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کردە قسەییەکان لە دوو چامەکەی (نالی) و (سالم) دا

هێرش چەتۆ حوسێن
قوتابخانەی قادراوای بنەڕەتی ،پەروەردەی پشدەر ،بەڕێوبەرایەتی گشتی پەروەردەی سلێمانی ،وەزارەتی
پەروەردە ،هەرێمی کوردستان ،عێراق.
ئیمەیڵhersh.chato@gmail.com :

پوختە:
ئەم توێژینەوە بەناونیشانی (کردە قسەییەکان لە دوو چامەکەی نالی و سالم دا) ،هەوڵێێەە بێش کێیەردنەوەی ئەم
دوو قەسیدەیە؛ لەڕووی پراگماتیەییەوە ،بەتایبەتی لەڕووی کردە قسەییەکانەوە.
بایەخی کردە قسەییەکان لە ناسینەوەی ڕێزمانی مانای وکەکان لە گوتن و ڕستەکاندا نییە ،بەڵەێو بەپێێی مەبەسێتی
نێرەرە لەو دەوروبەرەی کە گوتن و ڕستەکانی تێدادەخرێنەڕوو .بشیە زمانی کیعریش ،وەک الیەنێەێی بەکارهێنێانی
زمێێان بەتێێایبەتی کێێیعری کزسێێیەی زمێێانێەی ئاسێێایی نیێێیە ،بێێشیە تێێوێژینەوەکە گریمێێانەی ئەوەی کێێردووە ،کە کێێردە
قسەییەکان بەکێوەیەکی بەرفێراوان لە کێیعردا بەرسەسێتە بەێرێن ،چێونەە دەکرێێش لە پشێش دەربرینێی فێشرمی هەر
دێێێێێرە کێێێێیعرێێ مەبەسێێێێتێێ لە پاڵیێێێێدا خێێێێشی مە

دابێێێێێش .سێێێێنووری تێێێێوێژینەوەکە لە چوارچێێێێێوەی ئەو دوو

قەسیدەیەدایە ،کە سوودی لە لێەدانەوە و کێرڤەەکردنی ئەو دێێرە کێیعرانە بینیێوە ،کە لە دیوانەکانیانێدا بشیێانەراوە.
هەروەها لەبەرئەوەی لە ناوەندەکانی تێوێژینەوە زانسێتییەکاندا زڤر لەسێەر کێردە قسێەییەکان گێوتراوە ،بێشیە بەپێێی
پێویستی بابەتەکە و بەکورتی با

لە کردە قسەییەکان کراوە.

كليلە وشهكان :کردە قسەییەکان ،سشری کردە ،کیعری کزسیێ ،قەسیدە.
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)٠پێشەکی:
 )١-٠ناونیشانی توێژینەوە:
بریتییە لە (کردە قسەییەکان لە دوو چامەکەی نالی و سالم دا) ،هەوڵێەە بێش کێیەردنەوەی ئەم دوو قەسێیدەیە؛
لە ڕوانگەی کردە قسەییەکانەوە.

)٢-٠گرنگی توێژینەوەکە:
گرنگی ئەم توێژینەوەیە دەکرێش ببێتە سەرچاوەیەکی گرنگ بێش ئەوانەی لێەێشڵینەوە لەو بێوارەدا دەکەن ،چێونەە
دەبێتە بەرچاوڕوونییەک بش چێشنییەتی دەستنیشێانەردنی بێوارێەی پراگمێاتیەی لە کێیعردا .تیێشری کێردە قسێەییەکان
تێمان دەگەیەنێش تا چەند لە کیعردا مەبەسش و واتاکان پەنهان و کاراوەن.

)٣-٠ڕێباز و کەرەستەی توێژینەوەکە:
لەم توێژینەوەیەدا ڕێبازی پەسنیی بەکێارهێنراوە ،لە چوارچێێوەی ئەو دوو قەسێیدە بەناوبێانگەی نێالی و سێالم
دا ،بێش بەکێێە کێارەکییەکە

پشێێش بە ڕێبێازی (ئامێێاری) بەسێتراوە ،بێێشئەوەی ئەنجێامی داتاکێێان لەڕێێگەی پرڤگرامێێی

( )Excelکیبەرێنەوە و بخرێنەڕوو؛ بش ئەم مەبەستە

بش دێرە کیعری هەریەکەیان ژمارە دانراوە و بەسیا داتێای

هەر قەسیدەیەکیان دەرهاتووە.

)٤-٠پرسیاری توێژینەوەکە:
ئەم تێێوێژینەوەیە هەوڵ ێدەدات وە مێێی چەنێێد پرسێێیارێێ بێێداتەوە ،وەک؛ تیێێشری کێێردە قسێێەییەکان تێێا چەنێێد لە
کیەردنەوەی مەبەستەکانی کیعری کزسیەیدا بەکێاردێن؟ ئایێا کێام سێشری کێردە زیێاتر لەم دوو قەسێیدەیەدا هەیە؟
ئایێێا سیێێاوازی سیهێێانبینی نێێالی و سێێالم لە دوو دەوروبەری سیێێادا بێێش یەک بێێابەت و بێێارودڤخی کێێاری سێێلێمانی
چییە؟.

)٥-٠ناوەرۆکی توێژینەوەکە:
ئەم توێژینەوەیە سگە لە پێشەکی و ئەنجێام لە دوو بە

پێەهێاتووە ،بەکێی یەکەم بەناونیشێانی (تیێشری کێردە

قسەییەکان) لەم چوار پار پێەهاتووە :کردە قسەییەکان ،سشرەکانی کردە قسەییەکان ،گرنگی کردە قسەییەکان ،کێردە
قسەییەکان و کیعری کزسیێ ،بەکێی دووەم بەناونیشێانی(هەڵهێنجانی کێردە قسێەییەکان لە دوو چێامەکەی نێالی و
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سێێالم دا) لە دوو پێێاری سێێەرەکی پێەهێێاتووە :لەپێێاری یەکەمێێدا کێێیەردنەوە و ئامێێار و خسێێتنەڕووی سێێشری کێێردە
قسەییەکان لە چامەکەی نالی دا کراوە ،هەرچێی بەکێی دووەمیشێە بێش کێیەردنەوە و ئامێار و خسێتنەڕووی سێشری
کردە قسەییەکان لە چامەکەی سالم دا تەرخانەراوە ،لە کشتاییشدا لیسێتی سێەرچاوەکان و پێوختەی تێوێژینەوەکە بە
زمانەکانی عەرەبی و ئینگلیزی خراونەتەڕوو.

 )١تیۆری کردە قسەییەکان (:)Speech acts
لەالی دێرینەکان ڕستەکان تەنیا لە چوارچێوەی ڕێزماندا لێەدانەوەیان بش دەکرا و سشری ڕستەکەیان (هەواڵی،
پرسێێیاری ،داخێێوازی ،سەرسێێوڕمان) دیاریێێدەکرد و نیشێێانەی خاڵبەنێێدی تایبەتییێێان لە کشتێێایی ڕسێێتەکەدا دادەنێێا ،و
واتای ڕسێتەکەیان دوور لە دەوروبەرەکەی دیارییێدەکرد ،ئەمە

وای دەکێرد کە زڤرسێار واتێای ڕسێتەکە ئامێانجی

خێێشی نەپێەێێێش ،بێێشیە لە ئەنجێێامی ئەمەدا تیشرێێێێ هاتەکێێایەوە ،بەنێێاوی تیێێشری کێێردە قسێێەییەکان .کە داهێنێێانی ئەم
تیشرە

دەگەڕێێتەوە بێش زانێای بەریتێانی سێشن ئشسێتن ( )J.L.Austinبەتێایبەتی سێاڵی  ١٩٦٢و سێێر ()Searle

١٩٧٢؛ کە بەکێێداری لە پەرەپێێێدانی ئەم تیێێشرە کێێردووە ( .ەسێێەن .)٣٩ :٢٠١٦ :بە م بیێێری سێێەرەکی تیێێشری کێێردە
قسەییەکان دەگەڕێتەوە بش (فیجنیشتاین) کە گوتنی بە کردار لە قەڵەم دەدات( .صحراوی .)٢٤ :٢٠٠٥ :واتە قسەکردن
بێش خێێشی بە مانێێای ئەنجامێێدان و ڕاپەڕانێدنی کارێێێێ دێێێش .بێێشیە تیێشری کێێردە قسێێەییەکان بە دوو بنەمێێای گێێرنگەوە
بەندە؛ وەک :یەکەم؛ هەموو گوتنێێ بش ئەنجامدانی نیاز و مەبەستی قسەکەرە ،دووەم؛ وەسفی بارودڤخیش دەکرێش
بە یەکێێێێ لە ئەرکەکێێانی گێێوتن دابنرێێێش( .فەتێێا  .)٢٠٧ :٢٠١١ :واتە زڤرێێێێ لە گوتنەکێێان تەنهێێا ڕسێێتەیەکی پەسێێنیی
ئاسایی نین ،بەڵەو نیاز و مەبەستی قسەکەر لە پشش ڕسێتەکانەوەیە و کارێێێ ڕادەپەڕێێنن(( .ئشسێتن قسێەکردنی بە
ئەنجامێێدانی کارێێێێ دانێێا ،واتە سیێێاوازی نێێێوان قسێێەکردن و کێێار ئەنجامێێدانی هەڵوەکێێاندنەوە))( .تشفیێ .)٣٨ :١٩٩٥ :
ئەمە

پێێێوەوانەی ئەم گێێوتەیە دەبێێێتەوە ،کە دەڵێێێش؛ قسێێە کێێەرت نیێێیە ،کێێردار کێێەرتە .چێێونەە ئەگەر تەماکێێەی

هەندێێ گوتن بەەین ،لە ژیانی ڕڤژانەی خشماندا ،دەبینرێش ،وەک؛ سیابوونەوەی ژن و مێرد و .......هتد ،کە تەنها بە
گوتنەکە کارەکە ئەنجام دەدرێش.
بشیە ئەم تیشرە لەوەدا پوخش دەکێرێتەوە  ،کە ئەگەر لە واتێای هەر گوتنێێێ وردبیێنەوە ،کە قسێەکەر بەکاریێدەهێنێش،
دەتوانین لە دوو ڕوانگەی سیاوازی واتاییەوە سەیری بەەین؛ ئەویش واتای دەرەوە و واتای کێاراوە؛ کە بێریتییە لە
ڕاپەڕانێێدنی کارێێێێ( .سێێەرچاوەی پێشێێوو .)٣٩ :بێێشیە ئەم تیێێشرە لێەێێدانەوەی واتێێای پەیوەسێێتەرد بە مەبەسێێش و ئەو
بارودڤخەی کە هەر گوتنێەی تێدا ئەنجامدەدرێش( .محەمەد و محەمەد .)٥١ :٢٠١٥ :چونەە تیێشری کێردە قسێەییەکان
لە ئەرک و بارودڤخی گوتنێێ دەکشڵێتەوە ،کە بش چ مەبەستێێ بەکاردێێش( .عەلێی .)٥٠ :٢٠١١ :بێا سێەرنل لەم دێێرە
کیعرەی سالم بدەین:
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 )١توو خوا بڵێ بە ەضرەتی "نالی" :دەخیلی بم
بەم نەوعە قەد نەکا بە سولەیمانییا گوزەر!! (دیوانی سالم.)٣٤٠ :
لێرەدا ئەم گوتنەی کاعیر تەنیا گوتنێەی ڕاگەیاندن نییە ،بەڵەو ئەگەر وردبینەوە لەم دێرە کیعرە بەپێێی بێارودڤخی
ئەوکێێاتەی سێێلێمانی؛ کە داگیرکرابێێوو لەالیەن عوسێێمانییەکانەوە ،ئامشژگێێارییەکی بەهێێێزی نێێالی دەکێێات ،کە بە هێێی
کێێێوەیەک لەم کێێاتەدا نەگەڕێێێتەوە سێێلێمانی .بێێشیە هەر گوتنێێێێ دەکرێێێش لە پاڵیێێدا کێێردەیەک لەناویێێدا خێێشی ەکێێار
دابێێێێش ،کە لەم دێێێێرە کێێێیعرەدا کێێێردەی ئامشژگێێێاریەردن هەیە .کردەکێێێانیش سیێێێاواز دەبێێێن ،بەپێێێێی ئەو گێێێوتنەی کە
لەبارودڤخێەێێێێدا دەگوترێێێێێش و ئەرکێێێێی سێێێێەرەکی کردەکێێێێان ڕاپەڕانێێێێدنی کێێێێارێەە ،وەک :ڕاسێێێێ اردن ،هەواڵێێێێدان،
هەڕەکەکردن ،زانیاریی گەیاندن ،پرسیارکردن ،فەرماندان ،بەڵێندان......،هتد( .موکیر دزەیی.)١٠٠ :٢٠١١ :

)١-١کردە قسەییەکان:
ئەگەر تەماکەی هەموو گوتنێێ یان قسێەیەک بەەیێن ،دەبینێین لە بارودڤخێەێدا دەگوترێێش و وەسێفی دڤخەکە
دەکێات ،بە م ئەوەی کە گێێرنگە و سێێی بێێایەخی کێردە قسێێەییەکانە؛ ڕاپەڕانێدنی هێێێزی کێردەی قسێێەکردنەکەیە .بێێشیە
ئەوەی بەالی (ئشستن)ەوە گرنگە ئەوەیە ،کە قسەکەر لە دواندندا سێ کردە ئەنجام دەدات؛ ئەوانێیش :کێردەی گێوتن،
کێێردەی مەبەسێێش ،کێێردەی پاکێێەار؛ کێێردەی گێێوتن؛ خێێشی لە گێێوتنی ڕسێێتەیەکدا دەبینێێێتەوە ،کە بە واتێێا و ئامێێاژەوە
دیاریەراوە ،کێردەی مەبەسێش؛ خێشی لە هێنێانەدی کردەکێانی (بەڵێنێدان ،پێشێنیازکردن ،ڕوونەردنەوە.....،هتێد) ،بەپێێی
هێزی بەیەکەوەبەستنی ئەو دەربرینەی ،کە لە ڕستەکەدا هەیە ،کێردەی پاکێەاریش؛ خێشی لە هێنێانەدی ئەنجامەکێان
بەهشی دەربرینی گوتنێێ لەسەر گوێگر دەبینێتەوە ،کە ئەنجامەکان ئەو سشرە ئەنجامانەن بە بارودڤخی گێوتنەکەوە
تێێایبەت دەبێێن .)Levinson:١٩٩٧: ٢٣٦( .ئەوەی لێێێرەدا ئێێێمە سەختێێی لەسێێەر دەکەیێێنەوە ،کێێردەی مەبەسێێتە .چێێونەە
ڕاپەڕاندنی کردەی مەبەسش بەهێزی گەیاندنی گوتنەکە پێەێدێنێش( .یێو .)٨٥ :٢٠١٦ ::مەبەسێش لە گێوتنی ئەو قسێەیە
چییە؟ یان چ مەبەستێێ لە پشش ئەم قسەکردنەدا هەیە؟ .بشیە دەکرێش هەر گوتنێێێ یێان قسێەکردنێێ بێش مەبەسێتی
ڕاس اردن ،ڕاگەیاندن ،هەڕەکەکردن ،زانیاری دان ،پرسیارکردن ،فەرماندان ،دڵنیاکردن ،بەڵێندان و دەیێان مەبەسێتی
دیێێەە بەکاربێێێش ،هەر ئەم مەبەستانەکێێە (ئشسێێتن) بە کێێردە قسێێەییەکان ناویێێان دەبێێات( .تشفیێێ  .)٤٠ :١٩٩٥ :بێێشیە
دەکرێش گ وتنێێ لە کێوەی ڕووکەکەکەی هەوا :گەیاندن بێش ،بە م لە ناوەرڤکدا مەبەستێەی دیێەەی لە پشێش ئەم
گوتنەوەیە بێش و مەبەستی هەوا :گەیاندن نەبێش ،بەڵەێو لەوانەیە مەبەسێتی ئامشژگێاریەردن یێان فەرماندان......،هتێد
بێش .بش نموونە؛ ئەگەر ساڵێێ باران درەنێگ ببارێێش و لەو دڤخەدا سوتیێارەکە بڵێێش )٢ :بێاران نەبێاری  .مەبەسێتی
سوتیێێارەکە لە پێێا :ئەم ڕسێێتە هەواڵی ێیەدا؛ ئەوەنیێێیە کە پێمێێان بڵێێێش و زانیێێاری ئەوەمێێان بێێداتێ ،کە ئەمسێێا :بێێاران
نەباریوە؛ بەڵەو ناڕەزایی و بێزاری لەو دڤخە دەربریوە.
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 ) ٢-١جۆرەکانی کردە قسەییەکان:
بەپێی تیشری کردە قسە ییەکان هەموو قسەیەک دەبێێش کردەیەکێی تێێدابێش ،سێا بە ئاکێەرا بێێش نائاکێەرا ،بێشیە
لێرەدا کردە قسەییەکان دوو سشر دابەکەردنیان هەیە:

 )١-٢-١کردە قسەیی ئاشکرا:
لە کردە قسەیی ئاکەرادا چەند تایبەتمەندییەک هەیە ،دەبێش لە گوتنەکەدا بەرسەستە بێش ،وەک:
 -١کردە قسەییەکە دەبێش کارێەی ڕاگەیاندنی (ڕاپەڕاندن)ی تێدابێش و لە تافی ئێستادا بێش ،وەک؛ گفش دەدەم ،بەڵێن
دەدەم ،پەیمان دەدەم......،هتد.
 -٢لەو سشرە ڕستانەدا دروستی و نادروستی نایەت ،لەبەرئەوەی ڕستەکە وەسفی نییە ،تەنیا نرخیان بش دادەنرێێش؛
واتە ڕستەکە بەسێیە یان نابەسێیە.
 -٣بەەری ڕستەکە دەبێش کەسی یەکەمی تاک یان کش بێش( .فەتا .)٢١٠-٢٠٩ :٢٠١١ :

 ) ٢-٢-١کردە قسەیی نائاشکرا (شاراوە):
لە کردە قسەیی نائاکەرادا چەند تایبەتمەندییەک هەیە ،کە پێوەوانەی کردە قسەیی ئاکەرایە ،وەک:
 -١کردە قسەیی نائاکەرا کاری ڕاپەڕاندنی تێدانییە و مەرج نییە لە تافی ئێستادا بێش.
 -٢لەو سێێشرە ڕسێێتانەدا ،دەبێێێش بەسێێێ یێێان نێێابەسێ بێێێ ،دروسێێش یێێان نادروسێێش بێێێ ،هەروەهێێا مەرسێێیش نیێێیە
بەەرەکەی کەسی یەکەمی تاک و کش بێش( .سەرچاوەی پێشوو.)٢١٠ :
ئەگەر لەم دوو دابەکێێەردنەی کێێردە قسێێەییە ئاکێێەرا و نائاکێێەرا وردبیێێنەوە دەگەیێێنە ئەو ئەنجێێامەی تێێاکە خێێاڵی
سیاکەرەوەی نێوانیان تەنیا کارێەی ڕاگەیاندن (ڕاپەڕاندنە) لە گوتنەکەدا هەبێش ،وەک )٣ :بەڵێندەدەم دیارییەکەت بش
دەهێێێنم لێێێرەدا تەنهێێا بەهێێشی (بەڵێنێێدەدەم) گێێوتنەکە بێێشتە کێێردە قسێێەیی ئاکێێەرا .ئەگەر (بەڵێنێێدەدەم) لە گێێوتنەکەدا
الدەین و بڵێین؛ (دیارییەکەت بش دەهێنم) گوتنەکە دەبێش بە کردە قسەیی نائاکەرا.

 )٣-١گرنگی کردە قسەییەکان:
کردە قسێەییەکان وەک الیەنێەێی پراگماتیێێ ڕڤڵێی کێارای لە گواسێتنەوەی زانیێاری لە نێێوان نێێرەر و وەرگێردا
بەکێوەی ئاکەرا یان نائاکەرادا هەیە .پێش ئشستن گوتن و قسەکان تەنها لە چوارچێوەی بشتەی ڕێزمانی ناو وکە
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بەکارهاتووەکێێانی ڕسێێتەکان زانیێێاری لێهەڵێێدەهێنجرا و دوور لە بێێارودڤە لێەێێدانەوەیان بێێش دەکێێرا ،بە م کە ئشسێێتن
هات؛ پێی گوتین چوارچێوە و بارودڤخی گوتنەکە سشری زانیارییەکەمان پێدەدات .بشیە لە تیشری کردە قسەییەکان
بارودڤە بریار لەسەر گوتنێەی وەک ) ٤ :ئەم چایە بەڕاسێتی سێاردە! دەدات ،ئەگەر ئەم گێوتنە لە وەرزی زسێتان
دا بگوترێێێێش ،ئەوا بە واتێێێای (گازنێێێدەکردن)دێش ،بە م ئەگەر لە وەرزی هێێێاوین دا ئەم گێێێوتنە دەرببردرێێێێش ،ئەوا بە
واتای (پەسەندکردن) دێش( .یو .)٨٤ :٢٠١٦ ::بشیە بش لێەدانەوەی واتا و مەبەستی کردەی گوتنەکە دەبێش پشش بەو
بێێارودڤخە ببەسێێتین ،کە گێێوتنەکەی تێێێدا ئەنجێێام دەدرێێێش ،چێێونەە هەتێێا نەگەڕێیێێنەوە بێش چوارچێێێوەی بێێارودڤخەکە،
مەبەسش و واتای گوتنەکە دەرناکەوێش ،بێش نمێوونە؛ ئەگەر لەم گێوتنە

وردبیێنەوە  )٥سێگەرە ناکێشێی  ،ئێاخێوەر

سگەرە کێشە و بە وەرگێر دەڵێێش :سێگەرەیەک ناکێشێی .مەبەسێتی ئێاخێوەر زانیێاری پەیێداکردن نیێیە ،داخێوا وەرگێر
سگەرە دەکێشێ یان ناکێشێ؛ بەڵەو مەبەستی کردەی ئەم گێوتنە ئەوەیە؛ مێن سێگەرەیەک دەکێشێم و فەرمێوو تێش
ئەو سگەرەیە بەێشە.
بەم سێێێشرە دەبینێێێین کە مەبەسێێێش لە بەکارهێنێێێانی هەر گوتنێێێێێ بە بێێێارودڤخی قسێێێەکەر و گێێێوێگر و چوارچێێێێوەی
گوتنەکەوە دەبەسێترێش( .هشدسێشن .)١٨٩ :١٩٨٧ :نەک تەنیێا بە واتێای وکێەکان خشیێان و ئەو بێشتە ڕێزمێانییەی کە
کەرەستەکانی گرتشتە خێشی .کەواتە لێێرەدا گرنگێی کێردە قسێەییەکان دەر دەکەوێێش ،کە گوتنێێێ لەوانەیە مەبەسێتی
ڕاس اردن ،ڕاگەیاندن ،هەڕەکەکردن ،زانیاری دان ،پرسیارکردن ،فەرماندان ،دڵنیاکردن ،بەڵێندان و دەیێان مەبەسێتی
دیەە بەکاربێش( .تشفی  .)٤٠ :١٩٩٥ :بشیە گرنگی کردە قسەییەکان پێمان دەڵێش؛ دەبێش سیاوازی لە فشرمی دەربێرین
و مەبەسش لە دەربرین یان گەیاندنی مەبەسش بەەین.)Baker and Hengeveld:١١٧:٢٠١٢( .

 )٤-١کردە قسەییەکان و شیعری کالسیک:
ئەگەر تەماکەی کیعر بەەین ،دەبینین زمانی کیعری کزسیێ لە زمانی ئاخاوتنی ئاسایی خەڵێ زڤر سیێاوازە.
چونەە لە کیعری کزسیەدا کاعیران هەوڵدەدەن ،کە زڤرترین مەبەسش و مانێا بە کەمتێرین وکێە دەرببێرن( .سێەید
سێێێێنی .)٣٤ :٢٠٠٦ :زمێێێانی کێێێیعری کزسێێێیێ پێێێرە لە هونەرەکێێێانی ڕەوانبێێێێژی و مەبەسێێێتی کێێێاراوە .ئەمە

لە

ئەنجامی ئەوەوە دێش ،کە کێیعر بەرهەمێی بیێر و خەیێاڵی خێودی تێاکە کەسێە و پەیوەنێدی بە مەبەسێتی کێاعیرەوە
هەیە و ئەو واتێێێێایەی کێێێێاعیر مەبەسێێێێتییەتی بەکێێێێێوەیەکی ناڕاسێێێێتەوخش دەربێێێێراوە( .موکێێێێیر و ئە ێێێێمەد:٢٠١٢ :
 .)٩١٣-٩١٢خوێندنەوە و پەی ێبردنی کردەی مەبەستی کیعر کارێەی ئاسان نییە ،و لێەدانەوە و ڕاەەکردنێەی وردی
دەوێش ،هەتا دەتوانرێش بە مەبەسش و واتای کیعرەکە بگەیێش .چێونەە لە پانتێایی ئەدەبێدا و کێیعر وەک ڕەگەزێەێی
سەرەکی؛ بونیاتی کاراوەی واتێا دیێاردەیەکی پێر لە ڕایەڵێی زمێانییە( .ئە ێمەد .)٣١ :٢٠٠٩:لێێرەدا ئەگەر وردبیێنەوە،
دەبینین زمان دەبێێتە نێێوک بێش کێیعر و لەو ڕێێگەیەوە ،کێاعیر هەوڵێدەدات ،سیهێانێەی پێر لە سێوانی بنیێات بنێێش ،و
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لەڕێێێگەی بێێاخوەی وکێێەکانی ڕازاوەتێێری بەێێات ،و لە نێێاخی زمێێانەوە بێێابەتێەی دیێێەە مسێێشگەر بەێێات .هەر بشیەکێێە
ڕ ەخنەگرانی کیعر لە دوو ڕووەوە تەماکەی پێەهاتەی کیعر دەکەن ،ئەویێش مەبەسێش و کێێوازی دەربێرینە ،بە م
لەمیانەی ئەو دابەکەردنەکەوە پرسیار لە بەهای هەر یەک لە مەبەستی کاعیر و چشنییەتی گەیاندنی مەبەستەکەی
دەکەن( .عەبدولوا یێێد و فەتێێا  .)٧ :٢٠٠٨ :هەر بێێشیە لە ڕێێێگەی پراگمێێاتیەەوە دەتوانرێێێش ،بەدوای ئەو واتێێا و کێێردە
مەبەستە کاراوانەی کاعیردا بگەڕێیێش ،کە لە چوارچێێوەی بەکارهێنێانی زمێانی کێیعرەکانییەوە خێشی ەکێارداوە.
هەر لەبەرئەوەکە تیشری کردە قسەییەکان دەتوانرێێش ببێێتە ئێامرازێەی زمێانەوان و لێەێشڵەرەوان ،تێا لەو ڕێێگەیەوە
بتێوانن ،کە ئەو گوتنێانەی هێزێەێی ڕەوانبێژییێان تێێدایە ،وەک بەکێێێێ لە واتاکانیێان بێش سێبەسێەردنێی کێردە قسێێەیی
دیەە بەکاربێن ،کردەی مەبەستی کیعرەکە بدڤزێتەوە( .تشفی .)٦٣ :١٩٩٥ :
ئەگەر تەماکای دوو چامەکەی نالی و سالم بەەین ،دەبینین لە سەردەم و بێارودڤخێەی دیێاریەراودا گێوتراون؛ کە
دەبێێێێێش خێێێێوێنەر و کێێێێرڤەەکەر پاکێێێێخانێەی باکێێێێی بێێێێش ئەو وکێێێێە و دەسێێێێتەواژانە هەبێێێێێش ،کە پەیوەسێێێێتن بەو
دەوروبەرەوە ،وەک( :داری پیرمەسوور ،کێخ هەبا  ،خاکوخش ،:کێیوی ئاودار......،هتێد) .لێێرەدا کێاعیر بێێجگە لە
زمان هیوی دیەە کێ نابات ،نامەی کیعری خشی پێدا بنێرێێش ،بێشیە ناچێارە زمێان بەێاتە پردێێێ لە نێێوان خێشی و
وەرگردا ( .ەسەن .)١٢ :٢٠٠٤:بێشیە کێردە قسێەییەکان دەبێێتە هێشی پیشێاندانی هەسێش و نێاخی کێاراوەی هەر دوو
کاعیر و خوێندنەوەیان بش بارودڤخی ئەوکاتە.

 ) ٢هەڵهێنجانی کردە قسەییەکان لە دوو چامەکەی نالی و سالم دا:
دەکرێش کردە ق سێەییەکان وەک پێێوانێەی ورد لە دیێاریەردن و دەرهێنێانی کێردەی مەبەسێش لە گێوتنی کێیعردا
بەکاربێێێش و الیەنێێی کێێاراوەی گێێوتنی کێێیعرەکان دەربخێێات .لەم دوو چێێامەی نێێالی و سێێالم دا کە بێێش یەکترییێێان
ناردووە ،سەر بە کیعری ڕێبازی کزسیەی کوردین و بەهشی کردە قسەییەکانەوە هەوڵدەدرێش واتای پشش فشرمی
گێێوتنی وکێێەکانیان هەڵبهێنجرێێێش و پاکێێان بخێێرێنەڕوو .بەمە

مەبەسێێتەکانی هەردوو کێێاعیر لەم دوو چێێامەیەدا

دەردەکەوێش.

 )١-٢جێ بەجێکردنی کردە قسەییەکان لە چامەکەی نالی دا:
چامەکەی نالی کە گوزارکش لە سەردەم و بارودڤخێەی دیاریەراوی ئەو سەردەمە دەکێات؛ یەکە یەکەی دێێرە
کیعرەکان لێەدانەوەیەکی پراگماتیەییان بش کراوە ،لە چوارچێێوەی سێشری کێردە قسێەییەکانەوە ،کە دەکرێێش لە یەک
دێردا دوو سشر کردە هەبێش ،و پاکان ئامار و گفتوگشکراون:
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تێبینی

کردە
مروور

پیاهەڵدان

ئەی پەیەی کارەزا بە هەموو کاری کارەزوور

)٤دا بەکێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێوەیەکی
سێێێێێێەرنجراکێش بە بێێێێێێایەکەدا

ئەی لوطفەکەت خەفییو هەوا خواه و هەمدەمە!
 ٢وەی سێێێێێروەکەت بەکێێێێێارەتی سێێێێێەر گشکێێێێێەیی پیاهەڵدان
وضوور!

هەڵێێێێێێێێێێدەدات؛ کە نێێێێێێێێێێامەکەی
هەڵگرتێێێێێووە ،بە م لە نیێێێێێوەی
دووەمێێێێێی دێێێێێێری چوارەمێێێێێدا

ئەی هەم میزاسی ئەکەی تەڕ و گەرمی عاکقان:

کێێێێێاعیر گلەیێێێێێیش لە بێێێێێایەکە

طشفانی دیدەوو کەرەری قەلبی وەک تەنوور!
٣

کێێێێێاعیر لە دێرەکێێێێێانی (،١،٢،٣

پیاهەڵدان
گاهێ دەبیی بە ڕەو و دەکەی باوەکێنی د:

دەکێێات؛ کە لەسێێەر یەک کێێێوە
سێگیرنییە.

گاهێ دەبیی بە دەم دەدەمێنی دەمی غوروور
پیاهەڵدان

٤

گلەییەردن
پاکانەکردن

 ٥مە وی قەبووڵی خاطری عاطر کەمیمتە
گەردی کێێێێێیما و گێێێێێێژی سەنێێێێێوو و کێێێێێزەی
دەبوور
 ٦سووتا ڕەواقی خانەیی صەبرم ،د :و دەروون

ناڕەزایی

کێێێێاعیر لێێێێێرەدا نێێێێاڕەزایی لە

نەیماوە غەیری گشکەیی ذیەرێەی یا صەبوور

دەربرین

چاوەڕێەردن ،دەردەبرێش.

پاڕانەوە

کێێێێاعیر لەڕێێێێێگەی گێێێێوتەیەکی

 ٧هەم هەمعەنانی ئاهم و ،هەم هەمڕیەابی ئەکێ
ڕە مێێێێێ بەم ئێێێێاه و ئەکێێێێەە بێێێێەە ،هەسێێێێتە بێێێێێ

داخێێێێێێێێێێوازییەوە لە بێێێێێێێێێێایەکە،

قوصوور

دەپاڕێتەوە.
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گۆڤاری زانكۆی راپەڕین

 ٨وەک ئاهەکەم دەوان بە هەتا خاکی کشیی یار

Journal of University of Raparin

پێشنیازکردن کێێێێێێێێێاعیر لە دێرەکێێێێێێێێێانی (،٨

وەک ئەکێێێێێێێێێێەەکەم ڕەوان بە هەتێێێێێێێێێێا ئێێێێێێێێێێاوی

)٩،١٠دا پێشێێێێنیاز بێێێێش بێێێێایەکە

(کیوەسوور)

دەکێێێات ،کە سێێێەرێێ لە ئێێێاوی
کیوەسوور و سەرچنار بدات،

 ٩بەو ئاوە خشت بشش لە کودووراتی سەرزەمین

پێشنیازکردن بە م لە نیوەی دووەمی دێێری

کێێادبن بە وەص ێلی یەکێێدی :کە تێێشی طێێاهیر ،ئەو

١٠یەمێێێدا کێێێاعیر زانیێێێاری بە

طەهوور

بێێێێێێایەکە لەسێێێێێێەر چێێێێێێشنییەتی
ئاوەکەی سەرچنار دەدات.

 ١٠ئەمجا مەوەستە تا دەگەییە عەینی (سەرچنار)
ئاوێەە پر لە نار و چنار و گو :و چنوور

پێشنیازکردن
زانیێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێاری
بەخشین

 ١١چەکێێێێمێەە میثلێێێێی خێێێێشر کە لە صێێێێەد سێێێێێ ،بە زانیێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێاری کێێێاعیر لە دێرەکێێێانی (،١٢ ،١١
بەخشین

ڕڤکنیی

)١٤ ،١٣دا کێێێاعیر زانیێێێاری بە

فەورانی ،نووری صافە لەسەر بەردی وەک

بێێایەکە لەسێێەر چێێشنیەتی ئێێاوی

بلوور

سێێێێەرچنار دەدات ،کە ئێێێێاوێەی
سێێێێێێێێێێێێێێێێێێا

 ١٢یا عەکسی ئاسمانە لە ئاوێنەکەدا کەوا

و ڕوونە ،کە ئەم

زانیێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێاری تایبەتمەنێێێێێێێێێێدییانە لە ئێێێێێێێێێێاوی
بەخشین

ئەستێرەکانی ڕابەشێن وەک کەهابی نوور
 ١٣یا چەکمەساری خاطری پر فەیضی عاریفە

بەکرەسشدا نین.

زانیێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێاری
بەخشین

یەنبووعی نوورە دابرژێنێ لە کێوی طوور

 ١٤دەموت دو چێێێێاوی خێێێێشمە ئەگەر (بەکرەسێێێێش)یی زانیێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێاری
بەخشین

ئەکێ
نەبێێێێوایە تیێێێێژ و بێێێێێ ثەمەر و گەرم و سێێێێوێر و
سوور
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 ١٥داخڵ نەبی بە عەنبەری سارایی (خاک و خش ):ئامشژگاری
کردن

هەتا نەکەی بە خاکی (سولەیمانی)یا عوبوور

Journal of University of Raparin

لەم دێێێێێێێێرەدا خشکەویسێێێێێێێتی
زیێێێێاتری کێێێێاعیر بێێێێش کێێێێاری
سێێێێێێلێمانی لەچێێێێێێاو زێێێێێێێدی لە
دایەبوونی خشی دەردەکەوێش.

زانیێێێێێێێێێێێێێێێێێێاری دەکرێش لە دێرەکێانی (،١٧ ،١٦

 ١٦یەعنی ڕیاضی ڕەوضە کە تێدا بە چەن دەمێ

موکێێێەین دەبیێێێی بە کێێێاکشڵی غیلمێێێان و زولفێێێی بەخشین
وور

)١٨دا لێەێێێێدانەوەی ئەوەی بێێێێش
بەرێش ،بڵێێین پیاهەڵێدانە ،بە م
لە دێێێێری ١٥یەمێێێدا کە بێێێایەکە

زانیێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێاری سێێێێێێێێەرەتا دێێێێێێێێێتە سێێێێێێێێلێمانی

 ١٧خاکی میزاسی عەنبەر و ،داری ڕەواسی عوود

بەردی خەراسێێێێێی گەوهەر و ،سشبێێێێێاری عەینێێێێێی بەخشین

پێویسێێێتی بە زانیێێێاری دەبێێێێش

نوور

لەبێێێارەی ئەم کێێێارەوە؛ بێێێێشیە
لێێێێێێێێرەدا کێێێێێێێردەی زانیێێێێێێێاری

 ١٨کامی هەموو نەهارو ،فوصوولی هەموو بەهار زانیێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێاری بەخشێێێێێێێێێێێین بە گونجێێێێێێێێێێێاوتر
تشزی هەموو عەبیر و ،بوخاری هەموو بوخوور بەخشین
 ١٩کێێێێێارێەە عەد و گەرمە ،لە سێگێێێێێێەە خێێێێێش

دەزانین.

و پیاهەڵدان

نەرم
بش دەفعی چاوەزارە دەڵێن کاری کارەزوور
پیاهەڵدان

 ٢٠ئەهلێەی وای هەیە کە هەموو ئەهلی دانشن
هەم ناظیمی عوقوودن و هەم ناظیری ئوموور

داواکردن

 ٢١سەیرێ بەە لە بەرد و لە داری مە ەللەکان
دەورێ بێێێێدە بە پرسێێێێش و تەفتێێێێیش و خێێێێوار و
ژوور
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 ٢٢داخێێێێێێێش دەروونێێێێێێێی کێێێێێێێە نەبێێێێێێێووە (پێێێێێێێردی دڵنیاکردنەوە

Journal of University of Raparin

کێێێاعیر لە دێرەکێێێانی (،٢٣ ،٢٢

سەرکەقام)؟!

 ،٢٨ ،٢٥ ،٢٤نیێێێوەی دووەمێێێی

پیر و فوتادە تەن نەبووە (داری پیرمەسوور)؟!

دێێێێێێێێری )٢٧ ،٢٦دا لەڕێێێێێێێێگەی
گوتەکێێێێێێانی پرسێێێێێێیارکردنەوە

 ٢٣ئێسێێێێێتە

بە بەرا و بێێێێێارە عەلەمداری (کێێێێێێخ دڵنیاکردنەوە

دەیەوێێێێش لە پاکێێێخانی خێێێشی

هەبا )،

دڵنیێێێێاکردنەوە بەێێێێات ،بە م لە

یا بێنەواو و بەرگە گەڕاوە بە کەخسی عوور؟!

نیوەی یەکەمێی دێرەکێانی (،٢٦
)٢٧دا کێێێێێێێێێێاعیر لەڕێێێێێێێێێێێگەی

ئایا بە سەمع و دائیرەیە دەوری (کانی با)،
 ٢٤یاخش بووە بە تەفریقەیی کشڕ

هاوەڵەرداری کێاتی (ئێسێتە )

و نوکوور؟!

دڵنیاکردنەوە

دەیەوێێێێێێێش سەختەێێێێێێردنەوە لە
زانیارییەکانی خشی بەاتەوە.

(سێێێەیوان) نەظیێێێری گێێێونبەدی کەیێێێوانە سێێێەبز و
دڵنیاکردنەوە

 ٢٥صا ،
یاخش بووە بە دائیرەیی ئەنجومی قوبوور؟!
ئێستە

مەکانی ئاسەەیە (کانیی ئاسەان)،

 ٢٦یاخش بووە بە مەلعەبەیی گورا و لوورەلوور؟! سەختەردنەوە
دڵنیاکردنەوە
ئێسێێێێتە

سوروکێێێێەی عیشێێێێقی هەیە (کێێێێیوی
سەختەردنەوە

 ٢٧ئاودار)،
یێێێێێاخش بێێێێێووە بە صێێێ ێشفییی وکێێێێێەی لە ە بە

دڵنیاکردنەوە

دوور؟!
داخو دەروونی صافە ،گوڕەی ماوە (تانجەرڤ)،

دڵنیاکردنەوە

 ٢٨یاخش ئەسیری خاکە بە لێڵیی دەکا عوبوور؟!
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 ٢٩سەیرێەی خش

گۆڤاری زانكۆی راپەڕین

لە چیمەنی ناو (خانەقا) بەە

ئایا ڕەبیعی ئاهووە ،یا چایری ستوور؟!
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پێشنیازکردن

لە نیێێوە دێێێری دووەمێێی ()٢٩دا

دڵنیاکردنەوە

دوو کێێێێێێشدی نهێنێێێێێێی هەیە لە(
ڕەبیعێێێێێێێی ئێێێێێێێاهوو ،چێێێێێێێایری
سێێێێێێێێتوور) ،ئەمە

کێێێێێێێێاعیر

مەبەسێێێێێێتییەتی بەکێێێێێێێوەیەکی
کاراوە لە
زانیارییەکێێێێێێێێێێێێێێانی خێێێێێێێێێێێێێێشی
دڵنیێێێێێێێێێێابێتەوە؛ لەوەی ئایێێێێێێێێێێا
خانەقاکەیێێێێێێێان ئێسێێێێێێێتا مەال و
خوێنێێێێێێێێدەوار و ڕڤکێێێێێێێێنبیر و
خواناسێێی ڕاسێێتی تێێێدایە ،یێێان
پرە لە لە کەسانی نەفێام و تێێ
نەگەیشێێێێێێێێێتوو و لە ڕاسێێێێێێێێێتی
دوور؟ .هەروەهێێێێا دەکێێێێەرێش
(چایری ستوور) مەبەستی پێێ
لە تورک بێش.
لە دێێێێێری ()٣٠یشێێێێدا کێێێێاعیر
کشدێەی نهێنی بەکارهێناوە؛ کە
دەکرێێێش مەبەسێێتی لە تێێێورکی
داگیرکەر بێش.
 ٣٠سێێێێێێەبزە لە دەوری گێێێێێێو :تەڕە وەک خەططێێێێێی دڵنیاکردنەوە
ڕوویی یار
یێێا پووکێێی وکێێێ و زوورە وەکێێو ڕیشێێی (کێێاکە
سوور)؟
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 ٣١قەلبی مونەووەرە لە ەبیبانی نازەنین،

Journal of University of Raparin

دڵنیاکردنەوە

یا وەک سەقەر پرە لە ڕەقیبانی لەندەهوور؟
دڵنیاکردنەوە

 ٣٢دە بەندیانە دێن و دەچن سەر و نارەوەن،
یا ەڵقایانە صشفییی ملخوار و مەندەبوور؟
 ٣٣مەیلێ بەە لە سەبزە درەختانی مەدرەسە:

٣٤

پێشنیازکردن

ئەوراقیان موقەددیمەیی کینە یا نە سوور؟

دڵنیاکردنەوە

ەوزی پری کە نائیبی دیدەی منە لەوێ،

دڵنیاکردنەوە

لێاڵوی دانەهاتووە وەک سەیلی (کیوەسوور)؟
 ٣٥ئێسێێێێێتە

کەنێێێێێاری ەوکێێێێێەکە سێێێێێێی بێێێێێاز و سەختەردنەوە

کەوکەکە،
دڵنیاکردنەوە

یاریی تیایە ،یا بووەتە مەعرەضی نوفوور؟

پێشنیازکردن

 ٣٦چاوێ بخە لە سەبزەوو سێرابی دائیرە

سێ سیلوە گاهی چاوەکەمە نەرمە یا نە زوور؟ دڵنیاکردنەوە
سەختەردنەوە

 ٣٧توخوا فەضایی دەکتی فەقێەان ئەمێستەکە
مە شێێێەر میثێێێالە یێێێا بێێێووەتە (چێێێشڵی سێێێەلم و
توور)؟

پێشنیازکردن

 ٣٨واصیل بەە عەبیری سەالمم بە وسرەکەم

چیێێێی مێێێاوە ،چیێێێی نەمێێێاوە ،لە هەیێێێوان و تێێێا و دڵنیاکردنەوە
ژوور؟
دڵنیاکردنەوە

 ٣٩ئەو غاری یارە ئیستە پر ئەغیارە ،یا نە خش
هەر غاری یارە ،یا بووەتە غاری مار و موور؟
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 ٤٠زارم وەکو هیز و نە یفم وەکو خەیا!:
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گومان دەربرین

ئایا دەکەومە زار و بەدڵدا دەکەم خوطوور؟!
پێشبینیەردن
 ٤١لەم کێێێێێێەر ی دەردی غێێێێ ێوربەتە ،لەم سێێێێێێشزی
هیجرەتە
د :ڕەنگە بێ بە ئاو و بە چاوا بەا عوبوور!
ڕاوێژکردن

 ٤٢ئایا مەقامی ڕوخصەتە لەم بەینە بێمەوە،
یێێێا مەصێ ێڵە ەت تەوەققێێێوفە تێێێا یەومێێێی نەفخێێێی
صوور؟
٤٣

اڵیی بەە بە خوفیە :کە ئەی یاری سەنگ د:
((نالی)) لە کەوقی تشیە دەنێرێ سەالمی دوور...

سەختەردنەوە کێێاعیر لەڕێێێگەی ( ێێاڵی بێێەە)
دەیەوێێێێێێێش سەخێێێێێێش لەسێێێێێێەر
هەمێێوو ئەو کێێتانە بەێێاتەوە کە
لە نامەکەدا نووسیویەتی.

لە دوای لێەدانەوە و ڕوونەردنەوەی مەبەستی کردەی قسەییەکان لەم چامەیەدا ،لە کشی ( )٤٣دێرە کیعردا ،کە
بەکێێێێێێوەیەکی ڕێەخێێێێێراو وەرگیێێێێێراوە؛ ( )١٧دڵنیێێێێێاکردنەوە و ( )٨زانیێێێێێاری بەخشێێێێێین و ( )٧پێشێێێێێنیازکردن و ()٥
سەختەردنەوە و ( )١گلەییەردن و ناڕەزایی دەربرین و نرخاندن و ڕاوێژکردن و پێشبینیەردن و گومان دەربرین و
پاکێێانەکردن و پێێاڕانەوە و داواکێێردن بە دەسێێتهات ،ئەنجێێامەکە بەکێێێوەی ڕێێێژەی سێێەدی ،بەم کێێێوە هێڵەێێارییەی
خوارەوە دەرچوو:
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وێنەی هێڵەاری ژمارە ()١

بەپێێێێێی ئەو ڕێێێێێژەیەی ،کە لە هێڵەێێێێارییەکەی چێێێێامەکەی نێێێێالی دا بە دەسێێێێتهات ،ئەوە بشمێێێێان بەدیاردەکەوێێێێێێش،
(دڵنیێێاکردنەوە) لە کێێردە قسێێەییەکان بەرزتێێرین ڕێێێژەی تشمێێارکردووە ،بە سشرێێێێ سێێگە لە (زانیێێاری بەخشێێین و
پیاهەڵدان و سەختەردنەوە) ،ئەوانی دیەە بە هەموویانەوە نیوەی (دڵنیاکردنەوە)

پێەناهێنن.

 )٢-٢جێ بەجێکردنی کردە قسەییەکان لە چامەکەی سالم دا:
چامەکەی سالم کە گوزارکش لە سەردەم و بارودڤخێەی دیاریەراوی ئەو سەردەمە دەکات؛ یەکە یەکەی دێرە
کیعرەکان لێەدانەوەیەکی پراگماتیەییان بش کراوە ،لە چوارچێێوەی سێشری کێردە قسێەییەکانەوە؛ کە دەکرێێش لە یەک
دێردا دوو سشر کردە هەبێش ،و پاکان ئامار و گفتوگشکراون:
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دێرە کیعرەکان

 ١سانم فیدایی سروەکەت ئەی بادەکەی سە ەر!

سشری کردە
پیاهەڵدان

ئەی پەیەی موستەعید لە هەموو ڕاهی پر خەطەر!

Journal of University of Raparin

تێبینی
کاعیر لە دێرەکانی (،٢ ،١
)٩ ،٨ ،٧ ،٦ ،٥ ،٤ ،٣دا،
بەکێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێوەیەکی

ئەی میروە ەی سەمالی مەهئاسایی دڵبەران
 ٢وەی کانەزەن بە کاکشڵی تورکانی سیمبەر!

سێێێێێەرنجراکێش وەسێێێێێفی
پیاهەڵدان

بێێێێێێێێێێێایەکە دەکێێێێێێێێێێێات؛ کە
نامەکەی هەڵگرتووە.

ساڕووکەکی مەنازیلی سانان لە خەڵوەتا!
پیاهەڵدان

 ٣فەڕڕاکێێی فەرکێێی سێێەبزە ،بەهێێاران ،لە دەکێێش و
دەر!
ماڵش دەدەی بە دەم لە دەمی خوابی صوبحدەم

پیاهەڵدان

 ٤هەم زوڵفی قیرگوونەوو هەم چیهرەیی قەمەر
باری لە سروەکەت بە کنەی ،ئەنگەبینی گەز

پیاهەڵدان

 ٥کردوویە سونبوکش بە هەمئاغشکی نەیکەکەر
وەختی طەوافی عاریضی دڵبەر ،کنشیی تش
 ٦لە غز

پیاهەڵدان

دەخا بە طوڕڕە ،لە سەر تا بە پێی کەمەر

کەی دێتە خەندە غونوە ،دەمی ،بێوەزیدەنش؟
گەر تش نەبی ،درەختی چەمەن ناگری ثەمەر
پیاهەڵدان

٧
ئیحیاکونی سەمیعی نەباتاتی عالەمی
ڕەعنا کشا لە تەربیەتش قامەتی کەسەر

پیاهەڵدان

٨
ئابی ەیاتی ئاتەکی ئەفسوردەیە دەمش
تە ریەی تشیە گر لە تەنوورا کە دێتە سەر
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٩

پیاهەڵدان

 ١٠میحنەت ئەوەندە زڤرە ،دڵم هێندە تەنگ بووە

ناڕەزایی

دوودی هەناسەیی سە ەرم هەوری گرتەبەر

دەربرین
تەاکردن

 ١١هیممەت کە چابوکانە بە ئیجرایی مەطڵەبم

Journal of University of Raparin

لە ڕێێێێێێێێێگەی گێێێێێێێێوتەیەکی

لەمسێێەر بێێرڤ وەکێێوو بەریێێد و لەوێ بێێێ وەکێێوو

داخێێێێێێێوازییەوە ،کێێێێێێێاعیر

تەتەر

تەادەکێێێێات ،کە هەوڵبێێێێدات
گێێێێێێورج وگێێێێێێش نە بە دەم
داواکارییەکێێانییەوە بێێروات
و سێبەسێیان بەات.

 ١٢بش موڵەی کامە نامەیی من ،سوویی"نالی"یە

ڕوونەردنەوە

هەر ەرفی ئەو لە وەضعی ویزیەت دەدا خەبەر

کێێێێێێێاعیر ڕوونەێێێێێێێردنەوە
دەدات ،لەوەی کە ئەم
نێێامەیە بێێش مێێوڵەی کێێامە،
ئەمە

ئەوەمێان پێێدەڵێش؛

لەوکاتەدا نێالی لە و تێی
کامی ئەوکاتەدا ژیاوە.
 ١٣پرسیویە_ظاهیرەن_ لە ڕەفیقانی یەک سیهەت

وە مدانەوە

ئە واڵی ئەصڵی کەهر و موقیمانی سەربەسەر
 ١٤لەوساوە اکمی بە ستەم دەربەدەر کرا
نەیدیوە کە

لە چیهرەیی کە

زانیاری بەخشین

سەوهەری هونەر

تا بوو بە سایی مەطلەعی خورکیدی موڵەی ڕڤم
 ١٥سووتا گیاهی تیشنەوو خوکەیدە بوو کەمەر

زانیاری بەخشین
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 ١٦ناکەن هەوایی هی کەبابێ ذەلیلی کەهر
بوریانە بە
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زانیاری بەخشین

لە ناری غەما ،پارەیی سگەر!

 ١٧سوز گاهی ئاه و گریە لە ئەییامی ڕڤمییا

زانیاری بەخشین

نەمدیوە وا ببێ لە فەرە دا لەبی بەکەر
( ١٨سێێەیوان) پێێرە لە کەخصێێی سێێتەمدیدە ،خێێوار و زانیاری بەخشین
ژوور
هەر قەبری پر غەمانە بە هەر ال دەکەم نەظەر!
 ١٩سێی تورکەکانی ڕڤمە دەر و ژووری (خانەقاه)

زانیاری بەخشین

غافڵ هەموو لە سایی موریدانی با خەبەر!
 ٢٠ئەو ەوضە پر دەبوو کە وەکوو چاوەکانی ئەو زانیاری بەخشین
تەغییرە ئاوی وەک دڵی مەردانی پرکەدەر
 ٢١ئەو دەکتە سایی یارییی یارانی وسرە بوو،

زانیاری بەخشین

یەکسەر مەقامی ڕڤمییە هەروەک تەهی سەقەر
 ٢٢سووتا دڵم بە اڵەتی سشباری (سەرچنار)

زانیاری بەخشین

لێاڵوە چەکمەساری وەکوو چاوی بێبەصەر
 ٢٣زستانی ئەووەڵین بوو دڕا بەرگی (کێخەبا )

زانیاری بەخشین

ڕڤمێێێێی ئەوەنێێێێدە کێێێێوومە لە کەخصێێ ێیش دەخێێێێا
ضەرەر
 ٢٤وەک پیری خوردساڵە خەمی داری (پیرمەصوور) زانیاری بەخشین
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مەکغوولی لەغزکە ،هەمە سا ،پایی تا بە سەر
ئەو بەردەکانی ناوی نرا قصنی کەخصەکەی،
 ٢٥دایان بە کاخی دارەکەیا ،تورکی بێهونەر

زانیاری بەخشین

وەک چاوی بێ غەمانە ،هەموو (کیوی ئاودار)
 ٢٦بە

موکەیلە لە چەکمەیی ئەو قەطرە بێتە دەر زانیاری بەخشین

ئەوسا مەکانی ئاسەەبوو (کانی ئاسەان)
 ٢٧ئێستە لە دەنگ وڕەنگی ئەڕڤمی پرە لە کەر

زانیاری بەخشین

ئەمرڤ فەضایی بازیگەه سایی ڕەهزەنە
 ٢٨لەو دەکتە دێ لە غەیبەوە ئاوازی ((الحذر))

زانیاری بەخشین

تا دوزد سشیی نیمە کەبن تورکی بێنیظام
 ٢٩دوزدن هەموو لە خەرمەنی مونعیم وەکوو کەرەر زانیاری بەخشین
کەهرێەە پر لە ظوڵم و مەکانێەە پر لە کین
سایێەە پر لە کشر و و تێەە پر لە کەڕ
زانیاری بەخشین

٣٠
سەربانی پر لە گەژدوم و دیواری پر لە مار
گوودالی پر لە ڕەهزەن و صە رایی پر خەطەر

زانیاری بەخشین

٣١
د :نایێڵێ بڵێم :چییە سامانی وسرەکەی
هەر تشڕی عەنەەبووتە ،یجابی بیروون و دەر!!

زانیاری بەخشین

٣٢
نایێ صەدا لە پەنجەرەکەی ،سوز فیغانی سوغد
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غەیرەز کەقامی مووری نییە کوێن و پێ گوزەر
٣٣

زانیاری بەخشین

 ٣٤توو خوا بڵێ بە ەضرەتی "نالی" :دەخیلی بم

ئامشژگاری کردن

بەم نەوعە قەد نەکا بە سولەیمانییا گوزەر!!
ئامشژگاری کردن
 ٣٥سالم" صیفەت لە بێ کەسییا با نەبێ هیزک
من کردم ،ئەو نەکا لە غەما خوێنی خشی هەدەر

ئامشژگاری کردن

 ٣٦ئەم موڵەە نەظمی نابێ بەبێ ضەبطی واریثی
بێئەو ،بە قەصدی ئەم طەرەفە ،با نەکا سەفەر!!

لە دوای لێەدانەوە و ڕوونەردنەوەی مەبەستی کردەی قسەییەکان لەم چامەیەدا ،لە کشی ( )٣٦دێرە کیعردا ،کە
بەکێێێوەیەکی ڕێەخێێراو وەرگیێێراوە؛ ( )٢٠زانیێێاری بەخشێێین و ( )٩پیاهەڵێێدان و ( )٣ئامشژگێێاریەردن و ( )١نێێاڕەزایی
دەربرین و وە مدانەوە و تەاکردن و ڕوونەردنەوە بە دەستهات ،ئەنجامەکە

بەکێوەی ڕێژەی سەدی ،بەم کێێوە

هێڵەارییەی خوارەوە دەرچوو:
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وێنەی هێڵەاری ژمارە ()٢

بەپێی ئەو ڕێێژەیەی ،کە لە هێڵەێارییەکەی چێامەکەی سێالم دا بە دەسێتهات ،ئەوە بشمێان بەدیاردەکەوێێش( ،زانیێاری
بەخشێێین) لە کێێردە قسێێەییەکان بەرزتێێرین ڕێێێژەی تشمێێارکردووە ،بە سشرێێێێ سێێگە لە (پیاهەڵێێدان) ،ئەوانێێی دیێێەە بە
هەموویانەوە نیوەی (زانیاری بەخشین)یش پێەناهێنن.

ئەنجام:
ا -ئەو ئەنجامانەی کە لە ژمارە و ئامارەکانەوە بە دەستهات ،بەم کێوەیەی خوارەوەیە:
 -١کردە قسەییەکان لە چامەکەی نالی دا ،بەڕێژەی ( %٤٠دڵنیاکردنەوە) بە پلەی یەکەم دێش( ،زانیێاری بەخشێین)
بە ڕێژەی  %١٩بە پلەی دووەم دێش( ،پیاهەڵدان) بە ڕێژەی %١٤بە پێلەی سێێیەم دێێش( ،سەختەێردنەوە) بە ڕێێژەی
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 %١٢بە پلەی چوارەم دێش( ،ئامشژگێاریەردن ،ڕاوێژکێردن ،پێشێبینیەردن ،گومێان دەربێرین ،داواکێردن ،پاکێانەکردن،
پاڕانەوە ،ناڕەزایی دەربرین ،گلەییەردن) هەر یەکەیان بە ڕێژەی  %٢دێن.
 -٢کردە قسەییەکان لە چێامەکەی سێالم دا ،بە ڕێێژەی ( %٥٦زانیێاری بەخشێین) بە پێلەی یەکەم دێێش ،بە سشرێێێ
ڕێژەیەکێێی سەرسێێوڕمانی تشمێێارکردووە( ،پیاهەڵێێدان) بە ڕێێێژەی  %٢٥بە پێێلەی دووەم دێێێش( ،ئامشژگێێاریەردن) بە
ڕێێێێژەی  %٨بە پێێێلەی سێێێێیەم دێێێێش ،و (وە مێێێدانەوە ،ڕوونەێێێردنەوە ،تەێێێاکردن ،نێێێاڕەزایی دەربێێێرین) هەر یەکەیێێێان
بەڕێژەی %٣دێن.
 ئەو ئەنجامانەی کە لە دەرەوەی ژمارە و ئامارەکانەوە بە دەستهاتوون ،بەم کێوەیەی خوارەوەیە: -١ئەوەی سێێێێی سەرنجراکێشێێێان و تێرامێێێانە ئەوەیە ،کە لە ڕێێێێگەی کێێێردە قسێێێەییەکانەوە نێێێالی لە دێێێێری ()٤١ی
چامەکەیدا ،پێشبینی دەکات ،لەوەی کە سارێەی دیەە نەتوانێش بگەڕێتەوە باوەکی نیشتیمان؛ پێشبینییەکەکی ڕاسێش
دەرچووە؛ کە نەگەڕایەوە نیشتیمان.
 -٢لە سشری کردە قسەییەکاندا لە (ناڕەزایی دەربرین) ،نالی کاعیر ناڕەزایی لە چاوەڕێەردن و دووری نیشتیمان
دەردەبرێێێێێش ،بە م سێێێێالم نێێێێاڕەزایی لە بێێێێارودڤخی داگیرکێێێێراوی کێێێێاری سێێێێلێمانی ،لەالیەن عوسێێێێمانییەکانەوە
دەردەبرێش.
 -٣لە کردەی (پیاهەڵدان)دا ،نالی سگە لە وەسفەردن و پیاهەڵێدان بە بێایەکەدا لە دێێری ()٢٠یەمێدا وەسێفی خەڵەێی
کێێاری سێێلێمانی دەکێێات؛ کە خەڵەێەێێی ڕڤکێێنبیر و تێگەیشێێتوون ،بە م سێێالم لە پیاهەڵدانەکانیێێدا بە هێێی سشرێێێێ
وەسفی خەڵەی کاری سلێمانی نەکردووە ،سگە لە وەسفەردن و پیاهەڵدان بە بایەکەدا نەبێش.
 -٤ئەوەی سێگەی تێرامانە ئەوەیە ،نالی بە یەک دێرە کیعر پێش کشتایی چێامەکەی ڕاوێژدەکێات ،کە ئایێا دەتێوانم
بێمەوە نیشتیمانم ،بە م سالم بە سێ دێری کشتایی لە چامەکەیدا ئامشژگاری نێالی دەکێات ،کە بە هێی کێێوەیەک
نەگەڕێتەوە نیشتیمان.
 -٥لە دەرئەنجامی خوێندنەوەی هەر دوو چامەکەدا دەگەینە ئەو دەرئەنجامەی کە سالم ئاکەرا و ڕاستەوخش ناوی
تێێورکی ڕڤمێێی هێنێێاوە ،بە م نێێالی نائاکێێەراوە و کێێاراوە لە ڕێێێگەی بەکارهێنێێانی چەنێێد کێێشدێەی وەک؛ (چێێایری
سێتوور و ڕیشێێی کاکەسێێوور) لە دێرەکێێانی )٣٠ ،٢٩دا ،کە دەکرێێێش ،سێێگە لە کەسێێی نەفێێام ،مەبەسێێتی پێێێ لە تێێورکی
ڕڤمیش بێش هێناوە؛ ئەمە

لەبەر باری ئاساییشی خشی لەو دەوروبەرەی ،کە تێیدا ژیاوە.
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Abstract:
This study is under the title of “The Speech Acts in Nali and Salim’s Two Poems”. It is an
attempt to analyze these two poems in a pragmatic point of view, particularly in terms of speech
acts. The significance of speech acts is not to recognize linguistic meaning of words in sentences
and utterances, but it is according to the sender’s purpose in the context that they occur. Thus, the
language of poetry as a way of using language, especially classical poetry, is not an ordinary
language. Consequently, the paper hypothesizes that the speech acts have to be embodied in the
poems accurately because there is supposed to be a hidden and invisible meaning in every verse
behind its expression and form. The scope of the study is to examine the two poems, and it is
benefited from their investigation that has been done in their anthology. In addition, whenever
needed, the speech acts are identified in short because much has been mentioned about them in
the scientific research institutions.
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سەرچاوەکان
ئە مەد ،ئازاد مە موود ( ،)٢٠٠٩بونیاتی زمان لە کیعری هاوچەرخی کوردیدا ،چاپخانەی اسی هاکم ،هەولێر.
تشفی  ،قەیس کاکل ( ،)١٩٩٥سشرەکانی ڕستە و تیشری کردە قسەییەکان ،نامەی ماستەر ،زانەشی سە

ەدین ،کشلێژی ئادا  ،هەولێر.

ەسەن ،ەمەسەعید ( ،)٢٠٠٤قوڵ ی پێەەنین ،هەولێر.
ەسێێەن ،غێێازی ( ،)٢٠١٦گوتێێاری سیاسێێی دەسێێە ت و ئشپشزسێێیشن لە هەرێمێێی کوردسێێتاندا (کێێیەردنەوەیەکی پراگمێێاتیەییە) ،نێێامەی
ماستەر ،زانەشی سشران ،فاکەڵتیی ئادا  ،سشران.
سالم ( ،)٢٠١٥دیوانی سێێالم ،لێەێێشڵینەوە و لێەێێدانەوەی (مەال عەبێێدولەەریمی مێێودەریس و مێێحەمەدی مەال کەریێێم و فێێاتح عەبێێدولەەریم)،
بەرگی یەکەم ،چاپەردنی؛ بنەەی ژین بش بوژاندنەوەی کەلەپووری بەڵگەنامەیی و ڕڤژنامەوانیی کوردی.
سێێەید سێێێنی ،ڕەزا ( ،)٢٠٠٦قوتابخێێانە ئەدەبییەکێێان ،وەرگێرانێێی؛ ەمەکەریێێم عێێار  ،چێێاپی یەکەم ،چاپخێێانەی وەزارەتێێی پەروەردە،
دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی.
صحراوی ،مسحود ( ،)٢٠٠٥التداولية عند علماء العر  ،دار الطليعة للطباعة والنشر.
عەبدولوا ید ،ئازاد و فتا  ،مەهدی ( ،)٢٠٠٨زمانی کیعری لەنێوان ئەزمونی کاعیر و ئیسێێتاتیەای دەقێێدا (نێێالی وەکێێو نمێێوونە) ،گشەێێاری
زانەشی سلێمانی ،بەکی ( ،)Bژمارە .٢٤
عەلی ،تاڵیب وسێن ( ،)٢٠١١واتاسازی و چەند بابەتێەی لێەدانەوەی واتای وکە ،چاپی یەکەم ،چاپخانەی ڕڤژهە ت ،هەولێر
فەتا  ،محەمەد مەعرو

( ،)٢٠١١زمانەوانی ،چاپی سێیەم ،چاپخانەی؛ اسی هاکم ،هەولێر.
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مێێێحەمەد ،ێێێاتەم ولیێێێا و مێێێحەمەد ،ژیێێێان عەبێێێدوڵاڵ ( ،)٢٠١٥پێەهێنێێێانی زانیێێێاریی و کێێێردە قسێێێەییەکان ،گشەێێێاری زانەێێێش بێێێش زانسێێێتە
مرڤەایەتییەکان ،بەرگی  ،١٩ژمارە .٤
موکیر دزەیی ،عەبدولوا ید ( ،)٢٠١١زانستی پراگماتیێ ،چاپخانەی پاک ،هەولێر.
موکیر ،عەبدولوا ید و ئە مەد ،سەردار ( ،)٢٠١٢تێروانینێەی پراگماتیەی و ڕەخنەیی بش دێرە کیعرێەی نالی ،گشەاری (األسێێتاذ) ،ژمێێارە
.٢٠٢
نێێالی ،)١٩٨٥( ،دیێێوانی نێێالی ،لێەێێشڵینەوە و لێەێێدانەوەی (مەال عەبێێدولەەریمی مێێودەریس و مێێحەمەدی مەال کەریێێم و فێێاتح عەبێێدولەەریم)،
چاپی دووەم ،چاپخانەی سیهر ،تاران.
هدسن ( ،)1987علم اللغة االجتماعي ،ترجمة :د .محمود عبدالغني عياد ،بغداد.
یو  ،سشرج ( ،)٢٠١٦مەبەستناسی (پراگماتیێ) ،وەرگێرانی؛ ڕە یمی سورخی ،چاپی یەکەم ،چاپخانەی تاران.
Baker, Ann E and Hengeveld, Kess (2012), Linguistics, first published, printed in Singapore.
Levinson, C Stephen (1997), Pragmatics, Printed in Great British at the University Press, Cambridge.
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