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 شیکردنەوەیەکی پراگماتیکی دەقە شیعری )ئەی ڕەقیب(، 
 بەپێی تیۆری کردە قسەییەکان

 
 م. بڕوا ڕەسول ئەحمەد    -    م.ی. چیا عەلی مستەفا

 بەشی کوردی  / / کۆلێجی پەروەردەی بنەرەت زانکۆی ڕاپەڕین
 

        پێشەکی 
                         دا نەماوەتەوە، کە هەڵگری   ێک    شااایعر     ە                                            ەقیب، وەک دەقێک، تەنها لە چوارچێوەی چەند دێر     ئەی ڕ          

                                                                                       کۆمەڵێک واتای ڕاسااااااتەقینە و بارکراوبێت، بەڵکو ئەم دەقە بوە بە پەیام و گوتاری نەتەوەیەک و 
                                                                               ئاراسااااتەی سااااەرجەمی دوژمن و نەیارانی نەتەوەی کورد کراوە، بەجۆرێک سااااەرەڕای ناکۆکی و 

                                                                        ەوەکە، بەاڵم زۆرینەی تاکی کورد ئەم پەیامە، بە پەیام و ساارودی نەتەوەیی خۆی             بەش بەشاای نەت
                                                                                 دەزانێت. لەبەر گرنگی و شااااااوێنگرتنی ساااااارودی ئەی ڕەقیب و خاوەنداریکردنی لەالیەن زۆرینەی 

                                              کوردەوە، کەرەستەیەکی گونجاوە، بۆ لێکۆڵینەوە. 
                     ی کردە قسااااەییەکان''، ر         بەپێی تیۆ                                                    ''شاااایکردنەوەیەکی پراگماتیکی دەقە شاااایعری )ئەی ڕەقیب(،          

                                                                               ناونیشااااااانی توێژینەوەیەکی پراگماتیکییە و هەوڵێکە، بۆ شاااااایکارکردنی دەقی شاااااایعری ساااااارودی 
                                                                                         نەتەوەیی )ئەی ڕەقیب(، بەپێی تیۆەی ''کردە قسااااەییەکان''. ئەم توێژینەوەیە لەسااااەر هەردو بنەمای 

                ەدات کااریگەری و                                                          کردەی قسااااااەکردن و کردەی ئااراسااااااتەکردنی پەیاام دەوەسااااااتێات و هەوڵاد
                                               وروژاندنەکان لەالی کەسی نێرەر و وەرگر بخاتەڕو. 

                    ڕێبازی توێژینەوەکە:
                              ( کراوەتە بنەما بۆ نوسااااااینی ئەم Discourse Analysis   -                        ڕێبازی )شاااااایکردنەوەی گوتار          

 -                                                                                 توێژینەوەیە، هاوکات بەپێی پێویسااااتی توێژینەوەکە، سااااود لە رێبازی )شاااایکاری پەسااااەنکەرانە 
Descriptive analytical.ش وەرگیراوە)              

                   گرنگی توێژینەوەکە:
                                                                                   شیکردنەوەی پراگماتیکییانەی دەقە شیعرییەکان هەوڵێکە، بۆ پەیوەستکردنی زمان و ئەدەب و           

                                                                                    ڕەنگدانەوەیان لەساااااەر یەکدی و چۆنییەتی ناردنی پەیام لە بۆتەی شااااایعردا، لە ژێر تیشاااااکی ئەو 
                              هەڵگری پەیامی نەمریی زیاترە.                                         تێگەیشتنەی، کە شیعر، یان دەقی سەروادار، 

                      ناوەرۆکی توێژینەوەکە:
                                                      توێژینەوەکە، لە پێشەکی و سێ بەش پێکهاتوە، بەم شێوەیە:

                                                                                      لە بەشی یەکەمدا، زانستی پراگماتیک و گرنگی لە لێکدانەوەی دەقدا خراوەتە ڕو. لە تەوەرێکی   -
             کراون، لەگەڵ                                                                 دیکەدا چەمااک و گرنگی گوتااار خراوەتە بەرباااس و توخمەکااانی گوتااار دیاااری

                            بەرابەرکردنێکی دەق و گوتار.
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                                                                                 بەشااای دوەم، تەرخانکراوە، بۆ باساااکردنی تیۆری کردە قساااەییەکان و رۆڵیان لە لێکدانەوە و   -
                                                                              شااایکردنەوەی ئەو پەیامانەی دەکەونە چوارچیوەی گوتارەوە. هەر لەم بەشاااەدا جۆری کردە 

                                                       قسەییەکان بەپێی هەردو پۆلێنی ئوستن و سیریق خراونەتەڕو.
                                                                                ەشی سێیەم، کارکردنە لەسەر ئەو کردە قسەییانەی کە لە نێو دێرەکانی دەقە شیعری "ئەی  ب  -

                                                                           ڕەقیب"دا هاتوە. وەک گوتارێکی نەتەوەیی دەخرێتە بەر تیشااااااکی شاااااایکردنەوەیەکی وردی 
                                                                                     ڕەخنەگرانە. لەم بەشەدا هەوڵدراوە تەواوی کردە قسەییەکانی نێو  دێرەکانی دەقە شیعرییەکە 

                                               استەی کردەکان و کاریگەری گوتارەکە رونبکرێتەوە.                دیاریبکرێت و ئار
                                                                                          لە کۆتاییدا ئەنجامە بەدەسااتهاتوەکان و پوختەی توێژینەوەکە، بە هەردو زمانی عەرەبی و ئینگلیزی 

                              و لیستی سەرچاوەکان خراوەتەڕو.
 

                                          بەشی یەکەم/ گوتار وەک کردەیەکی پراگماتیکی
          پراگماتیک

نانی            تا لەالی )چارلس مۆریس(ەوە                                لە زمانەوانی نوێدا بەکارهێ یک، سااااااەرە                                                 زاراوەی پراگمات
                                                                                        بەکارهات. کاتێک بەشێوەیەکی گشتی لە زانستی هێماکاریدا سێ جۆر پەیوەندی لە نێوان هێماکاندا 

                                                                     دیاریکرد، هەر جۆرەشی بە لێکۆڵینەوەیەکی زمانەوانی ناوبرد، بەم شێوەیە:
 Syntax           / رستەسازی  1

                                                ەک لەگەڵ هێماکانی دیکە، لە چوارچێوەی ڕستەیەکدا.                               بریتییە لە پەیوەندی نێوان هێمای
    Semantics            / سیمانتیکس  2

                                                       لێکۆڵینەوەیە لە پەیوەندی نێوان هێما و هێمابۆکراو )شت(.
 Pragmatics   س           / پراگماتیک 3

  (Levinson:1997:3                                                 پەیوەندی نێوان هێما و بەکارهێنانەکەیەتی. )بڕوانە 
                                                  مۆریسەوە، ناساندنیکی سادە و سەرەتایی زانستەکە بو.         لەالیەن   س                       ئەم ناساندنەی پراگماتیک          

                                                                                      لەدوای ئەوەوە و بەپێی ئەرکی پراگماتیک پێناساااەی جۆراوجۆری بۆ کراوە. بۆ نمونە ناسااااندنێکی 
                                                                                           دیکەی پراگماتیک ئەوەیە، کە بریتییە لەو زانسااااااتەی، کە لێکۆڵینەوە لە واتای ناو دەوروبەر دەکات، 

                                                         ە، کە  هاوبەشاااانی قساااەکەران بەهۆی دەوروبەرێکی دیاریکراوەوە                             واتە لێکدانەوەی ئەو مەبەساااتەی
            لێیتێدەگەن.

                                                                                  پراگماتیک لەوەش زیاتر وردکراوەتەوە، وا پێناسااااااەکراوە، کە )ئەو زانسااااااتەیە، کە لە کردەی           
                                                                                  قساااەیی و گریمانەی پێشاااینە و دەرکەوتە ئاخاوتنەکان و دەوروبەر "کات و شاااوێن و دەوروبەری 

                                                          ەاڵیەتی قسااااااەکەر و گوێگر و زانیاااری هاااوبەش و زانیاااری دنیاااییااان                   قسااااااەکردن و پلەی کۆم
                                            (. ئەم پێناسااااااەیە بە وردی بوارەکانی پراگماتیک    1٠1  :     2٩11                                  لێکدەداتەوە()محەمەد مەعروف فەتاح: 

                                                                                   دیاریدەکات. ئەم توێژینەوەیە زیاتر لەسااااەر بواری کردە قسااااەییەکان دەوەسااااتێ وەک تیۆرێک بۆ 
                                           رستە، کە لە بەشی دوەمدا بە درێژی باسکراوە.                             شیکردنەوەی واتای زمانی سەرو
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        گوتار: 
                                                                                  چەمکی گوتار بەهۆی ئەوەی لە زۆر بواری وەکو زمانەوانی، کۆمەڵناسی، فەلسەفە، مرۆڤناسی           

                                                                                      و زانستی رامیاری و ...تاد بەکاردیت، گەلێک پێناسەی بۆکراوە و واتای زیادەی لێبارکراوە. 
                                                         اسااااەی گوتاری کردوە و دەڵێت: گوتار یەکەیەکی زامنی گەورەیە،                             هاریس بۆ یەکەم جار باس و پێن

   (   36  :       2٩٩١                                              یان کۆمەڵە رستەیەکی زنجیرەییە. )محمود عوکاشە: 
                                                                                          شایفرۆن دەڵێت: گوتار روانگەیەکی زمانەوانییە، بۆ پراکتیزەکردنی پرۆساەیەک، لە پێناو گەیشاتن بە 

          ئامانجێک.
                                                   پەیام لە نێوان قسااەکەر و گوێگر، یان نوسااەر و خوێنەر.                                           لوتفواڵ دەڵێت: گوتار قالبێکە، بۆ گەیاندنی

    (.   32  :     2٩٩٠                  )شێرکۆ حەمەئەمین: 
                                                                                    لە فەرهەنی زمانەوانیدا گوتار وا پێناسااااااەکراوە، کە بریتییە لە یەکەیەکی هاوتای رسااااااتە یان           

                                                                                     ساااەروتری رساااتە، کە بەیەکەوە بەساااتراوە و پێکهێنەری پەیامێکە لە ساااەرەتاوە تاکۆتایی. )محمود 
                                            ( ئەم پێناسەیە نزیکە لە پێناسەکەی هاریسەوە.  3١  :     2٩٩١        عوکاشە: 

                                                                                  بە وەرگرتنی تێگەیشااتنێکی گشااتگیر، لە سااەرجەمی ئەم پێناسااانەی سااەرەوە، گوتار دەبێتە ئەو           
                                                                                         دانە زمانییەی، کە دەکەوێتە سەروی رستەوە و کاری دروستکردنی پەیوەندییەکی واتادارە لە نێوان 

                                                                    ی گەیاندنی پەیام، لە قسااااەکەرەوە بۆ گوێگر، یان لە نوسااااەرەوە بۆ خوێنەر.                     رسااااتەکاندا، بە ئامانج
                                                                                         کەواتە ئەرکی ساااەرەکی گوتار گەیاندنی پەیامە. لەم کردەی گەیاندنەشااادا تەنها هۆکارە زمانییەکان 
                                                                                       بەس نین، بەڵکو گەلێک هۆکاری تری نازمانی کاردەکەنە سااەر چۆنییەتی گەیاندنی پەیامەکان، وەک 

            ئاماژەکان".            "دەوروبەر و 
                 توخمەکانی گوتار:

                                                                                      بەر لە باسااکردنی توخمەکانی گوتار، پێویسااتە لە گرنگی کردەی گەیاندن بدوێیین، بەتایبەتی لە           
                                                                                    گەیاااناادنی پەیاااماادا. )رۆبرت باااراک پێیوایە گەیاااناادن کردەیەکی دەرونی و کۆمەاڵیەتییە، کە لە 

                               انی بەرامبەری هەیە، تا ئاسااااااتێکی                                                    چوارچێوەیدا تاک توانای درکپێکردنی بۆچون  و ئاراسااااااتەک
                                                              (. واتە مرۆڤ )نێرەر( لە کردەی گەیاندندا مەبەستییەتی، لە بۆچون   21  :              هەمان سەرچاوە            دیاریکراو( )

                                                                                       و بیرکردنەوە و ئاراسااتەکانی وەرگر تێبگات. بۆ ئەوەی کردەی تێگەیشااتن لە ئاسااتێکی بەرزدابێت، 
                                       . جگە لەم دوانەش هۆکاری دیکە کاردەکەنە                                               پێویسااااااتە النی کەم دو کەناڵ )نێرەر و وەرگر( هەبێت

                                                                                     سااااەر مەبەسااااتی پەیامی ئاراسااااتەکراو، بەتایبەتی ئەگەر پەیامەکان لە شااااێوەی گوتاردابن. لێرەوە 
                                          پێویستە توخمەکانی دیکەی گوتاریش بخرێنەڕو:

 Sender:     -            يەكەم/ نێرەر
                 مانى دەنێرێت، کە                                          نوسااااااەر( خاڵى دەسااااااتپێكردنى پەيوەنديە، كۆدى ز   –                   بريتيە لە )ئاخێوەر           

                                                                                       هەڵگرى واتان. نێرەر   كەسايەتى و ئايدۆلۆجيا و مەبەست و روئيا و بيروبۆچونى خۆى باردەكات 
                                                                                      لە كۆدە زماانيیەكاان  و دەگاات بە وەرگر. لەكردەى پەيوەناديكردنادا نێرەر هەوڵادەدات كااريگەرى 

                                                           بخاتە سەر عەقلى  وەرگر. بەمەبەستى  گفوگۆكردن و رازيكردن.  
  : Message- text -      پەيام        دووەم/ 
                                                                                     پەیام یان تێكست چەقى گوتارە، چونكە پەیام دەسكەوتێكى زمانييە، بەاڵم زمان خاوەن توانايە           

                                                             ( لێرە پەيوەندى نێوان زمان و تێكسااااتمان بۆ دەردەكەوێت كە تێكساااات   62  :     2٩٩9  :  ي     ن خمر ی   )حساااا
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                     كۆد پێكدێت پرۆژەيەكى                                                              بەرهەمێكى زمانييە  ياساااااااو دەسااااااتورى تايبەتى خۆى هەيە لە كۆمەلێك 
                                                                                     گەورەتر دروستدەكەن، كە دەق دەگرێتەوە.  نێرەر ئايدۆلۆجياو مەبەستى سياسى و کۆمەاڵیەتی و 
                                                                                    ... تااد خۆى لەرێگەى تێكسااااااتەوە  دەگەيەنێات بە وەرگر. ئەركى زماان لەكردەى پەيوەناديكردنادا 

      ەدەبى                      ئەركى گەياندن ئەركى ئ                                                                بريتييە لە گەياندنى پەيام بەوەرگر بەاڵم لەهەندێك بۆنەدا بێجگە لە 
                   و شيعريش دەبينێت. 

 
  : Receiver   -             سێيەم/ وەرگر 

                                                                                رەگەزێكى ترە لە كردەى پەيوەنديكردن. گوتار بۆ ئەو نوسااااااراوە و ئاراسااااااتەى ئەو دەكرێت،           
تا. هەندێك جار بۆ                                                                                      لێکدانەوە و شاااااايكردنەوەى كۆدە زمانيیەكان الى ئەوە بۆ ئەوەى بگات بە وا

                                                                       ەكان پەيوەندى نێوان )دال و مەدلول(،  لەئاسااااتى ساااايمانيكەوە بڕوات بۆ ئاسااااتى              لێكدانەوەى وشاااا
                                                                                        پراگماتيك كردەى گەياندن ئەنجامى نابێت ئەگەر وەرگر نەگات بە واتا و مەبەسااااتى نێرەر. هەندێك 
                                                                                     جار نێرەر رەچاوى اليەنى )پەيوەندى و پايەى  كۆمەاڵيەتى، رەگەز، جياوازى رۆشااااانبيرى، تەمەن، 

                                                                             وەرگر دەكااات . لێرەدا ئەركى كردەى گەياااناادن بريتيە لەرازيكردنى وەرگر. لە هەناادێااک           ... تاااد(ى 
                                                                              جۆری گوتاری وەک گوتارى ساااياسااايدا بەشاااێوەيەكى گشاااتى وەرگر كۆيە، لێرەدا ئەركى كردەى 

                                                                                   رازيكردن قورس و ئاڵوز دەبێت بەتايبەت ئەگەر وەرگرەكان خاوەنى ئايدۆلۆجياى جياوازبن. 
  :Channel   -              چوارەم/ كەناڵ 

                                                                                     لەرۆژگارى ئەمرۆدا كەنالەكانى پەيوەنديكردن و گە ياندن زۆرن ، بەاڵم جياوازن لەگەڵ يەكتر           
                                        جياوازە لە پەيوەنديكرنى راسااااااتەوخۆ. ئەركى                                               بۆنمونە پەيوەنديكردن لە رێگاى شااااااانۆى )بانتۆم(

  ۆ                 واتە ناوەندێكە ب                                                                        )كەناڵ( لەكردەى پەيوەنديكردن  تەنيا گواسااااااتنەوەى پەيامى  نێرەرە بۆ وەرگر، 
    كى   ٔ                                                                                گواسااااااتنەوەى پەيااام. لەم رۆدا )تەلەفيزيۆن، ماااڵپەرە كۆمەاڵيەتيیەكااان( دو ناااوەناادى چاااال

   .       پەيامن            گواستنەوەى
  Code   –            پێنجەم/ كۆد 

                                                         ە لە )ژمارەيەك كەرساااااتە دەتوانرێت لێكبدرێن بۆ بەرهەمهێنانى  ی                          لە زانساااااتى زماندا كۆد بريتي          
                                                               پاڵ يەكتر ريزدەكرێن بۆ ئەوەی فرەێز و رساااتە و دانەى تريان لێبێتە     ، لە       ئالۆزتر   و            كەرساااتەى نوێ 

   –                                              ( كۆد هەڵگرى بيرو مەبەسات و ئايدۆلۆجياى )نێرەر   63  :     2٩1٩                              بەرهەم ( ) محمد مەعروف فەتاح: 
                                                                                    وەرگر(ە. هەردو رەگەزەكە بۆچونى خۆيااان لە كۆدە زمااانيیەكااان باااردەكەن، بۆ ئەوەى بەيەكترى 

                                                            ۆدە زمانيیەكان واتاداربن و راسااااااتەوخۆ گوزارشاااااات لە بيرەكە بكەن.                        بگەيەنن. بۆيە پێويسااااااتە ك
                                                                                     پێويسااتە بيرەكانيش يەك بەدواى يەك بێن و تەواوكەرى يەكتربن، بۆ ئەوەى وێنەيەكى رون لەالى 

                                                                       وەرگر( دروساااااااات بێاات. لەكردەى پەيوەنااديكردناادا كۆد هەڵگرى بيرو بۆچونى هەردوو    –       )نێرەر 
         وەرگر (.   –                    رەگەزەكەيە  ) نێرەر 

  : Context   –                شەشەم/ دەوروبەر 
                                                                                شاايكردنەوەى گوتار پەيوەنديیەكى راسااتەوخۆى بە دەوروبەرەوە هەيە، نێرەر لەسااەر بنەماى           

                                                                                        هەڵسااەنگاندنى دەوروبەر گوتار دادەرێژێت. نێرەر بۆ رازیكردنى بەرامبەر هەوڵدەدات دەوروبەرێك 

                                                
  .شانۆگەری بێدەنگ، تەنها بە جوڵە                                
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                             كات کە پێیرازيبێت يان بگونجێ                                                       دروسااااااتبكات، کە  بگونجێ لەگەڵ مەبەسااااااتەكەى و وا لە وەرگر ب
                                                     ەتاندنیش دیتە ئاراوە". لەڕوى زمانيیەوە دەوروبەر هەمو  ڵ                                    لەگەڵى، "لە هەندێک باردا كردەى هەڵخە

                                                                                          ئەو كردە زمانى و نازمانيیە دەگرێتەوە كە لە پرۆسەى پەيوەنديكردندا رۆڵيان دەبێت. شيكردنەوەى 
                                               دەقى گوتار پەيوەندى بە واتاى دەروبەرەوە هەيە. 

                  دەق و دەقی ئەدەبی
                                                                               دەق یان تێکست بەو گوتنە دەوترێت کە کۆکراوەی چەند مەبەستیکە، بۆ وەسف و باسکردنی           

                                                             دیاردەیەکی تایبەت، کە زۆرجار درێژبڕی یان کورتبڕی تێدەکەوێت. 
                                                                               دەق درێژەی تۆماری زمانییە، بە مەبەسااتی شاایکردنەوە یان وەساافکردنی دیاردەیەک، کەساایک           

                                                       (. بە بۆچونی "کوێرک"، دەق بریتییە لە بەدوایەکاداهااتنێکی Crystal: 2003: 461 )         یاان شااااااتێاک 
                                                                                             رستەیی، کە پەیوەندییەکی گرنگ کۆیانبکاتەوە. )بێگومان ئەو پەیوەندییەش پەیوەندییە تێکستییەکانە، 
                                                                                   کە لەسااااەروی یاساااااکانی رێزمانەوەن، چونکە رێزمان لە رسااااتەدا دەوەسااااتێ(. )دیار عەلی کەمال: 

                                                                                  ( ئەم پێناسااەیە یەکانگیرکردنی چەند رسااتەیەک، کە وابەسااتە و پەیوەندیدارن بەیەکەوە، بۆ  6  :     2٩٩٠
                                   گەیاندنی پەیامێک، بە دەق دادەنێت. 

                                                                                ئەگەرچی بۆچونێک هەیە جیاوازی دەکات، لە نێوان دەق و گوتاردا و بە کۆمەڵێک پاسااااااااو و           
                                  ەیە بە پێویسااااااتی نازانێت ئەم بۆچونە                                                      تایبەتێتی گوتار و دەق لێکدی جیادەکاتەوە. ئەم توێژینەو

             دەق(دا هەردو    -                                                                      یەکالیی بکاتەوە و پێشاااااای وایە لەسااااااەر بنەمای بونی پەیام لە هەردوکیان )گوتار
                                                                                            زاراوەکە دەبن بە هاوواتای یەکدی. واتە کاری هەردوکیان گەیاندنی پەیامە، لە نێرەرەوە بۆ وەرگر. 

                                                اماژەکردنە بە هاریکاریکردن، بۆ کردەی گەیاندن لە                                             کەواتە )دەق و گوتار لەم تێگەیشتنەوە، هەمان ئ
  (  3١  :     2٩٩9        ن خمری:  ی                      نێوان مرۆڤەکاندا(. )حس

 
                                بەشی دوەم/ تیۆری کردە قسەییەکان

       سەرەتا
                                                                                 بۆچونی دێرینەکان لەبارەی قسااەکردنەوە، بەجۆرێک بو، کە قسااەکردنیان وەک کار ئەنجامدان           

                                                وەک دو دیاردەی لێک جیاواز دادەنران. تەنانەت ئەم                                          نەدەبینی، )بەڵکو قساااااەکردن و کار ئەنجامدان 
                                                                                     دو دیاردەیە بە دو شاااتی دژ بەیەک لەقەڵەم دەدران، وەک لە رساااتەی "بە قساااەم بکە، بە کردەوەم 

                                    ( دێرینەکان هەر بەوەشەوە نەوەستاون،   3١  :     1٠٠١                                            مەکە"دا مەبەستەکە روندەبێتەوە(. )قەیس کاکق: 
                                                      لە وەساااافکردنی "بارودۆخێک، کەسااااێک، روداوێک، ... تاد"، کە                                      بەڵکو پێیانوابوە ئەرکی زمان بریتییە

                             " ناودەبرێت. باوەڕێک نییە کە Fallacy  Semantic                                        ئەمە لە ئێساااااتادا )بە هەڵەی وەسااااافی واتایی "
                                                                                      تەواو هەڵە بێت، چونکە هەمو گوتنێک وەسااافی بارودۆخی تێدایە، بەاڵم ئەم وەسااافە لە خۆیدا هەمو 

   (    2٩9  :     2٩11    اح:                              شتێک نییە(.)محەمەد مەعروف فەت
                                                                                لەگەڵ ساااەرهەڵدانی زانساااتی پراگماتیک و تیۆری کردە قساااەییەکان، ئەم بۆچونەی دێرینەکان           

   –                                                                               ئاوەژوکرایەوە. لە شاااەساااتەکانی ساااەدەی بیسااات و یەکدا فەیلەساااوفی بەریتانی "ج. ل. ئۆساااتن 
Austin  L  Jیوەیسااات                                                                 " قساااەکردنی بە ئەنجامدانی کارێک دانا. ئەگەرچی لەساااەرەتاوە ئوساااتن دە       

                                                                                      تیۆرەکەی لەساااااەر هەندێک جۆری رساااااتە تاقیبکاتەوە، کە لە گەڵیدا کار ئەنجامدانیشااااای تێدایە، بۆ 
        نمونە: 
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                ئەوا من رۆیشتم.
                                                                                 لەم رساااااتەیەدا لەگەڵ درکاندنیدا کاری "رۆیشاااااتن"یش ئەنجامدەدرێت. بەاڵم دواتر بۆ تەواوی           

                                کردە قسەییەکان واتای رستە بریتی                                                       قسەکردن هەمان تیۆری جێبەجێکرا. لە ژێر کاریگەری تیۆری
                                                                                     نابێت لە واتای وشااااااەیی و ساااااایمانتیکی، بەڵکو کردەیەکە لە رێگەیەوە کارێک ئەنجامدەدرێت، یان 

             (ەوە. )واتای Context   -                                                                 مەبەساااتیک دیاریدەکرێت، کە لە هەمو بارەکاندا پەیوەساااتە بە )دەوروبەر 
    (دا                                مەبەستی قسەکەر لە دەوروبەر)سیاق                                                   سینتاکسی رستە گرنگی نادات بە مەبەستی قسەکەر، بەڵکو 

             ( بۆ نمونە:    2٩9  :     2٩٩9                           دەردەکەوێت(. )جرهارد هلپش: 
                  بایەکی بەهێزی دێت

                                                                              واتای سااااینتاکساااای رسااااتەکە، بریتییە لە رسااااتەیەکی هەواڵگەیاندن، بەاڵم کاتێک رسااااتەکە بە           
  ،                   کردن، دڵنیاکردنەوە                                                                      دەوروبەر دەبەسترێتەوە، لەوانەیە مەبەستی قسەکەر )ئاگادارکردنەوە، هەرەشە

              ... تاد( بێت.
               پوختەی تیۆرەکە

                                                                                        لەکاتێکدا لێکدانەوە بۆ هەر گوتنێک بکرێت پێویسااتە لە دو روەوە لێکدانەوەی واتایی بۆ بکرێت.           
                                                                                       رویەکی ئاشکرا و رونی گوتنەکە، کە خۆی لە واتای سینتاکسی و سیمانتیکی رستەکەدا دەبینێتەوە 

                                                          شاراوەی مەبەستی قسەکەر، کە پەیوەستە بە دەوروبەرەوە. کردەی                              و روی دوەم بریتییە لە واتای
                                                                                     قسااااااەیی بریتییە لە گەیاااناادنی پەیااام بە گوێگر، جااا لەبەر ئەوە هێزی گوتن بۆ گەیاااناادنی پەیااامی 
                                                                                     سەرکەوتو پێویستە. ئەم هێزەش بە زمان دەردەبڕدرێت و پێویستی بە ئامرازەکانی کردەی قسەیی 

                     دەگەیەنرێت بە گوێگر:                           هەیە.هێزی گوتن، بە دو رێگا 
                                / هێزی ئاوازە و بۆتەی رێزمانی:  1

             ئاوازەی رستە                               هێرشەکە ڕابگرن.                                                  
                                                                  ئەم رستەیە بەهۆی ئاوازەوە، کاریگەری ئەنجامدانی کارەکە دیاریدەکات.

 
              بۆتەی رێزمانی                                        پێم باشە هێرشەکە رابگرن.                      

                                   لە بۆتە رێزمانییەکەیدا دەردەکەوێت.                 هیزی ئەم گوتنەش
                                                                              لە هەردو باااری سااااااەرەوەدا لێەییەک لە گوتنەکەدا دەردەکەوێاات، بە جۆرێااک کە مەرج نییە           

                                                                                     مەبەسااتی قسااەکەر لە ئەنجامدانی کارەکە، هەمان مەبەساات بێت لەالی گوێگر، واتە ئەم کارە مەرج 
                  نییە جێبەجێبکرێت.

                       / هێزی کاری راپەڕاندن: 2
                               تان پێدەدەم کە هێرشەکە رابگرن.         من فەرمان

                                                                                         هێزی گوتنەکە، لە کاری راپەڕاندنەکە )فەرمانتان پێدەدەم(دایە، کە هیچ لێەییەک لە ئەنجامدانی           
                          کاری رستەکادا ناهێەێتەوە.

                                                                                   ئوستن بۆ پەیامی سەرکەوتو، کاری راپەڕاندن، بە پێویست دەزانێ، چونکە هیچ جۆرە لێەییەک           
ندن(                  لە گوتنەکەدا ناهێ ندن و ناڕاپەڕا                                                                         ەێتەوە. لەسااااااەر ئەم بنەمایە، کارەکان بۆ دو جۆری )ڕاپەڕا

                                                                دابەشدەکات، کاری ڕاپەڕاندنیش دەکات بە دو جۆر )ئاشکرا و شاراوە(.
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   کا   
 
 
 

 Constativeپەڕاندن نەڕا                      Performativeڕاپەڕاندن  
 
 
 

                    ناڕاستەوخۆ "شاراوە"                                    راستەوخۆ "ئاشکرا"                           
 

  (  ١١  :     1٠٠١           قەیس کاکق:  )                                                   بۆ زانیاری زیاتر، لە بارەی ئەم دابەشبونەوە، بڕوانە 
 

 The Types of The Speech Acts                          جۆرەکانی کردە قسەییەکان   
                                                                                 یەکێک لە گرفتەکانی تیۆری کردە قسااااااەییەکان، بریتییە لە جیاکردنەوە و پۆلێنکردنی جۆری           

                                                                  دەیەکی قساااەیی بە مەبەساااتێک بەکاردێت. کردەکان پەیوەسااات نین بە توانساااتی                کردەکان. هەر کر
                                                                                        رسااااااتەیی، بەڵکو پەیوەسااااااتن بە توانای گەیاندنەوە. ئەمە وایکردوە، کە پۆلێنی جیاواز بۆ کردەکان 
                                                                                بکرێت. بەگشااتی کردە قسااەییەکان بۆ دو جۆری راسااتەوخۆ و ناڕاسااتەوخۆ دابەشاادەبن، وەک لە 

                      خوارەوە ڕونکراوەتەوە:
                                یەکەم/ کردە قسەییە ڕاستەوخۆکان:

                                                                             دو جۆر پۆلێنی باو هەیە، کە بە پۆلێنی )ئوساااااتن و سااااایریق( ناساااااراوە. بە کردەی قساااااەیی           
                                                                    ڕاستەوخۆ دادەنرێن، چونکە راستەوخۆ کاری ڕاپەڕاندنی ئاشکرایان تێدایە.

                                 پۆلێنی ئوستن، بۆ کردە قسەییەکان:
                                           ن، بۆ وانە )محازەرە(کانی ئوساااااتن دەگەڕێتەوە،                                     یەکەم ساااااەرهەڵدانی تیۆری کردە قساااااەییەکا          

   (.    291  :     2٩٩9    پش:  ل                                                                      رونیکردۆتەوە )چۆن کردەکان لە رێگای گوتنەکانەوە ئەنجامدەدرێن( )جرهارد ه
                                                                                  ئوستن کردەکانی قسەکردنی لەسەر بنەمای رۆڵە بەدەستهاتوەکان دابەشی سەر پێنج جۆر کرد.

  Verdictives                  . کردەی بڕیارەکان  1
                                                                        ە کردانە دەگرێتەوە، کە گوزارشااااااات لەو بڕیارانە دەکەن، کە لەالیەن )سااااااوێندخۆر،        ئەو جۆر          

                                                                                     دادوەر، نااااوبژیوان، ...تااااد(ەو دەدرێن. بەاڵم مەرج نییە بڕیااااری کۆتاااایی بن، بەڵکو رێژەیی و 
                                                                        گریمانەیییە، وەکو کردەکانی )هەڵسەنگاندن، نرخاندن، بیرکردنەوە، ... تاد(.

  Executives                 . کردەی بڕیاردان  2
                                                                                ئەو کردانەن، کە گوزارشااات لە بڕیاردان لە بەرژەوەندی کەساااێک، یان شاااتێک دەکەن، یان بە           

  .                                                                          پێچەوانەوە، بۆ نمونە کردەکانی وەک )دەنگدان، قەدەغەکردن، داواکردن، ... تاد(
  Commisives                  . کردەی پەیماندان  3

                            ت، وەک کردەکانی )پەیماندان،                                                       ئەو کردانەن کە قساااەکەر پەیوەسااات بە ئەنجامدانی کارێک دەکا          
                             دانپیانان، رێککەوتن، ...تاد(
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  Behabitive              . کردەی رەوشت  4
                                                                                هەمو ئەو کردانە دەگرێتەوە، کە لە پەیوەنااادییە کۆمەاڵیەتییەکاااانااادا ئەنجاااامااادەدرێن، وەکو           

                                               )سەردانیکردن، سوپاسکردن، سەرەخۆشیکردن، ...تاد(
  Expositives                      . کردەکانی رونکردنەوە  5

                                                                            هەمو ئەو کردانە دەگرێتەوە، کە بەکاااردێن بۆ رونکردنەوەی بۆچونێااک، یااان دەرخسااااااتنی           
نانەوە، ئاگادارکردنەوە، ... تاد( )بڕوانە جرهارد                                                                                           بۆچونێک، بۆ نمونە کردەکانی )سااااااوربون، بیرهێ

  . (   29١  :     2٩٩9    پش:  ل ه
                                پۆلێنی سیریل بۆ کردە قسەییەکان:

    (دا The Speech Acts                     کە لە کتێبەی بەناوی )                                    ساااااایریق بۆچونەکانی ئوسااااااتنی فراوانکرد،          
                                                                     خستییە رو. بەهەمان شێوە کردەکانی بۆ پێنج جۆر دابەشکردوە، بەم شێوەیە:

  Representative               . کردەی نواندن  1
                                                                                      قساەکەر لەم جۆرە کردەیەدا، بارێک دەنوێنێت و وایپیشااندەدات، کە کەشاێکی ئارام یان نائارام           

                                                               ندنە ڕاساااات بێت یان ناڕاساااات. وەکو کردەکانی )پێشاااابینیکردن، خسااااتنەڕو،                        لە ئارادایە. جا ئەم نوا
                رودان، ...تاد(.

  Directives                    . کردەی ئاراستەکردن  2
کارێک هەڵبسااااااتن، وەکو )فەرمانپێکردن،            مدانی                                                                                    ئەم کردانە وا لە گوێگر دەکات، کە بە ئەنجا

                                       ئامۆژگاریکردن، ڕێنماییپێدان، ... تاد(.
  Commissive   ون                  . کردەی پەیوەست ب 3

                                                                                لەم کردانەدا قسااااااەکەر خۆی پەیوەسااااااات دەکات بە ئەنجامدانی کارێک لە داهاتودا، بۆ نمونە           
                                                            کردەکانی وەکو )بەڵێندان، هەرەشەکردن، سوێندخواردن، ... تاد(.

  Expressive                    . کردەی هەستدەربڕین 4
                     شتێک( بۆ گوێگر، وەکو                                                             قسەکەر هەستی خۆی دەردەبڕێت بەرامبەر بە )روداوێک، کەسێک یان          

  .                                                      کردەکانی )پیرۆزبایی، سەرەخۆشیکردن، سوپاسکردن، ... تاد(
  Declaration                  . کردەی راگەیاندن  5

بۆ بە            نی دی، کە وابەساااااااتەی دەوروبەرن،                                                                            ئەم جۆرە کردانە بەوە جیاااادەکرێنەوە لەوا
                     پارتی سااایاسااای، ... تاد                                                                    ئەنجامگەیاندنی ئەم کردانە، پێویساااتە هۆکارەکانی وەک مزگەوت، رێکخراو، 

  . (   2١٩  :     2٩٩9    پش:  ل                                                                          هەبێت. وەکو کردەکانی )بانگەشەکردن، خۆپیشاندان، جاڕدان، ... تاد(. )جرهارد ه
                                دوەم/ کردە قسەییە ناڕاستەوخۆکان

                                                                                      لەو جۆرە رساااااتانەدا بەرچاو دەکەوێت، کە کاری ڕاپەڕاندنیان تێدانییە، بەڵکو هێزی رەوانبێژی           
                                                           زمانی رسااااااتەکە و بەسااااااتنەوەی بە واتای دەوروبەرەوە، جۆری کردەکە                      گوتنەکە، یان بۆتەی رێ

            دیاریدەکات.
                                                                               زۆر جار قساااەکەر بۆ دەربڕینی مەبەساااتەکەی پەنا دەباتە بەر کردەی قساااەیی ڕاساااتەوخۆ. لە           

                                                                                   کردەی قساااەیی راساااتەوخۆدا قساااەکەر بۆ گەیاندنی پەیامەکەی پەنا دەباتە بەر هۆکاری تری وەک 
                                                              ی(، بۆ دەربڕینی هێزی رەوانبێژی گوتنەکە. قسااااااەکەر بەهۆی رسااااااتەکەوە                   )رێزمااانی، ناااڕێزمااان

                                                   مەبەستێک دەردەبڕێت، کە واتای رێزمانی رستەکە نییە. 
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                                                                                  لەم جۆرە رساااتانەدا واتای رێزمانی رساااتەکە مەبەسااات نییە، بەڵکو قساااەکەر مەبەساااتی گەیاندنی 
                                                              پەیامێکی دیکەیە، کە لە واتای رێزمانی رستەکەدا نییە، بۆ نمونە:

                   سێو بەسودە بۆ لەش.
                                    تەیەکی )هەواڵگەیاندن یان پرسیاری(دا  س                                                ئەگەر واتای رێزمانی رستەکە لێکبدرێتەوە، خۆی لە ر          

                                                                                             دەبینێتەوە، بەاڵم بە بەستنەوەی واتای رستەکە بە دەوروبەرەوە، بۆ نمونە لە میواندارییەکدا، واتای 
                       رستەکە بریتی دەبێت لە:

              حەزم لە سێوە.
               سێوەکەم پێبدە.

                                                                             کردەی قسااااااەیی ناڕاسااااااتەوخۆ لە توانایدایە تیمانبگەیەنێ، کە چۆن ئەو رسااااااتانەی هێزێکی           
                                                                                         رەوانبێژییان تێدایە، وەک بەشااااااێک لە واتاکانیان دەتوانرێت، بۆ جێبەجێکردنی کردەیەک بەکاربێن، 

                                                                              وەکو رستەی راگەیاندن، بۆ کردەی )ئاگادارکردنەوە، پێشنیار، فەرماندان، ... تاد(.
    یەم       بەشی سێ

                                                                            شیکردنەوە و لێکدانەوەی دێرە شیعرەکانی ئەی ڕەقیب، بەپێی تیۆری کردە قسەییەکان
        سەرەتا:
                                                                                  ئەم دەقە شیعرییە، ئەگەرچی هەست و سۆزی شاعیرێکە، بەرامبەر نەیارانی نەتەوەکەی، بەاڵم           

     ورد.  ک                                                                                بە تێپەڕبونی کات، بوە بە گوتارێکی سیاسی و مایەی گۆشکردنی نەوە لەدوای نەوەی گەلی 
                                                                               بۆ هەر گوتارێک جا ساااااساااای بێت یان ناساااایاساااای، پێویسااااتە چەند ڕەگەزێک لە ناو گوتارەکەدا 
                                                                                         دەسااتنیشااانبکرێ، کە هەر یەک لەم ڕەگەزانە لێکدانەوەی تایبەتی بۆ دەکرێت، کە بریتین لە ڕەگەزی 

        گوێگر(.   -      قسەکەر   -     ڕوداو   -   کات   -     )شوێن
   "ە ب ی                                         کەرکوک، شوێنی نوسینی دەقە شیعریی "ئەی رەق       شوێن:  -

یاساااااای کوردەکان، خاڵی ملمالنێی نیوان کورد و گەلە                                                                                     ئەم شاااااااارە بە درێژایی مێژوی ساااااا
                          سەردەستەکانی ناوچەکە بوە.

     1٩4٠          کات: ساڵی 
                                                       نوسیوە، ئەو کاتەی لە قۆناغی ناوەندی بوە. کاتێک، سەرەتا       1٠١٩                         دڵدار ئەم شیعرەی لە ساڵی           

                                           ە، هەر بە ئاواز وتویەتییەوە، کە )شااااااێخ حوسااااااێن                                          بۆ چەند هاوڕێیەکی خوێندۆتەوە، یەکێک لەوان
                                                                                               بەرزنجی( بوە. ئەم شیعرە تەنها لە نێوان ئەم هاوڕێیانەی دڵداردا دەمێنێتەوە، تا ڕاگەیاندنی کۆماری 
                                                                                    کوردسااتان و خوێندنی ساارودەکە، وەک ساارودی کۆمار. کاتێک ئەم هەواڵە بە دڵدار دەگەیەنن، کە 

                                               تان، دڵدار جگە لە گریان هیچی دیکەی بۆ ناوترێت                                  شاااایعرەکەت بوە بە ساااارودی کۆماری کوردساااا
   (.  12  :     2٩12  :                  کازم عەبدواڵ تۆفیق )

                                                                                    هەمو ئەو ڕوداوانەی بەسااەر گەلەکەی دڵداردا هاتوە )واتە روداوێکی دیاریکراو نەبوەتە هۆی         ڕوداو:
                          نوسینی ئەم دەقە شیعرییە(.

                                      دڵدار )لەبری نەتەوەی کورد قسە دەکات(.         قسەکەر:  -
                                                              انەی دڵدار بە دوژمن و  داگیرکەری کورد و کوردستانییان دەزانێت.        هەمو ئەو        گوێگر:  -
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                                      شیکردنەوە و لێکدانەوەی دێرە شیعرەکان:
           دێری یەکەم

                                    ئەی ڕەقیب هەر ماوە قەومی کورد زوبان
                            نای ڕمێنێ دانەیی تۆپی زەمان

               رۆنانی دەرەوە:
                                       ەوە، بریتییە لە رستەیەکی هەواڵگەیاندن.                                  واتای ڕۆنانی دەرەوەی ئەم دێرەی سەر          

               رۆنانی ناوەوە:
                                                 ڕۆنانی ژێرەوەی چەند کردەیەکی قسەیی لەخۆ دەگرێت.           
  ی        وە کردە  شاااااە             ، لە ڕوی واتا                         ، کە بۆ بانگکردن بەکاردێت             ڕفێمی )ئەی(یە ۆ                  دەساااااتپێکی دێرەکە، م          

                                         )هەڕەشەکردن و ئاگادارکردنەوە( دەگەیەنێت.
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                                                                     رە شاایعرەکە )رەقیب(ە، لە زمانی کوردیدا بە واتای دوژمن، یان نەیار دێت،                 مۆرفێمی دوەمی دێ          
                                                                                   )بەپیی بااارودۆخی وتنەکە(، بە پێچەوانەی ئەو بۆچونەی، کە دەڵێاات وشااااااەکە عەرەبییە و واتااای 

  (    2٩13  :                                      چاودێر دەگەیەنێت. بڕوانە )جەمال نەبەز
                               کی ناوی پێکدێنن، لە روی واتاوە                                                       ئەم دو مۆرفێمە )ئەی رەقیب(، لە روی رستەسازییەوە فرەیزێ          

                                                                                            گەیاندنی پەیامێکە بە دوژمن، لە هەر کاتێکدا، کە پەیام بدریت بە دوژمن، پەیامێکی توند و هەڕەشااە 
        ئامێزە.
                                                                                    مۆرفێمی سااییەم، بریتییە لە )هەر(، مۆرفێمێکە لە روی واتای پراگماتیکی گوزارشاات لە کردەی           

                    جەختکردنەوە دەکات. 
                                                                  نیوە دێری یەکەم، مۆرفێمی )زوباااان(ە، بەسااااااتنەوەی واتاااای ئەم مۆرفێمە بە              دوا مۆرفێمی          

                                                                                       دەوروبەرەوە، ئەوە ڕون دەبێتەوە، کە زمان لە خەباتی سیاسی نەتەوەی کورددا، هۆکاری هەرە بە 
   .                هیزی مانەوەیەتی

                                                      بەگشتی نیوەدیری یەکەم کردەی )ئاگادارکردنەوەی( تێدایە.
 

          ئاگاداربە
                                   دوژمن + کە قەومی کورد هەر دەمێنێت.                                                                                                                

                  ئاگادارتدەکەمەوە 
     

                                                
             لە هەندێک باردا زمانی کوردی لە "خاک" زیاتر کوردی وەک دیاردەیەکی جیاوازی                                                                        

                                                     ە و پاراساااتوە، ئەگەر کورد زمانەکەی لە دەسااات بدابایە، و                           کولتوری و نەتەوەیی ناسااااندو
                                                                          تەنانەت وەک ئێسااااتاش لەسااااەر خاک و زێدی خۆی بمایەتەوە، بێ شااااک لەمێژبو لە نێوان 

                                                  عەرەب و فارس و تورک" توابۆوە. چونکە گەلی کورد جگە "                        نەتەوە سااەردەسااتەکانی وەک 
  ی                             ەکانی تری جیابکاتەوە. نەتەوە                                                      لە زمانەکەی هیچ فاکتەرێکی بەهێزی تری نییە، تا لە نەتەو

                                                                           کورد لە ئایندا هاوبەشاااااااە لەگەڵ نەتەوەکانی عەرەب و فارس و تورک، بەوەی زۆرینەی 
                                                                            کورد موسااااەمانە، لە ڕەنگی پێساااات و شااااێوەی دەم و چاودا هیچ جیاوازییەکی بەرچا و لە 

      ن یەک  ا                                                                           نێوانیاندا نییە، لە شااێوەی جق و بەرگیشاادا، بە کاریگەری جیهانگیری هەمو نەتەوەک
                                                                            جۆر جق و بەرگ دەپۆشااااااان، ئێساااااااتا لە جیهاندا، جق و بەرگی نەتەوایەتی زۆرتر لە بۆنە 
                                                                          نەتەوەییەکاندا دەپۆشااااارێت. بەشااااای هەرە زۆ ری کولتور و فەرهەنگی گەالنی خۆرهەاڵتی 
                                                                          ناوەڕاستیش تێکەڵ و هاوبەشە، وەک ڕونیشە تا ئێستاش کورد خاوەنی سەروەری خاکی 

                                                     ارێزەر و ناسااااااانامەی نەتەوی کوردە و لە خاک زیاتر کۆمەکی                        خۆی نییە، کەواتە زمان پ
  :       2٩٩١                 بێهزادی خۆشاااحاڵی: (  .                                                 پێکردوە تا وەک نەتەوەیەک ناسااانامەکەی لە دەسااات نەدات

2١2   .)   
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                                                                                      لە نیوە دێری دوەمدا فرەیزەکانی )دانەیی تۆپی زەمان( هەیە، کە ئاماژەیە، بە باشااااااترین چەکی       
                      انی دەکات و دڵنیاییان                                                                         جیهان، لەو سااەردەمەدا. بەم لێکدانەوەیە، ڕوندەبێتەوە، کە دڵدار رو لە دوژمن

                                                                            دەداتێ، کە بە باشترین چەکی سەردەمیش نەتەوەی کورد لەناوناچێت و هەر دەمێنێت. 
                                                                                     دڵدار لەم دێرە شاااااایعرییەدا، لە نیوەی یەکەمیدا ئاگاداری دوژمنانی نەتەوەکەی دەکاتەوە، کە           

                ەوە(یە و هاوکات                                                                     نەتەوەی کورد، یان کورد زمانان ماون، کە ئەمە کردەی قسااااااەیی )ئاگادارکردن
                                                                                     کردەی )شاااانازیکردن(یشاااە، لە نیوەی دوەمیشااادا کردەی قساااەیی )دڵنیایی( تێدایە، کە بۆ داهاتوش 

                             دڵنیایی دەدات، لە مانی کورد.
          دێری دوەم

                              ئێمە ڕۆڵەی رەنگی سور و شۆڕشین
                            سەیریکە خوێناوییە ڕابردومان

                      تی رێزماانی رسااااااتەکەش لە                                                      لەم دێرەدا کردەی بیرهێناانەوە ئااراسااااااتەی دوژمن دەکاات. کاا          
                                                                                      نیوەدێری یەکەم کاتی ئێستا و نیوەدێری دوەم کاتی ڕابردودایە. جگە لە کردەی سەرەکی رستەکە 

                                                                              )بیرهێنانەوە(، کردەیەکی تریش وەک ئاماژەی شانازیکردن بە نەتەوەکەیەوە دەبینرێت.
           دێری سێیەم

                                ئێمە رۆڵەی میدیا و کەی خوسرەوین
                         دینمانە ئاینمانە نیشتمان

                                       ئااگاادارکردنەوە(ی تێادایە. بە جۆرێاک بیری    –                                           لە نیوە دێری یەکەمادا کردەکاانی )بیرهێناانەوە           
                                                                                          دوژمنی دەهێنێتەوە، کە لە ڕابردوشااادا هەوڵی لەم شاااێوەیەتداوە، بەاڵم دەبێ ئاگاداربی و لەبیرتبێ، 

   ان      نیشااااااتم                          ئایین( و یەکسااااااانکردنیان بە    –                                                  کە هەردەمێین. لە نیوەدێری دوەمدا مۆرفێمەکانی )دین 
                               وە، ئەم کردە قسەییانەی تێدایە: ە                                                       هەیە، لە کاتی بەستنەوەی واتای ئەم نیوە دێرە بە دەوروبەر

                     . کردەی هەستدەربڕین. 1
                      . کردەی دوپاتکردنەوە. 2
                  . کردەی بەستنەوە. 3

                                                                                    دڵدار لە هەر سااێ کردەکاندا، هەسااتی نەتەوەی کورد بۆ دوژمنانی دوپاتدەکاتەوە، کە نەتەوەی           
                                                                        ەساااتەی نیشاااتمانەکەیەتی لە پێشااای هەر شاااتێکی دیکەدا، هاوکات بەساااتنەوەی دیاردەی         کورد واب

                                                                                             نیشتمانی بونی ئیمپراتۆریەتی میدییەکانە، کە چۆن نیشتمانی بون لەالیان پێش ئاینداربونیان بوە، با 
                                                         ئاینی زەردەشتییەوە )کە ئەو کات ئاینی زۆرینەی خەڵکی بوە(.

                                                          ە(، کە بە وشەی )ئاینمان(ەوە لکاوە، گوزارشت لە جەختکردنەوە                             لە ڕوی واتاییشەوە، مۆرفێمی )          
                                                                                         دەکات. ئەگەر بێت و مۆرفێمی )هەر(ی لەگەڵدابێت، وەک لە هەندێک سەرچاوەدا ئاماژەیان پێکردوە، 

                                ئەوا جەختکردنەوەکە زیاتر دەبێت.
            دێری چوارەم

                                کەس نەڵی کورد مردوە کورد زیندوە
                           زیندوە هیچ نانەوێ ئااڵکەمان

                                                                                         لەم دێرەشدا کردەی قسەیی )ئاگادارکردنەوە(ی تێدایە. لە نیوە دیری یەکەمدا ئاگادارکردنەوەکە،           
                                             بۆ ئێستایە، و لە نیوەدێری دوەمدا بۆ داهاتوە.
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            دێری پێنجەم
                                چەند هەزار الوانی کوردی نەڕرەشێر
                                 بوون بە قوربانی و هەمویان نێژران

                                             ستەیەکە، کە تەنها کردەی قسەیی )بیرهێنانەوە(ی                                        ئەم دێرە شیعرە بە هەردو نیوە دێرەکەی، ر          
                                          تێدایە، کاتی رودانی کاری رستەکەس رابردوە.

           دێری شەشەم
                           الوی ئێستاش حازر و ئامادەیە

                             جانفیدانە جانفیدانە جانفیدان
                                                                           کردەی قسەیی لەم دێرەدا، بریتین لە کردەکانی )ئاگادارکردنەوە و جەختکردنەوە(.          
                                                              ردەی ئاااگااادارکردنەوەی تێاادایە. نیوەدێری دوەم کردەی جەختکردنەوەی                 نیوەدێری یەکەم ک          

                                                                                     تێدایە، بەشااااااێوەیەکی بەرفراوان، وەک لەدوپاتبونەوەی وشااااااەی )جانفیدا( دەبینرێت. بەهۆی بونی 
                                                                                       مۆرفێمی )ە( لە دوای مۆرفێمەکانی )جانفیدا(، کاتی رودانی کارەکەمان پیشااااااااندەدات لە ئێسااااااتا و 

           داهاتوشدا.
              دێری حەوتەم

                                الوی کورد هەڵسانە سەرپێ وەک دلێر
                                 سا بە خوین نەقشی ئەکەن تاجی ژیان

                                                                                لەم دێرەدا، کردەی قساااەیی )هەرەشاااەکردن(ی تێدایە، کە لە مۆرفێمەکانی )هەڵساااانە ساااەرپێ،           
                                                                                          دلێر، خوێن( دەبینرێن. ئەم هەرەشەکردنە، لە ئێستاوە دەستپێدەکات و بۆ ئایندەش بەردەوامدەبێت.

            دێری هەشتەم
                               ەس نەڵی کورد مردوە کورد زیندوە ک

                           زیندوە هیچ نانەوێ ئااڵکەمان
                                                                                         لەم دێرەشدا کردەی قسەیی )ئاگادارکردنەوە(ی تێدایە. لە نیوە دیری یەکەمدا ئاگادارکردنەوەکە،           

                                             بۆ ئێستایە، و لە نیوەدێری دوەمدا بۆ داهاتوە.
                               ات، کە هەڵگرانی ئاااڵی کوردبون و                                                      دوباارەکردنەوەی ئەم دێرە لە کۆتااییادا، دڵنیاایی ئەوە دەد          

                       کوردزمانان هەر دەمێنن.
                                                                                    ئەو کردانەی کە لە شیکردنەوە و لێکدانەوەی دەقە شیعری )ئەی رەقیب(دا هاتوە، بریتین لە:

                         . کردەی ئاگادارکردنەوە:  1
                                                                                        پەیوەستە بە زانیاری قسەکەر. گوێگر ئاگاداردەکاتەوە و زانیاری پێدەبەخشێت و داوا لە گوێگر          

                                            دەکات، بەپێی پێویستی کردەکە هەڵسوکەوت بکات.
                  . کردەی دڵنیایی:  2

                                                                              لەم جۆرە کردەیەدا قساااااەکەر گوێگر دڵنیادەکاتەوە، کە ساااااورە لەساااااەر پەیمانەکەی خۆی، و           
                          نایەوێت سازشی لەسەر بکات.

                      .  کردەی بیرهێنانەوە: 3
                             ە، بە مەبەسااااتی گلەییکردن یان                                                      قسااااەکەر هەوڵدەدات کۆمەڵێک زانیاری بە بیر گوێگر بهێنێتەو            

              شەرمەزارکردن.
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                     . کردەی هەرەشەکردن:  4
                                                                               لەم جۆرە کردانەدا قسااەکەر بااڵدەسااتی خۆی بەسااەر گوێگردا دەسااەپێنێ و هەوڵدەدات گوێگر           

                                                                                      ملکەچی داوا و مەبەستەکەی خۆی بکات. مەرجی سەرکەوتنی ئەم کردەیە، بریتییە لە جێبەجێکردنی 
          هەرەشەکە.

           ستدەربڕین:          . کردەی هە 5
                                              قسەکەر هەستی خۆی دەردەبڕێت بەرامبەر بە گوێگر.          

                     . کردەی جەختکردنەوە: ٦
                                                               قسەکەر جەخت لەسەر ئەو بەڵێنەی خۆی دەکاتەوە، کە بە گوێگری داوە.          

                   . کردەی پەیماندان: ٧
     بێت. ە                                                                               قسەکەر پەیمان بە گوێگر دەدات، کە لە ئێستا و داهاتودا، پەیوەستی پەیمانەکەی خۆی د          

                  . کردەی بەستنەوە: ٨
                                                                                    قسااەکەر هەوڵدەدات، دو روداو یان دو دیاردە بەیەکەوە ببەسااتێت، کە یەکێکیان نمونەی بااڵیە           

                  بۆ ئەوەی دیکەیان.
                                                                                     ئەمانەی کە لەساااەرەوە باساااکران، تەواوی ئەو کردە قساااەییانەن، کە لە دەقە شااایعری ئەی ڕەقیبدا 

        هاتون. 
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       ئەنجام
                                            ینەوەیە، ئەم ئەنجامانەی خوارەوەی لێکەوتەوە:               کۆتایی ئەم توێژ          

                                                                                    . ئەم گوتارە لە شاااێوەی دەقێکی شااایعریدایە و وەک پەیام ئاراساااتەی دوژمنی نەتەوەیەک کراوە،  1
                                                                                    سروشتی ئاراستەکردنی پەیامی بۆ دوژمنیش سروشتێکی هەرەشە ئامێزە، بۆیە پەیامەکان پەیامی 

       توندن.
                                     مارەی کردەکانی بەم جۆرە بەکارهێناوە:                                   .  لە شیکردنەوەی دەقەکەدا دەرکەوت ژ 2

 چەند جارەی دوبارەبونەوەیان جۆری کردەکان
 ٦ کردەی ئاگادارکردنەوە
 3 کردەی جەختکردنەوە
 3 کردەی بیرهێنانەوە
 2 کردەی هەرەشەکردن
 2 کردەی شانازیکردن

 1 کردەی دڵنیاییکردنەوە
 1 کردەی هەستدەربڕین

 1 کردەی بەستنەوە
                                                                    ەرنجاادان لە ژمااارەی کردەکااان، دەردەکەویاات، کە زۆرترین مەبەسااااااتی نێرەر، بۆ     بە ساااااا          

                                                              ئاگادارکردنەوەی وەرگرە، لەوەی کە بەپێی پێویست هەڵسوکەوت بکات.
                                                                                     . کردە قساااەییەکانی دەقە شااایعری "ئەی رەقیب"، لە کات و شاااوێن و دەقی تردا دوبارە بونەتەوە،  3

                                             هیچ دەقێکی تر ئەوەناادەی "ئەی رەقیااب"، نەبوە بە                                          بەاڵم کاااریگەری ئەویااان نەبوە، بەهۆی ئەوەی
                      پەیامی نەتەوەیی کورد.

                                                                                     . ئەم دەقە شاااااایعرییە هیچ جۆرە بێ باوەڕی و بە کەم سااااااەیرکردنێکی ئاینی تێدانییە، بە بەڵگەی  ١
                                                                                 ئەوەی لەم دێرەدا کە باساااااای ئاین دەکات، کردەی قسااااااەیی )بەسااااااتنەوە( هەیە، کە ئاماژەیە بە 

                                                                نەتەوەی کورد بە سااەردەمێکی مێژوییەوە )ئیمپراتۆرییەتی میدییەکان(،                        بەسااتنەوەی دۆخی ئیسااتای
                                                                    و ئاینەکەیان، کە لەنێویدا نیشتمان و خاک پیرۆزترە لە هەر شتیکی دیکە.
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 ملخص البحث
                                     رەقيب( في ضااااوء نظرية الفعق الكالمي ( ،      ئەی                              وم ب)التحليق التطبيقي لقصاااايدس )               هذا البحث الموساااا

                                                                                        دراسة تطبيقية ، ومحاولة لتحليق النص الشعري والنشيد الوطني )ئەى رەقيب( ، وذلك بحسب الفعق 
                                                                                           الكالمي ، وقد قام البحث على لساااااس البنية الفعلية للكالم وفعق توجيه الرسااااالة ، وحاول بيان تأ ير 

   .       إليه   ل   ٔ        والمرس   ل   ٔ               ثير لدى المرس   الم
                                                  يتكون البحث من مقدمة و ال ة فصول وعلى النحو اآلتي :

                                                                                    في الفصااق األول تطرق البحث إلى علم التطبيق ولهميته في تحليق النصااوص ،وفي فقرس من فقرات    -
                                                                                   الفصق تناول بيان المصطلح ولهمية الخطاب وعناصر الخطاب ، م  مقارنة بين النص والخطاب.

                                                                               وخصااااص الفصااااق الثاني لدراسااااة نظرية الفعق الكالمي ،  ودورها في تفسااااير الرسااااائق المؤطرس    -
                                                                              بالخطاب وتحليلها ،، وكذلك بيان نوعية الفعق الكالمي بحسب تصنيفي لوستن وسيريق . 

                                                                                      وفي الفصق الثالث حاولنا تسليط الضوء على األفعال الكالمية في النصوص واألبيات الشعرية )ئەى    -
                                                                                       ( كخطاب قومي بالنقد والتحليق ، وفي هذا القسم حاولنا تحديد معظم االفعال الكالمية في لبيات      رەقيب

                                  و في اآلخیر تم اسااتعرام آهم النتائج                                                     النص الشااعري ، واتجاه األفعال وتأ ير الخطاب وتوضاايحه.  
 .                      التي تمخص عنها الدراسة

 
Abstract 

“A Pragmatics Analysis of the poetic text (Ay Reqib - ئ ی ڕەقیب         ) according to the Speech 
Act theory” is the title of a pragmatics research, and an attempt to analyze the poetic text 
and script of the national anthem (Ay Reqib - ئ ی ڕەقیب         ) in the light of the Speech Act 
theory. The study relies on the two bases of the act of speaking and the act of directing 
the message, and it attempts to show the effect and the interacting influence of the 
message on the sender and receiver.  
The research comprises an introduction and three sections as follows:  
 In the first section, the principle of pragmatics and its significance in text analysis is 
demonstrated. Regarding other aspects, discourse terminology and discourse 
significance are also addressed and discourse categories are identified as well as the 
comparison between text and discourse. 
 The second section is devoted to discuss the Speech Act theories and their roles in 
interpreting and analyzing the messages which fall under the framework of discourse 
analysis. The type of Speech Acts, based on Austin and Searle classification, is also 
presented in the section.  
 The third section is devoted to work on analyzing those speech acts which are found 
between the lines of the poetic text (Ay Reqib - ئ ی ڕەقیب         ). As a nationalistic discourse, it 
is put under the light of a critical, precise analysis. In this section, it is also attempted to 
identify all the speech acts found in between the lines of the poem and to explain the 
speech direction and the influence of the message.   
Finally the conclusions are put forth. 

 

 

 

 

 

 

 

 


