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ملخص
 للعامل املعروف نومان جومسكى واليت،يعاجل هذا البحث حتليل اجلمل الكردية وفق نظرية العامل واالحكام الربطي
 اليت تَحلّ املسائل املتنوعة لللغات املختلفة حسب نظرية األساس،تعترب حبق انعطافه كبرية يف القواعد التحويلية التوليدية
.والباراميرت
 ثم يُ َفسِر فروع هذه النظرية ويُطَّبقها لتأويل مجل اللغة،يشري الباحث يف البداية اىل مؤشرات القواعد العامة وأُسسها
 ويُبيّن الباحث – يف نفس الوقت، واليت تتضمن احلركة او التحول االختياري املتكامل، لللهجة الكرماجنية الوسطى،الكردية
 وكذلك مت تفسري احلاالت االعرابية للعبارات االمسية وإظهار،– ايضاً قدرة العنصر املكون وحتكم الرتاكيب اللغوية املتجانسة
 وحددنا االختزال للتعبري يف احلركة وعدم، يف مجل اللغة الكرديةϴ-roles )تباين احلالة النحوية والقواعدية ووظيفة (ثيتا
 و إنقسام الضمائر اىل الشخصية والتلميحية اليت تعود باألساس اىل الضمريpro/PRO تلفظ اشكال لغوية واحالل حملها بـ
الغري متجسد وكل ذلك باالمثلة العائدة هلذه احلاالت وغريها اليت تبني ديناميكية اللغة الكردية اليت حتذف بطبيعتها الفاعل
.الضمريي

Abstract
This study tries to analyze the Kurdish language, using Chomsky’s (1981) Government Binding
theory, which is by itself regarded as a turning point in Chomsky’s Transformational Generative
Grammar related to Universal Grammar. This approach will answer the diversity occurs in
different languages according to Principles and Parameters.
First, Universal Grammar and its principles have been mentioned in this study. Later on,
interpretations are given to the sub-theories of GB with which sentences in central Kurdish are
analyzed. Besides, the level and method of the theory a long with the optional and obligatory
movements are shown. Interpretations are given to different cases of noun phrase. The
difference between grammatical case and theta role is indicated through examples.Again,
indicating economy in expression, movement and null-constituents whose places can be filled
by PRO/ pro are discussed. The distribution of pronouns to personal and demonstrative which
refer back to the empty categories reveals the activeness of Kurdish as a pro-drop language.
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دةستثيَك:
تيؤرى دةسةآلتء بةستنةوة ،كة وةرضةرخانيَكة لة رِيَزمانى بةرهةمهيَندا ،بة تيؤرى بنجء ثاراميَتةرةكان ( principles
 ) and parameters theoryدةناسريَتء بة بآلوترين تيؤرى رِؤنانكارى /بنيادنان ئةذمار دةكريَت ،تيؤرى
دةسةآلتء بةستنةوة ثةيوةستة بة رِيَزمانى طشتى يان سةراثاوة ،كة دةتوانيَت وةآلمى جؤراوجؤرى زمانة جياوازةكان
بداتةوة ،لةو رِوانطةيةى ،تايبةتيَتى ثيَكهاتةيى لة رِيَزمانى زمانةكاندا باآلترء كؤكةرةوةترة ،بةو واتايةى رِيَزمانيطشتى
ذمارةيةك بنجء بنةما لةخؤدةطريَتء زمانة جياوازةكان ثةيرِةويان دةكةن ،هاوكات ئةم رِيَزمانة ذمارةيةك ثاراميَتةر
َةت يان دوو بةهاية ،ئةوانيش :بةهاى ثاراميَتةرى سةرة -سةرة سةرةتا/
لةخؤدةطريَت ،هةر ثاراميَتةريَكيش خاوةنى دوو حال
سةرة -تةواوكةر ،سةرة كؤتا /تةواوكةر -سةرة ،ثاراميَتةرى جيَناوخراو -طؤنةكردنى جيَناوى بكةرى ،مانةوةى جيَناوى
َييةوة لة ذينطةى خؤياندا وةريدةطرن(.)1
بكةرى .ئةم دوو بنةمايةش دةبنة بناغة بؤ مندالَ ،كة لة مندال

لة رِوانطةى ئةم دةستثيَكةوة زمانى كوردى وةك يةكيَك لة زمانة سروشتييةكان ليَكدانةوةى زانستييانةى بؤ دةكريَت،
هةنطاو بة هةنطاو شيكارى رِستةكانى لة ضوارضيَوةى وةضةتيؤرةكانى ئةم تيؤرة –دةسةآلتء بةستنةوة -ئةجنام دةدريَن .بة
ثيَرِةوكردنى رِيَبازى ثةسنى شيكارانة ،واتة دياريكردنء ناساندنى ئةم وةضةتيؤرانةء ثراكتيزةكردنى لة دةربرِراوى زمانى
كورديدا ،بةمةش طرنطى ئةم تويَذينةوةية بةرجةستةكردنى تايبةتيَتى هاوبةشء جوداى زمانى كورديية لة ضوارضيَوةى
رِيَزمانى طشتيداء شرؤظةكردنى ثيَكهاتةى رِستةكان ،رِةنطدانةوةى تايبةتيَتى زمانى كوردىء طوجناندنيَتى لة تيؤرى
دةسةآلتء بةستنةوةدا .بؤية سةرةتا ئاماذةيةكى كورت بة بنةماكانى رِيَزمانى طشتى دةدريَت:
 -1رِيَزمانى طشتى :تيؤرطةليَكى لة رِيَزمان بةرجةستةبووة.
َةيةك ثيَكهاتووة ،كة لةطةلَ
بة بؤضوونى ضؤمسكى (حممد دبري مقدم )624 :1131 :رِيَزمانى طشتى ،لة ضةند كؤمةل
َةيةك بواريَكى سةربةخؤى زمانة ،بةآلم دةبيَتة تةواوكةر بؤ بوارى دواى خؤى ،بة
يةكرتدا هاريكارن ،طةرضى هةر كؤمةل
واتا دةرهاويشتةى بواريَك دةبيَتة ناوةرِؤكى بواريَكى تر ،بةمةش تيَرِوانينى ضؤمسكى بؤ رِيَزمانى طشتى ئةوةية ،كة
َبوونى ئاستة ثيَكهيَنةرة جياوازةكانى زمانةكانن .بؤ منوونة:
َقوآلوى تيَكةل
هةل
/1-1فةرهةنط /وشةطةل.
 /2-1رِيَزمان /تةرزى رِيَزمان

أ -ثؤلة ئاخاوتنةكان
ب -طويَزانةوة /جيَطؤرِكىَ

فةرهةنط←

DS

َيَنة
ئةلفا جبوول

 /1-1بةشى شيَوةى دةنطى.

SS

 /6-1بةشى شيَوةى لؤذيكى.

LF

PF

_____________________________________________________________________________________________

1بؤ زانيارى زؤرتر برِوانة (حممد دبري مقدم ) 624 :1131 :شايانى سةرجنة ئةم سةرضاوةية سةرضاوةيةكى سةرةكى ئةم تويَذينةوةيةية ،كة ثشتى
بةستووة بة دةيان سةرضاوة لة ليَكدانةوةى زانستى تيؤرةكةدا.
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 )1وشةطةل :مةبةست لة وشة فةرهةنطييةكانة كة بةثيَي تايبةتيَتى فؤنةتيكيء رِيَزمانى ثؤلدةكريَتء واتاكانيان
دياريدةكريَت.
َة ياسايةك ،كة طوجناندن و رِيزبةندي كةرةستةكان رِيَكدةخات وةك :بكةر ،بةركار ،كردارو
 )2رِيَزمان كؤمةل
ليَكدانةوةي ئةركي رِيَزمانى بةثيَي جيَكةوتةي رِيزبةندي كةرةسةكان لةخؤدةطريَت .بةواتا:
أ -ثؤلة ئاخاوتنةكان ،كة لة هزري مرؤظداية طةجنينةي ثرِكةرةوةي ديوي شاراوة يان رِؤنانى ذيَرةوةي رِستةن.
َةي ئةلفا دةناسريَن ،ثةيوةست دةبيَت بة رِؤنانى سةرةوة،
َةو جيَطؤرِكيَي كةرةسةكان ،كة بة جول
ب -جوول
َةي هةر ثيَكهاتةيةك لةجيَيةكةوة بؤ جيَيةكي تر
َةي ئةلفا ،زاراوةيةكة بؤ ضةتريَك ،كة جول
بناغةى جول
َةي بةركار بؤ شويَنى بكةر ،لة رِستةي بكةرنادياردا.
لةخؤدةطريَت .بؤمنوونة جول
َةي ئةلفا لة بةشةكانى شيَوةي دةنطي و شيَوةي لؤذيكيدا ديسان كاراية:
هاوكات جول
َةي بةشي دةنطي بة رِيَزماني سووك دةناسريَت ،كة تيَيدا طؤرِاني شيَوةي سةرةوة /رِووكةش كاريطةري
 )1جول
لةسةر واتا دروست ناكات :وةك:
 -1كتيَبةكةم بؤ تؤ نارد.

 .1طؤرِينى (ا) بؤ (آ)

 -2كتيَبةكة بؤ تؤ دةنـيَـرم.

.2طؤرِينى جيَناو جودا بؤ لكاو لة فريَزي ثيَشناويداو

 -1كتيَبةكةت بؤ ±دةنيَرم.

َةثيَكردن و لكاندن بة بةركارةوة ئةجنامدراوة.
جول

ئةمة جطة لةوةي كة كاريطةري دةنطة هاوسيَكان رِيَطةخؤشكةرن بؤ هاتنة ئارا يان كرتاندني دةنط ،يان طؤرِينى
دةنط...هتد.
 )6لة دياريكردني شيَوةي لؤذيكيدا ضؤمسكي ئةوةي خستؤتة رِوو ،كة دةشيَت بةشيَك لة نواندني واتاى رِستةكة
شيَوةي لؤذيكي خباتة رِوو ،بةمةش هاوسةنطي نيَوان رِؤنانى ذيَرةوةو رِؤنانى سةرةوةدا كراوة ،بؤمنوونة:
 -6ئةوة رِوون نيية ،كة ئازاد كيَى بينيوة.
لة رِوانطةي لؤذيكةوة ،ئةوة خراوةتة رِوو ،رِستةكة واتا دروستة ،ضونكة كردارى (بينيوة) وةك كرداريَكي تيَثةرِ
بكةرو بةركار دةخوازيَت ،لة رِوانطةي واتاوة ،ئةطةرضى نازانريَت بينراو كيَية .لةم رِوانطةيةوة بنةماى جيَكةوتةيي يان
رِيزبةندي كةرةستةكان دةركةوتةي هةر ئاستيَك يان رِووبةريَكي رِيَزمانى ،رِؤنانى ذيَرةوةو سةرةوةو شيَوةي لؤذيكي
لةخؤدةطريَت ،بةواتا دؤخي بريو بؤضوونةكان لة رِيزبةندي وشة فةرهةنطيةكاندا بةثيَي جيَكةوتةكانيان ديَتة ئاراوة.
ئاماذةكردن بؤ رِيَزمانى طشتى بةوةى لة تيؤرطةليَك ثيَكهاتووة ،كة ثيَكةوة ثةيوةستء هاريكارن رِيَطةخؤشكةرة بؤئةوةي
لة طؤشةنيطاى جياوازةوة تيَيان برِوانريَتء ضؤنيَتىء ئةركيان خبريَتة رِوو ،هاوكات تيؤري دةسةآلتء بةستنةوة وةك
يةكيَك لة بنةماكانى رِيَزمانى طشتى لة ساآلني دواييدا طرنطي زؤري ثيَدراوةو بؤتة خاَليَكي وةرضةرخان لة رِيَزمانى
بةرهةمهيَندا ،بةمةبةستى ضارةسةري ئةو طرفتانةى كة ثيَشرت لة شرؤظةو ليَكدانةوةي رِستةكانى زماندا هاتؤتة ئاراوة.
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 -2تيؤري دةسةآلت و بةستنةوة:
لة ضوارضيَوةي تيؤري بنج و ثاراميَتةرةكاندا،جطة لة ليَكدانةوةي ضةمكة طشتييةكانى كة بة زمانء فيَربوون زمان لة
رِوانطةي توانستء تواناوة ،ثةسنى بوارة جياوازةكانى رِيَزمانى زمانة ،كة لة بريو تيَرِوانينى ضؤمسكيدا ضةند قؤناغيَك
تيَدةثةرِيَنيَت .بةمؤديَلي بنجي ثيَكهاتة رِيَزمانييةكان لة 1541دا دةستثيَدةكات ،بةمةش ضةمكي رِيَزمانى بةرهةمهيَنء
طواستنةوة ديَتة ئاراوة ،هةنطاوى دواتر كتيَبى اليةنطةليَك لة تيؤري رِستةسازي بةناوى ( Aspects of the Theory
 ) of Syntaxناسرابوو ،كة تيؤري ستانداردي بةرجةستةكرد ،خودي ئةم تيؤرة بةديهيَنةري دوو جياكاري بوو ،يةكيَكيان
هاتنة ئاراي جياوازى لةنيَوان رِؤنانةكانى ذيَرةوة ،كة لةرِيَطةي طواستنةوةكانةوة ثيَكةوة ثةيوةست دةبن ئةويرتيان
دياريكردني جياوازى نيَوان توانستء توانا زمانييةكان بوو ،كة دواتر بة تيؤري ستانداردي فراوانكراو كؤتايي ثيَهات ،كة
تيَياندا ضاكسازي جؤراوجؤر لة ياسا رِيَزمانييةكاندا كراو بةدواياندا مؤديَلي دةسةآلتء بةستنةوة هاتة ئاراوة (وي.جي
كوك .مارك نويسان ) 14 :1115:ئةم تيؤرة لةم ساآلنةي دواييدا بايةخي زؤري ثيَدراوةو بؤتة تيؤري طشتطري لة شيكاري
زمانة جياوازةكاندا ،كؤمةَليَك بنج و بنةما لةخؤدةطريَت ،كة هةريةك لةو بنجانة – كة وةك تيؤريَك دياريكراون –دةبنة
وةضة تيؤريَك بة ئاراستةو تايبةتيَتى جياوازةوة لة رِستةكانى زمان دةرِوانن ،كة بريتني لة( :حممد دبري مقدم)611 :1131:
 .1تيؤري بةند /سنووردانان

bounding theory

 .2تيؤري دةسةآلت

government theory

َثيَدان ϴ
 .1تيؤري ثـيَتا– رِؤل
 .6تيؤري بةستنةوة

ϴ-theory
binding theory

 .4تيؤري دؤخ

case theory

 .4تيؤري كؤنرتؤأل /ضاوديَري

control theory

دةبيَت ئةوةش لةبرينةكريَت ،كة تيؤري ئيَكس بار ،خستنةرِووي بنيادنانة لةرِيَطةى رِستةسازي بةرهةمهيَنى نويَباوةوةو
طةشةثيَدانى ياساكانى فرةيز ثيَكهيَنان ،كة ثشت بة سةرةو تةواوكةر دةبةستيَت( .ابوبكر عمر قادر)22 ،2221 ،
 /1-2تيؤري سنوردانان:
وةك بةشيَك لة تيؤري دةسةآلتء بةستنةوة ،ئةركي دياريكردني سنورى ناوةوةي يةكة رِستةييةكان بةثيَي نيشانةي هيَزو
َةي كةرةستة ثيَكهيَنةرةكانى رِستة،
تواناي جيَبةجيَكردن لةخؤدةطريَت ( )Matthews:2011:44بةو واتايةي جول
َةيةكي رِيَزمانيية ،ثةيوةستبووني هةردوو ئاستى رِؤنانى ذيَرةوةو رِؤنانى سةرةوة لةخؤدةطريَت ،رِؤنانى ذيَرةوة
جول
َة ديَت
َة ،رِؤنانى سةرةوة ،كة دواى جول
َيب رِيَزمانى رِستةية ،بةمةبةستى دارِشتنى بريؤكةية لةثيَش جوول
ثرِكردنةوةي قال
َوطؤرِي رِيزبةندي كةرةسةكان لة مةودايةكي دياريكراودا ضةمكيَك ديَنيَتة ئارا ،كة واتادروستء رِيَزمان دروست
وةك ئال
َة ثردي ثةيوةندي نيَوان شيَوةي دةنطيء شيَوةي
بيَت شويَنى كةرةسة جووآلوةكان دياريدةكريَت ،بؤية دةطوتريَت :جوول
لؤذيكييةو بةديهيَنةري ()T.modelة( .وي.جي كوك ،مارك نويسان.)62 :1131:
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شرؤظةكردنى رِستةى زمانى كوردى لة رِوانطةى تيؤرى دةسةآلتء بةستنةوةدا

رِؤنانى ذ
َة
جول
رِؤنانى س
ثيَكهاتةى شيَوةي لؤذيكي
(واتايي)

ثيَكهاتةى شيَوةي دةنطي
(دةنط)

َةي سنورداري وشة يان ثيَكهاتة ،بةواتا ئةم جؤرة لة
لةم رِوانطةيةوة ،زاراوةي ( aئةلفا) جيَطرةوةية بؤ هةر جؤريَكي جوول
َة بةثيَي جؤري وشة سنوردار دةكات و دياريدةكات ،بةو واتايةي
َة بنجيَكي نةطؤرِي تيؤرةكةيةو ئاراستةي جوول
جوول
َة لة زمانة جياوازةكاندا تايبةتة بة كةرةستةطةليَك لة سنوريَكي دياريكراودا .دةبيَت ئةوة لةيادنةكريَت ،كة
خودي جوول
َة نابيَت زياتر لة ثيَكهاتةيةك باآلتر يان
َيَنة) لة ضوارضيَوةي رِستةيةكدا زؤر سنوردارة ،بةوةي ،كة جول
حوكمي (ئةلفا جبول
دوورتر بيَت ،كة دةشيَت وشةيةك يان طريَيةك يان رِستةيةكي شويَنكةوتوو بيَت /طريَيةكي ناوى طةورةكراو ،ضونكة
َةيةية( .حممد دبري
َةي ئةلفا سنورو تةرازوى ئةم جول
َةي ثيَكهاتةكان بة هاريكاري بنةماى جول
بنةماى هاوسيَيي جول
مقدم ) 613 :1131:بةواتا هةر زمانة تايبةتيَتى خؤي هةية لة رِيزبةندي ثيَكهيَنةرة رِستةييةكانيدا ،ويَرِاي ئةوةي ،كة هةر
َةي ثيَكهاتةى رِستةيي زمانى كوردي
ثيَكهاتةيةك يان طريَيةك دةشيَت سةرةو تةواوكةر لةخؤبطريَت .لةم رِوانطةيةوة جول
دةخريَتة رِوو:
َةيةك
َة يان طواستنةوة ثشت بة بنةماى هاوسيَيةتى دةبةستيَت ،بةوةي ،كة هيض جوول
سةرةتا ئةوة ياد د ةخريَتةوة ،كة جول
زياتر لة ثيَكهاتةيةك تيَناثةرِيَنيَت ،ثيَكهاتةش دةشيَت وشةيةك يان دةستةواذةيةك – طرآ – يان رِستةيةكي شويَنكةوتوو
َة دوو جؤر لةخؤدةطريَت ،طواستنةوةيةكي سةثيَنراو ،كة بةخورتى ناوبراوة ،وةك ئةوةي لة زمانى
بيَت .هاوكات جوول
ئينطليزيدا بؤ ثؤلء وشةطةىل ثرس () wh..ة ،ئةم كردةية لة زمانى كورديدا جياوازة بةوةي ثرسكردن لةسةر ض
ثيَكهاتةيةكي رستة بيَت ئةوا بةثيَي رِيزبةندي كةرةسةكة وشةي ثرس لةو شويَنةدا دةبيَت ،بؤمنوونة:
 -1كآ هات؟

 :ئازاد هات.

 -2كيَت دي؟

 :ئازادم بينى.

 -1نامةكةت دا بةكآ؟  :نامةكةم دا بة ئازاد.
َكارى بينى ،لة
َي ئاوةل
منوونةكان ئةوة دةخةنةرِوو ،كة لةم بوارةدا طواستنةوة رِوونادات ،بةآلم ئةطةر وشةي ثرس رِؤل
َةي ثيَبكريَت ،وةك:
َكار يان فريَزي ثيَشناوي ئةوا دةتوانريَت سةرثشكانة جول
رِوانطةي ئةركي ئاوةل
 -6ئيَوة كةي ديَن؟
 -4كةى ئيَوة ±ديَن؟
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 -4ئيَوة بةبؤنةي ضييةوة هاتوون؟
فثن
 -1بةبؤنةي ضييةوة ئيَوة ±هاتوون؟
فثن
دةبيَت ئةوةش لةياد نةكريَت ،طةر دةرخةر لة فريَزي ناويدا (فؤرمي رِادة) بيَت ،ئةوا ئةم فؤرمة جيَطؤرِكيَي ثيَدةكريَت،
وةك:
خويَندكارةكان هةموو ئامادةن.
هةموو خويَندكارةكان ئامادةن.
جؤريَكي تر لة طواستنةوة لة رِستةي ئاويَتةدا دةبيَت بةوةي طريَي ناوى /بكةري رِستةي شويَنكةوتوو بةرةو سةرةتاى
َيَت ،وةك:
رِستةي سةرةكي دةضيَتء شويَنثيَيةك لة شويَنةكةي جيَدةهيَل
 -3ئةوة ديارة{ ،كة ئازاد ئارةزووي خواردن دةكات}
/5أ-ئازاد ديارة{ ،كة  ±ئارةزووي خواردن دةكات}
/5ب -ئازاد ديارة{ ،كة ±حةزي لة ضيية}
َةيةدا بةرجةستة دةبيَت ،تيشك خستنة سةر كةسي بكةرة .ئةم جؤرة تيشك خستنة لة رِستةي
ئةوةي لةم جؤرة جول
سادةشدا ،لة دوو شيَوةدا بةدي دةكريَت:
 .1هيَنانة ثيَشةوةي دةرخةري دةرخراو لة طريَي ناوى بكةري رِستةي كار تيَنةثةرِدا ،وةك:
 -12شووشةيثةجنةرةكة شكا.
()1

()2

 -11ثةجنةرةكةشووشةكةي شكا.
()1

()2

جطة لة هيَنانة ثيَشةوةي دةرخةر مؤرفيمي (ي) خستنةثاأل البرا ،دةرخراو ناسراو كراو ،جيَناوى كةسي سيَيةمي تاكي
وةرطرتووة( .حممد معروف فتاح)123 ،1552 ،
 .2هيَنانة ثيَشةوةي بةركار( :كاروان عمر قادر)11 ،2223 ،
-12
1

2

ئازادكتيَبةكةيكرِي.
1

-11

كتيَبةكةئازادكرِي

1

1 2
133

شرؤظةكردنى رِستةى زمانى كوردى لة رِوانطةى تيؤرى دةسةآلتء بةستنةوةدا

ث.ى.د.ئةبوبةكر عومةر قادر

 .1هيَنانة ثيَشةوةي رِستةي شويَنكةوتوو:
-16

َمي يار) بةباي باوةشيَن ثرِدةبيَت لة خويَن( ،ضونكة) زؤر ناسكة.
أ( .سةركول
َي ثرِدةبيَت لة خويَن.
َمي ئال
ب .هيَندة ناسكة بةباي باوةشيَن ،سةركول

َةي كةرةسةكان رِستةي دووةم
َيب رِيَزمانى رِستةي ئاويَتةية دواى جوول
رِستةي يةكةم دارِشتةي رِؤنانى شاراوة /ذيَرةوةي قال
بةرهةم هاتووة ،كة رِؤنانى سةرةوةي رِستةية ،بةواتايةكي تر لة رِيَزمانى بةرهةمهيَندا( ،ثيَكهاتةي رِستةيي دوو بةش ثيَكي

ديَنيَت :بنج و طويَزانةوة)(.)1

/14أ(-تؤ) درِك مةبة ،ئةطةر (تؤ) ناتوانيت طوأل ببيت.
/14ب-ئةطةر طوأل نيت ،درِك مةبة.
/14أ -من ديَم ،طةر تؤ بيَيت.
/14ب -طةر تؤ بيَيت ،من ديَم.
طواستنةوةيةكي هاوبةشى نيَوان زمانةكان هيَنانة ثيَشةوةي بةركارة بؤ شويَنى بكةر لة رِستةي بكةرنادياردا ،بةواتا ئةم جؤرة
َيب رِيَزمانى رِستة كة يةكسانة بة ط ن – ط ك،
لة طواستنةوة ،طواستنةوةيةكي بةخورتيية ،بةمةبةستى دارِشتنةوةي قال
وةك لة منوونةكةدا دياريكراوة:
-11

أ .ئازادكتيَبةكةيكرِي.
1

2

1

ب .كتيَبةكةكرِرا.
1

2

َةي كةرةسة ثيَكهيَنةرةكانى رِستة لة زمانى كورديدا ،ئةمةش رِةنطدانةوةي
منوونةكان بةطشتى ئاماذةن بؤ سنوري جول
وةضةتيؤري سنووردانانة لة تيؤري دةسةآلت و بةستنةوةدا.

 /2-2تيؤري دةسةآلتGovernment Theory :
تيؤري فةرمانرِةوايي يان حوكمكردن ضةمكي دةسةآلت بةرجةستة دةكات ،ئةو ضةمكةي هةماهةنطيء طوجنان لة ثيَكهاتة
بنجييةكانى رِستةدا دةنويَنيَت ،ئةم ضةمكة حوكمكردن يان بووني دةسةآلت ،ضةمكيَكي كؤنة ،كة لة رِيَزمانة نةريتيةكان/
باو يان زمانةوانى ثيَش رِيَزمانى بةرهةمهيَندا بةكاربراوة (حممد دبري مقدم .)661 :1131:بةطشتى دةسةآلت بةو واتاية
ديَت ،كة كةرةسةيةك دةسةآلتى بةسةر كةرةسةيةكي تردا هةية لة رِوانطةي ثيَويستى كةرةسةكة بة كةرةسةطةليَكي تر،
وةك ثيَويستى كارى تيَثةرِ بة بةركار يان ثيَويستى ثيَشناو بةناو ،جيَناو يان فريَزي ناوى ،ضونكة دةسةآلت مةرجيَكي ثيَويستة
َةتة رِيَزمانيةكان ،بةواتايةكي تر ضةمكي بنجي تيؤري دةسةآلت بريتية لةو ثةيوةندييةي لةنيَوان سةرةي
بؤ دياريكردنى حال
َي دةسةآلتى ثيَكهاتةي كةمينةية.
ثيَكهاتةو كةرةسة وابةستةكانيَتى ،واتة ثةيوةندييةكي ثيَكهاتةيية ،كة زال
 /1-2-2دةسةآلت:
_____________________________________________________________________________________________

َةى كةرةسة ثيَكهيَنةرةكان بىَ ئةوةى كاريطةرييان لةسةر واتا هةبيَت.
َبى رِيَزمانى ،طويَزانةوةء البردنء جوول
 1مةبةست :بنج ثرِكردنةوةى قال
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بؤ نواندني ضةمكي دةسةآلت لةنيَوان سةرةو كةرةسة ثةيوةستةكانيدا ،ثيَويستى تةواوكاري واتاى دةربرِراو بةرجةستة
دةبيَت بؤ منوونة دةطوتريَت:
()1

 -1ئازاد هات.

لة شيكارى درةختيدا ،ئةم فؤرمة وةردةطريَت:
S
B
هات

A
ئازاد

ليَرةدا ثيَكهاتةي  Aوةك فريَزيَك دةسةآلتى بةسةر Bدا وةك فريَزيَك دةبيَت ،ئةوةي ليَرةدا جيَي سةرجنة ثةيوةندي  Aو B
ثةيوةندييةكي ئاسؤيية ،واتة هيض كاميان لةرِووي شويَنةوة باآلتر نني ،ديسان  Aو  Bوةك دوو ثيَكهيَنةري رِستة دةضنة ذيَر
َدةسورِيَنن.
يةك طريَوة ( )Sبةواتا هةردوكيان يةكرت هةل
 -2ئازاد كتيَبيَكي بؤ دانا كرِي.
شيكاري درةختى ئةم رِستةية:
S

NP1

VP

INFL
NP2

PP

V

NP3
P
لةم شيكارةدا ،لة رِوانطةي طوجناندني بكةرو كردارةوة ،كات و كةس جيَطةي دراوةتآ– ئةطةرضى  INFLلة ثيَكهاتةى
كردارداية ،دابةشكردني دووانى كراوةتة سياني بةمةبةستى رِوونكردنةوةي تيؤرةكة ،خستنةرِووي ثةيوةندي ئاسؤييء
بةسةردا رِوانني –شيكارةكةش ئةوة دةطةيَنيَت ،كة:
 VP .1دةسةآلتى بةسةر  NP1و INFLدا هةية.
َكو دةرِوانيَت بةسةريانداو
 VP .2دةسةآلتى بةسةر هيض كام لة فريَزةكانى V ،PP ،NP2دا نيية ،بةل
سةرثةرشتياريانة.
 .1بةهةمان شيَوة  PPدةسةآلتى بةسةر NP1 ،INFL ،V ،NP2دا هةيةو دةرِوانيَت بةسةر  Pو Np3دا.
 .6واتة :ئةطةر لة PPيةوة بؤ يةكةم طريَي سةرثةرشت ( )Sبةرز ببينةوة ئةوكات دةستمان دةطاتة طرآ
ناوبراوةكان.

_____________________________________________________________________________________________

 1لةم تويَذينةوةيةدا بةمةبةستى جياكارى ،منوونةكانى هةريةك لة تيؤرة ثيَكهيَنةرةكانى تيؤري دةسةآلتء بةستنةوة بة ذمارة ( )1دةستيثيَكردووة.

135

شرؤظةكردنى رِستةى زمانى كوردى لة رِوانطةى تيؤرى دةسةآلتء بةستنةوةدا

ث.ى.د.ئةبوبةكر عومةر قادر

لةم رِوانطةيةوة بؤ بةئاطابووني زؤرتر دةبيَت لة ضةمكي دةسةآلتى ثيَكهاتةيي برِوانني ،كة لة تيؤري دةسةآلت و بةستنةوةدا
ثيَناسةي جؤراوجؤري بؤكراوة ،يةكةم كةسيَك كة ثيَناسةي بؤ كردووة( ،رين هارت) بووة لة (( )1514حممد دبري
مقدم )664 :1131:كاركردن و كاريطةري ئةم ضةمكةي لة دياريكردني بؤ طةرِاوةي جيَناوةكاندا بووة.
 /2-2-2دةسةآلتى ثيَكهاتةييConstituent Command :
بنةماى ثيَكهيَنةرى دةسةآلت ثةيوةستة بة جؤري ثةيوةندي دةربرِراوةكانةوة ،ليَرةدا ئاماذة بؤ ئةوة كراوة ،كة:
طريَي  Aدةسةآلتى ثيَكهيَنةري بةسةر طريَي Bدا دةبيَت ،ئةطةر:
 -1نة  Aبرِوانيَت بةسةر Bدا ،نة  Bبرِوانيَت بةسةر Aدا ،واتة هةردووكيان دةكةونة ذيَر طريَيةكي – ثرؤذةي
طةورةكراو – وةك .)S
 -2ثرؤذةي طةورةكراوي زؤرينة ( )maximal projectionدةبيَتة سةرثةرشت بةسةر هةردوو طريَي  Aو Bدا.
ئةوةي لةم بوارةدا مةبةستة :ثرؤذةي طةورةكراوي زؤرينة ،ئةو طريَيةي ثةلك دةكريَتء دةرِوانيَت بةسةر  Aو Bدا واتة
 ،Sهاوكات ثيَشبينى دةكريَت كة  Aثةلك بكريَتء برِوانيَت بةسةر Bدا جا  ASبيَت ،يان نا .بةواتايةكي تر ،دةشيَت،
ثرؤذةي طةورةكراوي زؤرينة VP ،يان  PPيان  Sبيَت .هاوكات لة ضوارضيَوةي طوزارشتةكانى تيؤري̅ xئيَكس باردا،
ثرؤذةي طةورةكراوي زؤرينة ،طريَيةكة ،كة خاوةني بةهاى جووت بارة ،واتة ( ̿،N

̿،V

̿ )Pكة هةمووان بة

̿ Xدةنويَنريَن .لةم رِوانطةيةوة منوونةي ذمارة دوو شيكار بكريَتةوة ،بةوةي كة لة شيكارى درةختيدا خراوةتة رِوو:
 NP1دةسةآلتى بةسةر  INFLو  VPو ئةوةي دةضيَتة ذيَر ثةلكةكانى  ،VPيان ئةوانةي  VPدةرِوانيَت بةسةرياندا دةبيَت،
لةم رِوانطةيةوة ثرؤذة يان طريَي طةورةكراوي زؤرينة ()Sة.
هةروةها  Vدةسةآلتى بةسةر  NP2و  PPو ئةوةي  PPبةسةريدا دةرِوانيَت دةبيَت ،ضونكة طريَي طةورةكراوي زؤرينة V
َكشيَني دةستمان بة طريَكانى تر دةطات .بةم
(واتة يةكةم طريَي ثةلك كراوي سةرثةرشتى VP )Vيةو ئةطةر لة Vيةوة هةل
ثيَية  NP2دةسةآلتدارة بةسةر  PP ،Vئةوةي  PPبةسةريدا دةرِوانيَت دةسةآلتى ثيَكهاتةيية ،بةهةمان جؤر  PPدةسةآلتى
ثيَكهاتةيي بةسةر  Vو NP2دا هةية.
لة كؤتاييدا  Pو  NP3دةسةآلتى ثيَكهاتةييان بةسةر يةكدا هةية ،ضونكة طريَي طةورةكراوي ئةم دوانة PPية ،لةكاتيَكدا
 NP2دةسةآلتى ثيَكهاتةيي بةسةر  INFLو NP1دا نيية ،ضونكة طريَي طةورةكراوي زؤرينةي باآلى – سةرثةرشتى –NP2
طريَي VPية ،كة خؤي باآلتر نيية يان نارِوانيَت بةسةر  INFLو NP1دا ،بةم ثيَية ئةوة رِووندةبيَتةوة ،كة هيضكام لة  Vو
 PPدةسةآلتى ثيَكهاتةييان لةسةر  NP1نابيَت ،ئةم رِوانطة تيؤريية لة زمانى كورديدا دةبةزيَنريَت ،بةوةي  Vكاتءكةس
لةخؤدةطريَت دةسةآلتى ثيَكهاتةيي بةسةر  NP1بكةرى رِستةدا دةبيَت .هاوكات  NP3ناتوانيَت دةسةآلتى ثيَكهاتةيي
بةسةر  NP2و Vدا هةبيَت ،ضونكة طريَي طةورةكراوي PP ،NP3ية .بةو واتايةي كةرةسةي شيكاركراوي طريَيةك
دةسةآلتى ثيَكهاتةيي بةسةر طريَكةو باآلتريدا نيية.
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S

NP1
ئازاد

VP

INFL
كات و كةس
رِيَكةوتنى بكةرو كردار
لةكاتى رِابردوودا
NP2

V

PP

كرِي

كتيَبيَكي
P
بؤ

NP3
دانا

لة رِوانطةى ئةم ثيَشينةيةوة لةسةر دةسةآلتي ثيَكهاتةيي ،رِيَطة بؤ ليَكدانةوةي ضةمكي حوكمكردنGovernment
دةكريَتةوة ،كة كاريطةري وشةيةك لةسةر وشةطةليَكي تر لةخؤدةطريَت لة رِوانطةي هةمواركردنةوة ،كة بةالى
ضؤمسكييةوة حوكمكردن بريتيية لة نزيكرتين ثةيوةندي دةسةآلتى ثيَكهاتةيي ،ويَرِاي ثيَويستى بووني دوو مةرجي تر
لةسةروو ثةيوةندي ثيَكهاتةيي ،كة ئةوانيش:
َي فةرمانرِةوايي ببينن.
 .1تةنها سةرةكان دةتوانن رِؤل
َكةري حوكمكردنن.
 .2تةنها جيَكةوتةي طريَي ناوى و طريَي ثيَشناوي قبول
هاوكات سةرة يان حوكمكةر بةطشتى بريتية لة رِةطةزي طةردانكةري :كاتدار ،كردار ،ثيَشناو لة ضوارضيَوةي
طوزارشتةكانى تيؤري ئيَكس باردا ،كة بة ( )P ،V ،Nئاماذةيان بؤ دةكريَتء هةموويان بة  X°دةنويَنريَن( .حممد دبري
مقدم)661 :1135:
هاوكارى نيَوان دةسةآلتى ثيَكهاتةييء دةسةآلت ثةيوةستة بة دياريكردني ضؤمسكي بؤ طؤرِراوةكانى  aئةلفاو Bبيَتاو
هاوشيَوةكانيان لةطةأل فةرمانرِةواييدا ،بةراورد دةكات.

 1-2-2حوكمكردن Government
لة رِوانطةى طؤرِراوةكانى طريَكانى  Aء Bدا دةطوتريَت ،طريَى  Aفةرمانرِةوايى طريَى  Bدةكات ،ئةطةر:
 A .1سةرةبيَت.
 .2طريَى طةورةكراوى زؤرينةى سةرثةرشت بةسةر  Bدا هةمان طريَى سةرثةرشتى  Aبيَت.
 A .1دةسةآلتى ثيَكهاتةيى بةسةر  Bدا هةبيَت.
لة رِوانطةى مةرجةكانى حوكمكردنةوة ،دةطةرِيَينةوة بؤ ليَكدانةوةى منوونةى رِابردوو -ئازاد كتيَبيَكى بؤ دانا كرِى.
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 .1بةوثيَيةى  INFLرِةطةزيَكى رِيَزمانى طةردانكةرة -رِيَكخةرى كاتء كةسى بكةرء كردارة -دةبيَتة سةرةء حوكمى
NP1دةكات.
 .2جيَكةوتةى طريَى زؤرينةى  S،NP1ة ،كة سةرثةرشتى  NP1ء  INFLدةكات ،ئةمةش ئةوة دةطةيةنيَت ،كة INFL
دةسةآلتى ثيَكهاتةيى بةسةر  NP1دا هةية.
 .1لةم رِوانطةيةوة  Vلة شيكارى درةختيدا حوكمى  PP ،NP2دةكات ،ضونكة  Vسةرةتاى ثيَكهاتةى  VPيةء
َة بةسةر  PP ،NP2 ،Vدا.
خودى  VPزال
َكو  Pوةك سةرة حوكمى  NP3دةكات،
 .6طريَى ثيَشبينيكراوى طةورةترى  NP3كة  PPية زالَ نيية بةسةر  Vدا بةل
لةم ليَكدانةوةية جةخت دةكريَتةوة لةسةر ئةوةى ،كة حوكمكردن ثةيوةستة بة ياساطةليَكى دةسةآلتى ثيَكهاتةيى
َة
وةك ئةوةى لة شيكارى درةختى منوونةكةدا هاتووة ،كة  Vدةسةآلتى ثيَكهاتةيى بةسةر  PP ،NP2ئةوةى  PPزال
بةسةريدا وةك  NP3هةية ،بةآلم نابيَتة حوكمكةر بةسةر  NP3دا ضونكة سةرةى  P ،NP3يية.

 /1-2تيؤرى دؤخي رِيَزمانىcasetheory :
َى طرىَ
ئةم وةضة تيؤرة لة تيؤرى دةسةآلتء بةستنةوةدا بة تيؤرى دؤخى رِيَزمانى ناو دةبريَت ،كة تيَيدا رِؤل
ناوييةكانى ثيَكهاتةى رِستة دةخريَتةرِوو ،ليَكدانةوةى بؤ دةكريَت ،لة تيَرِوانينى ورد بؤ ثؤلة فراوانةكانى ناو ،كردار،
َى رِيَزمانى بة طرىَ ناوييةكان،
َناو ،ثيَشناو ،وةك بةشة ئاخاوتن ،تةنها كردارء ثيَشناو هاوبةشن لة بةخشينى رِؤل
ئاوةل
هاوكات رِةطةزى رِيَزمانى كاتء كةس -INFL -يش ئةركى طوجناندنء رِيَكةوتنى بكةرء كردار لةئةستؤ دةطريَت بؤ
َى رِيَزمانى بة طريَى ناوى بنجى رِستة.
بةخشينى رِؤل
َةتدا بةرجةستة دةبيَت( ،حممد دبري مقدم.)642 ،1135:
دؤخى رِيَزمانى طريَى ناوى ،لة ثيَنج حال
 .1دؤخى بكةرى :سةرى رِيَزمانى بةخشةرى دؤخ  INFLة ،وةك:
 -1كورِةكة هات Ø
م.كات

دؤخي رِيَزمانى بكةري

كات و كةس
 -2كورِةكان هاتن

Nominative case

 .2دؤخي بةركاري :كردارى تيَثةرِ تةواوكةري ناوةكي – لة ثيَكهاتةي طريَي كرداريدا – دةخوازيَت ،كة رِووداني
بةسةرداديَت ،وةك:
 -1ئـازاد كـتـيَـبـةكـةيكــرِي.
بةركار

دؤخي رِيَزمانى بةركاري

كرداري تيَثةرِ
Accusative case

تةواوكةري ناوةكي
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َي تةواوكةري بةياريدة
 .1دؤخي تةواوكةري ثيَشناوى( :)1ناو /طريَي ناوى حوكمكراو لةاليةن ثيَشناوةوةو رِؤل
دةبينن ،لة خستنةرِووي اليةنة ناديارةكاني رِوودانى كرداردا ،وةك:
 -6ئازاد بة ثآ هات بؤ زانكؤ.

دؤخي رِيَزمانى ثيَشناوي

N–P N←P
 -4ئازاد كتيَبةكةي دا بة براطةورةكةي.

Dative case

PNP
ئـةم جـؤرة لـة دؤخ لــةطـــةأل ئـةو كـــردارانةي دوو داواكار دةخوازن داواكراوةكان بة بةركاري بةرايي
( )primary objectو بةركاري دووةم ( )secondary objectدادةنريَن لةم ياسايةدا بةرجةستة دةبيَت {(̅NP
) ( }NPVVPحممد دبري مقدم)663 :1131:
 -4ئازاد {كـتـيَـبـيَـكبـة دلـيَـردةدات}.
بةركار بةركار
()1
رِاستةوخؤ

()2
لةرِيَي ثيَشناوةوة

ئةطةرضى ئةمة ليَكدانةوةي واى بؤكراوة ،كة دؤخى بةركارى دووةم دؤخيَكي زطماكيية ،بةآلم لةرِاستيدا ئةو كردارانةي
جووت طريَي ناوى دةخوازن بةركارى دووةميان سةرةي حوكمكةريان ثيَشناويَكة ،كة رِيَضكةي بةشداربوونيان لة
َكو
ثيَكهاتةي رِستةدا بؤ خؤشدةكات ،ئةمةش ئةوة دةطةيَنيَت كة دؤخي رِيَزمانى زطماكى لة زمانى كورديدا نيية ،بةل
رِيزبةندي ثيَكهاتةكان بآ بووني هيض ئاماذةيةكي ضةسثاو – ثيَشطر ،ثاشطر – لة جيَكةوتةكاندا ،ئةوة دةخاتة رِوو كة
بةخشينى دؤخ ثةيوةستة بة هاوسيَيةتييةوة.
 .6دؤخي خستنةثاأل genitive :ناو ،جيَناو ،يان طريَي ناوى ،كة دةكةويَتة ثيَكهاتة{̅ }NP-Xلة حوكمكراوي
ثيَكهاتةكةداسوودمةند دةبيَت .بؤمنوونة:
 -1ئازاد كتيَبةكةيتؤخيويَندةوة.
سةر خ تةواوكةر كردارى تيَثةرِ
ط ن بةركار
تةواوكةري ناوةكي
 -3رِةشةبايسليَمانى بةهيَزة.
سةرة خ تةواوكةر
_____________________________________________________________________________________________

1هةنديَك نووسةر فؤرمى ثيَشبةند بؤ ( )prepositionبةكاردةهيَنن ،كة دةشيَت كةرةسةى تريش لةخؤبطريَت ،بؤ زانيارى زؤرتر برِوانة :وريا
عمر امني ئةلؤمؤرفى رِيَزمانى ( ،141 ،1535سةالح حةويَز.)41 :2216 ،
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ط:ن بكةريية
̿S /X
̅X
DP
X°
رِةشةبا

̅X
X°

D°
ى

A

X°

سليَمانى

 .4دؤخى زطماكى :ئةو طرىَ ناويانةى ،دةكةونة ذيَر حوكمى بةشيَك لة طرىَ حوكمكةرةكانداء خاوةنى دياريكارى
{}Nن ،خؤيان خاوةنى دؤخى زطماكيى ،يان خؤيني ،ئةم جؤرة لة دؤخ ضؤنيَتى دةربرِينى ثيَكهاتةيةكى
َمانيدا تاكة وشةيةك لة
فةرهةنطى لةخؤدةطريَت ،كة دةضيَتة ثيَكهاتةيةكى لةخؤطةورةتر ،بؤمنوونة لة زمانى ئةل
رِوانطةى ئةركى بكةرى يان بةركارى بؤ نيَرء بؤ مىَ لة تاكء كؤدا فؤرمى جياواز لةخؤدةطريَت .ئةمة بة
دؤخيَكى زطماكى ئةذماردةكريَت.)Matthews: 2011: 195( .
بة بؤضوونى ضؤمسكى (حممد دبري مقدم )642 :1131 :ياسا رِيَزمانييةكان دياريكةرى دؤخى ثيَكهاتةيىء دؤخى زطماكى
تةنها لةاليةن هةنديَك كردارةوة بةرجةستة دةبيَت ،بةاليةوة دؤخى زطماكىء تةواوكةرى بةياريدة لة رِؤنانى ذيَرةوةدا
َيَت "ضؤمسكى دوو
دياريدةكريَن ،دواتر لة رِووكةشدا دةردةكةون .لةكاتيَكدا (سةالح حةويَز رةسول )45 :2216 :دةل
جؤر ثيَدانى دؤخ جيادةكاتةوة :ثيَدانى دؤخى رِؤنانى ،كة بة تةواوى ثشت بة دةسةآلت  governmentدةبةستىَ،
َى بابةتانةء.2 ،دةسةآلت) .بؤ
بةشيَوةيةكى تايبةتىء ثيَدانى دؤخى بنجى ،كة ثشت بة دوو مةرج دةبةستىَ.1( :ثيَدانى رِؤل
ثشتطريى بؤضوونةكةى ضةند منوونةيةكى خستؤتةرِوو.

()1

لة رِاستيدا منوونةكانى ( )34أ ،-لةطةلَ بؤضوونةكةدا

ناطوجنيَت.
لة تيَرِوانينيَكى زانستيانةوة ،شيكارى ثيَكهاتةيى ئةم رِستةية ،جؤرة جياوازةكانى دؤخى رِيَزمانى طرىَ ثيَكهيَنةرةكان
دةخريَنةرِوو:
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 -5ئــــازادثـيَـيـوايـة ،كــــــــــــــــةئـةوكـتـيَـبـةكـةىلـةسـةرمـيَـزةكـةبـةجـيَـهـيَـشـتـووة.
NPVPCOMPNPNPPPVP
ثةيوةست
NdPNP
NINFLV
...Nهاوسةنطي...INFL..كات و كةسV.......
هاوسةنطي
كات و
كةس
بكةر كردار

بةركار

ثيَشناو

ناو

كردار

خاوةنيَتى
داواكراو
بةخشينى دؤخى رِيَزمانى بة طرىَ ناوييةكان:
 .1هؤكارى بةخشينى دؤخى بكةرى بةهةريةك لة (ئازاد)ء (ئةو) لة رِستةى سةرةكىء شويَنكةوتوودا ،رِيَكةوتنى
كاتء كةسة ،واتة ( )INFLكة رِةطةزيَكى رِيَزمانى طةردانكةرة.
َى /دؤخى بةركارى بة ط ن -كتيَبةكة -داواكارى كردارى بةجيَهيَشتووة ،ية.
 .2بةخشينى رِؤل
 .1سةرميَزةكة وةك طريَيةكى ناوى دؤخى رِيَزمانى لة (لة)ى ثيَشناو وةرطرتووة وةك تةواوكةريَكى بةياريدة،
داواكارى دووةمى كردارى -بةجيَهيَشتووة ،-وابةستةكردنى دؤخى رِيَزمانى هةموو طريَيةكى ناوى بةسةرةى ئةو
طريَيةوة بنةمايةكى طشتيية ،بة واتا ئةم وتةية بؤ هةموو طريَكان رِاستةء لة تيؤرى دةسةآلتء بةستنةوةدا
َيوةرى دؤخى ثيَدةدريَت ،هةر لةم رِوانطةيةوة دةطوتريَت :يةكيَك لة كاريطةرييةكانى ضةمكى
ناونيشانى ثا ل
حوكمكردن لة تيؤرى دؤخداية ،بةو واتايةى ،كة حوكمكردن زؤر طشتطريترء فراوانرتة لة بةخشينى دؤخ،
خودى دؤخ بةخشني بةشيَكة لة ثيَرِةوةكانى تيؤرى حوكمكردن .لةم رِوانطةية شيكارى منوونةى ثيَشوو بة
طؤرِانيَكى كةمةوة دةخريَتةرِوو.
 -12ئازادثيَيواية ،كة ئةو كتيَبةكةى تؤىلة خويَندنطةبةجيَهيَشتووة.
حوكمي رِ:ش دةكات ،واتة دؤخي تةواوكةري دةداتآ
لةم رِستةيةدا ،كردارى رِستةى سةرةكى -ثيَيواية -دةبيَتة سةرى حوكمكةر بؤ كؤى رِستةى شويَنكةوتوو .لة كاتيَكدا
رِستةى شويَنكةوتوو تةنيا كةتيطؤرييةك نيية ،كة دؤخ وةربطريَت ،هاوكات كردارى بةجيَهيَشتووة حوكمى طريَى ناوى
خاوةنيَتىء طريَى ثيَشناوى دةكاتء دؤخى بةركارء بةركارى بةياريدةيان ثيَدةبةخشيَت .بة واتا دؤخى بةركارى يان
تةو اوكةرى رِاستةوخؤ ،داواكارى كردارى رِستةية ،بةآلم خويَندنطة دؤخةكةى لة ثيَشناوةوة وةرطرتووة .لة كاتيَكدا
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َةوة وةرطرتووة.
جيَناوى تؤ وةك تةواوكةرى واتايى كتيَبةكة -طريَى ناوى خاوةنيَتى -دؤخةكةى لة رِيَطة (ى) خستنةثال
ئةمةش ئةوةدةطةيةنيَت كة خاوةنيَتى وةك سةرةكانى ()P, V, INFLتواناى بةخشينى دؤخى هةية .جا كردار تةواو بيَت
يان ناتةواو:
رِ:س رِ:ش
 -11دةزانـم ،كـــة
NP
VP
comp
حوكمكةر
رِ:ش

تؤى زيرةك
VP
PP

A

َسؤزيت.
دل

A

N
تؤ

ي

سةرة

خ تةواوكةر تةواوكةر

V

d
َسؤز (هة) Øيت
زيرةكدل

رِيَككةوتن

INFL
رِةطةزي حوكمكةر

ئةوةى جيَى سةرجنة حوكمكردنى لة رِستةى شويَنكةوتووى ناويدا ،لة رِاستةوة بؤ ضةثة ،لة كاتيَكدا لة رِستةكانى تردا،
كردار وةك سةرى حوكمكةر دةكةويَتة الى ضةثى رِستةء حوكمةكةى لة ضةثةوة بؤ رِاستة.
َثيَدانTheta roles ϴ theory
 /6-2تيؤرى رِؤل
َى ثيتاوة ،كة ئةركيَكى طرنطى بنةماى
بةشيَكة لة تيؤرى حوكمكردنء بةستنةوة ،ثةيوةستة بة ئةركيَكى دياريكراوى رِؤل
َى ثيَبسثيَرريَت .لةم رِوانطةيةوة دةطوتريَت ثـيَتارِؤلَ،
ثيَوةرى ثيتايةء دةخوازيَت هةر ئةرطوميَنتيَكي كردار تةنيا يةك رِؤل
َةتى
َة واتاييةكان ،وةك ئاماذةى بكةرىء بةركارى -حال
وةك زاراوةيةك لة تيؤرى حوكمكردنء بةستنةوةدا ،طرتنةوةى رِؤل
ئيعرابي -لةخؤدةطريَتء بة  rolesدةنووسريَت ( )P.H. Matthews: 2011: 407بةو واتايةى ئةركى تيؤرى ثيتا
دياريكردنى بوارى واتايية ،وةك كارا ،ثيَشوازى ،ملكةض بوون ،دةسثيَك ،ئةزموونطةر ،بةهرةوةرء هاوشيَوةكانيان ،لة
َقوآلون.
ضوارضيَوةى تيؤرى دةسةآلتء بةستنةوةدا ،بة ئةركى ثـيَتايى دةناسريَنء لة ثيَكهاتةى ( )thematic- rolesهةل
ثيَويستة ئةوة بزانريَت ،كة ئةركةكانى ثيتا لة بنجء ناوةرِؤكدا هةمان ئةو بوارة واتاييانةن كة لة رِيَزمانى دؤخدا ئاماذةيان
بؤكراوة ،بةآلم ئةوةى شياوى ئاماذةبؤكردنة ،لة خستنةرِووى ئةركةكانى ثيتادا ئةوةية ،كة بوارء ئةركة رِيَزمانييةكانى وةك
(بكةر ،بةركارو هاوشيَوةكانيان) ،لةطةلَ بوارء ئةركى واتايى (كارا ،ثيَشوازيكةر /ملكةضء هاوشيَوةكانيان) هيض
ثةيوةندييةكيان بةيةكةوة نيية ،بؤ منوونة:
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 -1ئازادثارةكةىخستــــةطريفانى داناوة.
بكةر بةركاري
يةكةم

كردار

(لةرِووى تيؤرى دؤخةوة)
َةتى رِيَزمانى
بةخشينى حال

طريَي ناوى
ثيَشناو بةركارى دووةم

 -2ئازادثارةكةىخستـــةطريفانى داناوة.
كارا ملكةض بوون كردار

لةرِووى تيؤرى ثيتاوة

طريَي ناوى
سوودمةند

ئةم دوو ئارِاستةية بةراورديَكمان لةنيَوان دوو تيؤرى دؤخء ثيتاوة بؤ دياريدةكات لةطةلَ ئةوةى كةرةسةكان يةكسانن ،لةم
رِوانطةيةوة ضؤمسكى جةخت لةسةر نةبوونى ثةيوةندى لةنيَوان دؤخى رِيَزمانىء دؤخى واتايى دةكاتةوةء ئةوة دةخاتةرِوو
َى ثيتايى جؤراوجؤر ببينيَت ،بةآلم لة تيؤرى دؤخدا يةك رِؤلَ دةبينيَت (حممد دبري
َةتى ثيَكهاتةيى دةتوانيَت رِؤل
كة يةك حال
مقدم )641 :1131 :بؤ منوونة:
 -1ئازاد زؤر زوو هات.
 -6ئازاد كتيَبيَكى دا بة دانا.
 -4ئازاد حةزى لة خويَندنةوةية.
ئازاد لة تيؤرى دؤخدا لة هةرسىَ رِستةكةدا ( ،)4 ،6 ،1بكةرة ،بةآلم لة تيؤرى ثيتادا ،واتة (ليَكدانةوةى واتايى) كاراء
دةسثيَك -مبتدأ -ئةزموونطةرة .ئةمةش ئةوةدةطةيةنيَت ،كة لة تاكة رِستةيةكدا جيَكةوتةيةكى رِيَزمانى ويَناى زؤرتر لة
ئةركيَكى بؤ بكريَت ،بؤ منوونة لة رِستةى ضوارةمدا دةتوانريَت دوو ئةرك بة (ئازاد) بدريَت ،ئةويش كاراء دةسثيَكة.
هاوكات هةر لة رِستةى ضوارةمدا ،كة كردارةكةى دوو بةركار دةخوازيَت لة تيؤرى دؤخدا دةبنة بةركارى يةكةمء
َى جياوازيان دراوةتىَ.
بةركارى دووةم ،بةآلم لة تيؤرى ثيتادا ،فؤرمةكانى (كتيَبيَك ،دانا) دوو رِؤل
خاَليَكى ترى جياوازى نيَوان تيؤرةكانى دؤخء ثيتا ،فؤرمةكانى (ئةوة ،وةها /وا)ية كة ئاماذةى جيَناوييان نيية.
 -4وةها ديارة ،كة ئازاد زيرةك دةبيَت.
 -1ئةوة رِوونة ،كة كىَ دةيباتةوة.
 -3وةها /وا دةزانريَت ،كة ئازاد يارييةكة دةباتةوة.
 -5ئةوة زانراوة ،كة ئازاد يارييةكة دةباتةوة.
َكو وةك ئاماذةيةك بؤ طريَى كردارى رِستةى
َى جيَناوى نيشانةى نيية ،بةل
لة دوو رِستةى () 5 ،1دا فؤرمى (ئةوة) رِؤل
َى بكةر دةبينيَت ،لة رِستةى
سةرةكى ،لة رِستةى ( )3 ،4دا وةها جيَطةى بكةرى طرتووة ،بؤية لة تيؤرى دؤخدا رِؤل
َبى رِستةدا ديسان شويَنى بكةر يان جيَطرى بكةرى طرتووة ،بةثيَى ئةم ثيَشينةية
( )5،3دا كردار بكةر ناديارةء لة قال
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دةتوانريَت شويَنى فؤرمةكانى (ئةوة -وةها /وا) بة جيَكةوتةى بةتالَ بناسريَت ،بةتايبةت لةطةلَ ئةو فؤرمانةى تواناى
َبةخشينيان نيية وةك( :دةشيَت ،ثيَدةضيَت ،دةردةكةويَت ،بيَطومان ،رِوون ،ئاشكرا )...دا بؤمنوونة:
رِؤل
{ -{ -12ط ك {ثيَدةضيَت ئازاد بةئاطابيَت}}}
{ -11ئازاد {ط ك {ثيَدةضيَت  tبةئاطابيَت}}}
{-{ -12ط ك {بيَطومان ئازاد بةئاطادةبيَت}}}
{ -11ئازاد {ط ك {بيَطومان  tبةئاطادةبيَت}}}
بة تيَرِوانني بؤ فؤرمى رِستةكان تيَبينى ئةوةدةكريَت كة:
 .1لةطةلَ ئةوةى فؤرمةكانى (ثيَدةضيَتء بيَطومان) دةسةآلتيان بةسةر (ئازاد) دا هةية ،بةآلم ناتوانن دؤخى بكةرى بة
ئازاد ببةخشن ،ضونكة كردارى دؤخ بةخش نني .وةك لة 12ء12دا دةردةكةويَت.
َةكانى (12و )pro( ،)12ى تيَدا دانانريَت بؤية هيَنانة ثيَشةوةى ناوى (ئازاد)
 .2ئةوةى جيَى سةرجنة جيَكةوتة بةتال
َةيةكى ئارةزوومةندانةش بيَت ،بةمةبةستى تيشك
لة منوونةكانى (11ء) 11دا لة زمانى كورديدا ئةطةر جوول
خستنةسةريَكى زؤرترة ،بةآلم لة زمانى ئينطليزيدا طواستنةوةيةكى بةزؤرة /خورتية بةمةبةستى رِيَزمان دروستى
رِستةكان ،كة بة ثاآلوتةى دؤخ  -Case filter-دادةنريَت ،بةواتا :هةرطريَيةكي ناوى دةربرِرِاوى دةنطيى،
دةبيَت دؤخى هةبيَت ،طةر دةربرِرِاو نةبيَت بة ( )proدةنويَنريَت ،لةم رِوانطةيةوة شويَنثيَى طريَى ناوىء
() proى دةرنةبرِرِاو دؤخ وةرناطرن ،ئةمةش ئةوة دةطةيةنيَت كة رِةوتى طريَى ناوى بىَ دؤخ لة منوونةكانى
(11ء)11دا ،رِوونةء دانانى ( )proهةنطاويَكى زانستييةء لة تيؤرى ضاوديَريدا رِووندةبيَتةوة ،لةكاتيَكدا ئةم
َكو ملكةضى ئةو شويَنةن .بة واتا جيَطةى بكةر لة رِوانطةى
فؤرمانة بةثيَى تيؤرى ثيتا هيض رِؤَليَك وةرناطرن ،بةل
َيان وةرنةطرتووة ،بؤية بةرِؤلَ بزركةر ناودةبريَن.
ئةركةكانى ثيتاوة رِؤل
َى ثيتا لة رِؤنانى ذيَرةوةدا دياريدةكريَت ،بةواتا كردارء داواكارييةكانى دةخاتةرِوو ،كة
ديسان دةبيَت بزانريَت ،كة رِؤل
تيَيدا بكةر بةداواكراوى دةرةكىء بةركار بةداواكراوى ناوةكى دةناسريَن ،بؤمنوونة:
 -16ئازاد ثةجنةرةكةى شكاند .ئازاد :كاراية /هؤكارة.
 -14ئازاد دةستى شكا.

ئازاد :ملكةضة -ئةوةى بةسةر دةستى ئازاددا هاتووة بة
هؤكاريَكى ناديارة.

لةرِوانطةى ئاماذةى ناجيَناوييةوة لة منوونةى ()5دا ثرسياريَك ديَتة ئاراوة ،كة ئاخؤ دؤخء رِؤلثيَدان لة رِستةى
بكةرنادياردا ،كة بةركار شويَنى بكةر دةطريَتةوة ضى رِوودةدات؟ لة وةآلمدا دةطوتريَت:
لةم جؤرة رِستانةدا
َةتى بةركارى /تةواوكةرى ناوةكى بدات.
أ .كردار دؤخ نابةخشيَت ،واتة ناتوانيَت حال
ب .بزركةرى ئةرطوميَنتى /داواكراوى دةرةكيية.
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لةم رِوانطةيةوة ( )Burzio: 1986دوو خالَ دةخاتةرِوو ،كة بة ( )Borzio’s generalizationدةناسريَت،
دةخاتةرِوو:
َى بةركار ببةخشيَت.
 .1كرداريَك ،كة بزركةرى ئةرطوميَنتى دةرةكى بيَت ،ناتوانيَت رِؤل
َى ثيتا بة ئةرطوميَنتى دةرةكى بدات(حممد
َى بةركارى نةبيَت ،ناتوانيَت رِؤل
 .2كرداريَك ،كة تواناى بةخشينى رِؤل
دبري مقدم.)644 :1131 :
َةتء جيَطةيةكى رِيَزمانى رِستة يةك ثيتارِؤلَ شياوى هةية،
ثيَشرت ئةوة خراوةتةرِوو ،كة بةشيَوةيةكى طشتى ،بؤهةر حال
خودى ئةم حوكمةى ضؤمسكى بة ثيَوةرى ثيتا ()ϴ- criterionدةناسريَت.
ثيَوةرى ثـيَتا:
َى ثـيَتابةدةست دةهيَنيَتء هةر رِؤَليَكى ثـيَتاش تةنها بةيةك ئةرطوميَنت دةدريَت .ليَرةوة
هةر ئةرطوميَنتيَك تةنيا يةك رِؤل
َطرى واتاء ضةمكةء تيَطةيشنت ديَنيَتة ئاراوة ،سىَ ئاست بةرجةستة
دةطوتريَت :رِستة وةك فؤرميَكى رِيَزمانى ئازاد ،كة هةل
دةكات ،ئاستى ذيَرةوة ،ئاستى سةرةوة ،ليَكةوتةى فؤرمى لؤذيكى ،بةثيَى ثيَوةرى ثـيَتالة هةريةك لةم ئاستانةدا هيض
َى ثيتا بةدةست ناهيَنيَتء هيض رِؤَليَكى ثيتاش بىَ سوود نابيَتء بة ئةرطوميَنتيَكةوة
ئةرطوميَنتيَك زياتر لة يةكجار رِؤل
ثةيوةست دةبيَت.
 -14ئازادثيَيواية ،كة دانا بةئاطاية.
دةسثيَك

بكةرى رِ:ش

كردارى ثيَيواية ئةو ئةرطوميَنتةى داواى دةكات،
رِستةيةكى شويَنكةوتووة.

 -11ئازادثيَيواية ،دانا دةشيَت tبةئاطابيَت.
دةسثيَك
بةركار بكةر
لةضوارضيَوةى تيؤرى دةسةآلتء بةستنةوةدا ،ناتوانريَت ئةوة ليَكبدريَتةوة كة رِستةى ( )14رِؤنانى ذيَرةوةء رِستةى ()11
َى ثيتايى خؤى لة
رِؤنانى سةرة وة بيَت ،ضونكة لة رِةوتء كاريطةرى طواستنةوةى بكةرى رِستةى شويَنكةوتوودا رِؤل
طريَى كارى رِستة شويَنكةوتووةكة وةردةطريَتء دةطوازريَتةوة بؤ جيَطةى بةركارى رِستةى سةرةكى ،ئةو جيَطةية
َى ثيَدةبةخشيَت.
كردارى رِستةى سةرةكى رِؤل
بة وردبوونةوة لة دوو رِستةى سةرةوة ( ،) 11 ،14ئةوةى بةدى دةكريَت ،كة ئةم دوو رِستةية دوو رِؤنانى ذيَرةوةى
َى ثيتا لةديوى شاراوةدا دياريدةكريَت ،ئةمةش ئةوةدةطةيةنيَت ،كة
جياوازيان هةية ،ضونكة وةك ثيَشرت ئاماذةى بؤكرا رِؤل
َى بكةرى /تةواوكةرى دةرةكى طريَى كارى (بةئاطاية)ي وةرطرتووة ،بةآلم لة
طريَى ناوى (دانا) لة منوونةى ()14دا رِؤل
َى بةركارى /تةواوكةرى دةرةكى لة كردارى (ثيَيوايةى) رِستةى سةرةكى وةرطرتووة.بة واتا
منوونةى () 11دا ،رِؤل
َى ثيتا بةدةست بهيَنيَت.
بنةماكانى ثيَوةرى ثيتا رِيَطةنادات هيض ئةرطوميَنتيَك لة دوو سةرضاوةى جياوازةوة رِؤل
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 /4-2تيؤرى ضاوديَريكردن control theory
َةوطريى بؤ طةرِاوةكان /سةرضاوة
ئةم وةضة تيؤرة ،كة بةشيَكى تيؤرى بنجء بنةماكانةء بة ضاوديَريكردن ،يان جل
 ، refernceناودةبريَت .لةسةرةتادا ئاماذة بؤئةوةكراوة ،كة رِيَزمانى طشتى ذمارةيةك ثاراميَتةر لةخؤدةطريَتء هةر
ثاراميَتةريَكيش خاوةنى دوو بةهاية ،كة يةكيَكيان ثاراميَتةرى جيَناوى خراوة (برِوانة ل ،)1لةم رِوانطةيةوة ئةم تيؤرة
ئاماذةكردن بؤ جيَناويَكى خراو لةخؤدةطريَتء بة ( )proدةناسريَت ،رِةوتى كاركردنى ( )proئاستى شيَوةى لؤذيكى
زمانة.
َةء طواستنةوةى ئةرطوميَنتةكان بة بةشيَكى ئةم رِيَزمانة دانراوة،
ثيَشرت لة بةشةكانى رِيَزم انى بةرهةمهيَنء طواستنةوةدا ،جول
كة تيَيدا بكةرى رِستةى شويَنكةوتوو لة شيَوةيةكدا ئاماذةبوو بؤ بكةر يان بةركارى رِستةى سةرةكى ،كة بةهاءئاماذة –
قةرينة -ناودةبريَت( .حممد دبري مقدم )641 :1131 :بؤمنوونة:
*  .1ئازاد دةيةويَت {كة ئازاد برِوات بؤ زانكؤ}.
 .2ئازاد دةيةويَت برِوات بؤ زانكؤ.
لة بةراوردى رِؤنانء ليَكةوتةى لؤذيكى ئةم دوو رِستةيةدا ،ئةوة دةردةكةويَت:
أ .لة رِستةى يةكةمدا ئةطةر بكةرى رِستةى شويَنكةوتوو يةكسانء هاوئاماذةبن ئةوا ئةو رِستةية ،رِستةيةكى
نارِيَزمانيية.

ب .بةآلم ،طةر بكةرى رِستةى شويَنكةوتوو يةكسانء هاوئاماذة نةبوو ئةوا رِستةكة رِستةيةكى رِيَزمان دروستة(.)1
وةك:
 .1ئازاد دةيةويَت كضةكةى برِوات بؤ زانكؤ.
كردةى نيشانةكردن ،دةشيَت لةنيَوان دوو ئةركى جياوازى ناويَك يان جيَناويَك بيَت لة بةشة ثيَكهيَنةرةكانى رِستةيةكى
ئاويَتةدا ،وةك يةكسان بوونى بكةرى رِستةى شويَنكةوتوو لةطةلَ بةركارى رِستةى سةرةكيدا.
َةكة شريةكةى بة كوث خبوات}.
َةكةى رِاهيَنا ،كة {مندال
*  .6دايكةكة مندال
َةكةى رِاهيَنا ،كة شريةكةى بة كوث خبوات.
 .4دايكةكة مندال
َةكة) ،كة هاوئاماذةن دووبارة بؤتةوة،
ئةطةرضى رِستةى يةكةم بة نارِيَزمانى ئةذماردةكريَت ،ضونكة دووجار فؤرمى (مندال
بةآلم رِستةى دووةم ثاش الخستنى بكةرى رِستةى شويَنكةوتوو ،رِستةكة دةبيَتة رِستةيةكى رِيَزمان دروست.
ئةمةش ئةوة دةخاتةرِوو ،كة طواستنةوةى بكةرى رِستةى شويَنكةوتوو بؤ جيَطةى بةركارى رِستةى سةرةكى لة تيؤرى
َكو تةنيا طؤنةكردنء الخستنى بةهاء ئاماذةكردنيان ثيَكهاتةى رِيَزمانى
دةسةآلتء بةستنةوةدا بة ثيَويست دانانريَت ،بةل
دروست ديَتة ئاراوة .بة واتايةكى تر رِؤنانى ذيَرةوةى رِستةكانى ( )4 ،2بة رِيزبةندى شيَوةى ( )1 ،4دةبيَت بةو ثيَية لة
بةرهةمهيَنء طواستنةوةدا ناوة دووبارةء هاوئاماذةكانى رِؤنانى ذيَرةوة ،دةطؤرِيَت بؤ جيَناوى ئاماذةيى ،كة ()pro
دةينويَنيَت ،لة منوونةى ()4دا  proثةيوةستة بة بكةرى رِستةى سةرةكىء لة ()1دا ثةيوةستة بة بةركار.
_____________________________________________________________________________________________

1ئةم بؤضوونة بؤ زمانى ئينطليزي و هاوشيَوةكانى – كة بكةرخراو نني – دروستة ،بةآلم بؤ ئةو زمانانةي كة بكةرخراون ،وةك زمانى كوردي
رِيَطة ثيَدراوة.
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 .4ئازاد دةيةويَت {ر{proبرِوات بؤ زانكؤ}}
َةكةى رِاهيَنا {ر{proشريةكةى بة كوث خبوات}}
 .1دايكةكة مندال
منوونةكان ئةوة دةخةنةرِوو ،كة جيَناوى ئاماذةيى جيَناويَكى نةبينراوة ،هاوشيَوةى جيَناوى بينراو خاوةنى تايبةتيَتى ذمارةء
رِةطةزء كةسة ،ئةطةرضى لة هزردا بووني هةية ،بةآلم لةرِووي دةربرِينةوة نابةرجةستةية ،بة واتا دياريكارةكانى جيَناوى
ئاماذةيى لةرِووى ذمارةء كةسء رِةطةزةوة يةكسانة بة دياريكارةكانى ئازادء دايكةكة ،بؤية ئةم جيَناوة ئاماذةييانة بة
َةوطري – -controllerناودةنريَن.
زاراوةى جل
لة منوونةكانى ثيَشوودا ،هةست بة بوونى جيَناوى ثةيوةست بة بكةرء بةركارى رِستةى سةرةكى دةكريَت –لة ليَكةوتةى
لؤذيكى دةربرِراوةكاندا ،-بةآلم لةطةلَ هةنديَك كرداردا ئةم كةرةسةية –جيَناوى ئاماذة -بةهةردوو شيَوةى جيَناوى
بينراوء نةبينراو دةردةكةويَت ،وةك لة منوونةكانى (/3أ ء /3ب)دا بةديدةكريَت:
/3أ -توركيا هةرِةشة لة كورد دةكات ،ئاآلى كوردستان لة كةركوك دادةطريَت.
/3ب -توركيا هةرِةشة لة كورد دةكات ،كة ئةو ئاآلى كوردستان لة كةركوك دادةطريَت.
/3ث -توركيا هةرِةشة لة كورد دةكات {proئاآلى كوردستان لة كةركوك دادةطريَت}.
ليَكدانةوةى واتايىء ضةمكى لؤذيكى هةرسىَ رِستةكة يةكن ،لة /3أ دا هيض ئاماذةيةك بؤ بكةرى رِستةى شويَنكةوتوو
نييةء لة /3ب دا بة رِوونى ئاماذةى بؤكراوة ،بةآلم لة /3ث دا ئةطةرضى نةبينراوة هةست بة بوونى دةكريَت،
بؤيةproجيَطةى دةطريَت.
هةر لةم رِوانطةيةوة تيؤرى دةسةآلتء بةستنةوة ضوار جؤر كةتيطؤرى بةتالَ دياريدةكات ،كة بريتني لة:
 .1شويَنى طريَى ناوى :واتة ئةو طرىَ ناوييةى جوآلوةء شويَنثيَى بؤ دياريكراوة.
َةكانى بة شويَنثىَ دياريدةكريَت.
 .2شويَن ثيَى وشةى ثرس :دةشيَت زياتر لة جيَيةك بةرزبيَتةوة ،جيَطةى جول
 .1جيَناوى بكةرى خراو  :proئةو جيَناوة بكةرييةى لة رِيَى هاوئاماذةييةوة بوونى لة هةستدا دياريدةكريَت.
 .6جيَناوى ئاماذةيى /PRO -ثيَشينة :ناو يان ئةو جيَناوةى ،جيَناويَكى دواترى بؤ دةطةرِيَتةوة.
ئةوةى جيَى سةرجنة زمانى ئينطليزى جيَناوى بكةرى خراوى نيية ،تةنها شويَنثيَى طريَى ناوىء وشةى ثرسء جيَناوى
ئاماذةيىPRO -ى هةية ،هاوكات بةمةبةستى بة ئاطابوونى زؤرتر بةراورديَكى جيَناوى ئاماذةيىء شويَنثىَ دةكريَت ،تا
َى هاوبةشى شويَنثيَكانء جيَناوى ئاماذةيى ،طؤنةكردنيانة -واتة بوونيَكى
َى جياوازء هاوبةشى نيَوانيان خبريَتةرِوو ،خال
خال
فيزيكيان نيية ،لةكاتيَكدا ضؤمسكى (حممد دبري مقدم )645 :1131 :سىَ تايبةتيَتى بؤ شويَنثيَكان دةخاتةرِوو ،كة جيَناوى
ئاماذةيى نييةتى:
 .1شويَنثىَ دةكةويَتة ذيَر رِكيَفى حوكمكردنةوة.
 .2ثيَشني /بؤ طةرِاوة شويَنثيَى ئةركى ثيتا وةرناطريَت.
 .1مةوداى نيَوان شويَنثىَء بؤ طةرِاوةكةى ثةيوةستة بة بنةماى هاوسيَيةتييةوة.
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لة طةرِانةوةمان بؤ منوونةكانى (11ء )11لة تيؤرى دؤخدا (ل )11رِستةي شويَنكةوتوو لة ثيَكهاتةى رِستةي تريةدارداية
̅̅ /Sر كة بريتى بوون لة:
{ئازاد {ط ك {ثيَدةضيَت  tبةئاطابيَت}}}.
{ئازاد {ط ك {بيَطومان  tبةئاطا دةبيَت}}}.
ئةوةمان بؤ دةردةكةويَت ،كة شويَنثىَ دةكةويَتة ذيَر رِكيَفى كردارى رِستةوة ،هاوكات رِستةكانى ( )4 ،2 ،1ل̅ ،22ر كة
ئازاد دةيةويَت {كة ئازاد برِوات بؤ زانكؤ}.
ئازاد دةيةويَت ̅ر برِوات بؤ زانكؤ.
َةكةى رِاهيَنا ̅ر كة شريةكةى بة كوث خبوات.
دايكةكة مندال
منوونة كان ئةوة دةخةنةرِوو ،كة رِستةى تريةدار رِيَطرى حوكمكردنى كردارى رِستةى سةرةكيية لةسةر جيَناوى ئاماذةيى،
منوونةيةكى ئاشكراى ئةم بارة لةم منوونة () 5دا بةديدةكريَت ،كة تيَيدا فؤرمى ثةيوةستى تةواوكارى رِيَطرى حوكمكردنى
جيَناوى ئاماذةيى PROلةاليةن كردارى رِستةى سةرةكييةوةية.
 -5أ .ضرؤ ثيَيواية {كة {PROئاسان نيية،خؤي فيَربكات}.
ب .ضرؤ ثيَيواية {كة {ئةوة ئاسان نيية ،خؤي فيَربكات}.
بةم ثيَية ،ضؤمسكى بنةماى طشتى بؤ كةتيطؤرى بةتالَ لةم خاآلنةدا دياريدةكات:
 .1ئةطةر ئةلفا لةويَدا كةتيطؤرييةكى بةتالَ بيَت.
 .2ئةلفا جيَناوى ئاماذةيية  ،PRO-ئةطةرء تةنها ئةطةر لةذيَر رِكيَفى دةسةآلتدا نةبيَت.
 .1ئةلفا شويَنثيَية ،ئةطةرء تةنها ئةطةر بكةويَتة ذيَر رِكيَفى دةسةآلتةوة.
بةثشت بةسنت بةم بنةمايانة ،ئةوة رِووندةبيَتةوة لة منوونةكةدا جيَناوى ئاماذةيىPRO /ناضيَتة ذيَر رِكيَفى دةسةآلتى كردارى
بنجى رِستةء ،رِستةى شويَنكةوتووش ،كة PROلة ثيَكهاتةكةيداية ديسان كاتدار نييةء سةرئةجنام PROبزركةرى دؤخ
دةبيَت ،هةروةك لة ثاآلوتةى دؤخدا ئاماذةى بؤكراPRO ،وةك جيَناويَك كة فؤرمء ناوةرِؤكى طؤكردنى نيية،
بةدةردةكريَت لة ثاآلوتةى دؤخدا ،دةرضوونى PROلة دةسةآلتى كردارى رِستةى سةرةكىء بزركردنى دؤخ رِوودانء
َةى
دابةشبوونى ئةم جيَناوة تايبةتء سنووردار دةكات ،بة طةرِانةوة بؤ رِستةكانى (11ء )11شويَنثيَكانى ئاماذةى جوول
فؤرمى ئازاد – ن ،-بزركةرى ئةركى ثيتاية ،بةآلم لة طؤرِينى شويَنثىَ ( )tبؤ ( )PROكة بةثيَى ياساى بةدةركردنى
ثاآلوتةى دؤخ  ،ئةوا  ،PROكة ئاماذةى بكةر يان بةركارة خاوةنى ئةركى ثيتاية ،لة بةرامبةركردنى رِستةكانى
 1 /12ئةوة ديارة ،كة ئازاد بة ئاطاية.
 2 /12ئةوة بيَطومان ،كة ئازاد بة ئاطاية.
لةم منوونةيةدا جيَطةى بكةرى رِستةى سةرةكى بة فؤرمى -ئةوة -ى ناجيَناوى بزركةرى ئةركى ثيتا ثرِكراوةتةوة ،بةآلم لة
رِستةيةكى وةك ( )5دا ،فؤرمى (ئةوة) ناتوانيَت بضيَتة جيَطةى بكةرى رِستةى سةرةكى
ضرؤ ثيَيواية {كة {ئةوة ئاسان نيية} خؤى فيَربكات}.
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َةى كةرةسةيةكى وةك (ئةوة /وا) لة جيَطةى خاوةنى ئةركى ثيتابؤ جيَطةى
ئةوةى ليَرةدا بةديدةكريَت ،شويَنثىَ ئةجنامى جول
بزركةرى ئةركى ثيتاية ،لة كاتيَكدا PROلة هةردوو جيَطةى جيَناوىء ئاماذةيىء بؤ طةرِاوةكانيان ،خاوةنى ئةركى ثيتان،
بؤمنوونة:
 1/11ضرؤ ثيَيواية {كة ئاسان نيية { tخؤى فيَربكات}.
 2/11ضرؤ ثيَيواية {كة ئاسان نيية {PROخؤى فيَربكات}.
بؤية دةبيَت ئاماذة بؤ ئةوة بكريَت ،كة ثةيوةستكردنى /هاونيشانةكردنى PROبة بؤطةرِاوةكةى لة ضوارضيَوةى ئةم وةضة
َكو تةنها بة ئاماذةى هاوشيَوةيى هاتنة
تيؤرةدا دةبيَت ،ئةطةرضى ضيَوةيةكى كؤكةرةوةى ئةم تيؤرة ديارينةكراوة ،بةل
ن اوةوةى جؤرى كردارى سةرةكى بةئاطايى واتايىء رِةوتى داواكارى /شياوى ناسينةوة ،بؤ طةرِاوةى بكةرى يان بةركارى
دياريدةكريَت يان ئةوةتا ئةو جيَناوةPRO /بزركةرى بؤطةرِاوةية( ،حممد دبري مقدم.)612 :1131 :
 /4-2تيؤرى بةستنةوةBinding theory :
وةضةتيؤريَكى ئةم تيؤرة ،تيؤرى بةستنةوةية ،كة طرنطييةكةى لةوةداية ،بةشيَك لة تيؤرى دةسةآلتء بةستنةوة ثيَكديَنيَتء
لة ضوارضيَوةى تيؤرى ستانداردا ثةيوةندى نيَوان جيَناوةكانء بؤ طةرِاوةكانيان بة هاريكارى طواستنةوة رِيَزمانييةكان
دةستةبةردةبيَت لة ضوارضيَوةى تيؤرى ستانداردى جاكندؤف دا ئةوة بةدةستهاتووة ،كة جيَناوةكان ثيَويستة لة رِؤنانى
ذيَرةوةدا هةبنء دياريكردنى هاوئاماذةكانيان لة ئةستؤى بةشى واتاسازيداية (حممد دبري مقدم.)611 :1131 :
لة تيؤرى بةستنةوةدا دةستةواذة ناوييةكان دابةشى سىَ جؤر دةبن:
أ .بؤطةرِاوةكان  anaphorهاوئاماذةيى لةنيَوان ثيَشينةء جيَناوةكةى دواترى.
ب .جيَناوةكان  pronorminalsجيَناوة كةسييةكان (بكةر ،بةركار).
ث .نيشاندةرى  referential expressionsئاماذةى نيشاندةرى ناوة دياريكراوةكان.
ئةم دابةشبوونة ثةيوةستة بة تايبةتيَتى جياكةرةوةى جؤرةكان ،بؤ منوونة:
يةكةم:
 -1/1ميوانةكان يةكرتيان بينى( .يةكرتيان) جيَناويَكى هاوبةشة دةطةرِيَتةوة بؤ ميوانةكان.
 -2/1دانا ثيَيواية ،كة خؤى شارةزاية .جيَناوى (خؤى) دةطةرِيَتةوة بؤ دانا.
َةتيَنىَ .جيَناوى (خؤى) دةطةرِيَتةوة بؤ دانا.
 -1/1تؤ ثيَتواية ،كة دانا خؤى دةخةل
دووةم:
 -2ئازاد ثيَيواية ،كة ئةو شارةزاية .ئةو جيَناويَكى ئازادة.
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سيَيةم:
 -1ئةو وتى ،كة دانا شارةزاية.

دانا ناويَكى ئازادة.

منوونةكان ئةوة دياريدةكةن ،كة بؤ طةرِاوةء جيَناوء ناوى ئازاد وةك دةستةواذةى ناوى جياكراونةتةوة .بةم ثيَية دابةشبوون
جياكردنةوةى طرىَ ناوييةكان ثيَويستيان بة دياريكردنى مةودا هةية ،ضؤمسكى ئةم مةوداية ،بة كةتيطؤرى حوكمكةر
دةناسيَنيَت.
/1-4-2كةتيطؤرى حوكمكةرgoverning category :
ثيَشرت لة ليَكدانةوةى تيؤرى دةسةآلتدا ،ئاماذة بؤ دةسةآلتى ثيَكهاتةيى كرا ،كة تيَيدا رِيَككةوتنى كاتء كةس -INFL-
دةسةآلتداريَتى بةسةر هةردوو طريَى ناوىء كرداريدا خراوةتةرِوو ،هاوكات باس لة دةسةآلتى ثيَكهاتةيى كةرةسة
هاوشانةكان كرا ،بةوةى ئةلفا ( )aدةسةآلتى ثيَكهاتةيى بةسةر بيَتا ( )Bدا هةية ،ئةطةر  aزالَ نةبيَت يان نةرِوانيَت بةسةر
 Bدا ،ضونكة هةر ثرِؤذةيةكى طةورةكراوى زؤرينةى  XPدةسةآلتدار دةبيَت بةسةر  aء Bداء بة حوكمكردن دةناسريَت،
هةر لةم رِوانطةيةوة دةطوتريَت( :وى .جى كوك .مارك نيوسان a .)213 :1131،دةسةآلتدارة بةسةر  Bدا ئةطةرء
تةنها ئةطةر:
a .1يةك دةسةآلتدارة (وةك.)...A ،P ،V ،N:
 a .2ء  Bبةشيَوةى دوواليةنة دةسةآلتى ثيَكهاتةييان هةية.
َى يةكةمدا:
لة خال
َناو) مةرجى حوكمكردنيان
أ .ئةوة رِووندةبيَتةوة ،كة تةنها ضةند بةشة ئاخاوتنيَكى وةك (ناو ،كردار ،ثيَشناو ،ئاوةل
هةية.
ب .حوكمكردن سنووريَكى دياريكراوى هةية واتة لة مةودايةكى دياريكراودا دةسةآلتدارة.
َى دووةمدا دةسةآلتى ثيَكهاتةيى كةرةسة ثيَكهيَنةرةكانى رِستة دياريدةكات لة رِوانطةى رِيَكةوتنء جيَكةوتة
لة خال
ثيَكهيَنةرةكانى رِؤنانى سةرةوةى رِستة وةك ثيَشرت لة شيكارى درةختيدا خراوةتةرِوو.
هةر لةم بؤضوونةوة ئاماذة بؤئةوة دةكريَت ،كة ( Bبيَتا) كةتيطؤرى حوكمكةرة بؤ ( aئةلفا) ئةطةرء تةنها ئةطةر B
بضوكرتين كةتيطؤرى بيَت ،كة دةستى بطاتة  ،aبكةرىَ بةخؤى بطريَت ،بة واتايةكى تر كاتيَك  Bحوكمكةر دةبيَت ،كة
َكو مةبةست لةو
َةتى بكةرى هةبيَت بةل
خاوةنى بكةر بيَت ،ليَرةدا مةبةست لة بكةر ئةو طرىَ ناويية نيية ،كة حال
كةرةسةيةية ،كة لة رِستةى سةرةكىء شويَنكةوتووى كاتداردا رِيَككةوتنى لةطةلَ بكةر هةبيَت ،بة واتا ئةو طرىَ ناوييانةى
ثيَش كردارى رِستةى شويَنكةوتووى ضاوطى يان بىَ كاتدا ديَن بة بكةر دادةنريَن ،بة واتا وشةى بكةر ،كة فؤرميَكى
بةرجةستةيةء رِستةش هةميشة كةتيطؤرييةكى حوكمكةرى بةهيَزى هةيةء ثيَويستى بة بكةر هةيةء طرىَ ناوييةكان ئةو ئةركة
دةبيننء بة كةتيطؤرييةكى حوكمكةرى بةتوانا دادةنريَن ،لةم رِووةوة ضؤمسكى سىَ بنةما بؤ ضؤنيَتى رِوودانء دابةشبوونى
طرىَ ناوييةكان( ،واتة ئةلفا لة ليَكدانةوةى كةتيطؤرى حوكمكةردا) دياريكردووة ،ئةم سىَ بنةماية ،ثيَكةوة ثيَكهيَنةرى
تيؤرى بةستنةوةن ،كة بريتني لة:
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 .1بؤ طةرِاوةكان /ئةنافؤرةكان لة كةتيطؤرى حوكمكةردا ثةيوةسنت.
 .2جيَناوة كةسييةكان لة كةتيطؤرى حوكمكةردا ئازادن.
 .1دةستةواذة ئاماذةدةرةكان ئازادن( .حممد دبري مقدم.)614 :1131 :
يةكةم :ضؤمسكى (سةرضاوةى ثيَشوو) ثةيوةستبوون بة ضةمكيَكى هونةرى دادةنيَتء هاوكيَشةيةك بةجمؤرة دةخاتةرِوو:
ثةيوةستبوون a :ئةلفا ثةيوةستة بة ( Bبيَتا)وة ،ئةطةرء تةنها ئةطةر هاوشان بنء  Bدةسةآلتى ثيَكهاتةيى بةسةر  aدا
هةبيَت.
بةثيَى ئةم بنةماية :فؤرمى ثيَش ينة بؤ طةرِاوةيةكى هةية ،كة لةهةمان رِستةداية ،كة دةبيَت ثيَشينة دةسةآلتى ثيَكهاتةيى بةسةر
ئةنافؤرةكةيدا هةبيَت ،بؤمنوونة:
 .1كورِةكان يةكرتيان بينى.
جيَناويَكى هاوبةشة ،دةطةرِيَتةوة بؤ كورِةكان.
بة واتا ئةنافؤر ثةيوةستداريَكى هةية ،كة ثيَشينةيةء هاوئاماذةن ثيَكةوة سةرى حوكمكةرى ثيَشينةء ئةنافؤر كردارى
رِستةكةية (بينى) ئةمةش ئةوةدةطةيةنيَت ،كة لة ثيَكهاتةى رِستةدا بؤطةرِاوةء حوكمكةر بوونيان هةية ،بةثيَى ضةمكى
ثةيوةستبوون ،فؤرمةكانى كورِةكانء يةكرتيان ثيَكةوة هاوشاننء ثيَشينة دةسةآلتى ثيَكهاتةيى بةسةر بؤطةرِاوةدا هةية.
 .2داناخؤى الثةسةندة.
ثيَشينة جيَناوى خؤيى (ئةنافؤرة).
لةم منوونةيةدا جيَناوى (خؤيى) دةبيَتة بؤطةرِاوة بؤ (دانا) ،كةتيطؤرى حوكمكةرى (خؤى) كؤى رِستةكةية ،ضونكة لة
ثيَكهاتةى رِستةكةدا بؤطةرِاوةء حوكمكةرةكةى (واتة كردار) هةن ،هةر ئةمةش وايكردووة ثيَشينةء بؤطةرِاوة هاوشان بن،
دةسةآلتى ثيَكهاتةيى ثيَشينة بةسةر بؤطةرِاوةدا هةبيَت.
 .1دانا ثيَيواية ،خؤى شارةزاية.
لةم منوونةيةدا ،كة دةربرِراو رِستةيةكى ئاويَتةية ،جيَناوى (خؤى) ،لة رِستةى شويَنكةوتوودايةء ثيَشينةكةى (دانا)ية ،لة
رِستةى سةرةكيدا ،كةتيطؤرى حوكمكةر كؤى رِستةكةية ،كردارى (ثيَيواية) داواكارى بكةرء بةركارة -كة رِستةى
شويَنكةوتووة -لة كؤي رِستةكةدا (دانا)ء جيَناوى (خؤى) هاوشانن ،بؤية (دانا) دةسةآلتى ثيَكهاتةيى بةسةر (خؤى)دا
هةية ،لة شيكارى درةختيدا رِؤنانى سةرةوة دةخريَتةرِوو.
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ئةوةدةطةيةنيَت ،كة بؤطةرِاوةكان لة كةتيطؤرى حوكمكةرى خؤياندا ثةيوةسنت.
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لة (أ) دا ،لة رِستةى شويَنكةوتوودا ،كةتيطؤرى حوكمكةر طريَى ناوى جيَطرية ،ضونكة لة ثيَكهاتةى طريَى ناويدا جيَناوى
خؤيى -خاوةنيَتى-ء هي حوكمكةرء خستنةثالَ هةيةء ويَنةى دانا طريَى ناوى بكةريية.
لة (ب)دا ،لةطةلَ ئةوةى جيَناوى خؤيى -خؤيةتى-ء حوكمكةرةكةى لة رِستةى شويَنكةوتوودان ،بةآلم طريَى ناوى نابيَتة
حوكمكةر ،ضونكة (ويَنةكة) بزركةرى دؤخى بكةرة ،لةكاتيَكدا طريَى ناوى (ضرؤ) لة رِستةى سةرةكيدا دةبيَتة ثيَشينةى
جيَناوى خؤيى.
َةتاند.
-4أ -دانا خؤى خةل
َةتيَنرا.
-4ب -دانا  tخةل
لة بةراو ردى ئةم دوو رِستةيةدا ،تيَبينى ئةوةدةكريَت ،كة لة( :أ) دا جطةلةوةى ،كة (دانا) دةسةآلتى ثيَكهاتةيى بةسةر
(خؤى) بؤطةرِاوةكةيدا هةية ،هاوكات هةردووكيان هاونيشانةن ،بؤية لة بكةر نادياردا ،خؤى دةطؤرِيَتةوة بؤ (دانا) بة واتا
َى بكةرى رِستة طوازراوةتةوة،
َيَنة بؤ جيَطةى رِةوتى بةتال
(دانا) لة بريَتى (خؤى) بؤطةرِاوةية ،بةثيَى رِةوتى  aئةلفا جبوول
بةمةش داناء شويَنثيَى هاوشانن ،كةواتة لة (ب) دا كةتيطؤرى حوكمكةر لة منوونةكةدا ،كؤى رِستةية ،ضونكة لةثيَكهاتةى
َةتيَنرا -هاوكات (دانا) دةسةآلتى ثيَكهاتةيى
رِستةكةدا ،بؤطةرِاوةء حوكمكةر هةن ،حوكمكةر كردارى رِستةية -خةل
بةسةر شويَنثيَكةيدا هةية ،بةم ثيَية رِيَزمان دروستى رِستة لةوةدا بةرجةستة دةبيَت ،كة بؤطةرِاوةكان لة كةتيطؤرى
حوكمكةردا ثةيوةسنت.
َى
لة ليَكدانةوةى منوونةكان ثةيوةست بة خال
يةكةم :بؤطةرِاوةكان /ئةنافؤرةكان لة كةتيطؤرى حوكمكةردا ثةيوةسنت ئةوة رِووندةبيَتةوة ،كة:
 .1جيَناوة هاوبةشةكان دةبنة بؤطةرِاوةى ناوةكانى ثيَشينةيان.
 .2جيَناوى خؤيى لة رِستةى سادةدا هاوشانةء لةذيَر دةسةآلتى ثيَكهاتةيى ثيَشينةداية.
 .1دةشيَت جيَناوى خؤيى لة رِستةى شويَنكةوتوودا بؤطةرِاوةى ثيَشينةيةك بيَت لة رِستةى سةرةكيدا.
 .6هاوكات دةشيَت ثيَشينةء بؤطةرِاوة لة رِستةى شويَنكةوتوودابيَت.
 .4لة رِستةى بكةرنادياردا بؤطةرِاوةء شويَنثيَكةى هاوشان دةبن ،كردارى رِستة سةرى حوكمكةر دةبيَت.
 .4جيَناوى خؤيى -خاوةنيَتى -دةبيَتة بؤطةرِاوة لة رِستةى شويَنكةوتوودا ئةطةر طريَى ناوى خاوةنيَتى -بكةرى
رِستةبيَت.
دووةم :جيَناوة كةسييةكان لة كةتيطؤرى حوكمكةردا ئازادن:
هةركاتيَك جيَناوى كةسى لة ثيَكهاتةى رِستةدا ثيَشينةى نةبوو ،ئةوا ئةو جيَناوة ئازادةء ثةيوةست بة طريَيةكى ناوى ثيَش
خؤيةوةنيية ،جا ئةو رِستةية سادةبيَت ،شويَنكةوتووبيَت يان ئاويَتة.
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 .4ئيَوة تيَبينييةكانتان خبةنةرِوو .جيَناوى كةسى سةربةستة.
 .1ئازاد تؤى بينيوة .جيَناوى كةسى سةربةستة.
 .3من دةزامن ،كة {ئيَوة بةئاطان}  .ئيَوة لةرِستةى شويَنكةوتوودا سةربةستة واتة هيض طريَيةكى ناوى دةسةآلتى ثيَكهاتةيى
لة كةتيطؤرى حوكمكةردا بةسةر (ئيَوة)دا نيية ،تةنها رِةطةزى  INFLرِيَكةوتنى كاتء كةسى (ئيَوة بةئاطان) طوجناندنء
تةبايى هةية ،واتة هيض طريَيةكى ناوى وةك ثيَشينة بؤ جيَناو لة رِستة شويَنكةوتووةكةدا نيية .بةآلم لة منوونةى:
 .5ئازاد ثيَيواية ،كة {ئةو بةئاطاية}.
لةم منوونةيةدا:
أ .ئةو :جيَناويَكى سةربةستة ،لة رِستةى شويَنكةوتوودا.
ب( .ئازاد) ثيَشينةية بؤ (ئةو) ،واتة ئةو بؤطةرِاوةى ناوى (ئازاد)ة.
َةمرِةوى حوكمكردنى ئةو طرىَ ناويانةن ،كة هاوشانء
بةم ثيَية ،بنةماى ثؤلكردنى جيَناوةكان بؤ ثةيوةستء ئازاد ،قةل
هاوئاماذةنء دةسةآلتى ثيَكهاتةييان بةسةر جيَناوةكاندا هةية ،تةنانةت ئةطةر لة رِستةى ئاويَتة يان ليَكدراودا بيَت.
سيَيةم :دةستةواذة ئاماذةدةرةكان ئازادن:
َى رِيَزمانى جياواز
مةبةس ت لة دةستةواذة ئاماذةدةرةكان ،ئةو طرىَ ناويانةى لة ثيَكهاتةى رِستةدا ناو دةياننويَننء رِؤل
دةبينن ،بةطشتى ناو وةك نيشانةء ئاماذة دةبيَتة ثيَشينة ،نةك بؤ طةرِاوة ،بؤية هةميشة ئازادة ،بؤ منوونة:
/12أ -داناهات.
/12ب -دانا ئازادى بينى.
/12ث -دانا هاتء نةوزاد رِؤيشت.
/12ت -دانا ثيَيواية ،كة ضرؤ ورياية.
ناوةكان بةطشتى ئازادن ،لة كةتيطؤرى حوكمكةرى خؤياندا بة هيض ثيَشينةيةكةوةثةيوةست نني.
هةر لة ضوارضيَوةى تيؤرى بةستنةوةدا ئاماذة بة جيَكةوتةى جيَناوى ئاماذةيى  proدةكريَت ،سةرةتا لةطةلَ ئةوةى جيَناوى
ئاماذةيى وةك جيَناوة كةسييةكانن ،بؤية بؤطةرِاوةيان وةك بؤطةرِاوةى جيَناوة كةسييةكان ،هيض كات لة ثيَكهاتةى ئةو
رِستةيةدا نيية ،كة جيَناوة ئاماذةييةكةى تيَداية ،لةاليةكى ترةوة جيَناوى ئاماذةيى بةثيَشينةطةليَكى هاوشيَوة دةضويَنريَت،
َكو لة رِيَطةى ثيَشينةيةك
ضونكة ئةم رِةطةزة نةبينراوة ،هةروةك ثيَشينةكان لة رِوانطةى ئاماذةدان بة خودى خؤى نيية ،بةل
بكةر ،يان بةركارى رِستةى سةرةكى ،ئاماذةدان بةديديَت يان لة بنةرِةتدا بزركةرى ئاماذةدان دةبيَت ،بةثيَى ئةم تيَطةيشتنة،
ضؤمسكى جيَناوى ئاماذةيى بة جيَناوى بؤطةرِاوة دادةنيَت ( -pronominal anaphor-حممد دبري مقدم:1131 :
.)631
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بة واتا هةردوو بنةماى تيؤرى بةستنةوة:
 .1بؤطةرِاوةكان لة كةتيطؤرى حوكمكةردا ثةيوةسنت.
 .2جيَناوةكان لة كةتيطؤرى حوكمكةردا ئازادن

ثيَرِةو دةكات.

بةوثيَية بنةماى يةكةم ،جيَناوى ئاماذةيى  -PRO-دةبيَت لة كةتيطؤرى حوكمكةردا ثةيوةست بيَتء لة دووةمدا ئازاد
دةبيَت ،ئةمةش كاتيَك رِوودةدات ،كة جيَناوى ئاماذةيى خاوةنى كةتيطؤرى حوكمكةر بيَت ،خؤ ئةطةر جيَناوى ئاماذةيى
خاوةنى كةتيطؤرى حوكمكةر نةبيَت ،ئةوا ناكةويَتة ذيَر رِكيَفى حوكمكردنةوة .لةرِاستيدا ئةم بؤضوونة دذبةيةكييةك ديَنيَتة
ئاراوة ،بةوةى ،كة جيَناوى ئاماذةيى  -PRO-دةبيَت خاوةنى كةتيطؤرى حوكمكةر بيَت ،لةكاتيَكدا جيَناوى
َكو بةثيَى تيؤرى ضاوديَريكردن -وةك لة منوونةى -5ل22دا ليَكدانةوى
PROناكةويَتة ذيَر رِكيَفى حوكمكردنةوة ،بةل
بؤكراوة ،كة ئةجنامى لؤذيكى رِةفتارى جيَناوى PROية لة تيؤرى بةستنةوةدا ،ئةم بنةمايةش لةوةوة سةرضاوةى طرتووة،
كة ئةم جيَناوة لة سةريَكةوة تايبةتيَتى بؤطةرِاوةى هةيةء لةسةريَكى تريشةوة تايبةتيَى جيَناوةكان.

/2-4-2جيَناوى ئاماذةيى لةذيَر رِكيَفى حوكمكردندا نيية:
ثيَشرت ئةوة خرايةرِوو ،كة جيَناوى ئاماذةيى خاوةنى هةردوو تايبةتيَتى بؤطةرِاوةء جيَناويية دواتر ئاماذة بؤئةوةكرا ،كة
تيؤرى بةستنةوة دةرخةرى رِووداو دابةشبوونى جيَناوى ئاماذةيية ،بةوةى جيَناوى ئاماذةيى لةو شويَنةدا دةردةكةويَت ،كة
لةذيَر رِكيَفدا نيية ،لة بنجدا جيَطةى بكةرى رِستةى بىَ كاتن -كاتء كةسدار نني -بةآلم لةو شويَنةى جيَناوى ئاماذةيى
كةتيطؤرى حوكمكةرى نييةء لةذيَر رِكيَفدا نيية ،رِيَكخةرى ثةيوةندى نيَوان جيَناوةكةء ثيَشينةكةى ثةيوةندى
ضاوديَريكردنة نةك بةستنةوة ،بةواتا ثةيوةستة بة تيؤرى ضاوديَريكردنةوة ،نةك تيؤرى بةستنةوة.
بةمةبةستى رِوونكردنةوةى بارى جيَناوى ئاماذةيى  -PRO-لة تيؤرى بةستنةوةدا بةناوى بؤطةرِاوةى جيَناوى ،ضؤمسكى
لة كتيَبى () 1532 aى كة تةواوكةرى كتيَبى وتارطةليَك لة حوكمكردنء بةستنةوةداية ،ثلةبةندى خوارةوةى بؤ
دةستةواذة ناوييةكان خستؤتةرِوو ،خودى ثلةبةندييةكة ثشتى بةستووة بة دوو دياريكار.
{ ±بؤطةرِاوة}}±anaphoric{ /ء { ±جيَناوى}}±pronominall{ /
لةم هاوكيَشانةدا رِوونى كردوونةتةوة.
ئاماذةية بؤ طةرِاوة

{}+anaphor, -pronominal

ئاماذةية بؤ جيَناو

{}-anaphor, +pronominal

ئاماذةية بؤ جيَناوى ئاماذةيى {}+anaphor, +pronominal
ئاماذةية بؤ دةستةواذةى ئاماذةدةر

{(}-anaphor, -pronominalحممد دبري مقدم)631 :1131:

لة جؤرى يةكةمدا :بؤطةرِاوة جيَناوى خؤىء هاوبةش وةك كةرةسةى فةرهةنطىء بؤطةرِاوةى بةتالَ بة واتا شويَنثيَى طريَى
ناوى ،دةطريَتةوة.
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لة جؤرى دووةمدا :ئاماذةية بؤ جيَناوة كةسيية فةرهةنطييةكان وةك .his ،him ،he :لة كورديدا من ،تؤ ،ئةو ...هةر
لةم رِوانطةيةوة بة طةرِانةوة بؤ كتيَبى ( )1532 aضؤمسكى ،جيَناوة بكةريية خراوةكان  proبؤ ئةم جؤرة زياد دةكات
كة بة proى بضووك ئاماذةى بؤكراوةء رِةطةزيَكى جيَناوى هاوشيَوةى جيَناوة كةسييةكانةء لة تيؤرى بةستنةوةدا وةك
جيَناوة كةسييةكان لة كةتيطؤرى حوكمكةردا ئازادة.
َة ،جيَطةى هةية.
لة جؤرى سيَيةمدا :جيَناوى ئاماذةيى ،كة بؤطةرِاوةى جيَناوى بةتال
َة
لة جؤرى ضوارةمدا :ئةو ناوانةى تةواون /يةكةى فةرهةنطني ،هةروةها شويَنثيَى وشةى ثرس واتة جيَطةيان بةتال
دةطريَتةوة.
لةرِوانطةى ئةم هةنطاوةوة ،ئةوة بةثيَويست دةزانريَت ،كة بةراورد لةنيَوان PROى طةورةء  proى بضووك بكريَت،
َة ،كاتيَك كردارى
 pro ،Matthewsبةوة دةناسيَنيَت ،كة :لة رِوانطةى دةنطسازييةوة ،خستنةرِووى رِةطةزيَكى بةتال
رِستة بكةريَكى دةركةوتووى نةبيَت ،واتة جؤرى رِستة بكةرخراوبيَتء بة كةتيطؤرى بةتالَ ناودةبريَت ،هاوكات PROبةوة
َى جيَطريكراوة لة تيؤرى بنجء ثاراميَتةرةكاندا لة ثيَكهاتةى دةربرِاوةكاندا ،كاتيَك كردار
جيادةكاتةوة ،كة رِةطةزيَكى بةتال
لة سنوورى رِستةكةيدا بكةريَكى ئاشكراى نةبيَت ،وةك ئةوةى لة رِستةيةكى ئاويَتةدا:
{)(Matthews: 2011: 320) ،}She wonted (PRO to leave
 -11كضةكة دةيويست {PROبرِوات} .بةواتا دووبارةنةكردنةوةى بكةر لةرِستةى شويَنكةوتوودا بة PROئاماذةى
بؤكراوة ،ئةطةرضى زمانى ئينطليزى زمانيَكى بكةرخراو نيية ،هاوكات فؤرمى ( )wantedسيماى كاتى رِابردووي
َطرتووة ،كة ثيَضةوانةى رِستةي بآ كاتة ،ديسانلة رِوانطةى ئابوريكردنةوة ،زمانى كوردى جطةلةوةى ،كة زمانيَكى
هةل
بكةرخراوة هاوكات كةرةسةى دووبارةبوو لة رِستةى ليَكدراوء ئاويَتةدا طؤناكريَتء  proجيَطةى دةطريَتةوة ،دةشيَت
ناو يان كردار يان طرىَ ...بيَت ،كة  Mattewsبة  pro- formsئاماذةى بؤكردووة ،هاوكات لةضوارضيَوةى ئةم
باسةدا ،ئاماذة بؤ رِستةى بىَ كات كراوة ،كة تيَيدا جيَكةوتةى بكةر فؤرميَكى نابكةرى جيَطةى دةطريَتء بة البردنى

PROجيَى دةطريَتةوة ،لة زمانى ئينطليزيدا فؤرمةكانى there ،itي ناجيَناوى بةثيَى تيؤرى ثـيَتا دةياننويَنن()1لة زمانى
َة دةبينن وةك:
كورديدا فؤرمةكانى وا /وةها ،ئةوة ئةو رِؤل
 -12ئةوة ديارة ،كة ئازاد نةهاتووة.
PRO -11ديارة ،كة ئازاد نةهاتووة.
 -16واثيَدةضيَت ،كة ئازاد نةهاتبيَت.
PRO -14ثيَدةضيَت ،كة ئازاد نةهاتبيَت.
بةم ثيَية فؤرمةكانى (ئةوة -وا) جيَناو ننيء بةالبردنى جيَطةكانيان بةتالَ دةبيَتء  proشويَنيان دةطريَت ،ئةمانةش ئةوة
دةخةنةرِوو ،كة زمانى كوردي لةثاأل فرةضاالكي proي بضووكدا لة ياساكانيدا رِيَطة دةدات PROي طةورة
بةكاربهيَنريَت ،وةك لة منوونةكاندا خراوةتةرِوو .شايةنى سةرجنة ،حمةمةد مةحوي ئاماذة بؤئةوة دةكات كة زمانى كوردي
بةتةنها proيان وةك بكةر هةية( .حمةمةدي مةحوي)134 ،2221 ،
_____________________________________________________________________________________________

1بؤ زانيارى زؤرتر برِوانة (حممد دبري مقدم.)644 ،1131 ،
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لة كؤتايي لة ليَكدانةوةء شيكارى وةضة تيؤرةكانى تيؤرى دةسةآلتء بةستنةوةدا دةتوانريَت بطوتريَت :تيؤرى دةسةآلتء
بةستنةوة لة ضوارضيَوةى رِيَزمانى طشتيدا ،فراوانرتين رِيَبازى شيكارء ليَكدانةوةى زمانة جؤراء جؤرةكانى جيهانة،
ثيَرِةويَكى طوجناوة لة ليَكدانةوةى رِستةء دةربرِاوةكانى زمانى كورديدا بةثيَى وةضة تيؤرة ثيَكهيَنةرةكانى ،بةواتا ئةو
َيدا دةرِواتء تيَيدا تايبةتيَتى خؤى دةثاريَزيَت.
ياساطةلةى بةطشتى بوونةتة بنةماى ئةم تيؤرة زمانى كوردى لةطةل

ئةجنام:
َقوآلوى بنجء ثاراميَتةرةكانة ،رِيَبازيَكى طرنطة لة خستنةرِووى تايبةتيَتى زمانةكان،
تيؤرى دةسةآلتء بةستنةوة ،كة هةل
بةثيَى وةضةتيؤرة ثيَكهيَنةرةكانى ،زمانى كوردى -كرماجنى ناوةرِاست -ثيَرِةوكةريَكى ضاالكة لة:
 -1هةردوو جؤرى طواستنةوة ،سةرثشكانةء بة خورتى ،لة ئاخاوتنى كورددا ثيَرِةو دةكريَت.
 -2دةسةآلت ،ثيَويستى كةرةسةيةك بة كةرةسة طةليَكى تر ،لة دةسةآلتى ثيَكهاتةيىء حوكمكردندا فةراهةم دةبيَت
شيكارى منوونةكان دةرخةرى ئةم دوو ضةمكةية لة زمانى كورديدا.- -1لة كرماجنى ناوةرِاستدا ثيَدانى دؤخى زطماكى بة طريَى ناوى ،بةدى ناكريَت.
َى ثيتايى جؤراءجؤر
َةتيَكى ثيَكهاتةيى دةتوانيَت رِؤل
َثيَدانء بةخشينى دؤخ دوو ئارِاستةى جياوازن ،بةواتا حال
 -6رِؤل
ببينيَتء دؤخى رِيَزمانى دياريكراو وةربطريَت.
َى بكةريان ثيَدةدريَت ،بةآلم لة
 -4ئةو جيَكةوتة بكةريانةى ،بة فؤرمى ناجيَناوى ثرِدةكريَنةوة ،لة تيؤرى دؤخدا رِؤل
َنء بة جيَكةوتةى بةتالَ دةناسريَن.
َدا بزركةرى رِؤل
ثيتارِؤل
َةءطؤنةكردنى فؤرم طةليَكء سثاردنى ثرِكردنةوةى شويَنةكانيان
 -4ئابوريكردن لة دةربرِينةكاندا ،بةتايبةت لة جوول
بة PROلة ضوارضيَوةى تيؤرى ضاوديَريكردندا دةبيَت .ئةطةرضى زمانى كوردى زمانيَكى بكةرخراوة.
َة هةردوو -PRO
 -1جيَناوةكان دابةشدةبن بؤ جيَناوى كةسىء جيَناوى ئاماذةيى -كة بؤطةرِاوةى جيَناوى بةتال
proدةياننويَنن ،ضاالكى  proيان  pro- formلة كورديدا زؤرترة.
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