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پوخته

توێژينهوهكــه بهناونيشـ فـا� (پڕاگماتيــیك فهرههنگـ يـى ههمبهربــه ســيمانتيیك فهرههنگـ يـى) ،لــه ســنورى دوو بهشــداو بهپـ ي �ـى ڕێبــازى (پهسـ فـى
ف
ـانكرد� ئــهو گۆڕانــه واتاييانــهى لــه چێــوهى پڕاگماتيــیك
ـيكار�)ى ،ئهنجامــدراوه .توێژينهوهكــه بهگشـ تـى تيشكدهخاتهســهر دياريكــردن و دهستنيشـ
شـ ي
ف
ـيمبوو� فۆڕمــه واتا_گــۆڕاوهكان ،چاوهڕوانك ـراو و پێشــبينييكراو دهبێــت ،ئهمــهش هــۆكارو
فهرههنگيــدا ڕوودهدهن ،لهوهشــهوه ئهگــهرى بهلێكسـ

ف
كى
نگى و پڕاگماتيیك فهرههنگيدا ،كه تهوهرى ســهره ي
ڕێخۆشــكهر دهبێت له دياريكردن و خســتنهڕووى خاڵه جياوازهكا� نێوان ســيمانتيیك فهرهه ي
توێژينهوهكــه پێكدههێـ ف ف
ـ�.

ُ
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عجميــة وعلــم
الم
المعجميــة ُمتعلقــة
داوليــة
ـىم) ُمحاولــة لوصــف
هــذا البحــث الــذي يحمــل عنــوان (الفــرق بـ يـ�
ي
ّ
ُ ِّ
ّ َّ
والت َّ
َّ
َّ
ف
ف
ـىم
داوليــة
بتغيـ يـ� المعــى ،مــع توضيــح الفرضيــة المعجميــة ،هــذا مــن ناحيــة ،ومــن ناحيــة أخــرى حــدد خــط االختــاف بـ يـ� علــم الداللــة المعجـ ي
ّ
ً
ـ�ُ :خ ِّصــص الفصــل َّ
الداللــة ُ
َّ
المعجـ ّ
المعجميــة .ولــذا يتكــون البحــث مــن فصلـ ي ف
األول ،لتحديــد إطــار علــم
ـىم ُمرتبطــا بـ شـرط حقيقــة الوحــدات
ي
َّ ف ُ
ً
َّ
ف
ُ
َّ
الت َّ
َّ
َّ
ف
المعجميــة وتحليلهــا ،مــع شرسح تغيـ يـ�
داوليــة
ـا� ،خ ِّصــص لعــرض
المعجميــة ،فضــا عــن إب ـراز كيفيــة حــدوث التغايـ يـ� ي� المعــى .والفصــل الثـ ي
ف َ ً
ف
ـا�).
المعــى وفقــا ل ـ (توســع وتضييــق المعـ ي

Abstract
This research is entitled )The difference between Lexical Pragmatics and Lexical- Semantics(. It is an attempt
to describe Lexical Pragmatics related to change meaning, Later lexicalization hypothesis of them were illustrated. Thus, determine the difference line between Lexical- Semantics and Lexical Pragmatics. The research
consists of two chapters, the first chapter, specialize in determining of Lexical- Semantics domain related to
truth condition of lexemes and in the second chapter, the principles were shown which are the mechanism of
producing Lexical Pragmatics, in which change meanings according to )expanding and narrowing( and analyzring.
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ن
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كليلهوشه:مه ج
واتا�،تهسككردنهوه
ىواتا�،پڕاگماتيىكفهرهه ی
ر�ڕاستهقينه،سيمانتيىكفهرهه ی
ی
نگ�،فراوانكرد� ی
ف
ـنكرد� پڕاگماتيــیك
ئــهم توێژينهوهيــه بهناونيشـ فـا� (پڕاگماتيــیك فهرههنگـ يـى ههمبهربــه ســيمانتيیك فهرههنگـ يـى) ،لهاليهكــهوه ههوڵێكــه بــۆ پهسـ
ف
ـانكرد�
فهرههنگـ يـى پهيوهســت بــهو گۆڕانــه واتاييانــهى تێيــدا ڕوودهدهن ،پاشــانيش گريمانــهى بهلێكســيمبوونيان ،لهاليــهىك ديكهشــهوه ،دهستنيشـ
ڵ
هێــى جياكهرهوهيــه لهنێــوان ســيمانتيیك فهرههنگـ يـى و پڕاگماتيــیك فهرههنگيــدا .بۆئــهوهش ،توێژينهوهكــه لــه دوو بهشــداو بهپـ ي �ـى ڕێبــازى (پهسـ فـى

شــيكار�) ئهنجامــدراوه .بــه ش� يهكــهم ،تايبهتهبــه دياريكـ ف
ـرد� چێــوهى ســيمانتيیك فهرههنگـ يـى پهيوهســت بــه مــه جر� ڕاســتهقينهى لێكســيمهكانهوه،
ي
ف
ش
كى تويژينهوهكهيــه ،بــۆ نيشــاندان و
دواتــر خســتنهڕووى چۆنيهتـ يـى ڕوودا� گۆڕانــه واتاييــهكان تێيــدا .بــه� دووهميــش ،كــه تــهوهرى ســهره ي
شــيكردنهوهى پڕاگماتيــیك فهرههنگــى تهرخانك ـراوه ،تێيــدا گۆڕانــه واتاييــهكان بهپـ �ـى (فراوانكـ ف
ـرد� واتـ يـا� و تهســككردنهوهى واتـ يـا�) ڕاڤهك ـراون.
ي
ي
ف
نموونــهو بهڵگــه ف
كا� توێژينهوهكــهش ،لهزمــا� ئاخاوتـ فـى ڕۆژانــهى شــێوهزارى ســلێمانييهوه وهرگـ يـ�اون و تاقيكراونهتــهوه.

ىسيمانتيك�
1/1وشهپهيوهستبهواتاوه_وشه
ی
گ
وشــه ف
كا� هــهر زمانێــك ،وهك لێكســيم لهنــاو فهرههنــیك ئاوهزييــدا گهنــج و تۆمارك ـراون ،بهوپێيــهش ههريهكهيــان خــاوه ف� واتــاى فهرههنگـ يـى
_لێكســيكى_ و كرۆكهواتــاى دياريك ـراو و تايبــهت بهخۆيانــن .لهمــڕووهوه "واتــاى فهرههنـ گـیك واتــاى كاتهگۆرييــه /پۆلــه ڕهگــهزه ك ـراوه ف
كا� >>نــاو،
ي
گ
ـو� ،بــهرىك دووهم)30 ،2009 ،
ئاوهڵنــاوو ئاوهڵكــردارو كــردار<< دهگرێتــهوه ،كــه لــه فهرههنگــدا ديارييك ـراون( ".مهحـ ي
ڕ� دياريكـ ف
واتــاى فهرههنگــى ،وابهســتهى ئــهو زانيارييــه واتاييانهيــه ،كــه خــودى وشــهكان لهبنهڕهتــدا ههيانــه ،ئهوانيــش لــه �
ـرد� ژمارهيــهك لــه
ي
ي
نيشــانهى واتاييــهوه دهنارسێنــهوهو واتــاو نــاوهڕۆىك وشــهيان پێپهســندهكرێت ،بــهوهش "لێكســێمێك لــه �
ڕ� كرۆكهواتــاوه لهنــاو كۆمهڵــه لێكســێمهكاندا
ي
گ
ف
ف
ت
ـار� لهبــارهى
ـو� ،بــهرىك دووهم .)74 ،2009 ،كهواتــه ئاخێــوهرى زمــان بههــۆى ههبــوو� زانيـ ي
بــه جيهــا� يــان دنيــاى دهرهوهوه بهســ�اوه"( .مهحـ ي
كرۆكهواتــاى فهرههنگـ يـى وشــهوه پهيوهســت بــه نيشــانه واتاييهكانيانــهوه ،دهتوانێــت دهسـ تـى بــه واتــا بنهڕهتييهكــهى وشــه بــگات و بهدروسـ يـتى
ـد� واتـ يـا�  Semantic dimensionناودهبرێــن و بههۆشــيانهوه
بهكاريبهێنێــت( .ئــهو نيشــانه واتاييانــهى نێــو توخمــه فهرههنگييهكانيــش ،بــه ڕهههنـ ي
گ� ي�])( .عــزوز)74_72 ،2002 ،
ـاواز� نێوانيــان دهنارسێنــهوه ،وهك [ ±زينــدوو± ،مــرۆڤ ± ،ڕهگــهز ±،هاوســهر ي
ـۆ� و جيـ ي
ناوكـ ي
ـار� توخمهكانــدا بــۆ
ههمــوو ئــهو نيشــانه واتاييانــهش ،كــه پهيوهســت بــه كڕۆكهواتــا فهرههنگييهكــهى وشــهوه دياريدهكرێــن ،لــه دهروازهى زانيـ ي
پهســنكردن و خســتنهڕووى اليهنــه ســيمانتيكييهكهى وشــه ،ههڵدهگ�ێــن ،كــه دواتــر لــه �
ـۆژ� و دروســته
ي
ڕ� دهربــڕراوه زمانييــهكان (دروســته مۆرفۆلـ ي
ي
سينتاكســييهكان)هوه ،ســيمانتيكييانه ده ف
نوێ�ێــن و بهرجهســتهدهكرێن.
نگ�
2/1چێوهىسيمانتيىكفهرهه ی
خســتنهڕووى زانيارييــه ف
كا� ســهرهوه پهيوهســت بــه واتــاى فهرههنگـ يـى وشــهوه ،بــهرهو (ســيمانتيیك فهرههنگـ يـى_ )Lexical Semantics
ئاڕاســتهماندهكات ،چونكــه وهك ئامــاژهى پێــدرا ،واتــاى وشــه لــه �
ڕ� چهپكێــك نيشــانهى واتـ يـا� دياريكـراوهوه زانـراو و چهســپيوه ،كــه بــه (ســيمانتيیك
ي
فهرههنگى) لێكدهدرێتهوهو ڕاڤهدهكرێت .هاوكات "ســيمانتيیك فهرههنگى ،لێكۆڵينهوهى �پ�هوبهندانهى واتايه پهيوهســت به تايبهتمهندييهكا�ف
ي
ي
يڕ
وشــهوه" (( ،95 ,2006, ,CRUSEئهمــهش ســهلمێنهرى ئــهو ڕاســتييهيه ،كــه وشــهكان بــه تــهواوى ئــهدگارو تايبهتێتييــه ســيمانتيكييهكانيانهوه ،لــه
ســنورى ســيمانتيیك فهرههنگيــدا لێياندهكۆڵرێتــهوه.
لهاليــهىك ديكهشــهوه ،تيشكخراوهتهســهر ئــهو بابهتــه ســهرهكييانهى ،ســيمانتيیك فهرههنگـ يـى ،خــۆى پێيانــهوه خهريكــدهكات و لــه چهنــد خاڵێكــدا
خراونهتــهڕوو .بڕوانــه( :حهمهكهريــم)70 ،2015 ،
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ف
دانا� ت
باش�ين شێوهى واتاى وشهيهك.
.1چۆنيه يتى
ي� ش
ف
هاوب�و دژيهك و گرتنهوه.
جێنشيى ،وهك
واتا�
ند� ي
.2پهيوه ي
ف
كنشيى.
واتا� ته
ند� ي
.3پهيوه ي
.4ئهو وهچه پێكهاتانهى ،له پێكهاته سهرهكييهكهوه دروستدهبن.
ف
ف
ڕبوو� كات.
.5
گۆڕيى واتاى وشه بهتێپه
ف
تف
خواس�.
واتا� ،وهك خوازهو
.6فراوانبوو� ي
ســيمانتيیك فهرههنگـ يـى ،بهشــێكه لــه واتــاى وشــه ،ياخــود لهنێــو واتــاى وشــهدا چوارچێوهبهنــد دهكرێــت ،بهمپێيــه لێكۆڵينهوهيــه لــه ههمــوو ئــهو
چهمكانــهى لهژێــر ناوێكــدا كۆدهكرێنــهوه ،هــهروهك ههمــوو ئــهو وشــانهى لــه زمانــدا ههڵگــرى چهمكــن( .ئهحمــهد .)33 ،2013 ،لهمــهوه (چهمــك)
گ
گ
ڵ
كى لێكۆڵينــهوه لــه بــوارى ســيمانتيیك فهرههنگيــدا ههژماردهكرێــت ،بــهو واتايــهى" ،ســيمانتيیك فهرههنــیك ،ڕۆ� گرنــیك ههيــه لــه
بــه يهكــهى ســهره ي
گهيانـ ف
ـد� چهمكهكانــدا" (حهمهكهريــم)71 ،2015 ،
ئــهوهى زمانهوانـ فـا� بــوارى هێمالــۆژ� ئاماژهيــان پێكــردووه ،ئهوهيــه ،كــه بــۆ ههمــوو هێمايــهىك زمانــى ،مــه جر� ههبـ ف
ـوو� هــهردوو ديــوى فــۆڕم
ي
ي
و واتــا /چهمــك لهئارادايــه ،بهجۆرێــك "فــۆڕىم هێمــا بــه ج �
� >>نــاوهرۆىك هێمــا<< فۆڕمێــیك بۆشــه -توێكڵــه وشــهيهكه .فــۆڕىم ناوهرۆكيــش بــه ج �
�
گ
ف
ف
ـو� ،بــهرىك يهكــهم .)79 ،2009 ،بــهوهش ،ئــهو كاتــه
>>دهربڕيـ يـ� /عيبــاره<< ،يهكهيهكــه ،بــۆ ناولێنــان لهبارنييــهو ناتوانرێــت نــاوى لێب�ێــت( ".مهحـ ي
ڵ
دروســتهيهىك دهنگـ يـى بــه هێمــا دادهنرێــت ،كــه پهيــكا� چهمــك و يب�ێــیك دياريكـراو بێــت لــه زمانــدا .چهمكيــش ،تــهواوى ئــهو زانينانــه دهگرێتــهوه ،كــه
بهدياريك ـراو� لهبــارهى وشــهيهكهوه لــه ئــاوهزى ئاخێــوهردا هــهن و ههڵگـ يـ�اون ،هــهروهك زانـ ي ف
ـ� و زانيارييمــان لهســهر واتــاى فهرههنگـ يـى وشــهيهك
ي
ـد� لهنێــوان خــودى وشــهكهو واتاكهيــدا
ـد� ئاماژهبهنـ ي
پهيوهســت بــه ســيمانتيیك ئاماژهبهندييــهوه ،دهربــڕى چهمــیك وشــهكهيهو بههۆشــيهوه پهيوهنـ ي
دروســتدهبێت.
ســهربارى ئــهو بۆچوونــهى ســهرهوه ،پهيوهســت بــه چهمكــهوهو لهســهر ئاسـ تـى زمانــهكان بهگشـ يـتى ،ئــهوه خراوهتــهڕوو ،كــه "هــهروهك چــۆن لــه
زمانــدا زۆر چهمــك هــهن لــه دروســتهيهىك فۆنهتيكيــدا ده ف
نوێ�ێــن ،دهكرێــت زۆر چهمكيــش ههبــن ،كــه كتومــت پهيــكاڵ بــه دروســتهيهىك فۆنهتيــیك،
ـد� ئاخێــوهر فا� زمانــه جياوازهكانــهوه ههيــه لــه
ـاواز� كهلتــوورو يب�كردنــهوهو ئاوهزمهنـ ي
ـد� بــه جيـ ي
نهبــن" (ئهحمــهد .)33 ،2013 ،ئهمــهش پهيوهنـ ي
گ
ـ� و فۆڕمداڕشـ ف
پڕۆســهى ههڵگواسـ ت ف
ـتى چهمكهكانــدا ،ئــهم جياوازييــهش ،دهتوانرێــت بهڕوونـ يـى لــه بــهراوردى فهرههنــیك زمانهكانــدا بهديبكرێــت.
ف
ر� ،يــان ناپهيكاڵبــوو� فــۆرم و واتــاى دروســتهى زمانـ يـى لــه زمانێكــهوه بــۆ زمانێــیك ديكــه چێكــردووه .بــۆ نموونــه ئــهو وشــانهى
هــهر ئهوهشــه نابهرامبــه ي
� دروســتهو فــۆڕىم فهرههنگيـ ي ف
لهزمـ فـا� كورديــدا چهمكيــان هــهن و ج �
ـ� ،كهلێـ فـى وشــه ي�_فهرههنگييان دروســتكردووه ،بۆيــه دروســتهى فۆڕمهكانيــان
لــه زمانـ فـا� ديكــهوه وهردهگ�ێــن و بهكارده ف
ـ�_  ،/ Quarantineلــه بنهڕهتــدا بــه واتــاى جياكردنــهوهو دابڕكـ ف
هێ�ێــن .بــۆ نموونــه وشــهى /كهرهنتـ ي ف
ـرد�
ي
ڵ
نهخــۆش دێــت لهكهسـ فـا� تهندروســت بــه مهبهسـ تـى ڕێگريكــردن لــه ب�وبوونــهوهو تهشهنهســه ف
ند� نهخۆشــييهكه ،ههروههــا وشــهى /بايكــۆت_
 ،/boycottكــه چهمكهكــهى ،بڕيـ فـى پهيوهنــد� ،يــان قهدهغهكـ ف
ـرد� مامهڵهيــه لــه هــهر بوارێكــدا.
ي
جـ �ـى ســهرنجه ،ئــهو چهمكانــهى ئاماژهيانپێــدرا ،لــه زمـ فـا� كورديــدا هــهن ،بــه ڵ�م دروســتهيهىك دهنگييــان بــۆ دانهڕێــژراوه ،بۆيــه ســوود لــه زمــا�ف
ي
ئينگلـ ي فـ� ي� وهرگـ يـ�اوهو بههۆيــهوه بۆشــاييه دروســتهييهكهى پ �
ـاواز� ڕووبــهرو چێــوهى فهرههنگـ يـى نێــوان
ـد� بــه جيـ ي
� پڕكراوهتــهوه ،ئهمــهش پهيوهنـ ي
هــهردوو زمانهكــهوه ههيــه.
3/1مه ج
ر�ڕاستهقينهىوشهلهسيمانتيىكفهرههنگيدا
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ف �
�
ت
پ�هوبهندانهى واتاو ناوهڕۆىك دهربڕراوه زمانييهكانهوه خهريكدهكات.
پ�هوێیك زانسى زمانهو خۆى به لێكۆڵينهوهو ڕاڤهكرد� ي ڕ
سيمانتيك وهچه ي ڕ
ـيمانتيكى ،لێكۆڵينــهوه لــه واتــا ،بــه كڕۆكهواتــاو مــه جر� ڕاســتهقينهى زمانــهوه پهيوهســتدهكهن.
ههندێــك لــه زانايـ فـا� بــوارى لێكۆڵينــهوهى سـ
ي
ڵ
 ،( )212 ,1997 ,Akmajian, & Demersتێيدا ،هه ف
بوو� مه جر� ڕاستهقينه  truth Conditionى وشه ،به هێى جياكهرهوهى سنورى نێوان
ف
واتــاى ســيمانتيیك و پڕاگماتيكـ يـى ،دادهنـ ي� ف
ـ� .لهوڕووهشــهوه" ،پڕاگماتيــك گشــت واتايــه /واتــا گشــتهكهيه بــه ج �
ـو�،
� مهرجــهكا� ڕاسـ يـتى_ پێــكان" (مهحـ ي
گ
بــهرىك دووهم ،)235 ،2009 ،ئهمــه پێماندهڵێــت ،پڕاگماتيــك ههڵگــرى واتايــهىك داب ـڕاوه لــه مــه جر� ڕاســتهقينهى بهكارهێنانــه ســيمانتيكييهكهى
وشــه ،بــهوهش نابێتــه مــهوداى نوانــدن و نيشـ ف
ـاندا� بههــاى ڕاســتهقينهى توخمــه فهرههنگييــهكان وهكئــهوهى لــه دونيــاى ڕاسـ تـى و ڕاســتهقينهدا
هــهن و زان ـراون و دركيانپێدهكرێــت ،بهڵكــو لهبهرامبــهردا مهرجــه ف
كا� بهكارهێنــان ،وهك پێــوهرى ســهرهىك و بنهڕهتـ يـى نێــو مــهودا پڕاگماتيكييهكــه
تاقيدهكرێنــهوهو كاريانپێدهكرێــت.
ف
ـێتى)و /مشــار/
لــهم ڕوانگهيــهوه /شــاخ /بههــۆى بــوو� بههــاو مــه جر� ڕاســتهقينهى (به ي
رزێتى)يــهوه دهنارسێتــهوه/ ،ڕهشــكه /بههــۆى (ڕهشـ ي
بههــۆى ي ش
وزێتى)يهوه.
(ت�ێتـ يـى)و /گيــا/ش بههــۆى مــه جر� ڕاســتهقينهى (ســه ي
ف
ـانكرد� مــه جر� ڕاســتهقينه _حهقيقــهت_ى وشــهو هێمــا زمانييــهكان ،نــرخ و بههــاى زانـ ي ف
ـ� و كۆزانياريمــان
گرنگــه ئــهوهش بگوترێــت ،دهستنيشـ
لهبــارهى بهكارهێنــان و بهرجهســتهكردنيانهوه دهســتهبهردهكات ،ههربۆيــه ئاخێــوهرى زمــان ،توانــاى بهكارهێنـ فـا� ســيمانتيكييانهى وشــه ف
كا� بــه

گ
ڵ
مهرجــه ڕاســتهقينهكهى خۆيانــهوه ههيــه ،لهتهكئهمهشــدا بــهدهر لــه واتــاى فهرههنــیك و بههــاى ڕاســتهقينهى وشــهكان ،دهســه� ت� بهســتنهوهو

ـار� دونيـ يـا� جۆراوجــۆرهوه ،چهمــك و بهكارهێنانــه پڕاگماتيكييهكهيــان فهراههمــدهكات .لهمــڕووهوه،
گرێدانيــان بــه دهوروبــهرهوه پهيوهســت بــه زانيـ ي
گازدهر  1979بۆچـ ف
ـوو� وايــه ،الدان لــه مــه جر� ڕاســتهقينهى سـ
ـيمانتيكى وشــه ،هــهىل بهكارهێنـ فـا� پڕاگماتيكييانــهى زمــان دهڕهخســێنێتLevin- .
ي
( )son, 1997, 12
شــيكردنهوهو ڕاڤهكردنــه ف
كا� ســهرهوه ئهوهمــان پێدهڵـ ي� ف
ـ� ،كــه وشــه لــه ئاسـ تـى ســيمانتيكدا ،خــاوه ف� مــهرج و بههــاى ڕاســتهقينهو گونجــاوه ،ئــهم
ت
ف
ـێتى وشــهكه،
بههايــهش ،لهاليهكــهوه بهكارهێنــا� لۆجيكـ يـى وشــهكه دهســتهبهردهكات ،لهاليــهىك ديكهشــهوه وهك خهســڵه� ناســينهوهى كهسـ ي
لــه دهروازه زانيارييهكهيــدا پهســن و تۆماردهكرێــت.
ن
واتا�لهسيمانتيىكفهرههنگيدا
1_3/1فراوانبوو� ی

ـيمانتيكى دهربــڕراوه زمانييــهكان ،لــه ســنوورو چوارچێــوهى گــۆڕ فا� واتاييــدا پهســندهكرێت،
بهشــێیك بنهڕهتـ يـى لێكۆڵينــهوهو شــيكردنهوهى سـ
ي

ـار� و دهستنيشــاندهكهن ،جگهلــهوهش( ،ماييــه) پێيوايــه،
كــه بنهمــاى لۆجيــیك زمانـ يـى و نازمانـ يـى ،چۆنيهتـ يـى و جــۆرى گۆڕانــه واتاييــهكان ديـ ي
ف
ف
ف
ف
�ش
� هــۆكارى بنهڕهتـ ي ف
وو� ،كۆمه ڵ�يــه ت�)� ،
ـ� لــه خوڵقانــد� گــۆڕا� واتاييــدا .بڕوانــه( :عمــر .)232 ،1982 ،بــۆ ئهمــهش،
اليهنــهكا� (زمانــهوا� ،مـ يـ� ي
ف
�
�
ـنب�� تــاك ،ئايـ ي ف
ف
ـ� ،ئايدۆلۆجيــا ،داهێنــان ،كهلتــوورو تهقاليــده
ت�وانـ يـ� و يب�كردنــهوه ،ڕۆشـ ي ي
(ت�امــان ،ي ڕ
دهوروبــهرو ڕهههنــده ههمهچهشــنهكا� وهك ي ڕ
ڵ
ر� بهرچاويــان لهســهر گۆڕيـ فـى واتــاى وشــهو هێنانهئــاراى گــۆڕ فا� واتـ يـا� ههيــه ،لهمبارهيهشــهوه( ،جگــه لــه
كۆمه�يهتييهكان....هتــد) ،كاريگــه ي
زمانهوانــهكان ،زانايـ فـا� ژيربـ ي� شـ� ي� و لۆجيــك و دهروونناســييش ،لــه بــوارى ســيمانتيكدا كاريانكــردووهو تــا ئــهو ڕادهيــهى ،بوونهتــه خــاوه ف� ڕێبــازى
دياريك ـراوى خۆيــان) .بڕوانــه( :محهمــهد)61 ،1991 ،
ف
ف
ف
ف
ـد� واتـ يـا� نێــوان ئامــاژهو ئاماژهبۆك ـراوهوه
مهبهســت لــه گــۆڕا� واتـ يـا� ،پهرهســهند� بهكارهێنــا� وشــهيه ،كــه پهيوهســت بــه گــۆڕا� پهيوهنـ ي
ف
مهێنا� چهمك و واتاى نوێ ،دهيانخوازێت ،لێكهوتهكه ش�،
ڕوودهدات ،ئهويش وابهســتهى ئهو گۆڕانكارييانهيه ،كه پێويسـ يـتى كۆمهڵگا بۆ بهرهه
بهرههمهێنــان و دهركهوتـ فـى واتايــهىك نـ �
ـو� جيــاوازه لــه كڕۆكهواتــاى وشــهكه.
ي
گۆڤارێكیزانستیئهكادیمیهزانكۆیههڵهبجهدهریدهكات
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ف
ف
ف
ف
ـكار� جياوازيــان بــۆ بابهتهكــه
لهبــارهى جــۆرهكا� گــۆڕا� واتاييــهوه ،بۆچــوو� جيــاواز لهئارادايــه ،بهجۆرێــك زمانهوانــا� بــوارى واتــا ،دابهشـ ي

كــردووه .بڕوانــه( :محهمــهد( ،)74 ،1991 ،ئهوڕهحمــان .)85_75 ،2015 ،گفتوگۆكــردن لهســهر گــۆڕ فا� واتـ يـا� ،بهگشـ تـى وابهســتهى گرنگيدانــه
بــه هــهردوو ديــاردهى (فراوانبـ ف
ـوو� واتـ يـا� ،تهســكبوونهوهى واتـ يـا�) ،كــه الى زۆرێــك لــه زمانهوانــان بايهخيانپێــدراوه ،هــهروهك لــهم توێژينهوهيهشــدا
ف
ف
ف
ف
ت
ـورد�،
ـار� زمــا� كـ ي
وهك تهكنيكــهكا� گــۆڕا� واتـ يـا� لــه ڕاڤهكــرد� نموونــهو بهڵگهكانــدا پشــتيان پێبهســ�اوه ،لهمڕووهشــهوه ،ئــهدگارى نــهرىم و لهبـ ي
ڕێگــهدهدات قســهكهر بهپـ ي �ـى پێويسـ يـتى دهوروبــهرى ئاخاوتنهكــهى ،فراوانكــردن ،يــان تهســككردنهوه لــه گۆڕيـ فـى واتــاى وشــهو لێكســيمهكاندا،
ـاڕ� و لهســكهدان)هوه ،ئهنجامبــدات.
ڕۆ� ،گاڵتهجـ ي
بههــۆى (ميتافــۆڕ ،زيــاده ي
ڕاســتييهىك زان ـراو و بهڵگــه نهويســته ،واتــاى وشــهكان بــهردهوام لهگۆڕانــدان ،كــه لهاليــهك ژمــارهى واتـ ف
ـاكا� وشــهيهك زۆردهبــن و لهاليــهىك
گ
ـو� ،بــهرىك دووهم ،)32_31 ،2009 ،كــه ســهرئهنجام ،ديــاردهى
ديكهيشــهوه واتــاى نــوێ دێنهپــاڵ واتــاى بنجـ يـى و فهرههنگـ يـى وشــهكان( .مهحـ ي
ف
فراوانبــوو� واتـ يـا� لێدهكهوێتــهوه .لەڕوانگــەی سیماســیۆلۆجییەوه ،گــۆڕ فا� ســیمانتییك كاتێــك ڕوودهدات ،كــە واتــای دیاریك ـراوی فۆرمێــك
ف
ـەكرد� چەمــیك فــۆرىم وشــەیەكەوه .بــۆ نموونــە
وهربگ�ێــت ،یاخــود تيابچێــت ،بــەو واتایــەى ،گــۆڕ فا� واتـ يـا� بــە ســنورداری پەیوهســتە بــە گەشـ
ي
وشــەیەىك وهك /ڤایــرۆس_ ،/Virusیەكــەم دهركەوتـ فـى بــۆ دهقـ ف
ـەكا� زمـ فـا� ئینگلـ ي فـ� ي� ناوهڕاســت دهگەڕێتــەوه ،كــە بــە واتــای (ژههــری مــار) هاتــووه،
دواتریــش چەمكەكــەی بــۆ بــواری پزیشــیك وهرگـ يـ�اوه ،كــه وردكــهى زۆر بچووكــن و هــۆكارى ڵب�وبوونــهوهو تهنينــهوهى جۆرههــا نهخۆشـ ي ف
ـ� لهنێــو
ڵ
گياندارانــدا ،بــه�م لــه ئهمــڕۆدا ،واتایــەىك پڕۆتۆتایپـ يـى هەیــەو لهســهر بنهمــاى فيچــهرى [+زيانبهخــش]ى كڕۆكهواتاكــهى ،پەلیكێشــاوه بــۆ بــواری
تهكنهلۆجيــاو بهتايبــهت كۆمپيوتــهر ،وهك دهوترێــت /ڤايــرۆ� كۆمپيوتــهر ،/كــه پڕۆگرامێــیك دهرهكـ يـى زيانبهخشــهو وهك هــۆكارى لهناوبــردن،
ـدا� داتــاو پڕۆگرامــه ف
يــان تێكـ ف
كا� كۆمپيوتــهر ،دروســتكراوه .بڕوانــه >>كۆمپيوتهرهكــهم ڤايــرۆس لێيــداوه ،<<.بــه واتــا كاركـ ف
ـرد� وهك پێويســت

ـتى زانيارييهكانيـ شـیس ،ناكرێــت .لهڕاســتيدا ئــهم گۆڕانــه واتاييــه ،ديــاردهى فراوانبـ ف
نييــهو گرهنتـ يـى پاراسـ ف
ـوو� واتـ يـا� لهئاسـ تـى ســيمانتيیك فهرههنگيــدا

لێكهوتووهتــهوه ،ئهمــهش پهيوهســته بــهوهى ،وشــهكه واتــا فهرههنگييهكــهى لهدهســتنهداوه ،بهڵكــو فيچــهرى [+زيانبهخــش]ى كڕۆكهواتاكــهى،
ف
ف
بــۆ داڕشـ ت ف
ـ� و پهرهســهند� واتــا نوێكــهى ،ســوودى لێبيــ�اوه .بڕوانــهfile:///C:/Users/Asia/Downloads/Documents/mscthesis.pdf :
ـوو� واتــا� ،پهيوهســته بــه فراوانبـ ف
كهواتــه فراوانبـ ف
ـيمانتيكى وشــهوه ،بهجۆرێــك مهوداكــهى لــه واتايــهىك
ـوو� مــهوداو بــوارى بهكارهێنـ فـا� سـ
ي
ي
تايبــه ت� و دياريك ـراوهوه ،بــۆ ســنورێیك گشـ تـى و ف ـراوان ههڵدهكشــێت ،بهمــهش واتــاى وشــهكه لــه ســهردهمێیك دياريك ـراودا ســنوردار بــووهو دواتــر
ـيمانتيكى
گهشــهيكردووهو فراوانبــووه .ئــهم گۆڕانــه واتاييــه ،دهشــێت لــه چوارچێــوهى ســيمانتيیك فهرههنگيــدا ڕووبــدات ،لــهو ڕووهشــهوه ،كــه "سـ
ي
فهرههنـ گـیك لــه پهيوهنــد� نێــوان وشــهكان و چهمكــهكان لــه بهكۆدكـ ف
ـرد� كڕۆكهواتــاى چهمكهكانيــان دهكۆڵێتــهوه" (ئهحمــهد،)115 ،2013 ،
ي
ت
وابهســتهى ئــهو فيچــهره واتاييانــه دهبێــت ،كــه وشــهكه بــه كڕۆكهواتــا /واتــا فهرههنگييهكهيــهوه خاوهنيــه�.
ڵ
.1گه�ىدارهكانو هريون.
ڵ
.2ئهمڕۆگه�بهرزه!
ڵ
وشــهى /گــه� /لــه ()1دا ،بــه واتــا فهرههنگييهكــهى بهكارهاتــووه ،بهوپێيــهى ئهندامێكــه لــه كێڵگــهى (ڕووهك) ،بۆيــه لــه چوارچێــوهى ســيمانتيیك
ئاماژهبهنديــدا لێكدهدرێتــهوه (بڕوانــه نيشــانه واتاييــه ف
كا� لــه ()3دا) ،كــه پ� وهك نموونــهى ( )2نيشــانيدهدات ،واتــاى ههمــان وشــه لهســهر بنهمــاى
شــێوهكهى و پهيوهســت بــه دونيابينــى ئاخێــوهرى كــوردهوه ،بــۆ جــۆره دراوێــیك بيانــى وهرگــ�اوه ،كــه (دۆالر)ه( .بڕوانــه نيشــانه واتايــه ف
كا� لــه ()4دا).
ي
ي
ي
ف
ف
وهك تيێبينيدهكرێــت ،ســنوورو مــهوداى بهكارهێنــا� وشــهكه ،لــه واتــا بنهڕهتييهكهيــهوه فراوانبــووهو بــۆ واتــاى تــر بهكاردههێ�ێــت ،وێڕايئــهوهى،
وشــهكه بــه هــهردوو بهكارهێنانهكهيــهوه الى ئاخێــوهرى كــورد چــاالك و بــاوه ،لهگهڵئهوهشــدا ،كــه ههردووكيــان نــاوهڕۆك و نيشــانه واتاييهكانيــان
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ڵ
ڵ
گار� لهمانــهوهى خــۆى كــردووه ،بۆيــه پێشــبينييدهكرێت وشــهى /گــه� /بــه
لهيهكجيــاوازن ،بــه�م ههريهكهيــان لهبــوارو كێڵگــهى واتـ يـا� خۆيــدا پارێـز ي
گ
فيچــهره نوێكانيشــييهوه ،ببێتــه توخمێــیك تۆماركـراوى نــاو فهرههنــیك زمــان و ئــهوكات واتــا فراوانبووهكــهى وشــهكه هاوشــێوهى واتــا بنهڕهتييهكــهى،
ـوو� واتــا� ،پهرهســه ف
لــه چوارچێــوهى ســيمانتيیك فهرههنگيــدا پهســندهكرێت ،بهوپێيــهى "فراوانبـ ف
ند� كڕۆكهواتــا نوێكــهى يهكهيــهىك فهرههنگييــه"
ي
ڵ
( ،)MATTHEWS, 2007, 33ههربۆيــه واتــاو زانيارييــه نوێـ ف
ـكا� وشــهكه پهيــكا� دروســته دهنگييهكــه دهبــن و دهبــن بــه بهشــێك لـ ي �ـى ،ئهمــهش
گ
ڕێــدهدات وشــهكه لــه فهرههنــیك ئاوهزيــدا گهنجبكرێــت.
 .3كڕۆكه واتاى بنهڕه يتى
 +بهرجهسته
 +ئهنداىم ڕووهك
 +ڕهنگ
 ±خواردن
 +وهرين
ڵ
/گه�/
ف
اوانكرد� كڕۆكهواتا
 .4فر
 +بهرجهسته
بيانى
 +دراوى ي
 +بهها
 ئهنداىم ڕووهك خواردن وهرين .5ڕهند دهفتهرى يب�كارييهكهى پيشاندام.

ڵ
فرۆرسا /.ف
ش
نر� زهوييهكه ،حهوت دهفتهرو  30گه�يه.
 .6خانووهكهى ئهوان به دوانزه دهفتهر
ڵ
 .7دهفتهرێك له  100گه� پێكدێت.
لــه ()5دا ،وشــهى /دهفتــهر /لــه مــهوداى ســيمانتيیك فهرههنگيــدا ڕاڤهدهكرێــت ،بهوپێيــهى ،بــه كڕۆكهواتاكهيــهوه بهكارهاتــووه ،وهك نيشــانه
ڵ
ف
ـد� و دونيابينـ يـى كــورد حوكميكــردووه،
واتاييــهكا� لــه ()8دا دهريدهخــهن ،بــه�م ههمــان فــۆڕم لــه ()6دا ،واتاكــهى گــۆڕاوه ،لهمڕووهشــهوه ،ئاوهزمهنـ ي
كــه واتــاى /دهفتــهر /تێيــدا فراوانبــووهو بهرامبــهر بــه ( )10000دۆالرى ئهمريــیك دێــت (بڕوانــه ( ،))7پێــوهرى ئــهم گۆڕينــه واتاييــهش ،بنهمايــهىك
لۆجيكــى ههيــهو لهواقيعــدا بــه خهســڵه ت� واتــا فهرههنگييهكــهى /دهفتــهر/هوه بهسـ تـ�اوهتهوه ،كــه لێكچـ ف
ـوو� كهمهكـ يـى نێــوان واتــا بنهڕهتييهكــهى
ي
ڵ
كا� /دهفتــهر /دهگهڕيتــهوه ،ئهژماركـ ف
وشــهكهو واتــا فراوانبووهكــه ،بــۆ زۆر� ژمــارهى الپــهڕه ف
ـرد� بــڕى ( )10000دۆالريــش ،بــه ( )100گــه�_
ي
ف
ف
وهرهقــه_ دياريدهكرێــت (بڕوانــه نيشــانهكا� واتــا فراوانبووهكــهى /دهفتــهر /لــه ()9دا) ،لــهم ڕوانگهيــهوه ،قســهكهر بــۆ گهيانــد� زانيارييهكــهى،
فــۆڕىم /دهفتــهر /دهردهبڕێــت ،كــه لــه كهلتــوورى كــوردداو پهيوهســت بــه دراوه بيانييهكانــهوه ،ئــهو نــرخ و بههايــهى دراوه ت �
� ،ههربۆيــه ئاخێــوهر
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لــه گفتوگــۆى نافهرميــدا بهتايبــهت ،زووتــر دهسـ تـى بــه بــڕه زانيارييهكــه دهگات ،بێئــهوهى لــه پڕۆســهى جفره_لێكدانــهوهى كۆدهكانــدا لهاليــهن
گوێگــرهوه ،هيــچ گرفتێــیك تێگهيشـ ت ف
ـ� بێتهئــاراوه.
كڕۆكهواتاى بنهڕه يتى
/ .8دهفتهر/

 +بهرجهسته
 +تيانووس
 +الپهڕه
 +دياريكراو
ف
اوانبوو� كڕۆكهواتا
فر

/ .9دهفتهر/

 +بهرجهسته
بيانى
 +دراوى ي
ڵ
 +بههاى  10000دۆالر 100 /گه�
_ تيانووس
 +دياريكردن /وردكردنهوه
 +ژماردن

ىواتا�لهسيمانتيىكفهرههنگيدا
2_3/1تهسكبوونهوه
ی
يهكێــك لــه ڕێــگا بهپـ � فـ�هكان لــه ديــاردهى گــۆڕ فا� واتاييــدا ،تهســكبوونهوهى واتايــه ،كــه بهپێچهوانــهى فراوانبـ ف
ـوو� واتاييــهوه ،دياردهكــه بــۆ
ي
ڵ
كهمكردنــهوهو ســنووردار ف
ـيمانتيكى وشــهكانه لــه بهكارهێنانێــیك گشـ يـتى بهربــ�و و فراوانــهوه بــۆ بهكارهێنانێــیك تايبهتـ يـى دياريكـراو،
كرد� مــهوداى سـ
ي
ـى و پســپۆرى لــه واتايــهىك تهسـ ت
بهجۆرێــك "وشــهيهك واز لــه واتــا گشــتييهكهى خــۆى دێـ ف �
ـك�دا پهيــدادهكات ،لهوانهشــه وشــهكه هــهردوو واتاكــهى
بپارێــزێ لهههمــان كاتــدا"( .فتــاح( )128 ،2011 ،بڕوانــه ( .))10ئهمــهش كاتێــك ڕوودهدات ،كــه لهســهر بنهمــاى فيچــهره بنهڕهتييــه ف
كا� وشــهكه،
بــه تێپهڕبـ ف
ـوو� كات و بــۆ پڕكردنــهوهى كهلێـ فـى فهرههنگـ يـى ،ههندێــك فيچــهرى واتـ يـا� تــر بــۆ بهكارهێنانــه نوێكــهى وشــهكه زياددهكرێــت ،ئــهم گۆڕانــه
ـد� واتـ يـا� لهنێــوان بهشــێك لــه كڕۆكهواتــاى وشــهكهو
واتاييــهش ،لــه چوارچێــوهى ســيمانتيیك فهرههنگيــدا دهســتهبهردهبێت ،بهوپێيــهى ،پهيوهنـ ي
ڵ
گ�اوهكهيــدا دهمێنێــت و داب ـڕاو نـ ي ف
ـ� ،بــه دهربڕينێــیك تــر ،ڕايــه� واتـ يـا� لهنێــوان هــهردوو فۆرمهكــهدا دهمێنێــت.
واتــا نــوێ وهر ي
_10أ .ئهمڕۆ حزبهكان ههر خهريیك گهنده ي ف
ڵ�.
ف
ب .گهندهڵى ئابوور� ،ف
ئابوور� ههرێم گهياندووه.
ژێرخا�
زيا� به
ي
ي
ي
ڵ
�
گ�ييهوه لهسهر كار البرا.
پ .بهرپرسێیك با� ،بههۆى گهنده يڵى كار ي ڕ
ژێرداهێ�اوهكــهى وشــهى /گهنــدهڵ ،/واتــا فهرههنگييهكــهى ،لــه بنهڕهتــدا كلۆربـ ف
ف
ـوو� دار ،يــان "دارى ڕزيــو"
لــه (_10أ)دا ،كهرهســته هێڵ_به
(هــهژار )736 ،1388 ،دهگهيهنێــت ،پاشــان پهيوهســت بــهو فيچــهره واتاييانــهى وشــهى /گهنــدهڵ/هوه ،كــه لــه ()11دا دياريكـراون و بههــۆى بـ ف
ـوو�

ڵ
ڤ
�
ـ� ي� گهنــدهڵ ،دهســه� ت� سياسـ يـى گهندهڵ...هتــد) وهرگـ يـ�اوه،
كۆزانيـ ي
ـار� واتـ يـا� ئاخێــوهرى كــوردهوه بــۆ وشــهكه ،واتاكــهى بــۆ (مــرۆ� گهنــدهڵ ،كارگـ ي ڕ

بــهوهش ســنورى واتـ يـا� وشــهكه لــه ســيمانتيیك فهرههنگيــدا ،بــۆ بوارێــیك دياريكـراو تهســكبووهتهوه ،ئهمــه بووهتههــۆى ئــهوهى ،لــه ئێســتادا وشــهكه
وهك زاراوهيــهىك بــوارى (ســيا�) (بڕوانــه (_10أ)) و پاشــان بــواره ف
كا� (ئابــوور� و كارگـ ي�ـ�ى) (بڕوانــه (_10ب،پ)) ،بهكاربـ ف
ـهێ�ێــت ،ههربۆيــه لــه
ي
ڕ
An Academic And Scientntific Journal
Issued By Halabja University

Huj p- ISSN: 2412- 9607, e- ISSN: 2617- 3360

HUJ-Volume 5, Issue 3, September 2020 33

https://www.huj.uoh.edu.iq

بهكارهێنانــه نوێكهيــدا وهك زاراوه ،بهگشـ تـى ئــهو فيچهرانــهى دهبێــت ،كــه لــه ()12دا خراونهتــهڕوو ،بــهوهش ،وشــهكه بــه واتــا تهســككراوهكهيهوه،
ـايكۆلۆژ� تاكــدا دروســتكردووه.
كاردانــهوهى نهرێنـ يـى لــه سـ
ي

ڕهتى
 .11كرۆكهواتاى بنه ي
 +وشه
 +واتاى نێگهتيڤ
 +دارى ڕزيو
 +ناوهڕۆك بۆش
 +قهدى كلۆر
 +بێكهڵك

/گهندهڵ/

 .12تهسكبوونهوهى كڕۆكهواتا
 +زاراوه
 +واتاى نێگهتيڤ
 +ناوهڕۆىك بهتاڵ
 ڕهفتارى دروست فپا� دروست
ف
 +بهههده ف
گشتى
ساما�
ردا�
ي
رێنى
ر� نه ي
 +كاريگه ي
ڕوونكردنــهوهكان ئــهو ئهنجامــه بهدهســتهوه دهدهن ،كــه( :أ) ڕايهڵــهى واتـ يـا� لهنێــوان هــهردوو بهكارهێنانــه بنــهڕه ت� و نوێكــهى وشــهكهدا ،بــه
ـيمانتيكى لێكســيمهكه دروســتدهبێت( .ب) تهســككردنهوهى واتـ يـا� ،هۆكارێكــه بــۆ بهرههمهێنــان و هێنانهئــاراى
مانــهوهى بهشــێك لــه خهســڵه ت� سـ
ي
زاراوه لــه زمانــدا .بهوپێيــهى "واتــا تهســك بوونــهوه دهورێــیك ســهرهكى گــهوره لــه دهوڵهمهندكـ ف
ـرد� فهرههنگـ يـى لــهڕووى زاراوه زانســتيهكاندا دهبينێــت
ي
لــه زمانــدا"( .محهمــهد ،)78 ،1991 ،ههربۆيــه ئــهم فيچــهره نوێيانــه ،وشــهكه بــه چهمكــه نوێكهيــهوه وهك زاراوه وێنادهكــهن ،ئهمــهش بــۆ ئــهوه
ف
ردابوو� وشــهيهكه لــه واتــا گشــتييهكهى و لهبهرامبهريشــدا وهرگرتـ فـى
دهگهڕێتــهوه ،كــه وهك گوت ـرا ،تهســكبوونهوهى واتـ يـا� ،لێكهوتــهى دهســتبه
تايبهتمهندييــه لــه واتــاو مهودايــهىك دياريك ـراودا.

گۆڤارێكیزانستیئهكادیمیهزانكۆیههڵهبجهدهریدهكات
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/ .13مهكۆ
گ
واتــاى سـ
ـيمانتيكى نموونــهى ( ،)13لــه فهرههنــیك ههمبانهبۆرينــهدا بهمجــۆره ڕاڤهكـراوه .1" :جێگــهى كۆبوونــهوهى خهڵــك.
ي
 .2جێگــهى
ف
ناونا� شـ ف
ـوێى كۆبوونهوهى سياسـ يـى حزبێیك دياريكراو،
بهســهريهكاكراوى شــت ،كۆگا" (ههژار .)831 ،1388 ،دواتر وشــهكه به ي �پى پێويسـ تـى و بۆ
ـد� وهرگرتــووهو واتاكــهى تهســكبووهتهوه ،بهجۆرێــك لهئێســتادا فــۆڕىم /مهكــۆ ،/وهك زاراوه بــۆ ناونـ فـا� بارهگايــهىك سياسـ يـى بهرامبــهر
تايبهتمهنـ ي
كا� (كۆميتــه ،ناوچــه) بهكاردێــت ،بڕوانــه {مهكــۆى گــۆڕان} .كهواتــه تهســكبوونهوهى واتــاى نـ �
بــه زاراوه ف
ـو� /مهكــۆ /وهك يهكهيــهىك فهرههنگـ يـى،
ي
لــه ئاسـ تـى ســيمانتيكدا ڕاڤهدهكرێــت ،بنهمــاى ســنوردار ف
كرد� ئــهم مــهودا واتاييــهش لــهوهوه ســهرچاوهيگرتووه،كه هــهروهك لــه ئاماژهپێدانهكــهى
كى لهنێوانيانــدا
ســهرهوهدا دهردهكهوێــت ،واتــاى وشــهكه لــه هــهردوو بارهكــهدا فيچــهرى [+كۆكردنــهوه] تێيانــدا هاوبهشــهو لێكچوونێــیك بهشــه ي
گ
ز� ئاخێــوهرى كــورددا ههڵگـ يـ�اوه ،بــهوهش نــاوهڕۆىك وشــهكهو زانيارييــه دونياييهكــهى
دروســتكردووه ،بۆيــه هــهر بــهو فيچــهرهوه لهفهرههنــیك ئــاوه ي
ف
پێكــهوه ،بوونهتــه پێوهرێــیك لۆجيكـ يـى دروســت ،تــا لهناونـ فـا� شـ ف
ربگ�ێــت،
ـوێى گردبوونــهوهى ئهندامــا� سياسـ يـى ســهر بــه حزبێكــدا ،ســوودى لێوه ي
ئــهوهش ڕوون و ئاشــكرايه ،كــه وشــهكه لــه واتــا نوێكهشــيدا هاوشــێوهى كڕۆكهواتــا فهرههنگييهكــهى ،چهمــیك (كۆكردنــهوه) تێيــدا پارێــزراوهو وهك
گوت ـراش ،هــهر ئــهوه بووهتــه بنهمــاى وهرگرتنهكــهى بهواتايــهىك نوێــوه.
نموونــهكان ئــهو ڕاســتييه دهردهخــهن ،كــه (أ) لــه ديــاردهى تهســكبوونهوهى واتاييــدا ،وشــه نوێكــه لــهڕووى گۆكردنــهوه دهرفــه ت� بهكارهێنـ فـا�
زياتــرى بــۆ دهڕهخســێت (بڕوانــه ( ،))10لهمهشــدا ،پێويســتى گــۆڕ فا� كڕۆكهواتاكــه ،هــۆى كارابــوون و زاڵبـ ف
ـوو� واتــا نوێكــه دهبێــت ،ســنوورو مــهوداى
ي
ئــهم گۆڕانــه واتاييــهش ،ســيمانتيیك فهرههنگـ يـى دياريــدهكات( .ب) پهيوهســت بــهو گۆڕانــه واتاييــهوه ،پێشــبينييدهكرێت وشــه واتا_تهســككراوهكه
ڵ
و� بهكارهێنـ فـا� وشــهكه الى ئاخێــوهرى زمــان ،يهكاكهرهوهييــه ،هــهروهك /گهنــدهڵ،/
وهك توخمێــیك فهرههنگـ يـى تۆماربكرێــت ،بۆئهمــهش بــ� ي
كــه لهئێســتادا بووهتــه زاراوهيــهىك بــاوو ڕۆشــتووى نــاو كۆمــهڵ ،تهنانــهت چاالكـ يـى بهكارهێنـ فـا� و ئاشــنايه يتى ئاخێــوهرى كــورد پـ ي �ـى ،هــۆكاره بۆئــهوهى،
گ
ـورد� ههبێــت ،ههمبــهر بــهوه ،پێدهچێــت ئــهم وشــانه بــه واتــا بنهڕهتييهكهيانــهوه كهمـ تـ�
زاراوهكــه مهيــیل بــوون بــه وشــهى ئاسـ يـا� نــاو فهرههنــیك كـ ي
بهكارهێنانيــان ههبێــت ،ياخــود گــهر ههشـ ج ف
ـ� ،ســنووردارو دهگمــهن بــن.
1/2وشهپهيوهستبهپڕاگماتيكهوه
گ
زمانهوانــان لــه لێكۆڵينهوهكانيانــدا لهبــارهى فهرههنــیك ئاوهزييــهوه ،بهگشـ تـى جهخــت لــهوه دهكهنــهوه ،فهرههنــگ كــۆى ئــهو زانيارييانــه
ت
ف
ـۆژ�،
ـۆژ� ،مۆرفۆلـ ي
لهخۆدهگرێــت ،كــه ئاخێــوهرى زمــان بــۆ بهرههمهێنــا� ڕســتهى ڕاســت و دروســت پێويســتيه� ،ئهوانيــش زانيارييــه (فۆنۆلـ ي
واتا�)يهكانــن .بڕوانــه( :ســهعيد .)2019 ،هــهروهك پهيوهســت بــه سيمانتيكيشــهوه ئــهوه خراوهتــهڕوو ،كــه "وشــهنامه بــه
سينتاكسـ يـى و ي
ـۆژ� فهرههنگهكــهى مێشــكمان تهنهــا واتــاى ســيمانتيیك و ئــهو كۆزانيارييــه دنياييــهى بهشــێكن لــه واتــاى ســيمانتيیك لهخۆدهگرێــت و بــهدهره
ئهنالـ ي
ف
ـار� پڕاگماتيــیك" (ئهحمــهد ،)34 ،2013 ،بهمپێيــه بێــت ،كهواتــه( :أ) وشــهنامه ،بهگشـ يـتى تهنهــا وشــهو واتــا
لــه تۆماركــرد� زانيــارى و كۆزانيـ ي
گ
ف
ز� ،بــه گــۆگاى ههميشــه ي� وشــه زان ـراوهكان دهناسـ فـێ�ێت و وهك
فهرهه ي
نگى_ســيمانتيكييهكهيا� تێــدا تۆماردهكرێــت ،لهكاتێكــدا فهرههنــیك ئــاوه ي
گوت ـرا ،زانيــار� زمانــى لهبــارهى تاكــه تاكــهى وشــهكانهوه تێدايــه ،ئــهو زانيارييانــهى بــۆ بهكاربـ ف
ـرد� وشــهكان بهشــێوهيهىك ڕێكوپێــك و ڕێكخ ـراو،
ي
ي
ڵ
پێويسـ ت ف
ـ� .بڕوانــه( ،)15 ,2012 ,Lieber( ,)104 ,2006 ,Cruse( :ب) بهپشتبهسـ ت ف
ـ� بــه خــا� (أ) ،پڕاگماتيــك اليهنێــیك پهراوێزخ ـراوى نــاو
كا� گهشــه ف
فهرههنـ گـیك ئاوهزييــهو بــهوهش بــه يهكێــك لــه ميكانـ فـ�م ،يــان ڕێــگا بــاوه ف
كرد� فهرههنــگ دانهن ـراوه ،بۆيــه نهبووهتــه مــهوداى تۆماركــردن و
ي
ف
ـار� پڕاگماتيكـ يـى ،كــه دهرئهنجــاىم بهكارهێنانــه و زانيارييــه دونياييهكــه ئاوێتهيبــووه.
بهرجهســتهكرد� كۆزانيـ ي
ئهگــهر ســيمانتيك ،وهك زانسـ تـى لێكۆڵينــهوه لهواتــاى فهرههنگــى وشــهو پهيوهندييــه واتاييــه ف
كا� نێوانيــان بناسـ فـێ�ێت ،ئــهوا لهبهرامبــهردا
ي
پڕاگماتيــك خــۆى بــه لێكۆلينــهوه لــه ههڵهێنجـ فـا� واتــاو مهبهسـ تـى وشــهو دهربــڕراوه زمانييهكانــهوه خهريكــدهكات.
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 .14فهرموو دهرگاكه لهدواتهوه كراوهيه.
نموونــهى ( ،)14دهربڕينێــیك پڕاگماتيكييــهو تێيــدا دهوروبــهرى وتنهكــه ،مهبهســته پڕاگماتيكييهكــه دهردهخــات ،بــهوهى مهبهســت لـ ي �ـى،
كردنــهدهرهوهى گوێگــره ،كهواتــه دهوروبــهر هــۆكارو يارمهتيــدهره لهناســينهوهو دهرخسـ ف
ـتى مهبهســتهكهدا ،ههربۆيــه لهســهر ئاسـ تـى پڕاگماتيــك
لێكده درێتــه وه .
نگ�
2/2پڕاگماتيىكفهرهه ی

ف
ـار� هاوبــه ش� نێــوان ئاخێــوهران و
ـار� دونيايـ يـ� ،بهجۆرێــك ئــهو زانيارييانــه دهبنــه زانيـ ي
پڕاگماتيــیك فهرههنگـ يـى ،ئــهو وشــانهن ،كــه ههڵگــرى زانيـ ي

لهوهشــهوه هــۆى ناســينهوهى وشــهكان ،ئهمــهش ڕێــدهدات وشــهكان بــهو بــڕه زانيارييــه پڕاگماتيكييــهوه لــه فهرههنگــدا تۆماربكرێــن ،لهكاتێكــدا وهك
پێشـ تـ� گوت ـرا ،ئــهرىك ســيمانتيیك فهرههنگــى ،تۆماركـ ف
ـرد� كهرهســتهكان بــه فيچــهره ســيمانتيكييهكانيانهوه لهخۆدهگرێــت.
ي
پڕاگماتيــیك فهرههنگــى ،وهك جۆرێــیك ديكــهى گــۆڕ فا� واتــا� پهيوهســت بــه وشــهو لێكســمهكانهوه بونياتدهنرێــت ،ئهويــش "بههــۆى پێكداچـ ف
ـوو�
ي
ي
ڵ
ف
لهگــهڵ كلتــورو ڕهههنــده كۆمه�يهتييــهكا� قســهكهردا ڕوودهدات و دهبــن بــه بهشــێك لــه پێكهاتــه يــان فــۆڕىم وشــهكه" (ئهوڕهحمــان،2015 ،
ـێتى وشــهكه بــه گــۆڕ فا� واتـ يـا� و چهمكــه نوێكهيــهوه ،بــه پڕاگماتيــیك فهرههنگـ يـى دهناسـ فـێ�ێت.
 ،)84ههربۆيــه ناســينهوهى كهسـ ي
ـد� دهوروبــهرو زانيارييــه دونياييهكــه ،دهبنــه
لهپڕاگماتيــیك فهرههنگيــدا ،كڕۆكهواتــاى وشــه بــهرهو كاڵبوونــهوه دهچێــت ،بهجۆرێــك تايبهتمهنـ ي
بهشــێك لــه چهمكــه بنهڕهتييهكــهى وشــهكه .ئهمــه پێماندهڵێــت ،واتــاى فهرههنگـ يـى وشــهكه لهمبــارهدا پشــتگوێ و پهراوێزناخرێــت ،بهڵكــو وابهســته
لهگــهڵ خهســڵه ت� دهوروبــهرى وشــهكهدا گرێدهدرێــن و كارلێكدهكــهن ،بــهوهش پێكداچـ ف
ـوو� واتـ يـا� لــه دروســتهى وشــهيهىك نوێــدا ڕوودهدات و
هــهر بــهو زانيارييــه دونياييــه خراوهسهرهشــهوه مهبهســته پڕاگماتيكييهكــه دهگهيهنرێــت ،ئــهم خهســڵهته وهك ئهدگارێــیك زمانـ يـى گۆڕانــه واتاييهكــه،
لــه وشــه واتا_گۆڕاوهكــهدا ڕهنگدانــهوهى دهبێــت .بهمپێيــه "ئامانــج لــه پڕاگماتيكــى فهرههنـ گـیك ،پيشـ ف
ـاندا� حهقيقــه ت� ئــهو چهمكانهيــه ،كــه بههــۆى
ي
بهكارهێنـ فـا� وشــهيهكهوه زۆرجــار جيــاواز لــه واتــا بهكۆدكراوهكــهى ههمــان وشــه دهگهيهنرێــت ،بــۆ ئــهم مهبهســتهش دهشــێت ئــهم چهمكــه پــ�ت
تهسـ ت
ـك� ،يــان فراوانـ تـ� بكرێتــهوه"( .ئهحمــهد)115 ،2013 ،
ن
واتا�لهپڕاگماتيىكفهرههنگيدا
1_2/2فراوانكرد� ی
يف
ميكان�مێــك بــۆ فراوانكــردن و تهســككردنهوهى واتـ يـا�
پهيوهســت بــه گــۆڕ فا� واتاييــهوه لــه ســنورى پڕاگماتيــیك فهرههنگيــدا ،چهنــد تهكنيــك و
گ
دياريكـراون ،كــه لــه (ميتافــۆڕ ،زيــادهڕۆ� ،گاڵتهجــار�)دا چڕكراونهتــهوه ش
ـو� ،بــهرىك يهكــهم .)161 ،2009 ،هــهروهك گرنگــه ئامــاژه
ي
ي
ڕ
(بروانــه :مهحـ ي
بــهوهش بدرێــت ،جيــاواز� ســهرهكى نێــوان فراوانكــردن و تهســككردنهوه لــهوهدا دهردهخرێــت ،كــه "لــه تهســككردنهوهدا فيچــهره نــارساوهكا�ف
ي
ي
دهروازهى لۆجيــیك چهمكهكــه دهپارێزرێــت ،بهپێچهوانــهوه لــه فراوانكردنــدا ف
ال� كــهم ههنــدێ لــه فيچــهرهكان لهكاردهخرێــن" (ئهحمــهد،
ف
ڕۆ� تێداك ـراوهو جيــاوازه لــه واتــا فهرههنگييــه
 .)128 ،2013بــۆ نموونــه لــه ڕســتهيهىك وهك >>ئهمــڕۆ هــهر مــردم<<.دا ،دهربڕيى/مــردم /زيــاده ي
ســيمانتيكييهكهى ،كــه دهشــێت پڕاگماتيكييانــه مهبهســت لــه (كاركـ ف
ـرد� زۆر) ،يــان (ماندووبــوون) بێــت ،نــهك [ +گيانلهدهســتدان] ،ههڵهێنجـ فـا�
ئــهم واتــا جياوازانــهش ،لێكهوتــهو دهرهاويشــتهى ژينگــهى وتنهكــهن و فراوانبـ ف
ـوو� واتاييــان بهرههمهێنــاوه.
 .15ئهمڕۆ ئهوهنه لهسهر كۆمپيوتهر ئيشمكردووه ،كوێر بووم.
ف
ژێرداهێ�اوهكــهى /كوێــر ،/بههــۆى تهكنيــیك زيادهڕۆييــهوه ،واتايــهىك پڕاگماتيكـ يـى بهرههميهێنــاوه ،ئهنجــاىم
لــه ()15دا ،لێكســيمه هێڵ_به
ف
گۆكردنيیس به فيچهره ف
ش
كا� [ +ي ف
ماندووبوو� چاو]هوه ،خهســڵه ت� [ +نابينا] وهك فيچهرى بنهڕه يتى بۆ پهسـ فـى كڕۆكهواتاى
بين�+ ،
بهكارهێنان و
وشــهكه لــه دهروازه فهرههنگييهكهيــدا ڕهتدهكاتــهوهو فهرامۆشــدهكات ،ئهمــهش ســنوورو ئاڕاســتهيهىك نــوێ بــۆ واتــاى وشــهكه دياريــدهكات،
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بهجۆرێــك دهربڕينــه نوێكــهى لێكســيىم /كوێــر ،/چهمكهكــهى بــهرهو [ +ماندووبـ ف
ـوو� چــاو] دهبــات و پێدهچێــت ئــهو واتــا نوێيــهش لهنــاو چهمــیك
ڵ
ـار� پێويســت دهدات ،بێئــهوهى
وشــهكهدا ديســپلينبكرێت ،بــه بهڵگــهى ئــهوهى ،لــهم بهرجهســتهكردنهيدا واتــا نوێكــه زاڵ و با�دهســتهو بــڕى زانيـ ي
ف
ـبينى تۆماركردنيـ شـیس دهكرێــت.
ر� بمێنێــت ،ئهمــهش فراوانبــوو� واتـ يـا� لــه پڕاگماتيــیك فهرههنگيــدا لێدهكهوێتــهوهو پێشـ ي
كڕۆكهواتاكــه كاريگــه ي
هــهر لــهم ڕوانگهيــهوه ،ههندێــك وشــه لــه زمـ فـا� كورديــدا بــۆ پهســنكردن و نيشـ ف
ـاندا� شــێوهو ڕووخســارى مــرۆڤ بهكارده ف
هێ�ێــن ،بهجۆرێــك
زيــادهڕۆ� لــه وێناكــردن و دهربڕيـ فـى واتاكانيــان ،يــان پێـ ف
ـدا� نــرخ و بهرزكردنــهوهى بههاكانيانــدا دهكرێــت ،بهپێچهوانهشــهوه ،دهشــێت زيادهڕۆييهكــه
ي
ف
ت
ڕۆ�) ،يهكێكــه لــه
بــه كهمكردنــهوهى جــوا� و بههــاى ئهنــداىم وهســفكراو /ئاماژهبۆك ـراو بێــت .لهمــڕووهوه پێشــ� ئــهوه خرايــهڕوو ،كــه (زيــاده ي
ـاكا� بهرههمهێنــان و خوڵقانـ ف
پێــوهرو بنهمـ ف
ـد� واتــاى پڕاگماتيــیك فهرههنگـ يـى وشــهو لێكســيمهكان ،ههربۆيــه گريمانــهى ئــهوه دهكرێــت ،ئــهو وشــهو
دهربڕراوانــه ،حوكــىم پڕاگماتيــیك فهرههنگييــان ههبێــت .لهمبارهيــهوه ،گــهر زيادهڕۆييكردنهكــه بــۆ بهرزكردنــهوهو نرخپێـ ف
ـدا� بههــاى واتـ يـا� كهرهســته
ئاماژهبۆكراوهكــه بێــت ،ئــهوا ئاڕاســتهى گۆڕينــه واتاييهكــه بــهرهو فراوانكـ ف
ـرد� واتـ يـا� ههنگاودهنێــت (بڕوانــه ())17 ،16
 .16لێوقه ف
يتا�
 .17دهم نوقوڵ
لێكســيمه ف
كا� /قهيتـ فـا� /لــه ()16و /نوقــوڵ /لــه ()17دا ،بهشــێوهيهىك ئهرێنـ يـى ،وهسـ فـى بهشــێك لــه شــێوهو ڕووخســارى مرۆڤيــان كــردووهو
ڵ
پا� ئــهم ســيفهتانهش لــه هــهردوو نموونهكــهدا ،بهپـ ي �ـى كهلتــوورو لهكۆمهڵــگاى كورديــدا بــۆ ڕهگــهزى مـ ي� ف
ـ� ،بهجۆرێــك ،كــه
نرخيانپێــداوه ،خســتنه
ـد�
لــه ()16دا باريكـ يـى /لێــو/و لــه ()17شــدا شــێوهى /دهم/يــان بههــۆى بچووكـ يـى نوقڵــهوه دهرخســتووه ،ئهمجــۆره خســتنهڕووه لــه ئاوهزمهنـ ي
ف
ف
ف
ڕۆ�
كــورددا پهرچهواتايــهىك ئهرێنـ يـى ههيــه ،ههربۆيــه بــۆ وهســفكردن و
ي
جوانى_بهخشـ يـ� بهكاردههێ�ێــن .لهڕاســتيدا ههبــوو� بنهمــاى زيــاده ي
لــهم وێناكردنانــهدا ،فراوانكـ ف
ـرد� واتـ يـا� لــه چوارچێــوهى پڕاگماتيــیك فهرههنگيــدا لێكهوتووهتــهوه ،بــهوهش ئــهو كۆزانيارييــه دونياييانــه دهشــێت ببنــه
ـار� وشــهكاندا تۆماربكرێــن.
بهشــێیك لێكســيمهو لــه دهروازهى زانيـ ي
ف
هــهر پهيوهســت بــه فراوانكــرد� واتاييــهوه ،تاقيكردنــهوهى لێكســيىم /ئاوێنــه /لــه >>تهباخهكــه /جــاىم ســهيارهكهى كــردووه بــه ئاوێنــه<<.دا،
ـاندا� پاكــى و ڕهونهقــه ،بــه واتــا پڕاگماتيكييهكهيــهوه هاوشــێوهى نموونــه ف
كــه بــۆ نيشـ ف
كا� پێشــوو شــيدهكرێتهوه.
ي
يف
ميكان�مێــیك ديكــهى هێنانهئــاراى پڕاگماتيــیك فهرههنگـ يـى لــه مــهوداى فراوانكردنــدا لهقهڵهمدهدرێــت.
لهاليــهىك ديكــهوه( ،لهســكهدان)يش ،وهك
ئهمــهش ههمــوو ئــهو وشــه نوێيانــه دهگرێتــهوه ،كــه فــۆڕم بــۆ نــاوى كۆمپانيــاو بهرههمــه بازرگانييــهكان دادهڕێــژن ،بڕوانــه /تايــت ،كلينێكس...هتــد./
هــاوكات" ،ئــهو ئايتمــه لێكســيكييه نوێيانــهى ،كــه لــه نــاوى تايبهتييــهوه داده ف
هێ�ێــن ،گهلێــك جــار لــه ئهنجــاىم "واتا_فراوانبــوون" extension in

ڵ
 the meaningدا دروســتدهبن" (مهحــو� .)157 ،2010 ،هــهروهك وشــه ف
كا�  /يف�عــهون /لــه ()18و /ئهف�تــون /لــه ( )19و /ترهمپ/يــش لــه
ي

()20دا ،فــۆڕىم لهســكهدراون و لهبــوارى فراوانكردنــدا كاريگهرييــان ههيــهو وهك پڕاگماتيــیك فهرههنگـ يـى گۆدهكــهن .لهنــاو نهتــهوهى كورديشــدا،
بهكارهێنـ فـا� /ئۆجــهالن /بهمهبهســت ،دهكرێــت وهك ديــاردهى فراوانكـ ف
ـرد� واتـ يـا� لــه ســنورى پڕاگماتيــیك فهرههنگيــدا لێكبدرێتــهوهو مامهڵهبكرێــت
(بڕوانــه (.))21
 .18ههتا ئهم ف�عهونانه حوكمبكهن ،حاڵمان لهوه ت
باش� نابێت.
ي
ڵ
 .19خۆى به ئهف�تون ناگۆڕێتهوه.
 .20لێمان بۆته ترهمپ.
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ال� ترى تێدا بووايا ،دهمێك بوو ببووه خاوه ف� ف
 .21كورد چوار ئۆجه ف
كيا� خۆى.
تێبينيدهكهيــن ،لــه نموونــهى ()18دا  /يف�عــهون /بــهو بهكارهێنانهيــهوه ،پهرچهواتايــهىك نهرێنـ يـى الى گوێگــر دهبێــت ،بهوپێيــهى وشــهكه
ڵ
ف
�
(ف�عــهون)
ـێتى ي
لــه بنهڕهتــدا بــه نيشــانهكا� [ +هـ ي فـ� + ،دهســه�ت + ،خوداوهنــد + ،زهبروزهنــگ + ،ديكتاتــۆر + ،خۆبهگــهورهزان]هوه كهسـ ي
ڵ
ف
ـێتى ههندێــك لــه دهســه�تدار فا�
دياريدهكــهن ،كــه لهناويانــدا نيشــانهى [ +زهبروزهنــگ] وهرگـ يـ�اوهو پڕاگماتيكييانــهو بــه مهبهســت بــۆ شــكاند� كهسـ ي
كــورد بهكارهێـ فـ�اوه ،لهمهشــدا گــهر (پهرچهواتــا ،زهقكردنــهوهى يهكێــك لــه نيشــانه واتاييــه ف
كا� يهكــه زمانييهكــه) بێــت( .ئهوڕهحمــان،)90 ،2015 ،
ـتى يهكێــك لــه نيشــانه واتاييــه ف
ئــهوا زهقكردنــهوهو دهرخسـ ف
كا� وشــهكه ،پهرچهواتــا الى گوێگــر دروســتدهكات و لهاليــهىك تريشــهوه ،وهك تێكــردهى
پڕاگماتيــیك فهرههنگـ يـى گــۆدهكات .بڕوانــه /دڕنــده /لــه ڕســتهى >>ئهمانــه دڕنــدهن ،بۆيــه وا خهڵــك دهچهوســێننهوه <<.دا و بــه نموونــهى ()18
بهراورديبكــه!
ىواتا�لهپڕاگماتيىكفهرههنگيدا
2_2/2تهسككردنهوه
ی
كا� گــۆڕ فا� واتــا� دياريك ـراوه ،كــه پڕۆســهيهكه "ئامــاژه بــه ســنوردار ف
وهك پێشـ تـ� گوت ـرا ،تهســككردنهوه بــه چهشــنێیك ديكــهى جــۆره ف
كرد� واتــاى
ي
توخمــه فهرههنگييــهكان دهكات" ( ،)307 ,2003 ,Crystalبهجۆرێــك واتــا نوێكــهى وشــهكه ،ڕووبهرێــیك واتــا� مــهودا بهرتهسـ ت
ـك�و ســنوردارتر
ي
دادهپۆشــێت بهبــهراورد لهگــهڵ واتــا فهرههنگييــه بنهڕهتييهكهيــدا" ،مــهوداى چهمــیك پێكهاتهيــهك بهشــێوهيهىك پڕاگماتيــیك ،بهشــێكه لــه مــهوداى
چهمــیك فهرههنگـ يـى ،كــه گوێگــر بههــۆى دهستپێداگهيشـ ف
ـتى ئــهو بهشــه زانيارييــه لــه دهوروبهرێــیك دياريك ـراودا ههڵيدههێنجێــت" (ئهحمــهد،
 ،)114 ،2013بــهوهش چهمــیك وشــه تهســككراوهكه لــه چوارچێــوهى بهكارهێنانــه پراگماتيكييهكهيــدا لــه چهمــیك كڕۆكهواتاكــهى دانابڕێــت ،بهڵكــو
اليهنيكــهم فيچهرێــیك ســيمانتيكى واتــا فهرههنگييهكــه وهك پرنســيى گهيانـ ف
ـد� زانيارييــه دونياييهكــه وهردهگ�ێــت و ده ف
خزێ�ێتهنــاو واتــا نوێكــهوهو
ي
پ
ي
بــۆ گهيانـ ف
ـد� مهبهســتێیك دياريك ـراو ديســپليندهكرێت ،ئــهوكات گوێگــر لهاليــهك بههــۆى بهســتنهوهى چهمــیك وشــهكه بــه مــه جر� ڕاســتهقينهوهو
ـار� دونيـ يـا� ،كــۆده نوێكــه بهواتــا تهســككراوهكهيهوه لێكدهداتــهوهو دهسـ تـى بــه واتــا پڕاگماتيكييهكــه
لهاليــهىك تريشــهوه بــه خســتنهگهڕى كۆزانيـ ي
دهگات.
 .22جانتايهىك ڕهشم كڕى.
 .23ڕهشێك ئيشيان بۆ ئهكات ~ .فليپينييهك /بهنگاديشييهك ئيشيان بۆ ئهكات.
ئهگــهر ســهرنجبدهين ،لــه نموونــهى ()22دا لێكســيىم /ڕهش /بــه كڕۆكهواتــا دياريكراوهكــهى خۆيــهوه گۆيكــردووه ،كــه خــاوه ف� فيچــهره ف
كا�
ڵ
[ +ڕهنــگ + ،بينـ ي ف
ـ� + ،ماركهلێــدراو]هو هــهر بــهو فيچهرانهشــهوه وهك يهكهيــهىك تۆمارك ـراوى فهرههنگـ يـى ههڵگـ يـ�اوه ،بــه�م دواتــر پهيوهســت بــه
ڵ
پێويسـ يـتى كۆمه�يهتييــهوه ،گــۆڕ فا� واتـ يـا� بهســهردا هاتــووه ،بهجۆرێــك لــه ( )23دا واتــاى {ڕهشــێك} ،ئامــاژه بــه {خزمهتكارێــیك بيانـ يـى} دهكات ،وهك
ف
ش
ت
ار� ،هاتوونهتــه ههرێــم .ئــهم كارگوزارانــه،
ـو� ،بــۆ ئــهرىك كارگــوز ي
(فيليپينـ يـى و بهنگاديــیس) ،ئهوانــهى ،بهفــهرىم و بهمهبهســى پهيداكــرد� نــان و بژێـ ي
گ
ڕهشـ يـى ڕهنــیك پێســتيان هــۆكار بــووه بــۆ پڕكردنــهوهى ڕووبهرێــیك چهمكـ يـى لهاليــهن ئاخێــوهرى كــوردهوه ،كــه بــه گــۆڕ فا� واتـ يـا� ئهنجامــدراوهو
گۆڕانهكــهش لــه تهســككردنهوهى واتاكهيــداو بههــۆى زيادكـ ف
ـرد� فيچــهرى واتــا� ديكــهوه ،كــه فيچــهرى دونيايـ ي ف
ـ� ،ڕهنگيداوهتــهوه ،ســهربارى
ي
ـد� فيچــهره ف
كا� وشــهكهوه (بڕوانــه نوانـ ف
وابهســته� واتــا تهســككراوهكه بــه فيچــهره ســيمانتيكييه فهرههنگييــه ف
كا� لــه ()24دا).
ي
جـ ي �ـى ســهرنجه ،تهســككردنهوهى واتـ يـا� وشــهى /ڕهش /لــه ()23دا ،لهســهر ئاسـ تـى پڕاگماتيــیك فهرههنگـ يـى لێيدهڕوانرێــت ،نــهك ســيمانتيیك
فهرههنگـ يـى ،هــۆو پاســاوى ئهمــهش بــۆ ئــهوه دهگهڕێتــهوه ،كــه ئــهم بهكارهێنانــه ،ژينگــهو بارودۆخێــیك دياريك ـراو دروســتيكردووه ،بهواتــا ئــهو
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ف
زانيارييانــهى ،ڕۆڵيــان لــه گۆڕيــن /تهســككردنهوهى واتــا� وشــهكهدا ههيــه ،زانيــار� دونيايـ ي ف
ـدوو�.
ـ� و دهوروبــهره كۆمه�يهتييهكــه خوڵقانـ
ي
ي
/ .24ڕهشێك/

 +واتاى تهسككراوه
 +مرۆڤ
 +ڕهشپێست
 +كارگوزار
 +كهمكردنهوهى بهها

تاقيكردنــهوهى لێكســيىم /ڕهش /لــه ()23دا ،هۆوهانــدهرو ڕێخۆشــكهره تاوهكــو زانيارييــه پڕاگماتيكييــه ف
كا� وشــهكه ،كــه بــه نيشــانهى واتـ يـا�
نوێـ فـ�اون ،ببنــه بهشــێك لــه خهســڵهته ف
كا� ناســينهوهى وشــهكهو لــه دهروازه فهرههنگييهكهيــدا تۆماربكرێــن .ئهمــهش دهرفــه ت� ئهوهمــان ده ت �
دا�،
بهپێچهوانــهى ئــهو بۆچوونانــهى پێشـ تـ� لهمــڕووهوه لهئارادابــوون ،اليــه ف� پڕاگماتيكيــش ،هاوشــێوهى اليهنــه ســيمانتيكييهكه ،بــه يهكێــك لــه ڕێــگاو
گ
ف
ف
ميكان�مه ف
يف
زيادكرد� ههندێك فيچهرى
ديار� و دهستنيشانبكهين .بهوهش ،ئهم گۆڕينه واتاييه به
اوانكرد� فهرههنیك زمان
كا� زهنگينكردن و فر
ي
ديكــه ،كــه واتايــهىك نێگهتيڤيــان بــه وشــهكه بهخشــيوه ،هــۆكارن بۆئــهوهى ،هــهىل تهســككردنهوهى واتـ يـا� لــه مــهوداى پڕاگماتيــیك فهرههنگيــدا بــۆ
وشــهكه بڕهخسـ ف ف
ـبينى ناســينهوهى
ـێ� ،بۆيــه وهك گوت ـرا ،گريمانهدهكرێــت ئــهم فيچهرانــه لهنــاو دروســتهى وشــهكهدا بتوێنــهوهو بههۆيانــهوه پێشـ ي
واتــا نوێكــهى لێكســيمهكه بكرێــت.
 .25چييه ،تۆش ئه ي �ڵى سهرخۆشيت !
 .26ئهوهنده سهرخۆش بوو ،ئهكهوت بهماواليا.
گ
قســهپێكهرى زمـ فـا� كــوردى ،كاتێــك لێكســيىم /ســهرخۆش /بهمهبهسـ تـى پڕاگماتيــیك فهرههنگـ يـى بهكاردههێنێــت ،كــه مهبهســت لـ ي �ـى ،گاڵتهجــاڕى
و تــهوس بێــت ،ئهويــش ميتافۆڕيانــه بهواتــاى (بێئاگابــوون لــهوهى ڕوودهدات و لــه دونيــادا دهگوزهرێــت ،ياخــود بێهـ ي� فـ�ى و بێتوانـ يـا� جهســته ي� و
بهمــاوالدا كهوتــن) .كهواتــه مهبهســته پڕاگماتيكييهكــهى ئــهم بهكارهێنانــه ئهوهيــه (ئــهو زانيارييــهى تــۆ دهيدهيــت ،ڕاســت نييــه ،يــان جووڵــهى
ڤ
جهســتهييت ڕێــك و وهك مــرۆ� ئاسـ يـا� نييــه ،بۆيــه لــه ســهرخۆش ئهچيــت) (بڕوانــه ( ،))25كــه پ� نموونــهى ( )26ههمبــهر بــه ( ،)25ههڵگــرى
لێكدانهوهيــهىك جيــاوازه ،چونكــه ڕاڤهكـ ف
ـرد� ســيمانتيكييانه بــۆ نموونهكــه دهســتدهدات.
شيكردنهوهى ( )25ئهوه دهردهخات ،كه لێكسيىم /سهرخۆش /له بهكارهێنانه پڕاگماتيكييهكهدا ،كڕۆكهواتاكهى به فيچهره ف
كا� [+مه ت
سى،
ت
ـاگا�]
ـاگا�] يــهوه وهالنــاون و دهســتبهرداريانبووه ،بهڵكــو وشــهكه ميتافۆڕيانــهو بهمهبهســت بهكارهێـ فـ�اوهو خهســڵه ت�
[ -مهســى + ،بهئـ ي
+بێئـ ي
ى بــۆ زيادكـراوه ،ئهمــهش لــه واقيعــدا لهگــهڵ مــه جر� ڕاســتهقينهى (مرۆڤێــك ،كــه مــادده ئهلكهولييــهكان /كحولييــهكان بخواتــهوه) ،يهكناگرێتــهوه،
ئــهم بهكارهێنانــهش ،بووهتــه تێكــردهى تهســككردنهوهى واتـ يـا� لــه ئاسـ تـى پڕاگماتيــیك فهرههنگيــدا ،چونكــه كۆزانيارييــه دونياييهكــه وهك بهشــێك
گ
ف
ز� تــاك( .ب) وشــه
لــه وشــهكه لێيدهڕوانرێــت ،بۆيــه گريمانــهى ئــهوه دهكرێــت (أ) زانيارييــه پڕاگماتيكييــهكان بـ جـ� بــه بهشــێك لــه فهرههنــیك ئــاوه ي
ڵبگ�ێــت ،ئــهوكات دهبــن بــه يهكــهى
واتــا تهســككراوهكهش بــهم فيچــهره خراوهســهرانهو بــه زانيارييــه پڕاگماتيكييهكانييــهوه ،لــه فهرههنگــدا هه ي
ش
بروانــه {نهخهوتــووى} لــه >>ههســت ئهكــهم بــاش نهخهوتــووى!<<و {خواردووتهتــهوه} لــه
تۆمارك ـراوى فهرههنگـ يـى بــه واتــاى نوێــوه .هــاوكات ڕ

>>چييــه تــۆش ئهڵـ ي �ـى خواردووتهتــهوه! <<دا ،كــه تاڕادهيــهىك زۆر ههمــان لێكدانــهوهى پڕاگماتيكييانــهى ( )25ههڵدهگــرن بهمهبهسـ تـى جيــاوازهوه.
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كهواتــه دهسه�تشــكانهوهى ئاخێــوهر بهســهر زمانهكهيــدا ،ڕێگهيــدهدات بهپـ ي �ـى دونيابينـ يـى و كۆزانيـ فـى دهوروبــهر ،بــۆ پڕكردنــهوهى بۆشـ يـا�
چهمكـ يـى ،تهســككردنهوه پهيوهســت بــه گــۆڕ فا� واتاييــهوه لهمــهوداى پڕاگماتيكــدا بخوڵقێنێــت ،بــهوهش كهرهســتهو توخــىم نــوێ بــه واتــاى
پڕاگماتيكييــهوه فهراههمبهێنێــت ،كــه وهك يهكهيــهىك پێچ ـراوهى بهسـ تـ�او بــه ناوهڕۆكــه چهمكييهكهيــهوه ،ده ف
نوێ�ێــت و بــۆ بهخشــكه ي� دهربڕيـ فـى
ف
مهبهســت گــۆدهكات ،لهبهرامبهريشــدا ،گوێگــر بههــۆى ههبــوو� بــڕه زانيارييــه دونياييهكهيــهوه ،توانــاى جفرهلێكدانهوه_ديكۆدكــردن_ى يهكــه
نوێكــهى دهبێــت.
دوێى سهر چوارگۆشهيهكم ف
ف�
بيى ،له ئهو ئهچوو.
.27
ف
نگى
بهكارهێنا� ميتافۆڕيانهى چهمیك /چوارگۆشه /له نموونهى ()27دا ،ههڵگرى پهرچهواتايهىك نهرێنييهو بهههمان شێوه پڕاگماتيیك فهرهه ي
ف
جاڕ�)يــهوه دهســتهبهربووهو تێيــدا لێكســيمهكه واتــا فهرههنگييهكــهى لهدهســتداوهو بــۆ
بهرههمهێنــاوه ،كــه بههــۆى تهكنيــك و ميكانـ يـ�ىم (گاڵته ي
مهبهسـ تـى ديكــه بهكارهێـ فـ�اوه ،ئهمــهش لــهوڕووهوه بــه تهســككردنهوهى واتـ يـا� دادهنرێــت ،كــه واتــاى لێكســيمهكه بــۆ كهمكردنــهوهى بههــاى واتـ يـا�
بــهش /ئهندامێــیك جهســتهى مــرۆڤ بهكارهاتــووه.
ف
وێ ـڕاى ئــهو نموونانــهى تاقيكرانــهوه ،دهبينـ ي ف
ـ� وشــهكا� /ســهبهته /لــه /ســهر ســهبهته ،قــژ ســهبهته/ ،/زوڕنــا /لــه /لــووت زوڕنــا/ ،/لهتكهنــۆك/
لــه /چــاو لهتكهنــۆك/و /چهكمهجــه /لــه /دهم چهكمهجــه/دا ،بهههمــان شــێوه زيادهڕۆييــان لــه خســتنهڕوو و نيشــاندانێیك گاڵتهجاڕييانــه تێــدا كـراوهو
بــهوهش ههمــان شــيكردنهوه ف
كا� ســهرهوهيان دهبێــت.
بهمپێيــه ،پشتبهسـ ت ف
ـ� بــه شــيكردنهوهى نموونــهكان لهســهر ئاسـ تـى ســيمانتيیك فهرههنگـ يـى و پڕاگماتيــیك فهرههنگـ يـى لــه گــۆڕ فا� واتاييــدا،
ڵ
لمێ� ،كــه لــه فراوانكـ ف
كى جيــاواز� نێــوان فراوانكــردن و تهســككردنهوهى واتــا� دهكێشــن و ئــهوه دهســه ف ف
ـرد� واتاييــدا ،ههندێــك لــه
هێــى ســهره ي
ي
ي
ـرد� واتاييــان نامێنێــت ،بهڵكــو فيچــهره نوێـ ف
كا� ناســينهوهى كهســێتى لێكســيمهكه ،رسدهكرێــن و دهركهوتــن و گۆكـ ف
خهســڵهت و فيچــهره ف
ـكا� واتــا
ي
ڕ
فراوانكراوهكــه ،دهبنــه جێگــرهوهو ئهلتهرناتيــڤ و وهك فيچــهرى دهركهوتــوو /ديــار ،زاڵدهبــن و ســيمانتيكييانه ،يــان پڕاگماتيكييانــه ،چهمكــه نوێكــه
دهگهيهنــن ،بهپێچهوانــهوه تێبينيدهكرێــت ،وشــه واتا_تهســككراوهكه بهتــهواوى دهســتبهردارى فيچــهره ف
كا� كڕۆكهواتاكــهى نابێــت ،بهڵكــو لــه واتــا
گــۆڕاوه ســيمانتيكى و پڕاگماتيكييهكهشــيدا ،وێـڕاى وهرگرتــن و تێئاخنيـ فـى ههندێــك خهســڵه ت� نـ �
گار� لــه بــوون و مانهوهيــان دهكات.
ي
ـو� ديكــه ،پارێـز ي
ي

كهواتــه بهشــێوهيهىك گشـ تـى( ،أ) فراوانكــردن و تهســككردنهوهى واتـ يـا� لــه مــهوداى پڕاگماتيــیك فهرههنگيــدا ،واتــا نوێكهيــان ،وابهســتهى بهشــێك
لــه كڕۆكهواتــاى لێكســيمهكه دهبێــت ،لهكاتێكــدا لــه ســيمانتيیك فهرههنگيــدا ،وێ ـڕاى واتــا نوێكــه ،كڕۆكهواتــاى لێكســيمهكان پارێــزراو دهبــن( .ب)
ف
رێنى_پۆزهتيــڤ_ى دهبێــت ،ههمبــهر بهمــه ،تهســككردنهوهى واتـ يـا� ،بهگشـ تـى
فراوانكــرد� واتـ يـا� ،زۆرجــار بهكارهێنانێــیك پڕاگماتيكييانــهى ئه ي
ئاڕاســتهى دهربڕيـ فـى چهمــیك نهرێنـ يـى و كهمكردنــهوهى بههــاى ئاماژهبۆك ـراوهكان دهســتهبهردهكات ،ئهمــه جگهلــهوهى ،لــه تهســككردنهوهى
واتاييــدا ،ههندێكجــار فيچــهره نوێــكان وشــهكه بــه چهمكــه نوێكهيــهوه وهك زاراوه وێنادهكــهن ،بهوپێيــهى ،تهســكبوونهوهى واتـ يـا� وشــه ،لێكهوتــهى

وهرگرتـ فـى تايبهتمهندييــه لــه واتــاو مهودايــهىك دياريك ـراودا.
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ئهنجام
ئەنجایمتوێژینەوهكە،لهمدووخاڵهىخوارهوهدادهخرێنەڕوو:
كى بهرههمهێنـ فـا� پڕاگماتيــیك فهرههنگـ يـى ،پشــتيان پێبهسـ تـ�اوه ،ئهوانيــش (ميتافــۆڕ،
 .1كۆمهڵێــك ميكانـ ي فـ�م لهئــارادان ،كــه وهك پێــوهرى ســهره ي
ف
ف
ـاڕ�)ن ،كــه جێبهجێكــرد� هــهر يهكێكيــان ،دهكرێــت فراوانكــرد� واتـ يـا� ،يــان تهســككردنهوهى واتـ يـا� لێبكهوێتــهوه .لهمهشــدا
ڕۆ� ،گاڵتهجـ ي
زيــاده ي
(أ) لــه ســيمانتيیك فهرههنگيــدا فراوانكـ ف
ـرد� واتـ يـا� بهجۆرێكــه ،كــه وشــهكه بــه هــهردوو بهكارهێنانهكهيــهوه الى ئاخێــوهرى كــورد چــاالك و بــاوه،
ڵ
ـار� پێويســت دهدات،
ئهگــه پر� نيشــانهكانيان لهيهكجيــاوازن ،لهكاتێكــدا لهپڕاگماتيــیك فهرههنگيــدا ،واتــا نوێكــه زاڵ و با�دهســتهو بــڕى زانيـ ي
ر� بمێنێــت( .ب) تهســكبوونهوهى واتـ يـا� لــه مــهوداى ســيمانتيیك فهرههنگيــدا بهجۆرێكــه ،كــه ڕايهڵــهى واتـ يـا�
بێئــهوهى كڕۆكهواتاكــه كاريگــه ي
ـيمانتيكى لێكســيمهكه دروســتدهبێت .لــه
لهنێــوان هــهردوو بهكارهێنانــه بنــهڕه ت� و نوێكــهى وشــهكهدا ،بــه مانــهوهى بهشــێك لــه خهســڵه ت� سـ
ي
ف
رداربوو� وشــهكه لــه بهشــێك لــه كڕۆكهواتاكــهى و لــه بهرامبــهردا گۆڕيــن
پڕاگماتيــیك فهرههنگيشــدا ،بهگشـ تـى تهســكبوونهوهى واتـ يـا� ،بــه دهســتبه
و زيادكـ ف
ـرد� ههندێــك فيچــهرى ديكــه ،كــه فيچــهرى دونيايـ ي ف
ـ� ،ڕوودهدات ،ســهربارى وابهســته ي� واتــا تهســككراوهكه بــه بهشــێك لــه فيچــهره
ســيمانتيكييه فهرههنگييــه ف
كا� وشــهكهوه.

 .2پهيوهســت بــه خـ ڵـا� ()1هوه ،ئــهو وشــانهى بــه واتــا گۆڕاوهكهيانــهوه بــهرهو پڕاگماتيــیك فهرههنگـ يـى ههنگاودهنـ ي� ف
ـ� ،پێشــبينييدهكرێت بــه زانيارييــه
ڵبگ�ێــن و
دونياييهكانيانــهوه مهيــیل بــوون بــه لێكســيميان ههبێــت و بــهوهش گريمانهدهكرێــت وهك توخــىم فهرههنگـ يـى ،بــهو واتــا نوێيهيانــهوه هه ي
گ
بـ ج ف
ـ� بــه وشــهى نــاو فهرههنــیك كــوردى ،بهوپێيــهى واتــا پڕاگماتيكييهكهيــان پێــش واتــا ســيمانتيكييهكه دهگاتــه گوێگــر و ههرئهمــهش وادهكات ،واتــاى
ڵ
با�دهســت بێــت و وهك بهشــێك لــه زانيــار� واتــا� وشــهكه ،دهرفــه ت� چهســپاندن و جێگ�بـ ف
ـوو� ههبێــت.
پڕاگماتيكـ يـى
ي
ي
ي
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