَزةكة طةعات نؤ قظةدةكات

()55
ياوبةؾ/كات.

َةكةدا
( )56خويَهذكاسةكة هة يؤه
قظةكةس

طوتى

ياوبةؾ:ػويَو

طبةيهىَ ثؼووة.

ثيَوارؤى قظةيى

ثةيام

َةكة بة سِةوانى يؤنشاوةكةى طوت.
(ً )57هاه
ياوبةؾ/ضؤنيةتى.

ئةطةس طةسجنى طشوػتى (ثةيوةنذيلشاو) بذةيو ،دةبيهني هة ػيَواصى سِاطتةوخؤ و ناسِاطتةوخؤ جياكاسى دةكات ،بشِوانة(58
و :)59
()58

ػيَواصى

سِاطتةوخؤ:

()59

ػيَواصى

ناسِاطتةوخؤ:

بة ًهى

َطشاى ًةبة.
طريواى طوتى ده
َطشاى ًةبة.
طريواى بة نةوصادى طوت ده

بة ثؼتطويَخظتهى قظةكةس هة دسوطتةكةدا و هيَظهذنةوةى جيَلةوتى يةكةًى سِطتةكة ،ئةوا دسوطتةى نادياس بةبةسيةًذيَت،
بشِوانة (:)60
( )60طوتشاوة ،كة
ثيَوارؤى قظةيى

طبةيهىَ ثؼووة.
ثةيام

 )4 – 4/1ثيَوارؤ ثةيوةنذييةكاى:
ثيَوارؤ ثةيوةنذييةكاى ثيَوارؤكانى ثةيوةنذيى ((بووى)) و جؤسةكانى دةطشيَتةوة ،كة طوصاسػت هة ثةيوةنذيى ( خاوةنذيَتى،
بؤطةسِانذنةوة ،ياوتايلشدى ،باسودؤخ) هة نشخ و طشنطى و بشِ...دا دةكةى ،ثيَوارؤ ثةيوةنذييةكاى خاوةنى دوو ثؼلذاسى
طةسةكني ،كة ئةًانةى:
َطش :يةبوويةكة ،كة باطذةكشيَت.
 .0يةه
 .7بؤطةسِاوة :باطلشدنى يةبوويةكة.1
فؤسًِة كشداسةكانى (ة /بوو /دةبيَت ،...يةية/يةبوو/دةبيَت ،...دةسدةكةويَت/دةسكةوت ،...دةبيَت بة/بووبة ،...دةطؤسِيَت
بة/طؤسِا بة ،...دياسدةبيَت/دياسبوو ،...وادياسة/وادياسبوو )...ثيَوارؤ ثةيوةنذييةكاى دةنويَهو.
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ضواس جؤسى طةسةكى ثيَوارؤى ثةيوةنذيى هة ناو سِطتةدا يةى ،كة بة ثيَى جؤسى ثيَوارؤكة جؤسى ثةيوةنذيى نيَواى
ثؼلذاسةكانى بة ثيَوارؤكةوة دةطؤسِدسيَو ،كة ئةوانيؽ ثيَوارؤكانى:
 .0خاوةنيَتى:
X

يةبوو.

Y

يةية.
دةبيَت......

(ياطاى رًاسة – .) - 2

واتة سِةطةصيَم ( )Xخاوةنى سِةطةصيَلى تش ()Yة ،هيَشةدا ثؼلذاسةكاى:
خاوةنذاس :سِةطةصيَم خاوةنى سِةطةصيَلى تشة ،ياى سِةطةصيَم سِةطةصيَلى تش هة خؤ دةطشيَت.
طاًاى :سِةطةصيَلة خاوةنى يةية ،ياى هةخؤ طرياوة.
بشِوانة( 61و :)62
( )61كان ئاًانخ
خاوةنذاس

دوو خانوى
طاًاى

( )62بةسِيَوبةسايةتيةكة دوو بةؾ
طاًاى

خاوةنذاس

يةية.
ثيَوارؤى ثةيوةنذيى

هةخؤ دةطشيَت.
ثيَوارؤى ثةيوةنذيى

 .2بؤطةسِانذنةوة:
X

ـة.

Y

بوو.
دةبيَت( ....ياطاى رًاسة – .) - 3
ثؼلذاسةكانى:
 .0دياسيلةس :سِةطةصيَلة ،كة باطذةكشيَت.
 .7دياسيلشاو :سِةطةصيَلة بؤ باطلشدنى دياسيلةس.
ثةيوةنذيى (دياسيلةس) بة (دياسيلشاوة)وة دةسدةخات ،كة:
]  Xدياسيلةسة و هة سِيَى  Yدياسيلشاوةوة دةسدةخشيَت[(...ياطاى رًاسة –  ،) - 4بشِوانة (:)63
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بوو.

َبةسص
باال
دياسيلشاو

دياسيلةس

ثيَوارؤى ثةيوةنذيى

 .3ياوتايلشدى:
ثؼلذاسةكاى:
( .1منوونة) :يةبوويةكة ياوتا دةكشيَت هةطةيَ يةكيَلى تشدا.
( .2بةيا) :باطلةسى منوونةكةية .بشِوانة (:)64
()64

نةمشيى

ا-

طةسؤكى تيٌةكة

(كىَ طةسؤكى تيٌةكة بوو؟)

بوو.

ب -طةسؤكى تيٌةكة
بةيا

منوونة

بةيا

(طةسؤكى تيٌةكة كىَ بوو؟)

ثيَوارؤى ثةيوةنذيى

منوونة

نةمشيى

بوو.

ثيَوارؤى ثةيوةنذيى

 .4باسودؤخ:
ثؼلذاسى ثيَوارؤ باسودؤخييةكاى :بوويةكة ،كة باطذةكشيَت هة ػويَهيَم ،ياى هة كاتيَم...دا ] ،ئةطةس  Xبوويةن بيَت،
ئةوا ( Yكات ،ػويَو)...يَم بيَت ،ئةوا بة يؤى ئةم ثيَوارؤيةوة طوصاسػت هة بوونى  Xهة Yيذا دةكات[ ( .....ياطاى
رًاسة – .) - 5
فؤسًِة كشداسييةكانى (دةبيَت/بوو ،...يةية/يةبوو ) ...ثيَوارؤ باسودؤخ دةنويَهيَهو ،بشِوانة( 65و  66و  67و :)68
طريواى

()65

كؤبوونةوةكة

دووػةممة

نةًاًى يةجنري
بوويةن

()68

ثيَوارؤى بوونيى

دةبيَت.

كات

بوويةن

()67

بوو.

ػويَو

بوويةن

()66

هة صانلؤ

نةًاًى يةجنري
بوويةن

(بوونى طريواى)...

ثيَوارؤى بوونيى

هة باخةكةدا
ػويَو

هة باخةكةدا
ػويَو

يةية.
ثيَوارؤى بوونيى

بوونى يةية.
ثيَوارؤى ثةيوةنذيى
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منوونةكانى ( )68 ،67 ،66 ،65بوونى سِةطةصى (طريواى ،كؤبوونةوة ،نةًاًى يةجنري) هة ػويَهيَم (صانلؤ ،هة
باخةكةدا) ،ياى كاتيَم (دووػةممة) نيؼانذةدات.

ئةجنام
 .0ثيَوارؤ كشداسييةكاى هة صًانى كوسديذا

بةطةس جؤسةكانى (ًاددييةكاى ،ئاوةصييةكاى ،قظةييةكاى،

ثةيوةنذييةكاى)دا دابةػذةبو ،كة يةس جؤسيَلياى هة سِوانطةى تيَشِوانني و جيًانبيهيهى قظةكةسةوة بة كؤدكشاوى و
بة يؤى وةضةثؤىل كشداسى جياواصةوة نويَهشاوى.
 .7ثيَوارؤ كشداسيية ئاوةصييةكاى ،ثيَوارؤ كشداسييةكانى (دسكجيَلشدى و ثةيجيَربدى و كاسدانةوة) دةطشيَتةوة و ثيَوارؤ
كشداسيية ثةيوةنذييةكانيؽ ،ثيَوارؤ كشداسييةكانى (خاوةنيَتى ،بؤطةسِانةوة ،ياوتايلشدى ،باسودؤخ) دةطشيَتةوة.
َةتى ثؼلذاسةكانياى و ئةو كشداسانةى دةيانويَهو ،صانياسى طشنط و
 .3دياسيلشدنى جؤسى ثيَوارؤكاى و خةطو
بةطوودى و ثيَويظتة هة نوطيهةوةى دةسواصةى فةسيةنطيى كشداسيى صًانى كوسديذا تؤًاس بلشيَو ،تةنانةت دةبيَت
َياى هةبةسضاو بطرييَت.
هة ثشِؤطشاًى فيَشبوونى صًانى كوسديؼذا سِؤه
َم يةطتذاسى ثيَوارؤ
 .3كاسكةسى ثيَوارؤ ًاددييةكاى دةػيَت خاوةنى طيفةتى صيهذوو ،ياى ناصيهذوو بيَت ،بةال
ئاوةصييةكاى ًةسجة خاوةنى طيفةتى صيهذوو بيَت.
 .4دياسدةى ثيَوارؤ ئاوةصييةكاى و ثةياًى ثيَوارؤ قظةييةكاى بة يؤى فشيَضى ناوى ياى سِطتةى تةواوكةسةوة
دةنويَهشيَت.
َى طؼت ثيَوارؤكاى بلات ،كة ضةًلى
 .5بة ثيَى ويظت ًةبةطتى قظةكةس دةػيَت ياوبةػيَم ،ياى صياتش ياوةه
(كات ،ػويَو ،ضؤنيةتى...يتذ)ى سِوودانى كشداسةكاى سِوونذةكةنةوة.

503

د.حمةممةد عوًةس عةوي
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طةسضاوةكاى
 .0ئةوسِةمحانى ذاجى ًاسف ،سِيَضًانى كوسدى ،بةسطى يةكةم(وػةطاصى) ،بةػى ثيَهحةم – كشداس-
دةصطاى ضاث و ثةخؼى طةسدةم ،طويٌَانى (.)2000
َ فةسيادى ،سِطتة و ثاؾ سِطتة ،ضاثخانةى دةصطاى ئاساغ ،يةوهيَش (.)2009
َال
 .7طاجيذة عةبذوه
 .3ػيَشصاد طةعيذ ؿذيق ،سِطتةى صًانى كوسدى بة ثيَى (تيؤسى كاتةطؤسيى و ثيَوانة)ى ياهيذاى،
َذةديو ،يةوهيَش (.)2008
َونةكشاوة) ،كؤهيَحى صًاى ،صانلؤى طةال
ناًةى ًاطتةس (بال
 .3ػيَشصاد طةعيذ طةدديق ،سِطتةى بة ثيَى سِيَضًانى هيَلظيلى ئةسكى هة صًانى كوسدى و فاسطيذا،
َتى ئاداب ،صانلؤى طؤساى ،طؤساى (.)2013
َونةكشاوة) ،فاكةه
ناًةى دكتؤسا (بال
 .4حمةًةدى ًةذويى ،سِطتةطاصيى كوسدى ،ضاثخانةى صانلؤى طويٌَانى ،طويٌَانى (.)2001
 .5حمةًةدى ًةذوى و كاسواى عوًةس قادس و ػيالى عوًةس ذظيَو ،دسوطتةى كشداس (بهةًا و
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