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ثؤختة:
ئةظ ظةكؤلينة هةولددةت شرؤظةكرن و ليَكدانةكا نوى بدةتة دروستكرنا رستا بكةرنةديار د زمانىَ كورديدا ،كو تةنها هةبوونا كارىَ
تيَثةر و بةركارى بؤ دروستكرنا ئةظان جؤريَن رستان طرنط نينة ،بةلكو ثيَكهيَنيَن ئةوان ثيَكهاتيَن(طريَيان) كو ئةركىَ بةركارى
دبينني ،ئةوان ذى طرنطييا خوة هةنة و ب شيَوةيةكى راستةوخؤ كارتيَكرنا ئةوان ثيَكهيَنان لسةر ثرؤسا دروستكرنا رستا بكةرنةديار
خؤيادبت ،ضونكى هندةك ثيَكهيَنيَن طرىَ ض سةرة يان تةواوكةرىَ طريَ بن ،دبنة ريَطر بؤ دروستكرنا رستا بكةر نةديار .تيؤرا
بةستنىَ( )Binding Theoryسىَ بنةمايان( )A,B,Cدياردكةت و لطور ئةوان بنةمايان سىَ جؤريَن طريَييَن ناظى(ئةنافؤر ،جهناظ،
دةربريينيَن ئاماذةيى) د زمانيدا دياركرينة ،ئةظ هةر سىَ جؤريَ طريَييَن ناظى د ظىَ ظةكؤلينيَدا وةكو بةركار د رستيَن بكةردياردا
بكارهاتينة ،دةمىَ رستيَن بكةرنةديار ذ ئةوان رستيَن بكةرديار وةكو منوونة بكارهاتني ،دياربوو كوهةموو رستيَن بكةرديار نابنة
رستيَن بكةرنةديار ،ئةطةرىَ ظىَ ضةندىَ بؤ جؤريَن طريَيان ظةدطةرت.
ثةيظيَن سةرةكى :تيؤرا بةستنىَ ،بةركار ،بكةرنةديار ،ئةنافؤر ،كاتيطؤرييا دةستهةالتدار.
سينتاكسى ب خوةظة دطرت ،هةروةها بؤ اليةنىَ ثراكتيكى رستيَن
سادةييَن كرماجنييا سةرى-طؤظةرا بةهدينى -بكارهاتينة.

ليستا كورتكرى و هيَمايان
بنةمايىَ ثروَذة سازدانا بةرفرةهكرى EPP

 .2.1ريَبازا ظةكؤلينىَ:
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ئةظة ظةكؤلينة لدويظ ريَبازا تيؤرا دةستهةالت و بةستنىَ هاتية
ئةجنامدان ،ب تايبةتى تيؤرا بةستنىَ ،ضونكى ئةظىَ تيؤرىَ راظةكرن
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و بنةما و تيَطةهيَن طوجنايى بؤ بدةستظةهينانا ئارمانج و دياركرنا
طرميانيَن ئةظىَ ظةكولينىَ هةنة .بؤ شرؤظةكرنا رستان ب ريَكا
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هةظنيشانكرن
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نةريَزمانى

*
 .1ثيَشةكى

دارئاسايى ئةلفبايا فؤنةتيكييا جيهانى بكارهاتيية.
 .3.1ئارماجنا ظةكؤلينىَ:
ئارماجنا ظةكؤلينىَ خوياكرنا ئةوىَ ثةيوةندييَية ،كو دناظبةرا بةركارى
و رستا بكةرنةدياردا هةية ،ضونكى بةركار وةكو كارىَ تيَثةر ئيَك ذ
ئةوان ثيَكهيَنانة ,كو رؤلةكىَ سةرةكى د دروستكرنا رستا بكةرنةديار
ذ رستا بكةردياردا دبينت ،لةورا جؤرىَ ثيَكهيَنىَ طريَيا ناظييا كو رؤىلَ
بةركارى دبينت ،بؤ دروستكرنا رستا بكةرنةديار طرنطة.

 .1.1ناظونيشان و سنوورىَ ظةكؤلينىَ:

 .4.1ئةطةرىَ هةلبذاردنا ظةكؤلينىَ:

ئةظ ظةكؤلينة ب ناظىَ (كارتيَكرنا ثيَكهاتا طريَيا بةركارى لسةر
دروستكرنا رستا بكةرنةديار) ية ،سنوورىَ ظةكؤلينىَ ئاستىَ

ئةطةرىَ هةلبذاردنىَ ئةوة ،كو ئةظ بابةتة د زمانيَ كورديدا نةهاتية
بةحسكرن ،هةرضةندة هةم ناميَن ئةكادميى و ثةرتووك لسةر بابةتىَ
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بةركارى ،هةم لسةر بابةتىَ بكةرنةديارى هةنة ،بةىلَ كارتيَكرنا

بنةمايىَ  :Bجهناظ دناظ كاتيطؤرييا دةستهةالتدارا خؤظة ئازادة.

ثيَكهاتا بةركارى ب دروستكرنا رستا بكةرنةديارظة ذاليىَ جؤرىَ
ثيَكهيَنيَن طريَيا ناظييا كو ئةركىَ بةركارى دبينت ،نةهاتيية

بنةمايىَ  : Cدةربرِينيَن ئاماذةيى هةردةم
ئازادن(.)Chomsky1995:96

بةحسكرن ،لةورا ئةظ بابةتة بابةتةكىَ نووية و بوَ ظةكؤلينىَ هاتة
هةلبذاردن.

ى بنةمايان سىَ جؤريَن طريَني ناظى د زمانىَ
لدويظ ئةظان هةر س َ
كورديدا دهيَنة دياركرن:

 .5.1طرميانا ظةكؤلينى:

 .1.2طريَيا ناظييا ئةنافؤرى:

طرميانا ئةظىَ ظةكوَلينىَ ئةوة:
 -1ئةرىَ ذ هةموو

د تيؤرا دةستهةالت و بةستنيَدا دظيَت ئةنافؤر( )2بؤ جؤرةكىَ طريَيا
ناظى ظةطةرت و ئاماذةيةكا سةرخبوة نينة ،بةلكو بؤ هندةك ثيَكهيَنيَن

رستيَن

بكةرديار،

رستيَن

بكةرنةدياردهيَنةدروستكرنىَ؟ بؤضى؟

ثيَكهاتادى (بؤظةطةر) د رستيَدا ظةدطةرت (عبداجلبار مستةفا

 -2ئةرىَ تةنها هةبوونا بةركارىَ راستةوخؤ بؤ دروستكرنا رستا
بكةرنةديار طرنطة؟

مةعروف  )20 :2009د زمانىَ كورديدا جهناظىَ
خوةيى( )Reflexiveو جهناظىَ هةظى ( )Reciproclهةردوو دبنة

ئةرىَ ضاوانيا ثيَكهاتا طريَيا كو ئةركىَ بةركارى دبينت ،كارتيَكرنا
خوة لسةر دروستكرنا رستا بكةرنةدياردا هةية؟

ئةنافؤر ،هةر دوويان تا رادةيةكا زؤر هةمان تايبةمتةنديى و سيما و
سةرةدةرييا ريَزمانى هةية ،جهناظىَ خوةيى ذ(خوة) و جهناظىَ هةظى

 -3ثيَكهاتا كيذ جورىَ طرىَ هاريكار و ريَخؤشكةرة و ثيَكهاتا
كيذجوَرىَ طرىَ بةربةست و ريَطرة بؤ دروستكرنا رستا بكةرنةديار؟
بؤضى؟

ذ(هةظدوو ،ئيَكدوو) ثيَكدهيَت ،ئةنافؤر طريَداية ب ئيَك
رستيَظة( .(Cook 1988:56دةمىَ ئةم بةحسا ئةنافؤرىَ دكةين،
ئةم بةحسا دياردةكا واتايى ذى دكةين ،ضونكى ئةنافؤرب تنىَ ب

 .6.1ثشكيَن ظةكؤلينىَ:

ريَكا سينتاكسى ناهيَتةدياركرن و شرؤظةكرن ،بةىلَ اليةنىَ واتايىَ ذى
ملبملىَ سينتاكسيَظةية:

ئةظ ظةكؤلينة لسةر دوو بةندان هاتيية ثارظةكرن:
بةندىَ ئيَكىَ بةحسا تيؤرا بةستنىَ و بنةما و تيَطةهيَن ئةوىَ و جؤريَن
طريَييَن ئةظىَ تيؤرىَ ئاماذةثيَكرين ،هاتيةكرن.
د بةندىَ دووييَدا كارتيَكرنا ثيَكهاتا طريَيا بةركارى لسةر دروستكرنا
رستا بكةرنةديار هاتيية دياركرن ،لةورا ئةظ بةندة لسةر مذاريَن
بةركارى و ثيَكهاتا طريَيا ناظييا بةركارى و ثةيوةندييا ثيَكهاتا ئةظىَ
طرىَ ب كاتيطؤرييا دةستهةالتدارظة و رستا بكةرنةدياردا هاتيية
دابةشكرن.
 .2تيؤرا بةستنىَ
تيؤرا بةستنىَ ئيَك ذ لقيَن طرنطيَن تيوَرا دةستهةالت و بةستنيَية،
تايبةتة ب روَنانا رستيَظة و ئةظ تيؤرة طرنطيىَ ددةتة اليةنىَ
هةظنيشانيىَ و ئةو مةرجيَن كو ئةظىَ هةظنيشانيىَ د ناظبةرا طريَني
ناظييَن د رستيَدا دةردكةظن(،)Chomsky1986a:166-184
كةواتة ثةيوةندييا بةستنىَ دناظبةرا طريَني ناظيدا ب ريَكا ئاماذةكرنىَ
خؤيادكةت ( )Trask1993:30و ئةظ تيؤرة سىَ جؤريَن طريَييَن
ناظييَن ئارطيومينتىَ( )1دياردكةت:
-1ئةنافؤر
-2جهناظ
-3دةربرِينيَن ئاماذةيى
ئةظ هةرسىَ جؤريَن طريَييَن ناظى لطؤرةى ئةظان بنةمايان دهيَنة
شرؤظةكرن:
بنةمايىَ  :Aئةنافؤر ب كاتيطؤرييا دةستهةالتدارا خوةظة طريَداية.

-1قوتابيان خوة ئامادةكر.
 -2ئاشنايىَ و ذياليىَ هةظدوو ديت.
د رستيَن()1،2يَدا (خوة ،هةظدوو)طريَييَن ناظيييَن ئةنافؤرينة و ذالي َ
ى
واتاييَظة ئاماذةيةكا سةرخبوة نينة ،لةورا ثيَدظى ب طريَيةكا دييا ناظى
هةنة ،داكو ئاماذةيا خوة ذىَ وةرطرن ،ئةو طريَيةذى دبنة بؤظةطةريَن
ئةنافؤران وةكو هةر دوو طريَييَن ناظيييَن (قوتابيان ،ئاشنايىَ و
ذياليىَ) د رستيَن()1،2يَدا ،ذاليىَ سينتاكسيَظة ئةنافؤريَن (خوة،
هةظدوو) ئةركيَن بةركارى و بؤظةطةريَن (قوتابيان ،ئاشنا و ذياليىَ)
ئةركيَن بكةرى دبينن ،كةواتة بكةر و بةركار هةردوو هةمان
كةسة(كةسن).
بؤ ثرت دياركرنا ثةيوةندييا سينتاكسى و واتايى بؤ شرؤظةكرنا
ئةنافؤرىَ ئةم دىَ ئاماذةيىَ ب بنةمايىَ ( )Aئةظىَ تيؤرىَ و تيَطةهيَن
ب ئةويَظة طريَداى ،دةين:
 .1.1.2بؤظةطةر ( :)antecedentئةظ تيَطةهة د تيوَرا بةستنيَدا
دياردكةت ،كو ئةنافؤر ب طريَيةكادى يا ناظيظة طريَداية و ذاليىَ كةس
و ذمارةييَ ونظشيظة لطةل ريَكدكةظت ،كةواتة مةرجىَ هاوتابوونىَ
( )Matching Conditionثةيرةودكةن ( Radford 1988 :
 )118و ئاماذةيا خوة ذىَ وةردطرت ،ثةيوةندييةكا خبؤرت ب ريَكا
ئةظى مةرجى دناظبةرا هةر دوو طريَيان (ئةنافؤر ،بؤظةطةر)دا
ثةيدادبت و دظيَت ئةنافؤر لطةل نيزيكرتين بؤظةطةرىَ خوة كو ل
جهىَ بكةرى دهيَت ،هةظئاماذة بت:
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 -3نةسرينىَ خوة برينداركر.

 -6سؤالظ خوة دخةملينت.

د منوونا()3يَدا طريَيا ناظييا ئةنافؤرىَ (خوة) ذاليىَ كةس و ذمارةييَ
و نظشيظة ب بؤظةطةرىَ خوةظة(نةسرينىَ) ظةطريَداية ي ريَكةظتنا

-7

واتايى دناظبةرا واندا هةية .ضونكى طريَيا ئةنافؤرىَ(خوة) ئاماذةيا
خوة ذ بؤظةطةرى(نةسرينىَ) وةردطرت و لطةل هةظئاماذة دبن.
جهىَ هاتنا بؤظةطةرى د رستيَدا كارتيَكرنىَ لسةر ريَزمانيبوون و
نةريَزمانيبوونا رستان دكةت ،بؤ منوونة رستا()3يىَ رستةيةكا
ريَزمانيية ،ضونكى بؤظةطةرىَ ئةوىَ د رستيَدا ل ثيَشييا ئةنافؤرىَ
كةظتيية و دشيَت ئاماذةيا خوة ذىَ وةرطرت وهةروةها مةرجىَ
هاوتابوونىَ ذى جبههيناينة.
* -4خوة نةسرينىَ برينداركر.
رستا ()4ىَ رستةكا نةريَزمانيية ،ضونكى دظيَت بؤظةطةر(نةسرينىَ)
ل ثيَشييا ئةنافؤرىَ (خوة) بهيَت ،لةورا نةشيَت ئاماذةيا خوة ذىَ
وةرطرت و مةرجىَ هاوتابوونىَ ذى جبهنةهاتيية.
ئةطةر د رستيَدا بؤظةطةر نةهيَت ،ديسان رستةكا نةريَزماني
بةرهةمدهيَت ،ضونكى طريَيا ناظى(ئةنافؤر) ب شيَوةيةكىَ ئيَكسةر
نةشيَت ظةطةرىَ بؤ طريَيةكىَ بكةت ،ئةطةر د رستيَدا نةهاتبت (كوك
و نيوسان :)255:1389
*-5خوة بريندار كر.
د رستا ()5يَدا نةهاتنا بؤظةطةرى د رستيَدا مةرجىَ هاوتابوونىَ و
وةرنةطرتنا ئاماذةيىَ جبهنةهيَناية ،ذبةرئةظىَ ضةندىَ رستةكا
نةريَزمانى بةرهةمهاتيية.
دةستهةالتدار Governing
كاتيطؤرييا
.2.1.2
) :)Categoryئيَك ذ مةرجيَن طرنك د تيَؤرا بةستنيَدا مذارا
كاتيطؤرييا دةستهةالتدارة و د بنةمايىَ ( )B،Aيىَ ئةظىَ تيؤريَدا
داكوكى لسةر ئةظى مةرجى ذبؤ ذهةظجوداكرنا ئةنافؤر و جهناظان
هاتييةكرن ،ضؤمسكى ب ئةظى شيوةيى ددةتة دياركرن:
( )Bكاتيطؤرييا دةستهةالتدارة بؤ ( )Aئةطةر ب تنىَ ئةطةر ()B
بضووكرتين كاتيطوَرى بت ،كو ( )Aو دةستهةالتدارىَ ( )Aو بكةرىَ
ئةوىَ ب خوةظة بطرت (.)Chomsky 1986a:169
ئةظى مةرجى ثةيوةندى ب تيؤرا دةستهةالتيَظة()Government
هةية ،كو ئةوىَ ثةيوةندييا دناظبةرا دةستهةالتدارى و
ثةيوةندييةكا
و
خويادكةت
هةية،
دةستهةالتكريدا
زالبوون
ئةبسرتاكيية.ضوَمسكى ثيَناسا دةستهةالتيىَ ب
ي ( )C-commandظة
( )Domantionو وةضةئاراستةكرن َ
طريَددةت (.)Chomsky 1986 b: 92
ئةو ثةيوةندييا ستوني يا د ناظبةرا كةرستيَن رستيَدا د هيَلكارييا
دارئاساييدا ديار دبت ،دبيذنىَ زالبوون(حامت وليا حممد)50:2006
لطوَر زالبوونىَ نوَدةك زالبوونىَ لسةر هةر دوو نوديَن ئيَكسةر دبندا
دهيَن ،دكةت:
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تيَطةهىَ زالبوون و وةضةئاراستةكرنىَ د منوونا ()7يَدا ب ئةظى
رةنطيية ،هةردوو نؤد (')NP,Iزالبوونىَ لسةر هةظدوو ناكةن ،بةلكو
وةضةئاراستةكرنىَ هلةظدوو دكةن و نؤدا ( )IPئيَكسةر زالبوونىَ لسةر
ئةوان دكةت و ضؤمسكى خوَيادكةت ،كو سةرةيةك وةضةئارستةكرنا
مةزن ( )M-Commandلسةر هةر ثيَكهيَنةكى دناظ مةودايا
زالبوونا خوةدا دكةت و ئةوىَ مةودايىَ ب ثروَذةسازدانا مةزن
( )Maximal Projectionناظدكةت ( Chomsky 1986b:
.)88
بنةمايىَ وةضةئاراستةكرنا مةزن د دياركرنا ثةيوةندييا دناظبةرا
بؤظةطةرى و ئةنافؤريَدا رؤلةكىَ طرنط هةية ،لدويظ تيَطةهىَ ئةظىَ
وةضةئاراستةكرنىَ ،طريَيا ( )IPثروَذةسازدانا مةزنة و سةرةيىَ ئةوىَ
( )Iية و وةضةئاراستةكرنا مةزن لسةر هةر ثيَكهيَنةكىَ دناظ
رستيَدا( )IPدكةت ،طريَيا ناظييا بكةرى ذى وةضةئاراستةكرنا مةزن
لسةرهةر طريَيةكا دناظ ( )IPدا دكةت (كوك و نيوسان
،)237:1389ب ئةظى ئاوايى د منوونا()7يَدا سةرةيىَ طريَيا ()IP
وةضةئاراستةكرنا مةزن لسةر هةر طريَيةكىَ(ثيَكهيَنيَن ئةوىَ) دناظ
مةودايا خوةدا دكةت وةكو بكةرى (سوالظ ) و بةركارى(خوة) و كارى
(دخةملينت) ،ضونكى ( )Iسةرةيىَ مةزنرتين ثرؤذيَية ،ئةو ذى طريَيا
( )IPية،
شرؤظةكرنا رستا ()7ىَ دىَ لدويظ تيَطةهىَ كاتيطؤرييا دةستهةالتدار
ب ظى ئاوايى بت ،رستة ( )IPبضووكرتين كاتيطؤرييا دةستهةالتدارة،
كو ئةنافؤر (خوة) و دةستهةالتدارىَ ئةنافؤرىَ (دخةملينت) و بكةرىَ
ئةوىَ (سؤالظ) ب خوةظة دطرت.
دظيَت بؤظةطةر وةضةئاراستةكرنىَ لسةر ئةنافؤرىَ بكةت ،ئةطةر ئةظ
بنةماية جبهنةهيَت دبتة رستةكا نةريَزمانى(سيد على
مريعيمادى ،)132:1381ئةطةر ئةنافؤر ل دةستثيَكا رستىَ بهيَت
وةكو رستا ()4ىَ ،كو بؤظةطةر(نةسرينىَ) نةشيَت وةضةئاراستةكرنا
مةزن لسةر ئةنافؤرىَ(خوة) بكةت ،يان ئةطةر بؤظةطةر د رستيَدا
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نةهيَت وةكو رستا()5ىَ ض طرىَ نينة ،كو وةضةئاراستةكرنا مةزن ل

ئاماذة و ظةطةرةكىَ ذهةظدوو جودا هةنة و ثيَدظى ب كريارا بةستنىَ

ئةنافؤرىَ د رستيَدا بكةت و د هةر دوو رةوشاندا رستة نةريَزمانينة.
تيَطةهىَ هةظنيشانكرنىَ(:)co-indexing
.3.1.2
هةظنيشانكرن ئةوى اليةنىَ ثةيوةنديىَ دياردكةت ،كو ئةنافؤر ب
بوَظةطةر خوةظة بةندة  ،هةر ذبةر ئةظىَ ضةندىَ ئةنافؤر و بؤظةطةر

دناظبةرا ئةواندا نينة.

ب نشانا( )i،iدهيَنةهةظنيشانكرنىَ ( )Crystal 2003:81و ئةطةر
ب نيشانيَن ذهةظجودا( )j،iبهيَنةنيشانكرنىَ ،هةر دوو طريَييَن ناظى د
رستيَدا ئاماذة و بؤظةطةرةكا جودا هةنة .ئةظ نيشانة د روويىَ سةرظة
يىَ رستيَدا لسةر طريَييَن ناظى دهيَنةسةثاندن ،باراثرت ئةوىَ ضةندىَ
خويادكةن ،كا بؤظةطةر و ئةنافؤر هةظئاماذةنة و ظةطةرةكا هةظثشك
هةية يان نة؟ ضونكى ريَزمانيبوون و نةريَزمانيبوونا رستان لدويظ
ئةظان نيشانان دهيَت(كوك و نيوسان  ،) 257:1389وةكو منوونيَن
لذيَرى:
 -8الظينىَ و داظينىَ iهةظدوو iنياسى.
* -9الظينىَ و داظينىَ iهةظدوو jنياسى.
-10الظينىَ iداظني jنياسى.
ى iداظني iنياسى.
 *-11الظين َ
راظةكرن و شرؤظةكرنا ريَزمانيبون

 .2.2طريَيا ناظييا جهناظى:
ئةظ جؤرىَ طرىَ لدويظ بنةمايىَ ( )Bيىَ تيؤرا بةستنىَ كار دكةت،
هةر دوو دةستةييَن جهناظيَن سةرخبوة(من ،تة ،ئةوى/ئةوىَ ،مة،
هةوة ،ئةوان) و (ئةز ،تو ،ئةو ،ئةم ،هوين ،ئةو) د كرماجنييا سةريدا
ئةظى جورىَ طرىَ ثيَكدهينن و ناظةروَكةكا فةرهةنطى نينة و د
رستاندا ئةركىَ بكةرى و بةركارى لطؤر هيَزا كارى (تيَثةر ،تيَنةثةر)
و تافىَ كارى (بورى ،نهو ،دهيَت) دبينن:
 -12ئةو هاتن.
بكةر
 -13مة ئةو زظراند.
بكةر بةركار
 -14ئةم ئةوى دزظرينني.
بكةر بةركار
د ئةظان منوونان()12،13،14دا ض ئةظ طريَية(جهناظ) بكةر يان

و

نةريَزمانيبوونا

رستيَن()8،9،10،11يَدا لسةر بنةمايىَ ئةوىَ ثةيوةندييا كو
ضؤمسكى دناظبةرا هةظنيشانكرن و وةضةئاراستةكرن و كاتيطؤرييا
دةستهةالتداردا بؤ تيؤرا بةستنىَ دةستنيشانكرينة ،دىَ خوياكةين:
( )B( )Aب خوةظة دطرت:
 )A(-1وةضةئاراستةكرنىَ لسةر ( )Bبكةت.
 )A( -2و ( )Bهةظنيشان بن.
-3ذبلى ئةظىَ ضةندىَ ( )Bئازادة (Chosmsky1986a:166-
.)172
رستا()8ىَ ريَزمانيية،ضونكى بؤظةطةر (الظينىَ و داظينىَ) ئةنافؤرىَ
(هةظدوو) ب خوةظة دطرت و بؤظةطةر وةضةئاراستةكرنىَ لسةر
ئةنافؤرا خوة دكةت هةر دوو ب ئيك نيشانة د كاتيطؤرييا
دةستهةالتدارا خوةدا هةظنيشانن ،بةىلَ د رستا()9يَدا بؤظةطةر و
ئةنافؤر ب دوو نيشانيَن جودا هاتينة نيشانكرن ،لةورا رستةكا
نةريَزمانى بةرهةمهاتيية ،ضونكى لطوَر ئةظان نيشانان ( )j،iهةردوو
طريَيان ئاماذة و ظةطةرةكا جودا هةنة ،هةرضةندة ئةنافؤر و بؤظةطةر
د رستيَدا هةنة و (الظني و داظني) وةضةئاراستةكرنىَ لسةر ئةنافؤرا

بةركار بن ،ئاماذةيا خوة ذ ض طريَييَن دى وةرناطرن ،كةواتة بوَظةطةر
نينن و لطةل ناهيَنة هةظنيشانكرن و لطؤر بنةمايىَ ( )Bد كاتيطؤرييا
دةستهةالتدارييا خوةدا ئازادن.
 .3.2طريَيا ناظييا دةربرِينيَن ئاماذةيى:
هةموو ناظيَن طشتى و تايبةتى دةربرِينيَن ئاماذةينة ،ئةظ جؤرىَ طريَ
ئاماذةيةكا سةرخبوة هةية كو ذ دةرظةى زمانيية و لطةل ض طريَييَن
دى ناهيَتة هةظنيشانكرن و لطؤر بنةمايى ( )Cهةردةم ئازادة:
 -15ئارظان نظست.
بكةر
 -16ئارظانى ئاالن ئيَشاند.
بكةر

بةركار

د رستيَن()15،16يَدا ناظىَ (ئارظان ،ئاالن) ئةركى َبكةرى و بةركارى
دبينن ،د هةردوو رستاندا ئازادن و ئاماذةيا خوة ذ ض طريَييَن دى
وةرناطرن.
 .3كارتيَكرنا ثيَكهاتا طريَيا بةركارى لسةر دروستكرنا رستا
بكةر نةديار
ل ئةظى بةنديدا دىَ بةحسا ئةوان بةركاريَن كو طريَييَن ناظينة و ئةركىَ

خوة(هةظدوو) دكةت وخاال ( )1جبههاتيية،بةىلَ خاال( )2جبهنةهاتيية
(هةظنيشان) ،لةورا رستةكا نةريَزمانى بةرهةمدهينت .هةر دوو طريَييَن

بةركارىَ راستةوخؤ د رستيَدا دبينن و لطةل كارىَ تيَثةر(ذالي َ
ى
هةبوونيَظة بهيَزن)()3دىَ هيَن ,دىَ كةين ,د تيؤرا بةستنيَدا ئاماذة ب
سىَ جؤريَن طريَييَن ناظى هاتينةكرن ،داكو كارتيَكرنا ثيَكهاتا طريَيا

ثةيوةندييا بةستنىَ دناظبةرا ئةواندا نينة و ئازادن ،لةورا رستةكا
ريَزمانيية ،بةىلَ هةظنيشانكرنا هةر دوو طريَيان ب ئيَك نيشانة د

بةركارى لسةر رستا بكةرنةديار بدةينة دياركرن ،دىَ ئةوان هةر سىَ
جؤريَن طريَيان وةكو بةركار د ئةظى بةنديدا وةرطرين و ئاماذةيىَ

ناظي (الظني،داظني) د رستا()10يَدا نيشانيَن جودا هةنة و ض

رستا()11يَدا دبتة ئةطةرىَ رستةكا نةريَزمانى ،ضونكى ئةوان ناظان

دةينة ثيَكهيَنيَن طريَيا ناظييا بةركارى و رستابكةرنةديار.
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 .1.3بةركار:
بةركار طريَيةكا ناظيية ،ئيَك ذ ثيَكهيَنيَن سةرةكيييَ رستيَية و لطةل
كارىَ تيَثةر دهيَت( ،ئارطيومينتا ناظخوَيية ,ضونكى ذاليىَ
سينتاكسيَظة هةردةم دبتة تةواوكةرىَ كارى و ئةظ هةر دوو ثيَكهيَنة
( )NP,Vد ثيَكهاتا دارئاساييدا ثةيوةنديا خوشكينيىَ دناظبةرا
ئةواندا هةية و دكةظنة لنب دةستهةالتا طريَيا كاريدا( )VPو ئةظ طريَية
دبتة دةيكا ئةوان) (كوك و نيوسان ,)137-136 : 1389
هةبوونا ئةظى ثيَكهيَنى د ئةوان رستيَن كو كاريَن ئةوان ذى دشياندانة
رستيَن بكةرنةديار دروستبكةن ,دبتة ئةطةرىَ هيَندىَ كو ئةم بشيَني
رستا بكةرنةديار ذ رستا بكةرديار دروستبكةين و بةركار ذى روَلةكىَ
سةرةكى و كارا د ئةظىَ ثروَسيَدا دبينت و روَىلَ خوةيىَ سينتاكسى(ذ
بةكارى دبتة بكةر) دطوهورت ،لةورا ئةو ثيَكهيَنيَن ثشكداريىَ د
ثيَكهاتا ئةوان طريَييَن ناظيدا كو ئةركىَ بةركارى دبينن ،طرنطن.
 .1.1.3ثيَكهاتا طريَيا بةركارى :ثيَكهاتا طريَيا بةركارى بؤ
دةستنيشانكرنا ثةيوةندييا بةركارى ب رستا بكةرنةديارظة ،مذارةكا
طرنطة ،ضونكى ثيَكهيَنيَن ثيَكهاتا طريَييَن بةركارى كارتيَكرن لسةر
ئةظىَ ثةيوةنديىَ هةية ،ذبةر ئةظىَ ضةندىَ دىَ ئاماذةيىَ ب دوو
ثيَكهيَنيَن طريَيا ناظى(سةرة ،تةواوكةر) دةين ،ئةنافؤر و جهناظ و
دةربرِينيَن ئاماذةيى د ثيَكهاتا طريَييَن بةركاريدا هةم دبنة سةرة ،
هةم دبنة تةواوكةر:
ى سةرةكى و خبؤرتيية د طريَدا و
 1.1.1.3سةرة :ئةو ثيَكهيَن َ
كةرةستةكىَ دةستهةالتدارة ،د طريَيا ناظيدا ناظة ( Barwari
 ،)2004:23د ئةظان منوونيَن ذيَريدا سةرةيىَ طريَييَن ناظ (ئةنافؤر،
جهناظ ،دةربرِينيَن ئاماذةيى)ن و ذ ئيَك ثيَكهيَنى ثيَكهاتينة:
 -17مة ئيَكودوو ديت.
بةركار
 -18ئةوى ئةو ديت.
بةركار
 --19تة ئازاد ديت.
بةركار
ى طريَية ،كو دبتة تةواوكةر َ
ى
 .2.1.1.3تةواوكةر :ئةو ثيَكهيَن َ
سةرةيىَ طرىَ ،ئةو ثيَكهيَنيَن كو دشيَن ببنة تةواوكةرىَ طريَ
ئةظةنة(:ناظ ،جهناظ ،هةظالناظ ،ناظىَ كارى)(شليَر نايف ئةمني
 ،)32:2015ئةطةر تةواوكةر د طريَيا ناظيدا هات ،ثيَدظى ب سةرةيى
هةية ،كةواتة ئةو طرىَ ب كيَميظة ذ دوو ثيَكهيَنان(سةرة ،تةواوكةر)
ثيَكدهيَت ،د ئةظان منوونيَن ذيَريدا(ناظ ،جهناظىَ كةسى و خوةيى)
وةكو تةواوكةر د طريَييَن ناظيدا بكارهاتينة:
 -20ئةوى هؤزانيَن جطةرخوَينى خواندن .
تةواوكةر(ناظ)
سةرة
 -21نازدارىَ ناما ئةوان بؤ سيمايىَ فريَكر.
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سةرة تةواوكةر(جهناظىَ كةسى)
 -22ماموستايى قوتابيييَن خوة خةالتكرن.
تةواوكةر( جهناظىَ خوة)
سةرة
..2.1.3ثةيوةندييا ثيَكهاتا طرييَا بةركاري ب كاتيطؤرييا
دةستهةالتدارظة :ئةطةر بنيَرِين رستيَن ()17،18،19بةركاريَن
ئةوان ذ سةرةيى(ئيَكودوو ،ئةو ،ئازاد) ثيَكهاتينة و هةر ئيَك ذ ئةوان
بنةماييَن ( )C،B،Aييَن تيؤرا بةستنىَ جبهدهينن.
لظيَرىَ ثرسيارةكا طرنط دىَ هيَتةكرن ،ئةرىَ ئةطةر(ئةنافؤر ،جهناظ،
دةربرِينيَن ئاماذةيى)تةواوكةرىَ طرىَ بن ،هةر وةكو سةرةيىَ طرىَ
بنةماييَن ( )C،B،Aييَن تيؤرا بةستنىَ جبهدهينن؟ بؤ بةرسظدانا ئةظىَ
ثرسيارىَ بنةمايىَ كاتيطؤرييا دةستهةالتدار دىَ كةينة ثيظةرىَ ئةظىَ
د
بةركارن
ئةظان
سةرةيىَ
ضونكى
ثرسيارى،
رستيَن()20،21،22يَدا ناظ(هؤزان ،نامة ،قوتابى)ن ،كةواتة
دةربرِينيَن ئاماذةينة و هةردةم ئازادن ،بةىلَ تةواوكةريَن
ئةوان(جطةرخوينى ،ئةوان ،خوة)ن ،تةواوكةرىَ طريَيا بةركارى د
رستا()20يَدا (جطةرخؤين)ة و دةربرِينا ئاماذةيية و ل هةر جهةكى
بت ،ئازادة و هةروةها د رستا ()21يَدا تةواوكةرىَ طريَيا بةركارى
(ئةوان) جهناظىَ كةسيية د كاتيطؤرييا دةستهةالتدارا خوةدا ئازادة،
د رستا()22يَدا تةواوكةرىَ طريَيا بةركارى (خوة) جهناظىَ خوةيية،
ئةرىَ ئةطةر ئةظ جهناظة تةواوكةرىَ طرىَ بت ،هةر دىَ بتة ئةنافؤر؟
كاتيطؤرييا دةستهةالتدارا ئةوىَ طريَيا ناظيية يان رستةية ،بؤضى؟ د
زمانىَ كورديدا د ئةظان جؤريَن طريَياندا ذبلى دياركرنا خوةيةتيىَ
ئةنافؤرىَ ذى ديار دكةن (سةباح رِةشيد قادر.)144:2009 ،
ى بؤضوونا
بؤ دةستنيشانكرنا كاتيطؤرييا دةستهةالتدار د َ
(كؤثرى)وةرطرين ،كو(دبري حممد مقدم) منوونا ذيَرى ذ (كوثرى)
وةرطرتيية و بنةمايىَ ()Aيىَ تيؤرا بةستنىَ ب ئةظى شيَوةيى
خويادكةتMaryi saw[NPa picture of herself](4) :
طريَيا ناظييا]  [ a picture of herselfئةنافؤر و كةرةستىَ
دةستهةالتدارىَ ئةوىَ ئامراز ثةيوةنديىَ ( )ofخبوةظة طرتيية ،بةىلَ
ئةظ طريَية بكةرىَ ئةنافؤرىَ ( )Maryخبوةظة ناطرت ،ذبةر ئةظىَ
ضةندىَ طريَيا ناظى كاتيطؤرييا دةستهةالتدار نينة ،بةلكو رستة
كاتيطؤرييا دةستهةالتدارة و ئةظ كاتيطؤريية بؤظةطةرىَ (بكةرى)
ئةنافؤرىَ خبوةظة دطرت (دبريحممد مقدم.)481-480:1379 ،
د زمانىَ كوردي ذيدا ئةطةر طريَيا ناظييا(قوتابييَن خوة) د رستا
()22يَدا وةكو كاتيطؤرييا دةستهةالتدار وةربطرين ،دظيَت ببتة
بؤظةطةرىَ ئةوىَ و لطةل بهيَتة هةظنيشانكرن:
* -23ماموستايى قوتابيييَن iخوة iخةالتكرن.
تةواوكةرىَ طرىَ (خوة) نةشيَت ئاماذةيا خوة ذ سةرةيىَ طرىَ
(قوتابى) وةرطرت و ببتة بؤظةطةرىَ ئةوىَ و مةرجيَن هاوتابوون و
وةضةئارستةكرن و هةظنيشان لطةل ثيَكناهيَت ،لةورا رستةكا
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نةريَزمانيية ،ئةظ نةريَزمانيبوونا رستة دبتة ئةطةرىَ هندىَ كو ئةم

رستان هةموو دةمان دىَ شيَن ببنة رستا بكةر نةرديار؟ ئةرىَ ثيَكهاتا

بيَذين كاتيطؤرييا دةستهةالتدار طرييَا ناظى نينة ،بةلكو رستةية،
ضونكى جهناظىَ خوةيى وةكو تةواوكةرىَ طريَيا بةركارى (قوتابيييَن

طريَيا بةركارى تا ض رادةيىَ كارتيَكرن لسةر ئةظىَ ثرؤسىَ هةية؟ بؤ
بةرسظدانا ئةظان ثرسياران دىَ هندةك منوونان وةرطرين ،كو هةر سىَ

خوة) بكاردهيَت و لطةل بكةرى(ماموستايى) هةظنيشان دبت (ئةمري
مستو ئةمحةد ،) 87:2009 ،كةواتة ئةنافؤر د ثيَكهاتا هةر طريَيةكا
ناظى ض وةكو ثيَكهيَنىَ سةرةيى يان تةواوكةر بهيَت ،هةمان

جؤريَن طريَييَن ناظيييَن تيؤرا بةستنىَ وةكو بةركار د رستا بكةردياردا
بكارهاتينة ،ثاشى دىَ هةمان رستان كةينة رستيَن بكةرنةديار:
 -1ئةطةر ثيَكهاتا طرىَ ذ ثيَكهيَنةكى(سةرة) ثيَكهاتبت:

سةرةدةرييا ريَزمانى هةية ،ذبةرهندىَ د هةردوو رةوشاندا هةر
كاتيطؤرييا دةستهةالتدار ئةوىَ رستةية ،ضونكى رستةية ،كو

 -27تة ثةرتووك نيشاندا.
بةركار(ناظ)

بكةرى(بؤظةطةر) و بةركارى(ئةنافورىَ) ب خوةظة دطرت.

 -28ثةرتووك هاتة نيشاندان .رستا بكةرنةديار
رستا بكةرديار
 -29تة ئةو نيشاندا.

 .2.3رستا بكةرنةديار:
ئةظ جؤرىَ رستىَ ذ رستةكا بكةرديار كو بكةرىَ ئةوىَ كارا بت
وكارليَكرى نةبت و كارىَ ئةوىَ ذاليىَ هيَزيَظة تيَثةر و ذاليىَ هةبوونيَظة
بهيَز بت(شيانيَن دروستكرنا رستا بكةرنةديار هةبت) و بةركار هةبت،
دهيَتة دروستكرن و ضةندين طوهؤرين بسةر كارىَ رستا بكةرديار و
ئارطيوميَنتيَن ئةويَدا دهيَن ،داكو ثرؤسا دروستكرنا بكةرنةديارى
جبهبهيَت ،ئةو ضةندا كو بؤ مذارا ئةظىَ ظةكؤلينىَ طرنطة ،كو طريَيا
ى ثةيوةندى ثيَظة
ناظييا بكةرىَ رستا بكةرديار و هةر كةرةستةيةك َ
ى رستا بكةرديار
هةية ،دىَ هيَتةالدان و طريَيا ناظييا بةركار َ
جهطوهؤرينىَ ذ جهىَ تةواوكةرىَ طريَيا كارى ( )NP,Vبؤ جهىَ بكةرى
(' )NP,Iبؤ وةرطرتنا دؤخى دكةت( )5وةكو منوونا()26ىَ و
شوينثَيان( )tول جهىَ خوة يىَ جهطوهؤرى جبهدهيَليَت و ب
نيشانا( )iيا هةظنيشانكرنىَ ئةظان جهان وةكو زجنريةيةكا ئيَكطرتى
ثيَكظةطريَددةت و ب ئةظى ئاوايى بنةمايىَ ثرؤذةسازدانا بةرفرةهكرى
()6() EPPجبهدهيَنت.
 -24ظةذين رؤمانىَ دنظيست .رستا بكةرديار
 -25رؤمان دهيَتة نظيَسني .رستا بكةرنةديار
-26

رستا بكةرديار

بةركار(جهناظىَ كةسى)
 -30ئةو هاتة نيشاندان.
 -31تة خوة نيشاندا.

رستا بكةرنةديار
رستا بكةرديار

بةركار(جهناظىَ خوةيى)
رستا بكةرنةديار
* -32خوة هاتة نيشاندان.
ذ ئةظان منوونيَن ل سةرى ديار دبت ،ئةطةر ثيَكهاتا بةركارى تةنها
ذثيَكهيَنىَ سةرةيى ثيَكبهيَت ،ئةو سةرةيية ناظ(ثةرتووك) بت ،وةكو
د رستا()27يَدا ،ئةو ناظةذى دةربرِينا ئاماذةيية ،لدويظ بنةمايىَ()C
يىَ تيؤرا بةستنىَ ل هةر جهةكىَ هةبت ،ئازادة ،لةورا ئةطةر بكةرذى
بهيَتة الدان و نةمينت ،دشيَت جهىَ خوةيىَ سينتاكسى بطؤهؤرت و
بضتة جهىَ بكةرى و رستا بكةر نةديار وةكو رستا ()28ىَ
دروستبكةت ،هةروةها ئةطةر طرييَا ناظييا بةركارى ذ سةرةيى(ئةو)،
كو جهناظىَ كةسيية ،ثيَكهاتبت ،وةكو رستا ()29ىَ ،ئةو طريَيا ناظييا
جهناظيية و لدويظ بنةمايىَ( )Bيىَ ئةظىَ تيؤرىَ جهناظ د كاتيطؤرييا
دةستهةالتدارا خوة(رستىَ)دا ئازادة ،ب هةمان شيَوة دشيَت رستا
بكةر نةديار وةكو رستا()30ىَ دروستبكةت .ئةكةر دةربرِينيَن
ئاماذةيى و جهناظ وةكو بةركار د رستيَن كو كاريَن وان تيَثةريَن
وةكو(طوهليَبوو ,ظيا)...,هاتن نابنة بكةرنةديار ,ضونكى ئةوان كاران
شيانيَن دروستكرنا رستا بكةرنةديار نينن ,بةىلَ ئةطةر طريَيا ناظييا
بةركارى ذ سةرةيى(خوة) ثيَكهاتبت ،وةكو رستا()31ىَ ،جؤرىَ طرىَ
دبتة طريَيا ئةنافؤرى و لدويظ بنةمايىَ( ،)Aئةنافؤر ب كاتيطؤرييا
دةستهةالتدارا خوةظة بةندة ،لةورا نةشيَت رستةكا بكةرنةديار وةكو
رستا( )32دروستبكةت ،ضونكى بكةرىَ ئةنافؤرىَ د رستيَن
بكةرنةدياردا نامينت و ذاليىَ سينتاكسيَظة ئةنافؤر(بةركار) نةشيَت
بضتة جهىَ بكةرى(بؤظةطةر) ،ذبةر نةمانا مةرجىَ هاوتابوون و زالبوون
و وةضةئاراستةكرن و كاتيطؤرييا دةستهةالتدار و هةظنيشانكرنىَ،
هةروةها ذ اليىَ واتاييَظة ذى ب نةمانا بؤظةطةرى ئةنافؤر نةشيَت

هةر وةكو ئاماذة ثيَهاتييةكرن ،هةبوونا كارىَ تيَثةر و بةركارى ،كو
دوو ثيَكهيَنيَن سةرةكى و طرنطن بؤ دروستكرنا رستا بكةرنةديار،

ئاماذةيا خوة ذ ض ثيَكهيَنيَن دى وةرطرت و لطةل هةظئاماذة بت،
ضونكى بؤظةطةر و ئةنافؤر هةمان كةسن.

ئةرىَ هاتنا ئةظان هةر دوو ثيَكهيَنان د رستيَن بكةردياردا ،ئةظ جؤريَن
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 -2ئةطةر ثيَكهاتا طرىَ ذ دوو ثيَكهيَنان(سةرة ،تةواوكةر)

 -2تةنها هةبوونا بةركارى مةرجىَ سةرةكييىَ دروستكرنا رستا

ثيَكبهيَت:
 -33ئةوى ثةرتووكا ئازادى بر .رستا بكةرديار

ى كو ثشكدارييىَ د ثيَكهاتا طريَيا
بكةرنةديار نينة ،بةلكو ثيَكهيَن َ
ناظييا بةركاريدا دكةت ذى ،طرنطة.

بةركار(سةرة ،تةواوكةر)
 -34ثةرتووكا ئازادى هاتةبرن .رستا بكةرنةديار
 -35ئةوى ثةرتووكا مة بر .رستا بكةرديار

 -3ئةطةر سةرة يان تةواوكةرىَ طرييَا بةركارى د رستا بكةردياردا
دةربرِينيَن ئاماذةيى(ناظ) بن ،لدويظ بنةمايىَ( )Cيىَ تيؤرا بةستنىَ
كار دكةت و دبتة ريَخوشكةرةك بؤ دروستكرنا رستا بكةرنةديار.

بةركار(سةرة ،تةواوكةر)
 -36ثةرتووكا مة هاتةبرن .رستا بكةرنةديار

 -4ئةطةر سةرة يان تةواوكةرىَ طرييَا بةركارى د رستا بكةردياردا
جهناظ(كةسى) بن ،لدويظ بنةمايىَ( )Bيىَ تيؤرا بةستنىَ كار دكةت و

 -37ئةوى ثةرتووكا خوة بر.
بةركار(سةرة ،تةواوكةر)
 * -38ثةرتووكا خوة هاتةبرن.

رستا بكةرديار
رستا بكةنةديار

دبتة ريَخوشكةرةك بؤ دروستكرنا رستا بكةرنةديار.
 -5ئةطةر سةرة يان تةواوكةرىَ طرييَا بةركارى د رستا بكةردياردا
ئةنافؤر(جهناظىَ خوةيى و هةظى) بن ،لدويظ بنةمايىَ( )Aيىَ تيؤرا

بؤ مة ذ ئةظان منوونان( )33،35،37خؤيادبت ،ئةطةر ثيَكهاتا طريَيا
بةركارى د رستا بكةردياردا ذبلى سةرةيى (ثةرتووك) ذ تةواوكةرى(

بةستنىَ كار دكةت و دبتة ريَطر بؤ دروستكرنا رستا بكةرنةديار.
 .5ثةراويز
 -1مةبةست ئةو طريَييَن ناظينة ،كو لدويظ تيؤرا واتايى رؤليَن
ئارطيومينتيَن كارى (كارا ،كارليَكرى ،بابةت )...،دبينن.
 -2د تيؤرا بةستنيَدا دوو جؤريَن بةستنىَ هةنة ،يا ئيَكىَ بةستنا

بنةمايىَ( )Cو ثيَكهيَنىَ تةواوكةرى د طريَيا بةركاريدا د رستا()35يَدا
لدويظ بنةمايىَ( )Bيىَ تيؤرا بةستنىَ هةر وةكو سةرةييَن طرىَ

ئارطيؤميَنيية ،كو ئةنافؤر و شوينثيَييَن ئةوان طريَييَن ئارطيؤميَنيييَن
جهطوهؤرين ذ بةر هةر ئةطةرةكا سينتاكسى كرين ،ب خوةظة

كاردكةن ،لةورا دشيَن رستيَن بكةرنةديار دروستبكةن ،بةىلَ ئةطةر

دطرت( ، ،)Haegmeman 1998: 240كةواتة بنةمايىَ ( )Aيىَ

ئازاد ،ئةوى ،خوة)ذى ثيَكبهيَت ،دةمىَ هةمان رستان دكةينة رستا
بكةرنةديار ،هةر دوو رستة( )34،36دبنة رستيَن بكةرنةديار،
ضونكى ثيَكهيَنىَ تةواوكةرى د طريَيا بةركاريدا د رستا ()33دا لدويظ

ئةنافؤر ببتة تةواوكةرىَ طريَيا ناظييا بةركارى د رستا بكةردياردا،
وةكو رستا()37ىَ ،لدويظ بنةمايىَ( ،)Aئةنافؤر ب كاتيطؤرييا
دةستهةالتدارا خوةظة بةندة ،لةورا نةشيَت رستةكا بكةرنةديار وةكو
رستا( )38دروستبكةت ،ضونكى بكةرىَ ئةنافؤرىَ د رستيَن
بكةرنةدياردا نامينت و ذاليىَ سينتاكسيَظة ئةنافؤر(بةركار ب هةموو
ثيَكهاتا خوةظة(سةرة ,تةواوكةر)) نةشيَت بضتة جهىَ
بكةرى(بؤظةطةر) ،ذبةر نةمانا مةرجىَ هاوتابوون و زالبوون و

ئةظىَ تيؤرىَ جبهدهينت و جؤرىَ دوويىَ بةستنا نةئارطيومينتيية ،ئةظ
بةستنة تايبةتة ب شوينثيَييَن ئةوان كةرةستيَن كو جهطوهؤرينىَ
مةودايا رستىَ دةرباز دكةن و بنةمايىَ ( )Cيىَ تيؤرا بةستنىَ
جبهدهينت.
 -3د ئةظىَ ظةكؤلينيَدا كاريَن ئةوان رستان وةكو منوونة
هاتينةوةرطرتن ,كو بشيَن رستني بكةرنةديار دروستبكةن ,ضونكى
تيَثةربوونا كارى ذاليىَ هيَزيَظة و بهيَزبوونا ئةوى ذاليىَ هةبوونيَظة ,

وةضةئاراستةكرن و كاتيطؤرييا دةستهةالتدار و هةظنيشانكرنىَ،
هةروةها ذ اليىَ واتاييَظة ذى ب نةمانا بؤظةطةرى ئةنافؤر نةشيَت

ئيَك ذ هؤكاريَن سةرةكيية كو كارتيَكرنا خوة لسةر دروستكرنا رستا
بكةرنةديار هةية ,لةورا دىَ شيَن بيَذين هةموو كاريَن تيَثةر شيانيَن

ئاماذةيا خوة ذ ض ثيَكهيَنيَن دى وةرطرت و لطةل هةظئاماذة بت،

دروستكرنا رستا بكةرنةديار نينن ,وةكو كاريَن(ظيا ,هةبوو,
طوهليَبوو ,)...,هةروةها جؤرىَ بكةرىَ رستا بكةر ديار ذاليىَ واتايظة
ذى كارتيَكرنا خوة لسةر ئةظىَ ثرؤسسىَ هةية وةكو(ئازادى قوتان

بكةرنةديار دروستبكةن ،ضونكى كارتيَكرنا جؤرىَ ثيَكهيَنىَ ثيَكهاتا
طريَيا بةركارى لسةر دروستكرنا رستا بكةرنةديار هةية.

خوار ,).ئةظ رستة نابتة رستا بكةرنةديار(* قوتان هاتةخوارن),
ضونكى ثةيوةندى ب بكةريظة هةية ,كو ئةظ كارة ئةجنامنةداية ,بةلكو
لبةر كارى كةظتى .,.بؤ ثرت ثيَزانني بنريِة :سليَمان ئيسماعيل رِةجةب

ضونكى بؤظةطةر و ئةنافؤر هةمان كةسن.ر
ذ ئةظان منوونان ديار دبت ،كو هةموو رستيَن بكةرديار نةشيَن ،رستا

 .4ئةجنام
 -1هةموو رستيَن بكةردياريَن كو كاريَن ئةوان ذى دشياندابن ,كو
رستيَن بكةرنةديار دروستبكةن ،نابنة بكةر نةديار ،ضونكى بةركارى
و جؤرىَ ثيَكهاتا طريَيا ناظييا بةركارى ذى كارتيَكرنا خوة لسةر
درستكرنا رستا بكةرنةديار هةية.

280

.79-77:2015:
 -4ئةظ رستة نةهاتيية ذمارةكرن ،ضونكى دةقاودةق ذ ذيَدةرى
هاتييةوةرطرتن.
 -5بؤ ثرت ثيَزانني بنيَرِة :سانيا جةبار عةبوزةيد -103:2013
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 -6ئةظ بنةماية ئاماذةيىَ ب هندىَ ددةت ،كو هةر رستةيةكىَ
دظيَت بكةرةك هةبت (.)Radford , 2006:64
 .6ذيَدةر
 .1.6ب زمانىَ كوردى:
ئةمري مستو حمةمةد ( ،)2009جيَناو لة كرماجنيى ذووروودا( لة رِوانطةى تيؤرى
دةسةالت و بةستنةوةدا) ،نامةى ماجستيَر ،كؤليذى زمان ،زانكؤى
سةالحةددين.
سانيا جةبار عةبوزةيد ( ،)2013جهطؤرينا كةرستان درستيَدا ((طؤظةرا
بةهدينى)) ،نامةى دكتوَرا ،فاكةلَتى ئاداب ،زانكؤى سؤران.
سليَمان ئيسماعيل رِةجةب ( ,)2015بةراوردكرنا كارىَ بكةرنةديار د ناظبةرا
زمان ىَ كوردى و فارسيدا ,ناما دكتوَرايىَ ,كؤليذا زانستيَن مرؤظايةتى,
زانكؤيا دهوكىَ,.
سةباح رِةشيد قادر( ،)2009هةندىَ اليةنى رِيَزمانى دةسةالت و بةستنةوة لة
زمانى كورديدا ،ضاثخانةى حاجى هاشم ،لة بةلَاوكروةكانى ئةكادميياى
كوردى ،هةوليَر.
شليَر نايف ئةمني ( ،)2015فريَزيَن ئةركى د دياليَكتا سةريدا (طوظةرا بةهدينى)،
ناما دكتورايىَ ،كؤليذا زانستيَن مرؤظايةتى ،زانكويا دهوك.
عةبدوجلةبار مستةفا مةعروف( ،)2009دروستةى رِستةى ئالَؤز لة زمانى
كوردييدا ،نامةى دكتؤرا ،كؤليذى زمان ،زانكؤى سليَمانى.
ب زمانىَ فارسى:
وى جى كوك و مارك نيوسان ( ،)1389دستور زبان جهانى ضامسكى  ،مرتجم :
ابراهيم ،ضنطى ،وايرش سوم ,ضاث ضهاردهم  ،ضاثخانة نقرة خام ،
انتشارات رهنما  ،تهران.
حممد دبري مقدم ( ،)1383زبانشناسى نظرى ثيدايش وتكوين دستور زايش ،

سيد على مري عيمادى( ،)1376حنو زبان فارسى(برثاية نظريهحاكميت و مرجع
طزينى) ,سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انسان دانشطاهها (مست) ،
ضاث ثنجم  ،تهران.

 .2.6ب زمانىَ ئينطليزى:
Barwari,M.S.(2004),Topics in government and binding
theory, withreference to English and Nothern
Kurdish,Unpublished doctoral
dissertation,University of Salahaddin .
Chomsky, N.((1981). Lectures on Government and
Binding, Dordrecht: Foris.
Chomsky, N (1986a). Knowledge of Language:Its
Nature, Origin, and Use. New York: Praeger.
Chomsky, N (1986b). Barriers. Cambridge, Mass :MIT
Press.
Chomsky, N (1995).The Minimalist
Program.Cambridge, Mass: MIT press.
Crystal, D. (2003), A dictionary of Lingusticsand
phonetics, 5th ed., Black well Publishing.
Radford, Andrew (1988) . Transformational
Grammar: a first course.. Cambridge:
Cambridge University Press.
Radford, Andrew
(2006). English Syntax An
Introduction. Cambridge: Cambridge
University Press.
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تأثري البنية العبارة املفعول به على اجلملة املبين للمجهول
:امللخص
 حيث أن العامل االساسي لرتكيب مثل هذه،حياول هذا البحث تقديم تفسريٍ و حتليلٍ جديدين للجملة اليت فاعلها مبنى للمجهول يف اللغة الكوردية
 بل إن مكونات التكوين يرى أن العبارات اليت حيملها عمل املفعول به هلا اهمية كبرية و يكون،اجلمل ليست فقط الفعل املتعدي و املفعول به
 حيث أن بعض العبارات سواء كانت جمردة أم مزيدة بإحدى اللواحق يشكالن.ًتأثريه على تكوين اجلملة اليت فاعلها مبين للمجهول تأثرياً مباشرا
 أن نظرية الربط يبني ثالث أسس و ضمن هذه األسس الثالث هناك ثالث أنواع من العبارات.مانعاً لرتكيب اجلملة اليت فاعلها مبين للمجهول
 العبارات اإلشارية) و هذه األنواع الثالث من العبارات االمسية قد مت استعماهلا يف هذا البحث بوصفها مفاعيل يف، الضمائر، وهي (املرجعية:االمسية
اجلمل املبين للمعلوم و عند تركيب تلك اجلملة ولكن بصيغة املبين للمجهول تبني أنه الميكن حذف الفاعل و بناء الفعل للمجهول و ذلك يرجع إىل
.اختالف نوعية العبارة
. مقولة احلاكم،املرجعية، املبين للمجهول، املفعول به، نظرية الربط:الكلمات الدالة

Structural Effect of Object Phrase on Passive Voice Sentence
Abstract:
This study is an attempt to give a new analysis and structure for making a Passive Voice sentence
in Kurdish language which is not only the existence of transitive verbs and object is important for
making these types of sentences، but the constituents structure of that phrases which are ruled as
an object are also important، and the impact of the that constituents is directly clear on the process
of making a passive voice sentence، because ، there are several constituent whether are head or
complement will be obstacles for making a passive voice sentence. Binding theory consists of
three principles، accordingly، three types of Nauon phrases; anaphor، pronominal، and referential
expression are displayed. In this study، the three Nauon phrases are used as an object in a passive
voice sentence، and they are used as samples during making passive voice sentences from active
ones. It is to be concluded that all active voice cannot be passive voice sentences; consequently،
the types of phrases are the reasons behind it.
Keywords: Binding Theory، Object، Passive voice، Anaphor، Governor Category.
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