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بهشی یهکەم
پێناسەی زمانناسیی
لەم بەشەدا بە پێناسەی زمانناسیی و بۆچوونە جیاوازەکانی دیراسەی زمان و لکەکانی زمانناسیی ئاشنا
دەبیت  .ئەم بەشە دەشێ وەک تاکە مۆدیولێک ( یەکەیەک ) بۆ دیراسەی زمان بەکار بێت کە
بریتییە لە مژاری پێناسەی زمانەوانی و میتۆدو بەشەکانی .
 : Moduleمۆدیول

رێزمانی بنچینەیی کوردیی

1

دکتۆر کەمال میراودەلی

بە مانای یەکەیەک دێت کە خۆی لە خۆیدا پێکهاتەیەکی تەواو بێت و لەگەڵ یەکەی تردا تێکەڵ بێت
بۆ پێکهێنانی پێکهاتەی گەورەتر  .لە خوێندنی ئەکادیمیدا بە مانای کۆرسێکی بچووک یان بەشێک لە
کۆمەڵە کۆرسێک دێت کە یەکتر تەواو دەکەن و خوێندن و تەواوکردنی هەموویان مەرجی وەرگرتنی
پلەیەکی یان شەهادەیەکی زانستیی یە  ،بەاڵم من لە جیاتی مۆدیول هەر وشەی کوردی مژار بەکار
دێنم  .مەبەست لە مژار هەم مۆدیولە وەک یەکەیەکی فێرکردن و هەم جەختکردنە لە سەر ئەوەی ئەو
یەکەیە تایبەتە بە روونکردنەوەی یەک مژار واتە یەک بابەت .
لە کۆتایی بەشەکەدا کۆمەڵێ پرسیار هەن کە پێویستە ئەوەندە لە بابەتەکە گەیشتبیت بتوانی وەاڵمیان
بدەیتەوە  ،دیارە پەنابردن بۆ سەرچاوەی تر لە دەرەوەی ئەم کتێبەش کارێکی چاک و پێویستە ..
مژاری یەکەم  :پێناسەی زمانناسیی و میتۆدەکانی
 - 0زاراوهی زمانەوانی و زمانناسیی
وشهی زمانەوانی (لینگویستیکس  )linguisticsبه شێوهیهکی فراوان
وهک زاراوهیهکی مۆدێرن بۆ زانستی زمان یان تۆژینەوەی زانستی بابەتەکانی زمان بهکار دێ .
زمانەوانی لێکۆڵینهوهی زانستیی زمانه وهک بابهتێکی گشتی ،یان هی زمانێکی تایبهتی یان کۆمهڵه
زمانێک به یهکهوه ..لێکۆڵینهوهی ئاخاوتنی مرۆڤ یان شێوهی نووسراوی قسهکردنی مرۆڤه.
له پێناسه فراوانهکهیدا زمانەوانی یهکسانه به زمانناسیی (فیلۆلۆجی) که بریتییه له مێژووی شارستانیی
مرۆڤایهتی بهو شێوهیهی له زماندا رهنگ دهداتهوه.
زاراوهی ئینگلیزی (لینگویستیکس) یهکهم جار له ناوهڕاستی سهدهی نۆزده بهکار هات بۆ جهختکردن
لهسهر بۆچوونێکی نوێ بۆ لێکۆڵینهوهی زمان که له ئهدهبیاتناسی (فیلۆلۆجی) جیای بکاتهوه  .تا ئهوسا،
فیلۆلۆجیست (زمانیار) بایهخی به پهڕهسهندنی مێژوویی زمان دهدا وهک له تێکسته نووسراوهکاندا و له
چوارچێوهی ئهدهبیات و بابهتی کهلتوورییدا خۆی دهردهخست .
بهالم زمانەوانی گهرچی بایهخ به دهقی نووسراو و پهرهسهندنی زمان دهدا ،گرنگی لهپێشترو زیاتر به
زمانی قسهکردن و به کێشهکانی شیکارکردنیان و بهکارهێنان و کارکردنیان له ساتێکی مێژوویی
دیاریکراودا ،دهدا .زمانەوانی دەشێت لە گەل زمانناسیی لە جێی یەکتر بەکار بێن ،بەالم زمانەوانی
توێژینەوەی زمانە وەک خۆی ،وەک دەنگسازیی و وشەسازیی رستەسازیی و گەر دەقی نووسراویش
بەکار بێنێت بۆ روونکردنەوەی بابەتەکانی زمان بەکاریان دینێت .زمانناسیی (فێلۆلۆجی) لەوە
تێدەپەڕێنێت  .وەک بەرهەمێکی شارستانیش کە بەڵگەی میژوویی بوون و پەڕەسەندنی کۆمەڵگاو
کولتوورەکانێتی  ،لە زمان دەکۆڵێتەوە  .بۆیە کەلتوورناسیی و ئەدەبیاتناسییش وەک بەشێک لە زمانناسیی
سەیر کراون ...
 - 4میتۆدهکانی دیراساتی زمانهوانی /زمانناسیی
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زمانهوانی سێ میتۆدی دیراسهکردن بهکاردێنێ که وهک بۆچوونی پێچهوانه بهرامبهر به یهکتر
دادهندرێن :
 - 0بۆچوونی سینکرۆنی  ( synchronicهاوکات  ،رەوشی ئێستایی ) بهرامبهر به دایهکرۆنی (
مێزوویی  ،پەڕەسەندن بە پێی قۆناغ و سەردەمە مێژوویی یەکان ) .
دامەزراندنی جیاوازی زاراوەیی لە نێوان سایکرۆنی و دایەکرۆنی یەکەمجار لە الیەن زمانناسی سویسری
فێردیناند دی سۆسیە ( )٧١٧١-٧٥٨١دامەزرا .
دایەکرۆنی  dıachronicبایهخ به پهڕهسهندنی مێژوویی زمان و ئهو گۆڕانه بنیاتییانه دهدا که روویان
داوه .دیارە شیکردنەوەی دایەکرۆنی بابەتی زمانەوانی مێژوویی یە  .historical linguistics .وەسفی
دایەکرۆنی زمان :شوێنکاری پەرەسەندنی مێژوویی زمان هەڵدەگرێت و گۆڕنەکان لە قۆناغیکەوە بۆ
قۆناغێکی تر تۆمار دەکات .
سینکرۆنی وهسفی زمانه له کاتێکی دیاریکراودا وهک له قسهکردندا یان نووسیندا بهرههمدههێنرێ بێ
گوێدانه مێژووهکهی .شیکاریی ساینکرۆنی دەشێت بۆ زمانە کۆنەکان یان نەماوەکان وەک سانسکریتی ،
ئاڤێستایی یان التینی بەکار بێت .
دیارە هەر دوو بۆچوونەکان گرنگن .بەاڵم رێزمان هەمیشە جەخت لە سەر رەوشی ئێستایی زمان (
سینکرۆنی ) دەکا وەک لە الیەن کۆمەڵگەی زمانبێژەکەوە قسەی پێدەکرێت  ،گەرچی ئەو رواڵەتانەی
زمان کە بە سینکرۆنی دادەندرێن  ،دەشێت لە روانگەی مێژوویی یەوە لێکدانەوەی جیاوازیان بۆ
بکرێت  .هەندێ رەوشی زمان  ،وەک بوونی کرداری نەساز  irregularبە زمانەوانی دایەکرۆنی روون
دەکرێتەوە کە لە ئەسڵدا نەساز نەبوون  .بۆ زمانی کوردیی هەردوو بۆچوونەکە گرنگی جەوهەرییان
هەیە  .راستیی لە بەر تازەیی و نە چەسپاوی زمانناسیی کوردیی ئێمە پێویستی زۆرمان بە زمانەوانی
مێژوویی دایەکرۆنی هەیە  ،بە تایبەتی روونکدنەوەی پێوەندی زمانی کوردیی بە سۆمەریی و سانسکریتی
و ئاڤێستایی بە شیوەیەکی زانستیی ئەرکێکی مێژوویی گرنگە .
 -٢بۆچوونی تێڕوانگەیی ( تیۆریی ) theoretical
بهرامبهر بۆچوونی پراتیکی practical
زمانەوانی تێڕوانگهیی ههوڵ دهدا تێڕوانینێکی گشتی بۆ ستراکتوورو ئەرکیاریی زمان بهرههم بێنێ یان
چوارچێوهیهکی تێڕوانگهیی گشتی بۆ وهسفی زمانهکان دهستنیشان بکا  ,زمانناسیی تێڕوانگەیی بە دوای
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بەرهەمهێنانی مودێلی (نموونەکاری ) زانینی زمانەوانیدا دەگەڕێت  .ئەو بوارانەی بە گشتی وەک
کرۆکی بابەتی زمانەوانی تیۆریی دادەندرێن بریتین لە سینتاکس ،فۆنۆلۆجی  ،مۆرفۆلۆجی و سیمانتیکس .
هەروەها ئامانجی زمانناسی تیۆریی دەستنیشانکردنی رواڵەتە گەردوونییەکانی زمانە  :واتە ئەوانەی
گشتین و هاوبەشن لە نێوان زۆربەی زمانەکاندا .
زمانهوانی پراکتیکی  :ئامانجی بهکارهێنانی دۆزراوهکان ومیتۆد و کۆزان و تهکنیکهکانی لێکۆڵینهوهی
زانستی زمانه بۆ ئهرکی پراتیکی بهتایبهتی بۆ ئامادهکردنی میتۆدی چاک بۆ فێرکردنی زمان .الیەنیکی
fieldwork
تری گرنگی زمانەوانی پراتیکی مانەوانی مەیدانییە کە خولیای کۆکردنەوەی
 linguisticsداتای راستەوخۆیە لە ئاخێوەرانی زمان و بۆ ئەم مەبەستە زمانناسی مەیدانکار راهێنانی
تەواوی پێکراوەو شارەزای میتۆدی تۆمارکردن و بنووسکردنی زمانەکەیە .
 microlinguistics - 3بۆچوونی وردە  -زمانەوانی  ،مایکرۆزمانەوانی
 macrolinguitcsبەرامبەر بە درشتە-زمانەوانی ( مەکرۆلینگویستیکس )
وردە  -زمانەوانی  :روانگەیەکی تەسک بۆ زمان بەکاردێنێت و گرنگیی به وردە بنە ئەبستراکتەکانی
زمان دهدا وهک دەنگ  ،مۆرفۆلۆجی و  ...هتد  .به بێ ئهوهی ئاماژه به ماناو هۆکارو شێوەی
بەدەستهێنانی زمان و ئهرکی کۆمهاڵیهتی یان سایکۆلۆجی یان ئایدیۆلۆجی زمان بدات  .واتە جگە لە
ستراکتورو سیستمی زمان خۆی  ،زمان خۆی لە خۆیدا و بۆ خۆی  ،گرنگی بە الیەنەکانی تر نادات .
درشتە -زمانهوانی  :بە پێچەوانەوە گرنگی به ههموو الیهنهکانی کۆمهالیهتی و پهروهرهدیی زمان
دهدات وهک ئهوهی مناڵ چۆن فێری قسهکردن دهبێ  ،ئهو میکانیزمه سایکۆلۆجییانه چین که له
وهرگرتنی قسهدا بهکاردێن  ،ئهرکیاریی کۆمهالیهتی و دهوری ئیستاتیکی زمان چییەو  ...هتد .زۆر بواری
لێکۆڵینهوهی مهکرۆزمانهوانی ئێستا زاراوهی تایبهتی خۆیان ههیهو وهک پرۆگرامی زانستی ناسراون وهک
::
( سایکۆ  -لینگویستیکس )  psycho-linguisticsزمانەوانی دەروونیی
سایکۆ -زمانهوانی بریتییه له ههر جۆره لێکۆڵینهوهیهکی زمان له روانگهی سایکۆلۆجییهوه  .له ساالنی
 – 0691هوه بۆ دوو بوار بهکارهێنراوه  :دیراساتی ئهزموونیی بۆ چاوهدێرییکردنی گهشهکردنی زمان
الی مندااڵن و دیراسهکردنی میکانیزمه سایکۆلۆجییهکان بۆ بهرههمهێنان و تێگهیشتنی قسه .
سۆسیۆ  -زمانەوانی socio-linguistics .کۆمەڵناسیی زمان
کۆ-زمانەوانی ( سۆسیۆلینگویستیکس )  :بریتیه له دیراسهکردنی پێوهندی زمان به کۆمهڵهوه
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زمانەوانی مرۆڤناسیی ( ئهنترۆپۆلۆجی )
له پێوهندی نێوان زمان و پهیدابوون و پهرهسهندنی مرۆڤ دهکۆڵێتهوه
 diactologyزانستی زارهکان ( زارناسیی  -دایهلێکتۆلۆجی )
دیراسهکردنی جیاوازیی و دابهشبوونی جۆگرافی زارهکانه .
زمانەوانی کۆمپیوتهریی  :بهکارهێنانی زمان له زانستی و تهکنیکی کۆمپیوتهردا
ستایلیستیکس (  stylisticsزمانەوانی شێوازناسیی )
دیراسهکردنی شێوازی جۆراوجۆری بهکارهێنان و لێکدانەوەی زمانه
سیمانتیکس (  semanticsماناسازیی )
دیراسهی ئهو مانایانه دهکا که به هۆی نیشانهکانهوهو شیوهی پێکهوهبهستنیانهوه [ وهک وشه  ،رسته ،
پهرهگراف ] بهرههم دههێنرێن یا دهگهێنرێن  :چۆنێتی دروستبوونی ماناکان  ،جیاکردنهوهیان و پێکهوه
بهستنیان و گەیاندنیان بە خەڵک
 - 3بۆچوونهکان بۆ ناساندنی زمان
چوار بۆچوون بۆ وهسف و ناساندنی زمان ههیه :
 Prescriptive - 0بۆچوونی پێشنووسیی
ئهو ئایدیاله یان ستانداردانەی زمان دیاری دهکا که دهبێ قسهکهران رهچاوی بکهن
 Descriptive - 2بۆچوونی پێناسەیی یان وەسفی
وهسفی زمان دهکا به پێی ئهو قسهو وتانهی قسهکهرانی زمانهکه بهرههمی دههێنن و شێوهی
دهرکهوتنیان
 - 3بۆچوونی بهراوردیی  :لێکۆڵینهوهی ئهوهی هاوبهشه له نێوان چهند زمانێك یان کۆمهڵه زمانێکدا
وهک  :بەراوردکردنی زمانی کوردیی بە سۆمەری  ،سانسکریتی  ،ئاڤێستایی  ،فارسی  ،بەلوچی .
 - 2بۆچوونی گشتی ( تیۆریی )  :لهو رهگهزانه دهکۆڵێتهوه که له نێوان ههموو زماناندا هاوبهشن .
مژاری دووەم  :بەشەکانی زمانەوانی
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زمانهوانی چهند بهشێکی سهرهکی لێکۆڵینهوهی زمان یان رێزمان دهگرێته خۆی که ئهمانهن:
دەنگناسیی کە بریتییە لەدهنگهوانیی و دهنگسازیی  ،وشهسازیی  ،رستهسازیی  ،بنەچەناسیی .
دەنگناسیی  ( :فیلۆلۆجی )
لێکۆڵینەوەی دەنگەکانی زمانە لە دەنگەوانی و دەنگسازیی پێکدێت
 phonetics - 1دهنگهوانی  { :فۆنێتیک }
بریتییه له زانستی دیراسهکردنی سروشتی دهنگهکانی قسهکردن له شێوهی فیزیکی /میکانیکی
بهرههمهێنان و گهیاندن و وهرگرتنیاندا .به پێی ئهو روالهتهی که دیراسهی دهکا  ،دهنگهوانیی دابهش
دهکرێ به دوو جۆره دیراسهکردن :
دهنگهوانیی قسهیی  :بریتییه له جیاکردنەوەی ئهو دهنگانهی له قسهکردندا بهکاردێن .
دهنگهوانیی دهربڕین  :بریتییه له وەسفکرنیی چۆنێتی وتنی دهنگهگانی ئاخاوتن .
 -Phonemics 2دهنگسازیی { :فۆنیمیکس }
بریتییه له دیراسهکردنی دهنگهکانی قسهکردن [ دهنگسازهکان  :فۆنیمهکان ] وهک لێکدانهوهی
ئهرکیارییهکهیان به پێی سسیتمی دهنگیی زمانهکه یان وهک لێکدانهوهی ئهو مانایانهی دهنگسازهکان
دروستیان دهکهن به پێی هۆشیاریی قسهکهرهکه  .فۆنیم بچووکترین یەکەی بنەدەنگییە کە دەنگسازیی
لەسەر بنیات دەنرێ .
 morphology, morphemics - 3وشهسازیی { مۆرفێمیکس  ،مۆرفۆلۆجی }
بریتییه له دیراسهکردنی مۆرفهکان وهک بنسازیی رێزمانیی وشهو ئهو جۆرانهی وشه که به هۆی
ئهوانهوه دروست دهبن .بۆ نموونه :کرد ،کردن  [ .ن] له وشهی دووهمدا مۆرفیمه و ئهرکی رێزمانی
ههیه که گۆڕینی وشهکهیه له رابردووهوه بۆ چاوگی وشه  .منال /مناالن  [ .ان] له وشهی دووهمدا
مۆرفیمه که ئهرکی ستراکتووریی گۆڕینی وشهکهی ههیه له تاکهوه بۆ کۆ .
 syntax - 2رستهسازیی  [ :سینتاکس /گرامەر ]
بریتییه له دیراسهکردنی پێوهندیی هاوبهشی وشهکان به یهکهوه بۆ دروستکردنی پێریزه  ،رسته ،
پهرهگرا  ،وتار و دهق و ههموو جۆرهکانی ئاخاوتن  .رستهسازیی بربڕهی پشتی رێزمانه .
 etymology - 5بنەچەزانیی [ ئیتیمۆلۆجی ]
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بریتییه له گهڕان به دوای رهسهن وبنچینهی وشهکان و شوێنکهوتنی پهرهسهندن و گۆڕانی مێژوویی
یان.
پرسیارو پێداچوونەوە
 -0جیاوازی ماناکانی زمانەوانی ( لینگویستیکس) و زمانناسیی ( فۆلیلۆجی ) روون بکەوە ؟
 -4نووسەرێکی کورد بێهزادی خۆشحاڵی کتێبێكی زمانناسیی بە فارسی نووسیوە و وەرگێڕەکەی ناوی
کتێبەکەی ناوە [ فیلۆلۆجی زمانی کوردی ]  ..ئەمانە نموونەی ئەو بابەتانەن کە لە کتێبەکەدا
باسکراون ::
کوردستان لە چاخی بەردیندا .
بونیادە مێژووییەکانی زمانی کوردی
زوانی کوردی لە بەڵگەنامەکانی هیلینی و بەڵگەنامەکانی هەورامان دا
دیالێکتەکانی زوانی کوردیی
ئایا دەشێت ناوی فیلۆلۆجی بۆ ئەم کتێبە بەکار بێت ؟ وەالمەکەی خۆت روون بکەوە ..
 -3جیاوازی بۆچوونی مێژوویی ( دایەکرۆنی ) و هاوکاتیی ( سینکرۆنی) دیراسەکردنی زمان چییە ؟
نموونەی دوو نووسەر یان کتێب بێنەوە کە زمانناسیی مێژوویی زمانی کوردییان کرد بێت ؟
 - 2بۆچی زمانناسیی مێژوویی بۆ کورد و زمانی کوردی زۆر گرنگە ؟
 - 5جیاوازی وردەزمانناسیی و درشتەزمانناسیی چییە ؟ چەند نموونەیەک لە بابەتەکانی هەر
یەکێکیان بێنەوە ؟
 - 9زمانناسیی تیۆریی چییە ؟ نموونەی چەند تێڕوانگەیەکی گرنگی زمان باس بکە .
 - 7دەنگناسیی چییەو لە چەند بەش پێکدێت؟ بە نموونە روونی بکەوە .
 - 8بۆچی بە بۆچوونی پێشنووسیی دەلێین پێشنووسی و بە وەسفکاریی دەلیین وەسفکاریی ؟
 - 6ئایا ئەم راگەیاندنانەی خوارەوە راستن یان هەڵەن؟ لە وەالمەکەت بدوێ ::

رێزمانی بنچینەیی کوردیی

7

دکتۆر کەمال میراودەلی

 -0ئیتۆمۆلۆجی لێکۆلینەوەی فۆنیمەکانی وشەیە .
 -4زمانناسی دەروونی لە پێوەندی نێوان زمان و کۆمەڵ دەکۆڵێتەوە .
 -3دەنگناسیی و دەنگسازیی دوو شتی جیاوازن .
 -2شێوازناسیی لکێکی ئەدەبە نەک زمان .
 - 5رستەسازیی پێوەندی بە وشەسازیی ( مۆرفۆلۆجی ) یەوە نییە و وشەسازییش پێوەندی بە
دەنگسازییەوە نییە ؟
 - 01لێکٶڵینەوەی زمانی ئاوێستا دەشێ بە چ بۆچوونێکی زمانناسیی ئەنجام بدرێت ؟ بۆچی ؟
 - 00گەر لە بەر رۆشنایی رێزمانی ( سینتاکسی) سانسکریتی لە رێزمانی کوردی بکۆڵینەوە  ،ئەو جۆرە
دیراسەکردنە چی پێ دەوترێت ؟
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