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 نواندنى فؤنؤلؤذيي لة كوزدييدا -شانيازيي فةزهةنطيي

 
 م. ساشان شاهري سةعيد             ث.ي.د.عةبدوجلةباز مستةفا مةعسوف                     

 شانكؤي سليَماني
 كؤليَري شمان 

 بةشي كوزديي
              

 ثَيؼةكي:
, بةطؼيت ئةوة 1ُواُذُى فؤُؤهؤريي هة كوسدييذا( -ئةَ توَيزيِةوةية بة ُاوُيؼاُى )صاُياسيي فةسٓةُطيي     

دةخاتةِسوو, كة كؤي صاُياسيية صًاُييةكاْ هة فةسٓةُطذا ٓةَهطرياوْ, بةجؤسَيم بؤ ٓةس تومخَيم دةسواصة 
تؤًاسكشاوة, ٓةًوو ئةو صاُياسيياُةؾ, دسوطتة صًاُيية جياواصةكاْ دةياُِوَيِّ. صاُياسيي )فةسٓةُطيي(يةكةى 

هةَ ِسووةوة, توَيزيِةوةكة طشُطيي بة ئةوة دةدات, كة هةُاو ِسرَيٌى فؤُيٌةكاُى صًاَُيلى دياسيلشاودا, ٓةس 
ثَيذةبةطتَيت, وَيِشاي  فؤَُيٌَيم خاوةُى رًاسةيةن ُيؼاُةى جياكةسةوةية, كة ُواُذُة فؤُؤهؤرييةكةى, ثؼتياْ

ئةوةى, ُواُذُى ًؤدَيوي بِشطةؾ, بةثَيي ٓةًاْ بِةًا كاسدةكات. طشُطة ئةوةؾ بطوتشَيت, توَيزيِةوةكة بةثَيي 
ِسَيباصى ثةطِى ػيلاسيي, ئةجناًذساوة, منووُةو بةَهطةكاُيؽ هة صًاُى ئاخاوتِى ِسؤراُةى ػَيوةصاسي طوَيٌاُييةوة 

 ة.وةسطرياوْء تاقيلشاوُةتةو

 
Keywords: Linguistic Knowledge, Lexicon component, Phonological Representation, Syllable 

Representation. 

  
  :     طشمياُةى بةثَيلٔاتةبووُى فةسٓةُط 1/1

, ئةطةس وةٓاى دابَِيني ئةًة 2بةثَيي يةكَيم هة طشمياُةكاْ, فةسٓةُط ٓةَهطشي كؤي صاُياسيية صًاُييةكاُة     
طشمياُةيةكى دسوطت بَيت, ثشطياسي طشُط ئةوةية, ئايا دةكشَيت فةسٓةُط هةثاي طؼت صاُياسيية 

 طةجنلشاوةكاُى ُاويذا, بة ثَيلٔاتة ٓةرًاسبلشَيت؟       

                                               
1
 ئةَ توَيزيِةوةية, هة تَيضى دكتؤساى توَيزةسةوة ٓةَهَٔيِحشاوة.  

2
(, ٓةسوةٓا بِشواُة: 13_12: 2004حمةًةد ًةذوييء ُةسًيني عوًةس ئةمحةد )، Carnie, A. (2001: 171)بِشواُة:   

Baker, A. & Hengeveld, K. (2012: 230_232) 
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وبةُذاُةى وةاَلًي ئةو ثشطياسة هةوةوة دةطتجَيذةكات, ئةطةس ِسَيضًاْ ًيلاُيضًى ثةطِلشدُى ثَيِشة     
كؤصاُياسيي صًاُيي ئاخَيوةس بَيت, ئةوا ثَيذةضَيت هةُاو ثَيلٔاتةى ِسَيضًاُذا, طشمياُةى بووُى وةضةثَيلٔاتةيةن 
بلشَيت, كة كؤصاُياسيي فةسٓةُطيي قظةثَيلةس خباتةِسوو. ٓةسوةن بؤ قظةثَيلةسى صًاْ ئةوة ِسووْء ئاػلشاية, 

ةْ, )ب( وػةكاْ بةدياسيلشاويي دسوطتةى ُاوةكيياْ ٓةْ, )ث( كة: )ا( وػة ٓةبووةكاُى صًاُةكةى, كاًاُ
, بؤ 3دسوطتة ُاوةكييةكة ثةيوةُذيي بة ياطايةكى دياسيلشاوى صجنريةي ثَيلةوةبةطرتاوى ًؤسفيٌةكاُةوة ٓةية

هةكوسدييذا, ضوُلة دوو فؤِسًي ػَيواصبةُذْء  4دوو وػةى ئةطةسيني ]ضيي(_ضيي(, )طجوَيت_)ًوبايى[منووُة 
((, 1ةوى ياطاى ًؤسفؤهؤريي )بِاغة+ ثاػطش(ياْ كشدووة, بةثَيطةواُةوة دسوطتء ِسَيطةثَيذساو ُيني )بِشواُة )ثةيِش

ٓؤكاسى ئةًةؾ بؤ ئةوة دةطةِسَيتةوة, كة "طةسةوِسيضبووُى ًؤسفَيٌة ثَيلَٔيِةسةكاُى وػة هة صؤستشيّ وػةكاُى 
 .5صًاُة طشوػتييةكاُذا هةِسَيي ياطاوة جَيطريكشاوْ"

 6]ضيي/ + ًوبايى_/[ا. *_1
 ]ضيي/ + طجوَيت_/[ب. *  

فةسٓةُطي صًاْ ِسَيطةثَيذاُى ًؤسفؤهؤريي بؤ ٓةًوو ثِشؤطةيةكي خظتِةتةكيةن دةطتةبةسُاكات, بةَهلو      
"فةسٓةُط طَيتَيم كؤتوبةُذي فؤُؤتاكتيليي ٓةية, كة وةن ثاَهَيوةس طؤدةكةْء تةُٔا ِسَيطة بة ٓاتِةُاوةوةى 

 putative wordsدةدةْ, كة فؤُؤهؤريياُة فؤِسًذسوطنت. بةسهةوةى وػة داُشاو/ خةياَهييةكاْ  ئةو وػاُة
, بؤ 7بتواْ بطِة فةسٓةُطةوة, ثَيويظتة دةُطةكاُياْ بةو جؤسةي هة صًاُةكةدا ِسَيجَيذساوْ, خبشَيِةتةكيةن

ضوُلة هة ثَيِشةوى فؤُؤتاكتيليي صًاُي منووُة فؤِسًةكاُى *)َهري, ُبخ( ِساطتةوخؤ/ ئؤتؤًاتيليى ِسةتذةكشَيِةوة, 
كوسدييذا, ٓاتِى دةُطى /َي/ ى طةسةتاى بِشطةو بةدوايةكذآاتِى /ْ+ب/ ِسَيجَيذساو ُيني. بةًةؾ ًؤسفيٍ/ 

فةسٓةُطييذا ثةيوةطت بة فؤِسًذسوطتييء واتاوة, بةطؼتيى ثابةُذى دوو _وػةكاُى صًاْ هة ٓةُطاوى ثَيؽ
 .                                    _فوتةسي ضَيللشدُةوة_دسوطتلشدْ, )ب( ثاَهَيوةسى ثؼلِني _ًةسد دةبّ: )ا( ياطاكاُى وػة

بؤئةوةى دةسكشدةى ثِشؤطةكة وةن  ,ئةوةى طشُطة بطوتشَيت, ًةسجي يةكةَ بة تةُٔا طةُطي حمةن ُيية      
تةُٔا ًةسد ُيني بؤ  دسوطتلشدْ,_تومخَيلى فةسٓةُطيي ثةطةُذبلشَيت, بةو واتايةى ياطاكاُى وػة

بةدةطتَٔيِاُى هَيلظيٌَيلى فةسٓةُطيي, ضوُلة ٓةسضةُذة دسوطتة بةسٓةًٔاتووةكاْ ياطا جَوةوطرييؽ بّ, 
((, كة تَييذا ئةوة خشاوةتةِسوو, 1كةضيي ثشُظيجي ثاَهَيوةسي ثؼلِني دسوطتةكة جَيطريدةكات )بِشواُة خؼتةى )

ًيلاُيضًى داِسػتِةكةى دسوطتء ياطابةُذة, بةاَلَ ثَيذةضَيت فؤِسًَيلى وةن */بةفشؤكة/ هةطةَهئةوةػذا 

                                               
3 Scalise, S. (1986: 24) 

4
 (28: 2010بؤ صاُياسيي هةباسةى وػة ئةطةسييةكاُةوة, بِشواُة: ُةسًني عوًةس ئةمحةد )  

5
 (173: 2001حمةًةدى ًةذويي, صاُظتى صًاْ )  

ضيي/ ئةطةسضيي ثةيِشةوى ياطاكاُى وػةدسوطتلشدُى كشدووة, بةاَلَ هة فةسٓةُطي صًاُةكةدا فؤِسًَيلى هةو _فؤِسًي */ًوبايى  6
(دا ُةيتواُيوة بة فوتةسةكةدا تَيجةِسَيت, بةَهلو تةُٔا وةن وػةيةكى ئةطةسيي ثَيؼبيِيي 1ضةػِة بووُى ُيية, بؤية هةخؼتةى )

 بووُى دةكشَيت. 
7 katamba, F. & Stonhan, J. (2006: 83) 
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, بؤية وةن 8ثاَهَيوةسةكة بةٓؤي ٓةبووُى هَيلظيٌى /ثِشوػة/وة, ِسَيطةداُى ًؤسفؤهؤريي بؤ فؤِسًةكة بوؤكبلات
 وػةيةكى ٓةبوو هةُاو فةسٓةُطي كوسدييذا, ثَيؼبيِيي هيظتلشدُى ُاكشَيت.

 

 (1خؼتةى )
  9فةسٓةُطي_ثَيؽ ثِشؤطةى ًؤسفؤهؤريي

 فةسٓةُط            ثاَهَيوةس          دسوطتلشدْ            _وػةهيظتى ًؤسفيٌةكاْ        ياطاكاُى  
 
 
 
 
 
 
 
 
                 

 
 

        
( دا كاسكشدُى ثَيلٔاتةى ًؤسفؤهؤريي, ئةوة دةسدةخات, كة وػةى /باخطة/ بة ٓةًاْ 1هةخؼتةى )      

ضة/ بة دوو ًؤسفيٌي جيا ٓةْء _دسوطتةوة, هة هيظتى ًؤسفيٌةكاُذا ُيية, بةَهلو ٓةس يةن هة /باخ/, /
ووى واتاوة ئاًارة بة فيطةسَيلى ٓةَهطرياوْ, يةكةكاْ بةٓؤي ياطاكاُةوة دةخشَيِةتةكيةنء ثاَهَيوةسةكةؾ هةِس

ئيذيؤطيِلشاتيليي دةدات, بةًةؾ دةسكشدةى/باخطة/ وةن هَيلظيٌَيم دةضَيتة فةسٓةُطةوة. ٓةس هةَ ِسووةوة, 
ياطا ًؤسفؤهؤرييةكاْ هة كوسدييذا فؤِسًَيلى هة جؤسي */كطرت/ ٓةَهِاطوَيضْ, ئةًةؾ بؤ ئةوة دةطةِسَيتةوة, الطشي 

 ةِسةطةصى )ئاوةَهِاو(ةوة دةهلَيت, ُةن )ُاو(.تش/ بة ثؤه_طيِتاكظيي/
فةسٓةُطيي ٓةيةو تَييذا _ِسووُلشدُةوةكاْ دةسيذةخةْ )ا( بؤ ٓةس هَيلظيٌَيلى فةسٓةُطيي, قؤُاغي ثَيؽ    

ًؤسفيٌةكاْ ئاصاداُة ِسوودةدةْ, ٓةاَلوَيشكشدْء يةكطشتِيؼياْ وابةطتةى ٓةُذَيم ِسَيظاي ًؤسفؤهؤرييء 
اوْ. )ب( ثةيوةطت بة خاَهي )ا(ةوة, بووُى كةسةطتةى فةسٓةُطييء ياطا دياسيلشاوةكاُى, كؤتوًةسجى دياسيلش

ٓةرًاسكشدُى فةسٓةُط وةن ثَيلٔاتة ًظؤطةسدةكةْ, بةًةؾ ٓةس تومخَيلى فةسٓةُطيي بةٓةًوو 
 صاُياسييةكاُييةوة, هة فةسٓةُطذا طةجنذةكشَيت.   

                                               
8
 (74: 2015طاصاْ صآري طةعيذ )  

9
 .وةسطرياوة Scalise, S. (1986: 31)  هة بريؤكةى ئةَ خؼتةية  

 كوِس. 1
 ضة/_./2

 باخ    
 ثياو .3
 ةتيى/_/
 /_./تش4

 كض    
 . بةفش5
 ؤكة/_/
 /_ضي/ .6

 ًوبايى    

 
 
 
 

 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
X 

 
 

 كوِس          
 باخطة               

 
 ثياوةتيى              
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     ط:ثَيلٔاتةى فةسٓةُ 1/2

بووًفيَوذ ئاًارةى بؤ ئةوة كشدبوو, كة فةسٓةُط ثاػلؤي ِسَيضًاُةو هيظتَيلة هة يةكة  ٓةسضةُذة ثَيؼرت       
, هةاليةكى ديلةػةوة وا ثَيؼِياصكشابوو, كة هة فةسٓةُطذا تةُٔا ٓةُذَيم تايبةمتةُذيي طؼتيي 10ُاياطابةُذةكاْ

َ هةئَيظتاداو بةتايبةت صؤسيِةى صًاُةواُاُى طةس بة ًؤسفيٌةكاْء تومخة فةسٓةُطييةكاْ ُيؼاُذةدسَيّ, بةاَل
قوتاخباُةى ِسَيضًاُى بةسٓةًَٔيِاْ, ئةو بؤضووُة ِسةتذةكةُةوة, كة فةسٓةُط تةُٔا هيظتَيم يةكةى ُاياطابةُذ 
بَيت, بةَهلو ِسووْء ئاػلشا ئةوة دةخةُةِسوو, كة ثَيويظتى بة هيظتَيم هة يةكةى ِسَيضًاُيي ًؤسفيٌة 

فةسٓةُط كؤي ئةو صاُياسيياُة هةخؤدةطشَيت, كة  11ييةكاْء يةكةى ِسَيضًاُيي طةس بة فةسٓةُط ٓةية.بِةِسةت
قظةثَيلةسي ٓةس صًاَُيم بؤ بةسٓةًَٔيِاُى ِسطتةى ِساطتء دسوطت ثَيويظتيةتى, هةًةوة ئةو ِساطتيية 

شاوْ, ئةوةؾ دةطتةبةسي ئةوة ٓةَهذةَٓيِحشَيت, كة "صاُياسيية طيِتاكظييء واتاييةكاْ هة فةسٓةُطذا تؤًاسك
    12دةكات, كة ئاخَيوةسي طؼت صًاَُيم, دسوطتةى دسوطتء واتاِساطتء ثَيطةواُةكةى بِاطَيتةوة."

بةًجَيية ِسَيضًاُى ٓةس صًاَُيم, ثَيلٔاتةكاُى ًؤسفؤهؤرييء طيِتاكع دةطشَيتةوة, ئةًةؾ ئةوة دةطةيةَُيت,      
تيطؤسيياُةػة, كة هة تومخة فةسٓةُطييةكاُذا ض كؤُلشَيتيى بَيت, ياْ  كة فةسٓةُط ٓةَهطشي ئةو صاُياسيية كة

, خودى ئةو صاُياسيياُةؾ, كة صاُياسيي )فؤُؤهؤريي, 13ٓؤػةكيي, ٓةْء بة )فةسٓةُطي ئاوةصيي( ُاودةبشَيّ
ذا دةبيِّ, ًؤسفؤهؤريي, طيِتاكظيي, طيٌاُتيليي( دةطشَيتةوة, ِسؤَي هة ثَيلَٔيِاُى ِسطتةو كةتيطؤسيي طيِتاكظيي

ئةًةؾ ثَيٌاُذةَهَيت, تومخة فةسٓةُطييةكاْ بِشي صاُياسيي ثَيويظتياْ بؤ بةسٓةًَٔيِاُى دسوطتةى طيِتاكظيي 
 14ثةيوةطت بة دةطتوسو ياطاى دياسيلشاوةوة تَيذا ٓةَهطرياوة.

ةصى ٓةس فةسٓةُطى ئاوةصيي بةو جؤسة دةُاطَيِشَيت, كة كؤطاى ٓةًيؼةيي وػة صاُشاوةكاُة هة ئاو       
ئاخَيوةسَيلى صًاُذا, كة صاُياسيي طيٌاُتيليي, طشاًاتيليي, فؤُؤهؤريى هةباسةى تاكة تاكةى وػةكاُةوة تَيذاية, 

, بؤية دةػَيت ٓةس 15ئةو صاُياسيياُةى بؤ بةكاسبشدُى وػةكاْ بةػَيوةيةكى ِسَيلوثَيمء ِسَيلدشاو ثَيويظنت
ُى صًاُيي تاكةكةطييةوة, فةسٓةُطة ئاوةصييةكةى, جياواصيى ئاخَيوةسَيلى صًاْ ثةيوةطت بة جياواصيي ئةصًوو

ٓةبَيت. ٓاوكات فةسٓةُطي ئاوةصيي هة ضواسضَيوةى ِسَيضًاْء ئاوةصداسييذا ئةو بةػة ثَيلٔاتةيةى صاُيِة, كة 
ئةو  صاُياسيي دةسباسةى يةكة طيِتاكظييء ًؤسفؤهؤرييةكاْ تَيذا طةجنلشاوةو ُاتواُشَيت هةوة صياتش ػيبلشَيتةوة,

صاُياسيياُةؾ, بة فؤِسًي فؤُؤهؤرييء فؤِسًى فؤُةيتيلييةوة ثةيوةطنت, هةُاو ئةواُةيؼذا )دسوطتةكاُى بِشطة, 
دسوطتةكاُى صسُطة, دسوطتةكاُى قوسطاييدظتِةطةس(و ثةيوةطنت بة دسوطتة ًؤسفؤهؤرييةكاْء خةطَوةتة 

  .16ثشاطٌاتيلييةوة _َيٌاُتيلييطيِتاكظييةكاُى وػةكاْء بةواتاى وػةوةو بة واتاو ُاوةِسؤكي ط

                                               
10 katamba, F. & Stonhan, J. (2006: 84) 
11 ibed, 85 

 (66: 2013عةبذوجلةباس ًظتةفا ًةعشووف )  12
 katamba, F. & Stonhan, J. (2006: 352) بؤ صاُياسيي صياتش, بِشواُة:  13

14
 Cook, V. & Newson, M. (1997: 159_160): بؤ صاُياسيي صياتش, بِشواُة  

15
 Cruse, A. (2006: 104), Lieber, R. (2012: 15) 
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هةو ِسواُطةيةوة, كة "ِسَيضًاْ هة ِسووى دسوطتةوة ٓةسطآ ثَيلٔاتةى فؤُؤهؤرييء ًؤسفؤهؤرييء طيِتاكع      
, 17دةطشَيتةوة, ئةويؽ بةو ثَييةى ئةو طآ ثَيلٔاتةية خاوةُى ياطا و ِسَيظاو كةسةطتةى تايبةت بةخؤياُّ"

يةن هةو ثَيلٔاتاُةدا, بةٓؤي ثةيِشةوكشدُى دةطتووسو ياطاكاُةوة كةسةطتةكاْ دةَٓيِشَيّء هة ٓةس
تاقيذةكشَيِةوةو دسوطتةى فؤُؤهؤرييء ًؤسفؤهؤرييء طيِتاكظيي جياواصياْ هَيبةسٓةًذةَٓيِشَيت. بةثؼتبةطنت 
بة ئةَ ِساطتيياُة, ضاوةِسَيذةكشَيت صاُياسيي ٓةَهطرياوى َُيو تومخةكاْ, هةِسَيي ياطا فةسٓةُطييء 

ِتاكظييةكاُةوة بةسجةطتةبلشَيّء بِوَيِشَيّ, ئةًةؾ ِسَيطةدةدات فةسٓةُط وةن ثَيِشةوَيم هة ياطاي طي
ثَيلٔاتةبووُى فةسٓةُط بلشَيت, ئةوا فةسٓةُطيؽ  دياسيلشاو ٓةرًاسبلشَيت, هةًةوة "طةس كاس بة طشمياُةى بة

اطتى فةسٓةُطيي خاوةُى ِسيضبووْء خاوةُى ياطاو ِسَيظاو كةسةطتةى خؤيةتى, ئةوةؾ ئةوة دةسدةبِشَيت, ئ
, 18ُواُذُى تايبةت بة خؤيةتيء ئةواُة دةبّ بة ِسَيظا بؤ ُواُذُة فؤُؤهؤرييء ًؤسفؤهؤرييء طيِتاكظييةكاْ"

ثةيوةطت بةًةوة, ياطاكاُى فؤِسًذاِسػتِى فةسٓةُطيي )دسوطتةى فؤُؤهؤريي, دسوطتةى طيِتاكظيي, دسوطتةى 
ُاواخِى فةسٓةُطيياُذا ٓةُذَيم صاُياسيي ثةيوةطت بةو دسوطتاُةوة ٓةَهطرياوْ,  طيٌاُتيليي( دةطشَيتةوة, كة هة

صاُياسييةكاُيؽ هةِسَيي ُواُذُةكاُةوة دةسدةخشَيّ. هةًةوة ػيلشدُةوةكاْ ثَيٌاُذةَهَيّ: )ا( فةسٓةُطء طيِتاكع 
اُى َُيو ٓةس تومخَيلى وةن دوو ثَيلٔاتة, تةواوكةسي يةكرتيّ, بةوةى صاُياسيية ئةبظرتاكتيية طةجنلشاوةك

فةسٓةُطيي, بِةًاى طةسةكيي دسوطتيي فؤِسًذاِسػتِى طيِتاكظيني, بةو واتايةى, دسوطتة طيِتاكظييةكاْ 
ُواُذُى ديوى دةسةوةى ئةو صاُياسيية فةسٓةُطيياُةْ, كة هة تومخةكاُذا ٓةَهطرياوْ, ٓةسبؤية "ُواُذُى 

ةكاْ هة دوو ديوى فةسٓةُطييء طيِتاكظييذا صاُياسيية طيِتاكظييةكاُى ُاو تومخة فةسٓةُطيي
. )ب( ديوى دةسةوةى صاُياسيي فةسٓةُطيي تومخة فةسٓةُطييةكاْ, وابةطتةى ُاواخِى 19بةسجةطتةدةكشَيّ"

تومخةكاُّ, ئةًةؾ طشمياُةى ئةوةى هَيذةكشَيت, ثةيوةطت بة ُواُذُة طيِتاكظييةكاُةوة ثَيؼبيِيي 
 َٓيِاُةدةسةوةياْ بلشَيت.

, 20ٓةس هةَ ِسووةوة, ضؤًظلي هة بِةًا طيِتاكظييةكاُى ِسَيضًاُذا وايذادةَُيت, كة فةسٓةُط وةن وػةُاًة      
هة رًاسةيةن دةسواصةى فةسٓةُطيي ثَيلٔاتووة, كة ًؤسفيٌةكاُّ, ئةًاُيؽ بطووكرتيّ صجنريةي دةُطيي 

                                               
 (54: 2017عةبذوجلةباس ًظتةفا ًةعشووف )  17

 طةسضاوةى ثَيؼوو  18
19

 (66: 2013ًظتةفا ًةعشووف ) عةبذوجلةباس  
 ياْ خظتووةتةِسوو, بةوةى Dictionaryو وػةُاًة  Lexiconصؤسَيم هة صًاُةواُاْ جياواصيي بِةِسةتيي َُيواْ فةسٓةُط   20

ةى فةسٓةُط هيظتَيلى ئاًادةكشاوة هة هَيلظيٌةكاُى صًاْ هةطةَي خظتِةِسووى صاُياسيي هةباسةى ٓةس هَيلظيٌَيلةوة, ئةًةؾ ثَيطةواُ
ة, كة هَيلظيٌةكاُى بةثَيي ثَيِشةوى ئةهفيَب ِسَيلدشاوْ, تَييذا صاُياسييةكاْ ئيذيؤطيِلشاتيلينيء  standardوػةُاًةى باو 

ُاتواُشَيت بةٓؤي ياطا طؼتييةكاُةوة ثَيؼبيِييبلشَيّ, ئةو صاُياسيياُةؾ, ثةيوةُذيي َُيواْ دةُطء واتاى هَيلظيٌةكاْ دياسيذةكةْ, 
 ,Comrieوػة طادةكاْ هة صًاُذا بةَهطةى ئةو ِساطتييةْ. بِشواُة: _ية, ٓةسوةن فؤِسًة arbitraryى هةخؤوة كة ثةيوةُذييةك

B. & Fillmore, C.  
(1983: 190) ،Baker, A. & Hengeveld, K. (2012: 226-232)، ( 2006حمةًةدى ًةذويي.) 
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ةى ئةو هكة ثَيلٔاتةيةية, كة هةطةَي طةطٌَيِتةكاُّ, كة ٓةَهطشي واتاْ. فةسٓةُطيؽ بةػَيلى يةكالكةسةو
 ( دا خشاوةتةِسوو.2, وةن هة خؼتةى )21ياطاكاُى بِلةدا ثَيلٔاتةى طيِتاكظيي ثَيلذَيِّ

 22(2خؼتةى )                                                 
 ثَيلٔاتةى طيِتاكظيي                                            

 
 
   

                                                                 
 دسوطتةى قووَي                                               

 
    
 

 دسوطتةى ِسووكةؾ                                             
 

تةواو و وسد  23وةن ئاًارةى بؤ كشا, هةُاو فةسٓةُطذا بؤ ٓةس تومخَيم دةسواصةى صاُياسيي )فةسٓةُطيي(      
تؤًاسكشاوة, كة تَييذا جةخت هة صاُياسيي صًاُيي كشاوةتةوة, ٓةسوةن ثةيوةطت بة جؤسي كةسةطتةكاُةوة, 
صاُياسيي جياواص هةباسةى )ضؤَُيتيي دةسبِشيِى فؤُةتيليياُة, دياسيلشدْء جياكشدُةوةى ثؤهةِسةطةصى تومخةكاْ, 

كاُى هةجؤسي )كشؤكة واتا, درواتا...(ى تومخةكاْ ضةًمء ُاوةِسؤن, ٓاوكات ثةيوةُذيية طيٌاُتيليية
بؤ منووُة فؤِسًَيلى وةن /ثياو/ هة دةسواصة فةسٓةُطييةكةيذا طةسةِساى ثؤهَيِلشدُى ثؤهةِسةطةص  24هةخؤدةطشَيت.

)ُاو(, صاُياسيي فؤُؤهؤريياُةو ضؤَُيتيي طؤكشدُىء ٓةسوةٓا فؤِسًة ٓةَهطوَيضساوةكاُى وةن /ثياوةتيى, ثياواُة, 
اثياو/يؼي تَيذا دياسيلشاوة, ٓةًوو ئةًاُةؾ بة صاُياسيي طيِتاكظييةوة ثةيوةطتلشاوْ, طةسباسي ئةوةى, ُ

دةخةُةِسوو. هةاليةكي  25صاُياسيي طيٌاُتيليي _( َٓيٌادةكشَيّ-كة بة ُيؼاُةكاُى )+,_فيطةسة واتاييةكاُيؽ 
اُذا ٓةْء بةٓؤياُةوة ُاوكؤييء جياواصيي ديلةوة, ئةو فيطةسة واتايياُةي, كة هةَُيواْ تومخة فةسٓةُطييةك

 [ُاودةبشَيّ, وةن فيطةسةكاُى  Semantic dimensionَُيواْ تومخةكاْ دةُاطشَيِةوة, بة ِسةٓةُذي واتايي 

                                               
21

 Steinberg, D. (1999: 35) 
22

 ibed, 30 
23
 .Baker, A. & Hengeveld, K بؤ صاُياسيي هةباسةى جؤسةكاُى صاُياسيي فةسٓةُطييء فشاواُلشدُياُةوة, بِشواُة:   

(, 110: 2013(. ٓةس هةَ باسةيةوة, عةبذوهواذيذ ًوػري دصةيي )381 -369: 2010حمةًةد ًةعشووف فةتاح ) و (230_228 :2012)
ؤس صاُياسيي خظتووةتةِسوو, ئةواُيؽ بشيتني هة: ُيؼاُة ِسَيضًاُييةكاْ هة دةسواصةى فةسٓةُطيي ٓةس وػةيةكذا, طَي ج

Grammatical marker ُْيؼاُة طيٌاُتيلييةكا ,Semantic marker ُْيؼاُة جياكةسةوةكا ,Distinguishers  . 
 (. 9: 2006بؤ صاُياسيي صياتش, بِشواُة: حمةًةدى ًةذويي )  24
25
 Lieber, R. (2004)بؤ دةطتدظتِى صاُياسيي صياتش هةباسةى طيٌاُتيمء فيطةسة واتاييةكاُةوة, بِشواُة:   

 فةسٓةُط         ياطاكاُى بِلة      

 ياطاكاُى طوَيضاُةوة
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 ,صيِذوو   ,ًشؤظ  ,ِسةطةص بؤ منووُة بةطةسجنذاْ هة ِسةٓةُذي واتايي )ِسةطةص( هة 26 ]ٓاوطةسطرييي .
دا ٓاوبةػّء وػةكاُى /كؤتش, ]+َُيش[ش/دا, بةاليةُى كةًةوة هة فيطةسى واتايي وػةكاُى /كوِس, كةَهةػَي
 هَيلياجنيادةكاتةوة. ]فِشيّ  [دا, كةضيي فيطةسي ]+ باَهِذة[ًشيؼم/يؽ هة فيطةسي 

 
هةَ ِسواُطةيةوة ئةوةى جَيي تَيِشاًاُة, ئةو فيطةساُة بةػَيوةى تةواوكاسيي ِسوودةدةْ, واتة بةتةُٔا       

يطةسَيلياْ, ِسةٓةُذةكة ثةطِذةكات, ئةًةؾ وادةكات ٓيض يةكَيم هةَ دوو فيطةساُة ثَيلةوة ِسووُةدةْ, بؤ ف
يؽ, ِسَيطشيي هة ٓاتِى فيطةسي ]+َُيش[ِسةتذةكاتةوةء فيطةسي  ]+باَهِذة[, فيطةسي ]+ ًشؤظ[منووُة فيطةسي 

, بؤ دياسيلشدْء ُاطيِةوةى طيٌاى واتايي دةكاتء بةثَيطةواُةػةوة, بؤية ٓاتِى فيطةسةكاْ ثَيلةوة ]+ًَي[
 تومخةكاْ, ِسَيطةثَيِةدساوْ.

 
دياسيلشدُى ئةو فيطةسة واتايياُة هةدةسواصةى صاُياسيي ٓةس  تومخَيلى فةسٓةُطييذا, بؤ ُواُذْء      

كاْ, خظتِةِسووى: )ا( ئةدطاسة بِةِسةتييةكاْ, )ب( ثةيوةُذييةكاْ, )ث( ضاالكييةكاْ, )ت( باسودؤخى تومخة
((. واتاى تومخة فةسٓةُطييةكاُيؽ, هةتةن دياسيلشدُى طؤكشدُى 1)بِشواُة َٓيَولاسيي ) 27طشُطء بةٓاداسْ

فؤُؤهؤريياُةدا, بةػَيم هة دسوطتةى قووَي ثَيلذةَٓيِّ, بؤ منووُة دةكشَيت دسوطتةى قووَهي هَيلظيٌى /كض/ وةن 
 (دا بِوَيِشَيت.1تومخَيلى فةسٓةُطيي, هة َٓيَولاسيي )

 
 (1َٓيَولاسيي )                                                 

  

                                               NP 
 

   
       N                                                                                              

  
   

 /كض/                                             
 

  
 ]ٓاوطةسطرييي -+ صيِذوو, + ًشؤظ, + ِسةطةص,     [                       
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27

 Steinberg, D. (1999: 37(  
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ػيلشدُةوةكاْ دةسيذةخةْ, كة يةكةًني ثَيلٔاتةى طيٌاُتيليي ٓةس صًاَُيم, بشيتييةهة فةسٓةُطي ئةو       
( هَيلذاُةوةى طيٌاُتيليي ِسطتة, هةطةس واتاى ًؤسفيٍء وػة 1صًاُة. ٓؤكاسي ئةًةؾ بؤ ئةوة دةطةِسَيتةوة, كة: )

( هَيلذاُةوةى واتاى ئةو ِسطتاُةى, كة 2وةطتاوة. )ثَيلَٔيِةسةكاُىء ثةيوةُذيية طيٌاُتيلييةكاُى َُيواُياْ 
هةِسووى طيِتاكظييةوة هة ِسةطةوة جياواصْ, ثَيويظت بة طةِساُةوة دةكات بؤ فةسٓةُط, ٓةسبؤية بة ثَيلٔاتةيةكى 

 .  28طيٌاُتيم داُشاوة
 
 
 
 صاُياسيية صًاُييةكاْ هة فةسٓةُطذا: 1/3

ُظتى صًاُذا, )ا( بؤ ضؤُيةتيي ِسَيلدظتِى ُاوةوةى تومخة هةو ِسووةوة, كة ثَيِشةوى صًاْ هة صا      
ثَيلَٔيِةسةكاُى صًاْ )فؤُيٍ, وػة, ِسطتة(ية هةطةَي يةكرتييذا, )ب( كاسكشدُة بؤ بةجَئَيِاُى ئةسكةكاْ هة طؼت 

كاْ , يةكة ثَيلَٔيِةسةكاُى دةسبِشيِة صًاُيية29ئاطتةكاُى ثةطِلشدُى صًاُذا, كة بة ئةسن/ طؤكشدْ ُاوبشاوة
ُاضووُيةكّء ٓةَهطشي صاُياسيي جؤساوجؤسْ, ٓةسوةٓا كؤَهيِةوة هةجؤسو ضةػِى يةكةو صاُياسيية 
ثةيوةطتذاسةكاْء دياسيلشدُى ثةيوةُذيي َُيواُياْ, ثَيِشةوبةُذاُةو بةياطا ِسَيلدشاوة. هةَ ِسواُطةيةوة, ثَيؼرت 

يبةتَيتييةكاُى تومخة فةسٓةُطييةكاْ. ئةوة خشايةِسوو, كة فةسٓةُط طةجنيِةيةكة بؤ ٓةَهطشتِى طؼت تا
ثؤهةِسةطةص, فيطةسي _ٓةَهبةت تايبةتَيتييةكاُيؽ )ُواُذُى فؤِسًي فؤُؤهؤريي, دياسيلشدُى جؤسي كةتيطؤسيي 

طيٌاُتيليي هةطةَي هكلشدُى كةتيطؤسيياُةء ًةسجي ٓةَهبزاسدْ( دةطشَيتةوة, ٓةًوو ئةًاُةؾ ِسؤَهى طشُطياْ هة 
ى طةسةكاُذا ٓةية, ٓةسوةن كشداس وةن Argument structure30ئاسطوًَيِتى دياسيلشدُى دسوطتةى 

داواكةس ضةُذ ئاسطوًَيِت ٓةاَلوَيشدةكاتء ض ِسؤَهَيلى طيٌاُتيلييؽ دةدات. بؤ منووُة ِسةطى ُاوى _ئاسطوًَيِت
ييؽ دةدات. كشداسيي /خواسدْ/, ثَيويظتى بة ٓةاَلوَيشكشدُى ضةُذ ئاسطوًَيِت ٓةيةو ض ِسؤَهَيلى طيٌاُتيل

ئةًاُةؾ دةسيذةخةْ, كة ثَيلٔاتةى فةسٓةُط بةًةبةطتى دسوطتلشدُى يةكةى صًاُيي جياواص هةجؤسي )بِشطة, 
 ((.2, صاُياسيية ٓةَهطرياوةكاُى ُاوى, بة ثَيلٔاتةكاُى ديلةى صًاْ دةبةخؼَيت )بِشواُة َٓيَولاسيي )31وػة, فشَيض(
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 (108: 2012ػيالْ عوًةس ذظةيّ )  
29

 (3: 2008حمةًةدى ًةذويي, بةسطي يةكٔةَ )  
30

ةوة ثَيؼِياصكشاوة, بريؤكةى دسوطتةى ئاسطوًَيِت  Williams (1981b)ًؤدَيوةى ًؤسفؤهؤريذا, كة هةاليةْ  هةو   
بةكاسبشاوة. دسوطتةى ئاسطوًَيِتى كةسةطتةيةكى فةسٓةُطيي, هيظتَيلى ُاوهَيِشاوى ئةو ئاسطوًَيِتاُةية, كة دةتواُّ ِسووبذةْ, 

ى ثةطةُذكشد, كة )كاسا, باغ, ئاًاُخ, طةسضاوة(  Gruberيةكاُى طشوبةس هة ًؤدَيوةكةيذا كةتيطؤسي Williamsويوياًع 
 Scalise, S. (1986: 181)دةطشَيتةوة. 

31
 katamba, F. & Stonhan, J. (2006: 14): بِشواُة  
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  (2َٓيَولاسيي )                                                           
 

 ًشؤظ( _صًاْ )صًاُي طشوػتيي                                                
           

 فةسٓةُط                                                   ِسَيضًاْ                             
 

      
 طيِتاكظيي       ًؤسفؤهؤريي    فؤُؤهؤريي                                                                     

 
 

 فؤُؤهؤرييثَيذاُى صاُياسيي                                      
  όبؤ دسوطتلشدُى بِشطة                                              

                           
  x0ثَيذاُى صاُياسيي ًؤسفؤهؤريي بؤ دسوطتلشدُى وػة                                       

 
 -xثَيذاُى صاُياسيي طيِتاكظيي بؤ دسوطتلشدُى فشَيض                   

 
 
 ُواُذُى فؤُؤهؤريي: 2/1

ثَيِشةوى فؤُؤهؤريي ٓةس صًاَُيم, ثةطِلشدُى ثَيِشةوى دةُطةكاْء تةسصى دةُطةكاْ )ضةػّء جؤسةكاُى       
دياسيلشاوةوة كاسدةكات, كة ِسَيطة ةو ثةيوةطت بة ثةيِشةوكشدُى رًاسةيةن دةطتووسو ياطاي 32خظتِةتةكيةكةكاْ(

بة دسوطتيي يةكطشتِى كةسةطتة فؤُؤهؤرييةكاُى وةن فؤُيٍء بِشطةكاْ دةداتء ثةيوةُذيية دةُطييةكاُى 
َُيواُيؼياْ ِسَيلذةخات, ٓةسوةن هةباسيي ٓاتّء ثَيلةوةطوجناُى فؤُيٌةكاْ هةطةَي يةكذا, ياخود ِسَيطةطشتّ هة 

ظاوَي هة ٓةًاْ ًةوداى فؤُؤهؤرييذا. ثةيوةطت بةًةوة, طةس بؤ دياسيلشدْء طةيؼنت  ثَيلةوة ِسووداُى دوو دةُطي
وػةيةن هة _بة كةسةطتة ثَيلَٔيِةسةكاُى وػة بة ِسَيباصي دسوطتةكاسةكاْ كاسبلةيّ, ئةوا دسوطتةى ٓةس فؤِسًة

دسوطتلشدُى وػة فةسٓةُطذا, هة خظتِةتةكيةكى فؤُيٌةكاْ بؤ دسوطتلشدُى بِشطةو دواتشيؽ بِشطةكاْ بؤ 
ثَيلذَيت, خظتِةتةكيةكيؼياْ, طشوػتء تواُاى كةسةطتةكاْ بؤ ثَيلَٔيِاُى يةكةى طةوسةتش ُيؼاُذةدات, دياسة 
ٓةًوو ئةو كةسةطتة فؤُؤهؤريياُةؾ هة فةسٓةُطذا خاوةُى صاُياسيي تايبةت بة خؤياُّ, بؤ منووُة صاُياسيي 

دسوطتلشدُى بِشطة, هةُاو خودى فؤُيٌةكاُذا ٓةَهطرياوة,  فؤُؤهؤريي طةباسةت بة ِسيضبووُى فؤُيٌةكاْ بؤ
, دواجاسيؽ ٓةًوو ئةَ _ضةثلة ُيؼاُةكاْ_صاُياسييةكاُيؽ بشيتني هة ُيؼاُة فؤُؤهؤرييةكاْ/ جياكةسةوةكاْ 
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 (57_56: 2008حمةًةدى ًةذويي, بةسطي يةكٔةَ )  



 ُواُذُى فؤُؤهؤريي هة كوسدييذا -صاُياسيي فةسٓةُطيي
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صاُياسيياُة دةبّ بة ِسَيظاو ثةيِشةوكشدُيؼياْ دةبَيتة ًةسجي ُاطيِةوةى فؤِسًي فؤُؤهؤريي دسوطتء ُادسوطت 
ئاخَيوةسي صًاْ, بةوثَييةى "ُواُذُى فؤُؤهؤريي, ثةطِى دسوطتةى ئةو دةُطة ُادياساُةى وػةكاْ دةكات, كة  الي

, ئةًةؾ ئةوة دةطةملَيَِيت, كة صاُياسيية فؤُؤهؤرييةكاْ, صاُياسيي بِةِسةتييء 33هة يادطةدا طةجنلشاوْ"
 ٓةَهطرياوى َُيو فةسٓةُطي ئاوةصيي تاكّ.

ُيٌةكاُى صًاَُيلى دياسيلشاودا, ٓةس فؤَُيٌَيم رًاسةيةن ُيؼاُةى جياكةسةوةى وةن هةُاو ِسرَيٌى فؤ     
)طاصطةى دسوطتبووْ, دةُطذاسييء كجي,...ٓتذ( هة فؤُيٌةكاُى ديلةى صًاُةكةى جيادةكاتةوة, هةًةوة ُواُذُى 

وي بِشطةؾ, فؤُؤهؤريياُةى بِشطةكاْ, ثؼت بة ُيؼاُةى فؤُيٌةكاْ دةبةطتَيت, ٓاوكات داِسػتةى ًؤدَي
 دسوطتلةسي فؤُؤتاكتيلي صًاُى كوسديية.

هةو ِسووةوة, كة يةكةكاُى ثوةيةكى خواستشي فؤُؤهؤريي )دةُطةكاُى صًاُى ئاخاوتِى ًشؤظ( ئةسنء        
, فؤُيٌيؽ يةكةيةكى 34طؤكشدُياْ بؤ ئةوةية, هَيلبذسَيّء يةكة بةسصتشةكاُى ِسَيضًاْ )وػةكاْ( دسوطتبلةْ

ئةوة ِسووداُى طةسبةخؤو دةسكةوتِى ئاػلشاى ُيية, بةَهلو يةكة ثَيلَٔيِةسةكاُى دةسبِشيّ )دةُط ُادياسة, هةبةس
(ةكاُى صًاْ هة طِووسي بِشطةكاُذا دةياُِوَيِّ, ٓةسبؤية بؤ ئاخَيوةسي صًاَُيم, طؼت صاُياسيية _فؤْ_

ةوة ُواُذُى فؤُؤهؤريي هة هةُاو خودي بِشطةكاُذا بةسجةطتةدةبّ. هةً _ضةثلة ُيؼاُةكاْ_فؤُؤهؤرييةكاْ 
 صًاُذا, ثةيوةطت دةبَيت بة:

ا. تايبةمتةُذييء ُيؼاُة جياكةسةوةكاُى فؤُيٌةكاْ, كة ًةبةطت هة صاُياسييةكاُة, ضوُلة "ٓةس فؤَُيٌَيم 
 .35هةِسَيي ضةثلَيم هة )ْ د(ةوة ثَيِاطة دةكشَيت ياْ ئاكاسةكةى دياسييذةكشَيت"

دُى ُيؼاُةكاُياْ هةَُيو طِوسى بِشطةدا, بةثؼتبةطنت بةو بِةًايةى, ب. بةكاسبشدُى فؤُيٍء بةسجةطتةكش
صًاُذا فؤَُيٍء بِشطةية, ئةًةؾ بةو ًاُاية دَيت, كة بِشطة دسوطتلشاوى ئاطتى  طةطٌَيِتى فؤُؤهؤريي هة

, فؤُؤهؤريية, بؤية ُواُذُى, طؼت ُيؼاُةو صاُياسيى ُاواخِى فؤُيٌةكاْ دةسدةخات. هةُواُذُى فؤُؤهؤرييذا
كة ديوى دةسةوةياْ بةٓؤي ُواُذُة فؤُؤهؤرييةكاُةوة/  صاُياسييةكاْ هة فةسٓةُطةوة وةسدةطريَيّ,

فؤُةيتيلييةكاُةوة بةسجةطتةدةكشَيّ, ئةًةؾ ثَيٌاُذةَهَيت, ُواُذُةكاْ بؤ ٓةَهَٔيِحاْء خظتِةِسووى 
 شُطء ثَيويظنت.صاُياسييةكاْ, كة خؤي هة ُيؼاُةو تايبةتَيتيي فؤُيٌةكاُذا دةبيَِيتةوة, ط

ٓةس هةَ باسةيةوة, صؤسجاس طؤِساُى دةُطةكاْ هة صًاُى ئاخاوتِذا, ًةسد هةطةسداُشاو ُيني, ئةًةؾ     
ياْ تاِسادةيةكى صؤس هةيةكةوة _ُيؼاُةى فؤُةيتيليي_ئةدطاسَيلى تايبةتيي ئةو دةُطاُةية, كة ضةثلة ُيؼاُة 

, ٓؤى ِسووداْء بةسجةطتةكشدُى ئةَ ضةػِة ُواُذُة ُضيلّ, بؤية صؤسجاس هةباسيي دةسبِشيّء طؤكشدُياْ
 (دا ػَيواصبةُذبلشَيت:1جياواصاُةْ. دةتواُشَيت ئةَ ُواُذُة هة ياطاي )

1/ )X/   ˂    [Y]  
كةسةطتة فؤُؤهؤريية _/ وةن فؤُيٌى بِةِسةتيي دسوطتةى وػةكة Xئةطةس وايذابَِيني, طؤِساوي /      

 IPAيؽ هةداِسػتة فؤُةتيلييةكةيذا )كة بة ُواُذُى  [Y]ًاًةَهةدةكشَيت, ئةوا ثَيؼبيِيذةكشَيت  _ئةبظرتاكتةكة
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 Sutherland, D. (2006: 4) 
34

 (6: 2008)حمةًةدى ًةذويي, بةسطي يةكٔةَ   
35

 (224: 2009حمةًةدى ًةذويي, ًؤدَيىء ًؤدَيوةكاُى سَيضًاْ )  
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ةكاُةوة هة صًاُى ئاخاوتِذا, ئاًارة بة  _يةكةى بةسجةطتةكشاوى فؤُةتيليي _ُاودةبشَيت(, بةٓؤي فؤْ 
بةَهطةيةى" ُواُذُى فؤُةيتيليي, بةسثشطة هة ثةطِلشدُى   اُذُى فؤُةيتيليي فؤُيٌةكاْ بلات, بةوُو

بةساًبةس  ]غ[دةُطى  37. بؤ منووُة دةتواُشَيت جؤساوجؤسيي36قظةكشدْ )ئاخاوتّ( وةن دياسدةيةكى فيضيليي"
ةوة دةػَيت خودى فؤُيٌةكاْ , كة طةس بة فؤَُيٌى /غ/ْ, بةسجةطتةبلشَيت, هةً]ص[و ]ص[و ]غ[بة فؤُةكاُى 

ُواُذُي جياواصياْ ٓةبَيت, ئةو ُواُذُة جياواصاُةؾ جاسَيلى ديلة دةبِةوة بة فؤُيٍء داِسػتةي فؤُؤهؤريي 
 ( دةطتةبةسدةكةْ:2ثَيلذةَٓيِِةوة. ُواُذُة جياواصةكاُى فؤُيٍ, ياطاي )

 
2/ )X    /˂     [Y] ،[Z] 

 فؤُيٍ                ُواُذُى فؤُةتيليى    
 [طري]         ˂      /     طري. /2

 [ؿةوصة]         ˂    /    طةوصة/   
 [دةصطشة]        ˂  /    دةطتطشة/  
       [ط] ~ [ت]        ˂            /ت. /3

     [هه طاو] ~[ٓةتاو]        ˂ /       ٓةتاو/    
ِسووُيذةكةُةوة, كة ِسووداُى طةجنى دةُطةكاْ هة صًاُى ئاخاوتِذا, بة ػَيوة طؤكشدُى جؤساوجؤس  منووُةكاْ     

دةطتذةكةوْ, ضوُلة دةُطةكاْ ٓؤي بةكؤُلشَيتلشدُى دسوطتةكاُّ. ئةًةؾ وادةكات, داِسػتةى فؤُةيتيليي 
ذات, ٓةسبؤية فؤُيٌةكاْ دسوطتةيةن ثةيوةطت بة ئةهؤفؤُةكاُةوة, جياواص هة داِسػتة فؤُيٌييةكةى ِسووب

هةطةَي ئةهؤفؤَُيم, ياْ دةطتةيةن هة ئةهؤفؤُةكاُياُذا ثةيلاَهي يةن دةبّء هةضَيوةى دسوطتةيةكى دةُطيي 
 فؤُةيتيلييذا, ٓةًاْ واتا بة بيطٌَيلى جياواصةوة ٓةَهذةطشْ.
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 pierrehumbert, J. (1990: 375) 
ٓؤو بِةًاى ئةَ جؤساوجؤسيي دةسبِشيِاُةؾ, وابةطتةى ٓةُذَيم ًةسجّ, كة طؤِساُى فؤُةيتيليياُةى فؤِسًة طؤكشاوةكاْ   37

 دةخوَهكَيِّ, هةواُة:
ئ ]  ˂/ /ئاو، [طاطاْ] ~[صاعان] ˂/ طاصاْ، /[وطآة] ˂تان )ئايذيؤهَيلت(: /ٓةتاو/جؤسو ػَيواصى دةسبِشيِى  .1

 .[او´

، [ِؤػتاْ باؾر] ˂جَيلةوتةو دةوسوبةسي فؤُؤهؤريي دةُطةكة, كة بة ياطاي فؤُؤهؤريي ِسوودةدات: /ِسؤرتاْ باؾ/  .2
 .[ًضطةس ] ˂ر/ ًظطة/

 [ياْ´ط]~[طياْ] ˂/ طياْ، /[عنيابة´د]~[دابةصيّ] ˂ جياواصيي ئةكظَيِتى دةسبِشيِى قظةكةس: /دابةصيّ/ .3

ثه ] ˂/ ٓؤكاسي بايؤهؤرييء ضؤَُيتيي جووَهةى ئؤسطاُةكاُى ئاخاوتّ هة بةسٓةًَٔيِاْء دسكاُذُى دةُطةكاُذا: /طةيواْ .4
بؤ دةطتدظتِى صاُياسيي صياتش, بِشواُة: .  [ماثى]~ [ماصى]~ [ًاطى] ˂/ ًاطي، /[ثريوان] ˂/ طريواْ، /[يىان

 (17: 2008حمةًةدى ًةذويي, بةسطي دووٓةَ )
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طتةكشدْ باو و (دا تَيبيِييذةكشَيت, بؤ ٓةُذَيم فؤُيٍ, يةن جؤس بةسجة2ئةوةى هة منووُةى )      
طازيك، [*ِسَيطةثَيذساوة, ضوُلة تةُٔا يةن ئةهؤفؤُى ُوَيِشاو وةن ئةَهتةسُاتيعى فؤُيٌةكة كاسدةكات )بِشواُة 

, ثةيوةطت بة ضؤَُيتيي 38( بؤ ئاخَيوةسي صًاْ ئةطةسي ٓةبووُى دوو جؤس ُواُذ3ْ(, بةاَلَ منووُةى )]طسش
 ذدةكات.طؤكشدْء جوَهةى ئؤسطاُةكاُى ئاخاتِةوة ثةطةُ

(دا ػَيواصبةُذكشاْ, صاُياسيي ُواُذُى فؤُةيتيليياُة هةضَيوةى دسوطتةكةدا دةسدةبِشْ, 2,1ئةو ياطاياُةى هة )     
بةواتا "ثَيلةوةبةُذبووُى فؤُةيتيمء ُواُذُى فؤَُيٌى كؤي ئةو صاُياسيية دسوطتةيياُةية, كة دةسباسةى 

ٓةسدووكياْ يةكةى فؤُةيتيليي  [Z]، [Y]ةْ, ٓةسوةن دةسيؼيذةخ 39فؤُؤهؤرينيء هةبةسدةطتذاْ."
جؤسَيلى ديلةي  [Z] ياْ ،[Y] ئاًارةى بؤ كشاوة. بةًةؾ /X/ بةسجةطتةى ٓةًاْ فؤُيٌّ, كة بة طؤِساوى

دابةػبووَُيلى تةواوكةساُةياْ  ْ, واتة دةسكةوتووة جؤساوجؤسةكاُي فؤُيٌةكةْ, كة/X/ دةسبِشيِى فؤُيٌى
ٓةية, ٓةبووُى ًةسجي دابةػبووُى تةواوكةساُةؾ, ًةسجَيلى خوستيية هةو دةوسوبةسةى ُواُذُة 
فؤُةيتيلييةكةى تَيذا ِسوودةدات. بةطؼتيى كاتَيم ِسوودةدات دوو فؤْ هة دابةػبووُى تةواوكةساُةدا بّ, كة )ا( 

اُّ هةٓةًاْ دةوسوبةسدا دةسبلةوْء ٓةًبةس بة يةن بوةطتِةوة. )ب( ئةهؤفؤُى ٓةًاْ فؤَُيٍ بّ, بة واتا ُةتو
, واتة 40ئةو ئةهؤفؤُاُة )كة هة دابةػبووُى تةواوكةساُةداْ(, ثَيويظتة هةيةكطووُى فؤُةيتيليياْ ٓةبَيت

 ٓةبووُى ُيؼاُةى جياكةسةوةى ٓاوبةؾء هةيةكطوو هةَُيواُياُذا. 
فؤُيٍ هة دابةػبووُى تةواوكةساُةداْ, ئةوا ًةسجة ٓةسدووكياْ ئةهؤفؤُي كةواتة ئةطةس ثَيٌاُوابَيت دوو        

ٓةًاْ فؤُيٍ  [ص]و [غ] و[ظ] يةن فؤُيٍ بّ, هةًةوة بةثَيي ًةسجي )ا(, ثَيويظتة ئةهؤفؤُةكاُى
بِوَيِّء ئةو ئةهؤفؤُاُةؾ, طةس بة دوو يةكةى جياو طةسبةخؤ بّ, ئةوكات دةتواُشَيت داِسػتةيةكى 

ةيوةطت بة ئةهؤفؤْ )فؤْ/ ثؤهَيم فؤْ(ى جياواصةوة هة دسوطتةيةكى فؤَُيٌييةوة ٓةَهبطوَيضسَيت, فؤُةيتيليى ث
ى فؤُةكاْ, طةسثؼلييء  41(Free variation -بةًةؾ بؤية بؤ ئاخَيوةسي صًاْ ئةدطاسي )جؤساوجؤسيي ئاصاد

ياطاوة هة فؤُيٌةكاْ ٓةَهذةطوَيضسَيّء هة ٓةُذَيم جَيلةوتةدا ثَيؼبيِييوَيلشاوة, ضوُلة "ئةهؤفؤُةكاْ هةِسَيي 
 . 42دةُوَيِشَيّ"

 
ٓةًاْ  ة بةسجةطتة هةبشي طؤكشاواُة, جطةهةوةى ثَيويظتة هة_فؤْ_هةاليةكى ديلةوة, ِسووداُى ئةو دةُط     

قاَهيب فؤُةيتيلييذا ٓةًاْ دسوطتةى واتايي ثَيلبَٔيِِةوة, بةثَيي خاَهي )ب(, طشُطة ًةسجي هَيلطووُى 
لييؼياْ تَيذا بَيت, ئةطةس ُا, ئةوا بةصاُذُى ًةسجي ٓةًاْ دسوطتةيي واتايي ِسوودةدات, ئةًةؾ فؤُةيتي

                                               
 ]ص[ ~ ]ص[ ~ ]غ[    ˂    /سبرِوانة: /  38
39

 (200: 2008حمةًةدى ًةذويى, بةسطي يةكٔةَ )  
40
 187طةسضاوةى ثَيؼوو,  

41
جؤساوجؤسيي ئاصاد, دةسكةوتِى دوو يةكةى دةُطيي )فؤْ(ة هة ٓةًاْ ريِطةو دةوسوبةسي فؤُةيتيلييذا, كة هة دابةػبووَُيلى   

 تةواوكةساُةداْ, ئةَ دةُطاُة طةسباسي جياواصيياْ, ثاسَيضطاسيي دسوطتةى واتايي فؤِسًة طؤكشاوةكة دةكةْ.   
42

 (5: 2008حمةًةدى ًةذويي, بةسطى دووٓةَ ) 
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(دا 4وادةكات, وةن دوو فؤُيٍ )ُةن دوو ئةهؤفؤُى ٓةًاْ فؤُيٍ( ٓةَهظوكةوتبلةْ, ِساطتيي ئةًة هة )
 طةملَيِشاوة.  

 [ؿةد] ~/طةدا. / _4
 [قةد]* ≠  [بةد]* ≠/ طةدب. /    

ا(دا تَيبيِييذةكشَيت, هَيلطووُى فؤُةيتيليياُةى فؤُيٌةكاُى /غ/و/ ص/ هة ُيؼاُة _4هة منووُةى ) ئةوةى    
دا, ٓةًاْ دسوطتةى واتايياْ دةطتةبةسكشدووة, بؤية ٓةًبةس  ]+خؼؤن, +ثووكيي, +كجيي[ جياكةسةوةكاُى

ى /غ/و _بِةِسةتيي فؤُيٌةكاْجياواصيي _ ب(دا ُاهَيلطوويي فؤُةيتيليي_4بةيةن ُاوةطتِةوة, بةاَلَ هة )
/ب/و /ق/, دسوطتةى جياواصياْ بةواتاى ُوَيوة دسوطتلشدووة, ئةًةؾ وايلشدووة ٓةسيةن هة دسوطتةكاْ 

 داِسػتةو ُواُذُى جياو طةسبةخؤياْ ٓةبَيت.
ُذا ُواُذُى فؤُةيتيليياُةى فؤُيٌةكاْ, وابةطتةى ئةو ًةسدء كؤتوبةُذاُةْ, كة هةُواُذُى فؤُؤهؤرييا      

ثةيِشةوكشدُياْ خوستيية. هة داِسػتة فؤُةيتيلييةكةػياُذا, بِةًاى هةباسيي دةسبِشيّ وةن ُاوكؤييء 
هةيةكطوويي فؤُةكاْ ثةيوةطت بة ضؤَُيتيي دسكاُذْء جووَهةى ئؤسطاُةكاُى ئاخاوتِةوة هة ًةوداى 

 ػتة فؤُةيتيلييةكةيذا بؤفؤُةيتيليياُذا, ذوكٌى طؤكشدُياْ دةكات, ٓةسوةن طؤِساُى /دةطتطشة/ هة داِس
بةٓؤي ثِشؤطةيةكى فؤُؤهؤرييةوة ِسوويذاوة, بةوثَييةى "ُواُذُى فؤُؤهؤريي, دةسئةجناًي  [دةصطشة]

ثةيِشةوكشدُى ِسَيظا فؤُؤهؤرييةكاُة, ُواُذُةكاُيؽ بايةخ بة كؤصاُياسيي ػاساوةى قظةكةس دةدةْ, كة دةكةوَيتة 
 .43ةوة"رَيش ِسكَيفي صاُياسييةكاُى ُاو ًَيؼل

منووُةكاْ دةيظةملَيِّ, كة ٓةس فؤِسًَيم ثةيوةطت بة ياطا فؤُؤهؤرييةكاُى صًاُى كوسدييةوة هة ًَيؼمء      
ثةيوةطت بة فؤِسًطؤِسيّء ُواُذُى ئاوةصي قظةكةسدا, ُواُذَُيلى فؤُؤهؤريياُةى طةسبةخؤي ٓةية, ئةطةسضيي "

ؤُؤهؤرييةكاُياْ, كةًرت هة فؤِسًة فؤُةتيلييةكاُياْ هَيلظَيٌيؼةوة, هَيلظَيٌة بةسٓةًٔاتووةكاْ فؤِسًة ف
, بةاَلَ ثَيويظتة بةٓةًاْ فؤِسًةوة هة تؤًاسكشدُى فةسٓةُطييء صًاُى ُووطيِى بااَلدا 44دةسكةوتِياْ ٓةية"

وػة _بةسجةطتةبلشَيّ, هَيلةوتةى ئةًةؾ, ثَيويظتة فؤِسًي بِةِسةتيي, كة فؤُؤهؤريي ُاو ًَيؼلة, هةطةَي فؤِسًة
ِشاوو بةسجةطتةكشاوةكاْ هةفةسٓةُطء طيِتاكظذا ثةيلاَهي يةن بّ, بة دةسبِشيَِيلي ديلة, صًاُى ُووطيِى ُوَي

بااَل, دةسكشدةى فؤُؤهؤريي ُاو ًَيؼم بَيت, بةدةس هةو طؤِساُاُةى, بةكاسيطةسيي ًةسدء ياطا فؤُةيتيلييةكاْ هة 
 ((.3)صًاُى ئاخاوتِذا ئةطةسي ِسووداُياْ ٓةْ )بِشواُة خؼتةى 

 
 
 
 
 
 

                                               
43

 pierrehumbert, J. (1990: 376) 
44
 (36: 2015حمةًةد ًةجيذ طةعيذ )  
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 (3خؼتةى )
 ُواُذُى فؤُةيتيليي ُواُذْ/ تؤًاسكشدُى فةسٓةُطيي فؤِسًي فؤُؤهؤريي

 )وػةى فؤُةيتيليي(
 [دةصطشة] [دةطتطشة] /دةطتطشة/
 [ثزدةس] [ثؼتذةس] /ثؼتذةس/

 [ثَيزواصييلشدْ] [ثَيؼواصييلشدْ] /ثَيؼواصييلشدْ/
 [ثَيزِسةو] [ثَيؼِشةو] /ثَيؼِشةو/
 [ثيضبووْ] [ثيظبووْ] /ثيظبووْ/

 [دةصطريؤيي] [دةطتطريؤيي] /دةطتطريؤيي/
 [ٓةردة] [ٓةػتذة] /ٓةػتذة/

 [ؤثط] [تؤث] /تؤث/
 [ؤثنيط] [تؤثني] /تؤثني/
 [نططو] ~ [طون] ~ [توُذ] [توُذ] /توُذ/
 ~[ ِسةُة] ~[ ِسةُطة] [ِسةُطة] /ِسةُطة/

                                                                                                                                 [ِسةًيَب]
 
 بِشطة: فؤُؤهؤريياُةى ُواُذُى 2/2

 دسوطتةى بِشطةؾ وةن جؤسَيلى ديلةى ُواُذُى صاُياسيي فؤُؤهؤريي,, وةن ثَيؼرت ئاًارةى ثَيذسا     
دسوطتلشاوى ثَيلٔاتةى فؤُؤهؤريية, بؤية دةسكةوتّء ِسووداُيؼى هةطِووسي ئةَ ثَيلٔاتةيةدا دةبَيت, كة 
صجنريةيةكى دةُطيي بةدوايةكذآاتووْء ثةيوةطت بة ٓةُذَيم كؤتوًةسجى دياسيلشاوةوة, داِسػتةو ًؤدَيوةكاُى 

صاُياسيية دةدات صًاْ  ىوةسة بة ئاخَيطَيِسِت, ٌَيطاُةى طةييرُواُذُى فؤُؤهؤبِشطة دسوطتذةكةْ, هةًةػةوة "
 .45بةطةِسخبات" ةداطبِشَُيو دسوطتةى ييةكاْ هةرفؤُؤهؤ

 
ثةيوةطت بةًةوة, تيؤسييةكاُى بِشطة بةػَيوةى جؤساوجؤس هةطةس بِةًاى دابةػبووْ, ياْ بِةًاى فؤُةيتيم     

ةدوايةكذآاتووة ِسَيطةثَيذساوةكاُى فؤُيٌةكاْء بوُياتِشاوْ. هةتيؤسي دابةػلةساُةدا, بِشطةكاْ بةٓؤي صجنرية ب
(و ًؤدَيوي CVتةسصةكاُى قوسطاييدظتِةطةسةوة دسوطتلشاوْ. بةطؼتيى ًؤدَيوةكاُى داِسػتةى بِشطة, ًؤدَيوي )
و ضيِى  CV)وةضةثَيلٔاتةى بِشطة(ْ. هة يةكةًياُذا بِشطة وةن يةكةى طةسووطةطٌَيِتيى هةتةن ضيِى 

 (دا ُيؼاُذساوة.3. منووُةى ئةًةؾ, هة َٓيَولاسيي )46وةطةطٌَيِتييذا ُوَيِشا
                                               

45 Sutherland, D. & Gillon, G. (2005: 295) 
 .Crystal, Dو  MATTHEWS, H. (2007: 395)( و 68: 2008) بِشواُة: حمةًةدى ًةذويي, بةسطى دووٓةَ 46

(2003: 448) 
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 (3َٓيَولاسيي )                                         

                                              ό 
 

    
                           c       v        c          

  
 

 ؾ          ا        خ                                             
( دادةُشَيت, كة ثةطِى دسوطتةى ُاوةكيي بِشطة ُاكات, بةَهلو flat_ئةجمؤسةى ُواُذُى بِشطة, بة )تةخت     

وةن هة َٓيَولاسييةكةدا ُيؼاُذساوة, ٓةس يةكَيم هة طةطٌَيِتةكاْ, ٓةًاْ ثةيوةُذيياْ بة ُؤدى بِشطةكةوة 
فؤِسًة كؤُلشَيتييةكةى بِشطة هةخؤدةطشْ, بةًةؾ ُةبووُى  _ضطحٌ_, كة ُواُذَُيلى ِسووكةػيي 47ٓةية

َٓيَولاسيي ٓةِسةًيي دةسخظتةى ثةيوةُذيية ُاوةكييء ُادياسةكاُى بِشطة, وادةكات بريؤكة ُاوةُذييةكاُى وةن 
ةؾ, ًؤدَيوَيلى ديلةى خظتِةِسووى )طةسةتاى بِشطة, طةسوا( ثؼتطوَيبدشَيّ. ًؤدَيوي وةضةثَيلٔاتةى بِشط

و ضيِى بِشطة, CV( هةوةداية, كة وَيِشاي يةكةكاُى ضيِى CVدسوطتةى بِشطةية, جياواصيي هةطةَي ًؤدَيوي )
( داِسػتةى دسوطتةى بِشطة هة ًؤدَيوي 4ئاطتى َُيواُييؼياْ ٓةية, كة وةضةثَيلٔاتةى بِشطةياْ تَيذاية. َٓيَولاسيي )

 اتةِسوو.وةضةثَيلٔاتةدا دةخ
 

     48(4َٓيَولاسيي )                                       
                                        ό بِشطة 

 
 طةسةتاى بِشطة                         طةسوا                        

  
 كؤتايي بِشطة              كشؤكي بِشطة                                                 
 

    
              

 ص            ؤ                           غ                                         

دةكات, بةوثَييةى هة طةسةتاى 49( ُيؼاُيذةدات, دسوطتةى بِشطة ثةيِشةوى بِةًاى دووثةهليي4َٓيَولاسيي )     
ثَيلٔاتووة, طةسواؾ بةٓةًاْ ػَيوة دسوطتةيةكى دووثةهليي ٓةيةو تَييذا بؤ  Rhymeو طةسوا  onsetبِشطة

                                               
47

 Szigetv´ari, P. (3) 
48

 Baker, A. & Hengeveld, K. (2012: 324), Radford, A. & Atkinson, M. (2009: 79) 
49

 Radford, A. (2004:61) 
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. بةثَيى ٓةسيةن هة ًؤدَيوةكاُى ُواُذُيؽ, دسوطتةى 50دابةػذةبَيت Codaو كؤتايي بِشطة  Nucleusكشؤن
بِشطةكاْ بةسجةطتةى ئةو صاُياسيية فؤُؤهؤريياُة دةكةْء دةياخنةُةِسوو, كة ثةيوةطت بة ُيؼاُة 

كةسةوةكاُةوة ٓةْء هةئاساداْ. ئةًةؾ بةخؼلةيي دةسيذةبِشَيت, بؤية صاُياسيي ٓةَهطرياوى َُيو فؤُيٌةكاْ جيا
طشُطء بةٓاداسْ, ضوُلة ِسَيطة بةخظتِةتةكيةكى فؤُيٌةكاْ دةدةْء هةًةػةوة ثِشؤطةى بةبِشطةكشدُياْ 

ى ِسيضكشدْء ِسَيلدظتِى فؤُيٌةكاْ دةطتةبةسدةكةْ. ٓةسوةن صاُياسيي )فؤُؤتاكتيليي(ى ثةيوةطت بة ضؤَُيتي
بؤ دسوطتلشدُى ًؤدَيوةكاُى بِشطة, هةُاو ِسرَيٌى فؤُيٌةكاُى صًاُى كوسدييذاْ, واتة هةُاو فةسٓةُطي 

وةسطشتّء خظتِةتةكيةكى فؤُيٌةكاْ ياطابةُذْء ياطابةُذييةكةؾ )ا( ئاوةصييذاْ, ئةًةؾ ئةوة دةسدةخات: 
بوُياتِاُي دسوطتةى بِشطة, كةسةطتةى بؤ  ثَيلٔاتةى فؤُؤهؤريي وة. )ب(هةُاو دسوطتةى بِشطةكاُذا ٓةَهطريا

. هةو ِسواُطةيةػةوة, كة ِسووداُى بِشطةكاْ هة طِووسي ًؤسفيٍء ثَيويظت هة ثَيلٔاتةى فةسٓةُطةوة وةسدةطشَيت
داِسػتةى ًؤدَيوة (دا 5َيم بؤي ٓةية هة بِشطةيةن, ياْ صياتش ثَيلبَيت. هة )_وػة_وػةكاُذا دةبَيت, ٓةس ًؤسفيٍ 

 جياواصةكاُى بِشطةو منووُةكاُياْ بةٓؤي كةواُةى ػلاوةوة ُوَيِشاوْ.
 
            [كا]  ˂  :         /كا/ (CVا. ًؤدَيوي ) _5

 [ػاس] ˂(:       /ػاس/  CVCب. ًؤدَيوي )   
 [خواس] ˂(:      /خواس/ CCVCث. ًؤدَيوي )   
 [دةػت] ˂ (:     /دةػت/CVCCت. ًؤدَيوي )   
 [خواسد] ˂(:  /خواسد/ CCVCCد. ًؤدَيوي )   
 [بش. صوو] ˂(:  /بشصوو/ CVCVCح. ًؤدَيوي )   
 
 [اَ'با. ] ~[با. ياَ] ~[با. داَ] ˂/ باداَ/ ا. _6

  [هَي. خؤر. بووْ] ~ [هَي. خؤؾ. بووْ] ˂/ هَيدؤػبووْ/ ب.     
 [ئةْ. طا. صة] ~[ا. صة'ئة. ْ] ~ [ئةْ. دا. صة] ˂/ ئةُذاصة/ ث.     
 [و. با. اَل'قة. ] ~ [قة. دو. با. اَل] ˂ قةودوبااَل// ت.     

 

( ئةو ِساطتيية دةسدةبِشْ, كة صاُياسيية فؤُؤهؤرييةكاْ بةٓؤي دسوطتةو ًؤدَيوةكاُى بِشطةوة 6منووُةكاُى )       
بةػَيوةى جياواص دةُوَيِشَيّ, خودي جياواصييةكةؾ, دياسدةكاُى هة ضةػِى جؤساوجؤسيي ئاصادو بَياليةُبووُى 

                                               
 دةػَيت دسوطتةى بِشطةكاُى صًاُى كوسديي بة ضواس ػَيوة دابةػبنب, ٓةسوةن هةخواسةوة خشاوُةتةِسوو:  50
 صا )ُةجيب صاد( -كةو, صاد -( بووُى )طةسةتاو كشؤن(ي بِشطة: كةوت1)
 )كشؤن(ي بِشطة: ئا( تةُٔا بووُى 2)
 وؾ.ياس  -ئةس. وات, ٓوػياس -س , دةِسوات'ُا.  -( بووُى كشؤن و كؤتايي بِشطة: ُادس3)
 ( بووُى طةسةتاو ُاوةِساطتء كؤتايي بِشطة: داس, كةو, ِساو4)
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كشدة فؤُةيتيلييةكاُذا بة طةهَيم ٓؤكاس دةياخنوَهكَيِّ. ُيؼاُة جياكةسةوةكاُى فؤَُيٌةكاْ, هة دةسكةوتةو دةس
دواتشيؽ خظتِةتةكيةكي بِشطةكاْ بة صاُياسييةكاُى ُاوياُةوة, بةًةبةطتى ثَيلَٔيِاُى يةكةو دسوطتةى صًاُيي 

 ة هةَُيو ثَيلٔاتةى ًؤسفؤهؤرييذا._دسوطتةى ًؤسفيٍ _طةوسةتش 
 

 ئةجناَ
ي ثَيويظتياْ بؤ بةسٓةًَٔيِاُى دسوطتةى طيِتاكظيي ثةيوةطت بة . تومخة فةسٓةُطييةكاْ بِشي صاُياسي1

دةطتوسو ياطاى دياسيلشاوةوة تَيذا ٓةَهطرياوة. ئةواُيؽ صاُياسيي )فؤُؤهؤريي, ًؤسفؤهؤريي, طيِتاكظيي, 
طيٌاُتيليي(ْ, بةوةؾ ٓةس تومخَيلى فةسٓةُطيي, بة طؼت صاُياسييةكاُييةوة هة فةسٓةُطذا طةجنذةكشَيت. 

وتةى ئةًةؾ, ثَيلٔاتةى فةسٓةُط بةًةبةطتى دسوطتلشدُى يةكةى صًاُيي جياواص هةجؤسي )بِشطة, وػة, هَيلة
 فشَيض(, صاُياسيية ٓةَهطرياوةكاُى ُاوى, بة ثَيلٔاتةكاُى ديلةى صًاْ دةبةخؼَيت.

رًاسةيةن  . ثَيِشةوى فؤُؤهؤريي ٓةس صًاَُيم, ثةطِلشدُى ثَيِشةوى دةُطةكاُةو ثةيوةطت بة ثةيِشةوكشدُى2
دةطتووسو ياطاي دياسيلشاوةوة كاسدةكات, كة ِسَيطة بة دسوطتيي يةكطشتِى كةسةطتة فؤُؤهؤرييةكاُى وةن 
فؤُيٍء بِشطةكاْ دةدات. ُواُذُى فؤُؤهؤرييؽ هة صًاُذا, ثةيوةطت دةبَيت بة )ا( تايبةمتةُذييء ُيؼاُة 

ٓةس فؤَُيٌَيم هةِسَيي ضةثلَيم هة ُيؼاُةى ُلة ًةبةطت هة صاُياسييةكاُة, ضوجياكةسةوةكاُى فؤُيٌةكاْ, كة 
جياكةسةوةوة ثةطِذةكشَيتء دةخشَيتةِسوو. )ب( بةكاسبشدُى فؤُيٍء بةسجةطتةكشدُى ُيؼاُةكاُياْ هةَُيو 

صًاُذا فؤَُيٍء بِشطةية, ئةًةؾ ئةوة  طِوسى بِشطةدا, بةثؼتبةطنت بةو بِةًايةى, طةطٌَيِتى فؤُؤهؤريي هة
دسوطتلشاوى ئاطتى فؤُؤهؤريية, بؤية ُواُذُى, طؼت ُيؼاُةو صاُياسيى ُاواخِى فؤُيٌةكاْ  دةسدةبِشَيت, بِشطة

 دةسدةخات.
كة ديوى  هةُواُذُى فؤُؤهؤرييذا, صاُياسييةكاْ هة فةسٓةُطةوة وةسدةطريَيّ,(ةوة, 1ثةيوةطت بة خاَهي ). 3

ةطتةدةكشَيّ, ئةًةؾ ثَيٌاُذةَهَيت, دةسةوةياْ بةٓؤي ُواُذُة فؤُؤهؤرييةكاُةوة/ فؤُةيتيلييةكاُةوة بةسج
ُواُذُةكاْ بؤ ٓةَهَٔيِحاْء خظتِةِسووى صاُياسييةكاْ, كة خؤي هة ُيؼاُةو تايبةتَيتيي فؤُيٌةكاُذا دةبيَِيتةوة, 

 تةو ًؤدَيوةكاُى بِشطةوة, ُواُذُىصاُياسيية فؤُؤهؤرييةكاْ بةٓؤي دسوطجطةهةوةى,  طشُطء بةٓاداسْ.
بَياليةُبووُى ُيؼاُة جياكةسةوةكاُى  )جؤساوجؤسيي ئاصاد, جياواصيياُةؾ, دياسدةكاُىياْ دةبَيت, ئةو جياواص

 ى جياواص دسوطتياُذةكةْ.ٓؤكاس (, هة دةسكشدة فؤُةيتيلييةكاُذا بةفؤَُيٌةكاْ
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 هيظتى صاساوةكاْ
 ث                                           

 component Lexicon ثَيلٔاتةى فةسٓةُط

                         ت                                                  

 Flat تةخت

 Element توخٍ

 د                                                   

 Free variation جؤساوجؤسيي ئاصاد

    د                                                   

 Complementary دابةػبووُى تةواوكةساُة
distribution 

 Argument structure دسوطتةى ئاسطوًَيِت

 ِس                                                   

 Semantic dimension ِسةٓةُذي واتايي

    غ                                          

 Onset طةسةتاى بِشطة

 Rhyme طةسوا

ف             

 Lexicon فةسٓةُط

ن                                             

 Nucleus كشؤكى بِشطة

 Coda كؤتايي بِشطة

  ي                                            

 Arbitrary هةخؤوة

                                           ْ  

 Representation ُواُذْ

 Phonological ُواُذُى فؤُؤهؤريي
representation 

 Distinct features ُيؼاُة جياكةسةوةكاْ

     و                                           

 Putative words وػة داُشاو/ خةياَهييةكاْ

 Dictionary وػةُاًة



ث.ي.د.عةبذوجلةباس ًظتةفا ًةعشوف         َ. طاصاْ صآري طةعيذ               
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 طةسضاوةكاْ

 بةصًاُى كوسدى: 
 كتَيب: -ا

كؤهَيزى صًاْ,  ثةيوةُذيي طيِتاكعء طيٌاُتيم هة ِسَيضًاُى كوسديذا,(, 2012ػيالْ عوًةس ذظةيّ, ) .1
 صاُلؤى طوَيٌاُى.

, و: حمةًةدي ًةذويي, ضاثداُةى سةُخ, ًؤدَيىء ًؤدَيوةكاُى سَيضًاْ(, 2009كؤًةَهَيم صًاُةواْ ) .2
 طوَيٌاُي.

, ضاثي يةكةَ, ضاثداُةى سؤرٓةاَلت, ُييةكاْهَيلؤَهيِةوة صًاُةوا(, 2010حمةًةد ًةعشوف فةتاح ) .3
 دةصطاى توَيزيِةوةو باَلوكشدُةوةى ًوكشياُى, ٓةوهَيش.

(, بةسطى يةكلةَ, 104, دةصطاى ضاثء ثةخؼى طةسدةَ )صًاْ و صاُظتى صًاْ(, 2001حمةًةدى ًةذويى) .4
 طوَيٌاُى.

باَلوكشاوةكاُى ٓةفتةُاًةى  , هةًؤدَيوي ِسَيضًاُى كوسديي(, 2004حمةًةد ًةذوييء ُةسًيني عوًةس ) .5
 (, ضاثداُةى ريش, طوَيٌاُى.32طوَيٌاُيى ُوَي )

 , صاُلؤي طوَيٌاُى.وابةطتة_ئاوةصداسييء ِسَيضًاُى ُاوةسؤن(, 2006حمةًةدى ًةذويي ) .6

 , بةسطي يةكٔةَ, صاُلؤي طوَيٌاُيي.فؤُةتيمء فؤُؤهؤريي(, 2008) ________  .7

 , بةسطي دووٓةَ, صاُلؤي طوَيٌاُيي.فؤُؤهؤرييفؤُةيتيمء (, 2008) ________  .8

  
 ب- ُاًةى صاُلؤيى )باَلوُةكشاوة(:

, ُاًةى ًاطتةس, كؤهَيزى صًاْ, بةبةسٓةًى هة ًؤسفؤهؤريي كوسديذا(, 2010. ُةسًني عوًةس ئةمحةد, )9
 صاُلؤى طوَيٌاُى.

 
 ث- طؤظاس:

, طؤظاسي صاُلؤي طوَيٌاُى, ُاو و ِسَيطشةكاُىًؤسفؤهؤريي بطووكلشدُةوةى (, 2015. طاصاْ صآري طةعيذ )10
 (.46رًاسة )

, ُواُذُى صاُياسيية صطٌاكييةكاْء دسوطتةى فؤِسًة طؤِساوةكاْ(, 2013. عةبذوجلةباس ًظتةفا ًةعشووف)11
 (.38, رًاسة )B بةػي_طؤظاسى صاُلؤي طوَيٌاُى

, ُيي هة صًاُى كوسدييء فاسطييذاثاساًَيتةسي طةسى ِسَيضًا(, 2017. عةبذوجلةباس ًظتةفا ًةعشووف)12
 (.12(, رًاسة )1طؤظاسى صاُلؤي طةسًياْ, بةسطي )

 بةصًاُى عةسةبيي:
 ، دمشق، ضىزيا.اصىل تساثًة يف نظسية احلقىل الداللًة (،2002. امحد عصوش )31
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 ثوختة

فؤُؤهؤريي هة كوسدييذا(, ٓةوَهَيلة بؤ ُواُذُى  -صاُياسيي فةسٓةُطييُاوُيؼاُى )بة  ئةَ توَيزيِةوةية      
 ُواُذْء بةسجةطتةكشدُى صاُياسيي ئةبظرتاكتى تومخة ثَيلَٔيِةسةكاُى فةسٓةُط هة ئاطتى ُواُذُى

. هةو ِسووةوة, كؤي ئةو صاُياسيية صًاُيياُةى, بةػَيوةيةكي ُادياس هة فةسٓةُطي ئاوةصيي تاكذا فؤُؤهؤرييذا
ثةيوةطت بة صًاُى كوسدييةوة ٓةَهَٔيِحشاوْ, ضوُلة ئةو  كاُى وةن بِشطةدادةُطيية ٓةَهطرياوْ, هة دسوطتة

 وةن بِةِسةتى بةسٓةًَٔيِاُى دسوطتةُاو فؤُيٌةكاُذا دسوطتاُة ٓةَهطشي ٓةًوو ئةو صاُياسيياُةْ, كة هة 
 ٓةْء طةجنلشاوْ. فؤُؤهؤرييةكاْ

 
 
 
 

 امُلطتخلط

ًّةاملعسفة " بـ امُلَعنَىنة الدِّزاضة هره إنَّ   ٌّ التَّنجًل -املعجن  املعلىمات لتنجًل ُمحاولٌة" الكىزديَّة اللُّغة يف الضىت
ٌّ ىمطتى يف وجتطًدها للنعجه امُلكّىنة للعناصس امُلجسَّدة  مجًع اضتنبطت قد املنظىز، هرا ومن. التنجًل الضىت

ٌّ غري حنٍى على امُلخصَّنة اللُّغىيَّة املعلىمات ًَّةال الُبنى من فسدلل الرِّهيّن املعجه يف مسئ  باللُّغة ُمقرِتنةاملقطع ك ضىت
َّات يف الضِىمت امُلخصَّنة املعلىمات مجًع حتنل الُبنى هره ألنَّ وذلك الكىزديَّة، ًَّة ًَّةالُبن لتىلًد كأضاض  .الضىت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ُواُذُى فؤُؤهؤريي هة كوسدييذا -صاُياسيي فةسٓةُطيي
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Abstract 

         The present study entitled “Lexicon knowledge -  Phonological 

representation in Kurdish” is an academic effort to represent and 

embody the abstract information of the constituent elements of the lexicon 

at level of phonological representation. Hence, the sum total of the 

linguistic knowledge inherently stored as projections in the individual 

speaker’s mental lexicon are drawn from the phonological structures, 

such as syllable related to Kurdish language, as these structures carry all 

the information stored as essentials of phonological structures in the 

phonemes. 

 

 


