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  رى َةرَةن  زم ردا 

  ث.ى. د. ح رة در

راى رزام  

رى زامرو  زام رؤ ةدةرىر  

                                                                                          

                      

َ  

     ط زاراوةىTagmeme   ردم  واممى ز رةLeonard Bloofield 

 ،ى مَ ى و  ،اَر امز مَر مؤمر ر ى  وة 

  ،تدة ط ى اط ر دارىى وا  ةدا وةَ  ،اَ

ر  ا دوامر َر  دارى وا  وة ،َر   و دمامَ َ

 وام) امBloomfield ١٦٦ :١٩٣٣ َؤوةرء ماوام َ دوا (ط وا) زاراوة  .(

)  واممن ز وازKenneth Pike()١(    مرة  ،اَر  م و

)١٩٥٠ وام) تر (ناوةَة رَ) رى ى ء وة، وةَردةط (Rabert ٦٧ :١٩٦٥ (

) آَ ن ز ،  "ط"  ىم َ- Taxeme رزؤر  ،(

) وةgrammatical featur(   ،نَر رة    ،آودةم مَى ر وا

م ن وة- phoneme  ن م ء ،رة م   

م وةى ء ،ط   وةى  ،ن موا  دا وة  وةر

 وام) َدة واCook ٧٦ :١٩٦٩ :وة ر م  .(  

  

  زاد رادةت.

  )َ دةردةوآ  ر َاوة. Actorو دةردا "زاد" طَ وة" رر" (      

      "  ررا َ ، وة ةَ  داَ و وة وةىTagmeme Theory  "

) رةب وةاا ك مادةر  ،َرد "نةَة دارَ رى" زاراوةى َ ،نوى دةم (

 وةَ  .تدةَ   ا  ،ش دةا دا  ر

) و رووةوة دةروو،  دووةا س  م ةودمPike وم ى (

 مز وةدم  ر رة اوةمو اَ  .ا دةمَر رة

 َ (د. اد)  َم طء م رة روو، ى،  ا دة

                                              
١ - Dr. Kenneth Pike )٢٠٠٠ -١٩١٤،(  رؤ ،وةى دةووام  ى(نَ) ىزام  ،و رؤ ى زام

)  دواى ك موما  وةرط  "م  "، ١٥دةى زموامم   و، زدة (

رةذ وةم ،و واممز م رء وةن  وةى .و رامء ط ، ءَط ؤ ك  
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رووى طم نء ردم روةنء ى َوة زم رةء 

 .و   ى  

  

:   

 زةم وة م ر ؤوةراممز زة ة  

١- ١ :رة :  

ى رة  رة  وةى َ وة دةق دةت و َةى َوة ردا       

  س   ،ددا دةر  وا، ءؤذر   َمورة م و ةمر ،تدة

زام ،وا  رة طمَ ةرى َةرَى دةم  ،رةى  وم وةوة َ دة

 اوةَةرَ  وا ،تةَ دةTagmeme  آاوة، دةةزةم زة ةَار 

) مودةآ،  ى وةى - Fillersمآ  زم درَاو َوة )  رةوة

 َمر ز ومَ  ،ا زؤروشء دةروور ةمر ، نماوة زَةرَ

َة درو ،ةء واى و َةدارَام مش  ى ط  رة 

  ) َودة١٨٩: ٢٠٠٨م َ  وةَ  ر َ نآ زم د رة واى  .(

 مآ زم  ،ن نن، ء زرة  مز و، وةارةوة م وةىَ

 ا ،ا ()  .ا "ط" زىَةوى ر  

  

  زاراوةى  َ روومدموة:  : مآ ٢- ١

ر دةدن دموة، مآ زاراوة ن   رادةك رَمن زةَ ،ن       

 : نمَر  دممنء دةمم  

وةم مَان ر     دموةى رَما، وةTagmeme: ط  - أ

 - رَمء    َ رَا دةردةون دةآ. دةآ   مَان "رةوة

Filler  ء ،- Slot زاراوة  اةر .وةَةوومر   و ،آ راورد ن ،آ "

" واTagmeme)  "tagma) وةدمى رم اوة، ووةرط ى ط(reordering .مدةط (

 وام)Willian Colin ٢٣٣ :٢٠١٢ .(  

دموةى طا وازك مَان  ما (طن)، ء Tagmas :  - ب

)،  وة طس tagmas() دَ َ دةEtic َ -مما ( ون 

)allotagmas- ةوةى ز  َ و ،وةَة نط ى(

).  رَمن َةsyntagmames اوةم ط ردَ َ دةوآ (

رَن، ون، ةةن، رن، رة رَةَوة، و مى ارةوة: 

  رن......  ،رة داودا وَ دةروو. 

و  زمم دةطَوة،   زنء زمواما ر واز راورد دةEmic:  ،َ - ث

وَى (مء ر)  رن  وازء ر واز  زمواما دةردةون. 
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 Crystalم (وام )  مرى  رن دةطemicدةآ آ وا زاراوةى (

٤٣٢ :٢٠٠٤ .(  

َةك ن ر    َرن دة ،واى وةى ذ مEtic:   - ت

) emic وام) ن دةة(Matthews ١٢٨ :٢٠٠٧) ش .(emic دارة  (

مدمم  اموةى دةمدم ) ىوامَ ،مetic آدة ،َم مز    (

  وة  م موآ. 

 - Syntagmeme:  ااط َةر  ك دةدات ذة ،ردآ وردار ؤ

) َ اوىَذة َ tagmeme ر م  ،دا() َدةSyntagmeme .نزة ى(

 وام)Crystal ى ٤٥١ :٢٠٠٤ار م ىطَ   وة ط آدة .(

آ. ط و زاراوامء زاراوةى ى مو رة  ،ردمما  دووَ َوةدا 

  ام روون دةوة. 

: ى و زاراوة   (ؤطادم زن  رَمم ).  رمPerl  -د

 آ زاراوةدة .مز دماؤط م وةىامَ ا م  رز َ  

" particle extraction and Reporting Languageوة" ازى َدنء طمم زن 

  ؤ  .وةَرَن ( ١٩٨٧Larry wall ط  ء ، ةوة(

 رم  وة و ،م َر  و نز ممط  ؤperl  رىامرط م

،  دوورة ٢٠٠٠  ٦، َل١٩٩٣ ٥، َل١٩٩١ ٤، َل١٩٨٩ ٣، َل١٩٨٨ ٢ردا اوة، ء موى َل

 وام) .ةم امرط و دة مرم و وةىدارLarry, w ٢٥ :١٩٩٧ .(  

 

 : م دموةن: ٣- ١

      ةوى ر ام ى وةىدمو نرةدة ،دن دة ءط م مَ

 َمز   زةطر وا وة َمنء ز و دروطء مرم َمد ز ش واى

 مو ز دنزدةر  د ش واى ،ونارمة  َم ن  ،وةَرطم

 مرو و مطم َر  ، ط وةىدم ش ،َر ووز مدواى ز

 ر  مآ زم و، ومرء دةو وةواممووى زر  ،وور وةىدم

  روامَ   ورد زموام  ماو. 

وةى َر م  دموةى َةرَاوةن ت، ء واوى ام ارى       

 رة ر وةدم ىاطَ ت. دةا وةرة رةزا تء َو وةداَ

داش ت،  :  رَ، و، ردم  رَمن ر م ك ن 

) اف، ء طرةط ،ر ،ةdiscourse  ردة ط ،امَوةى ردم ىؤ  (

  دنءر آم داةو ز ،ن دةدات ما طمرة ةز اردم

ة  دموةى ََرة راون  رَمامن   دموة َةوآ، ن واز

رَمما رن َدووة َوامى دموةى رؤمم طَ داواى م ركء 
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 " مَر آ وةامت، دةدة ر- slotرةوة" ء "- fillerآ. " مَ آءو

 – slot  ةز   ىَ و  ى "" م ،وةَ "َ" آ وةدة

وة و رَم دَ َآ. وة: مو، دار، وةر  fillerرؤمم   ،رةوة 

  امدة (زارةوة) م  ،وةمsolt ء م ،filler   ،ن ممن ط ن

)  .دةدات "وا" د طslot ،زارةر، ط :وة مز  ر  دة  (

وو... (.ش ط ) دة َر وة (مو، ر، fillerرر....  ،رةوة (

  )ةى دةَوة.   ،slot (fillerء slot) مَان Co-relationدة َوةمى (

)    ط دة  وtagmemic  َ وا  رى (      

َوى م ار  مَر َ :  آدةط اوslots -  ،نcategories- 

) slot). (٧١ :٢٠١٢ Soeparnoدة) وامcohesion -  رؤن، روةroles -  رن، 

 ،مَر  "َ"  ر .دنَةرَ وا ط ىار  َ َ ن 

 ر  (م) امر مؤمر  ،وةَ ر َط   وا

َةرَاوةن وة ر، ت (طزارة)، رر، ررةن دةردةون،   مى َةى 

) دةردةون، margin)ء راوَnucleus) َى رَما، ردة ر ط وة ؤك (

 وام) ؟َن دةََ ةَ َ  نمز  :وةرة دةدا  وة () ش

Mcehartoyo ٧٩ :٢٠١٢ .(  

      ر  ،وةم  رةت  رىزام َ رى  ن ،رى  َ

) ط روة ،ءطج، طم ،افةطر ،ر ،ة ،و ،َر :وة واممزdiscourse (

دةردةون. ةَةن دةآ وة ةى موى/ ةى رى داش  ،زةن دةآ وة زى 

اموة  .آ ل ن زى ء ،رَ ء ،رَ ،َ رةوة و آدة رة وةى

  و ر ض رة  زموام؟ 

      )role (  .تدة  ط وةوةىى مةم  ط ى ار و َ ؤر  

      )cohesionدا ىرَ م) ط  ردة (دة) ( ،نرة ،دؤخ ممن، مرة

ر) ودةر روة ،تدة (دار وَر- obligation) ر ن ،optional (

دةروو. وة و رة دةداوة، ن و  زموام  م ةوة طآدةداتء ن 

) وةَمةوة دةورةط  وامRandal ١٢ :٢٠٠٢ مرر وردة  وةىر (

) ر دة كة دة ط دمر مcohesion) ء(context . (  

  

١- ٣- ١ :دةقء دة :Text and Cohesion 

      وة واممز َ اوىم   دةق وةَ دةق واممز"- text linguistic "

 وة ةم آم ى  ،َى دةوةمرى م  ةداَ دةق روة ،آودةم

 وةى"- Coherenceدة ،"- Cohesion ى درومازَ ىَ آم  ،

 وام) نَ  و دةم مرة وةى ،ندةHalliday & etc ٢ :١٩٧٦  (
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    ،ن درو َدة امن م امدة ك ردة  نوة دةردة دارة

) ى دةةمCohesion relation ship ن ،َر ا دةمان رَم (

) َدةومtext grid ى   وةم رة ن ،دةقوم َو دة ،َر (

م  ء دةق ،َد دة م- .وةدة دةق  

      َد  و ى دةةم) ن و طم رة آم وةىامَ وا َ 

) وى  دةت، و presupositionدة   م َ دة ،ن ن َمى (

 :وم ،وةََة ندة امو م ردمم  وا ىؤ  

 امَ و ش ة، ءَم.وة وم   

  َةدا: 

  (ن) وة مر"  َش َة" دةطرَوة.        

 :َرة  ر رط   

  رة مو  .نش و َامَ ة، ء م      

  ) ١٩١ :١٩٨٩ ) .Brown & etcوام رة (ن) م()  ن دةطرَوة      

  

  :Context and universمَان قء َةدا ٢- ٣- ١

)دا،  داوة  َ و ا زام ا وازك دةآ مَان قء َة (      

 ردة  ،ََدموة  زمواما دى مآ  زؤرر  ى 

) اَ دةورورى و ى (ق) رد  ،َارَةى و او رار (

 .دةوة و ةىَ وا  

 )ء  مزو) ق - Transparent contextدم    زو) ق ف      

) داش دة  ،و داوم ةمى َ" ة"  non-transparent contextف 

)ا . ةوة(  

)  َ  زوم   زو  مر وةرا)ا َ ر ،وةَةدرَ (

 اوةرط  ناى ر  ،آ  وةمَ ى دةدرآَر  ،دةدرآ  زوم

 :م  ،َ و  

  د دة  رةت. -أ

  د دة دا ى رةت. -ب

      َ  (ب) (أ)ء ،د دا ""  رةى دةزام و) ان رردوو ردا ةى

 زةدةى م وةى ى ،(دا  زامم ) د ةىَ  درو(ب) م 

) ٣٨٤: ٢٠٠٦ن "دة "ازَوة َةى د ، مآ (ب) َ (أ)دا آ. (وام رور

م  َ وم َ َ  َر ء ط انَم ار رط ش- ، ،دة زو

طر ر وةى دةر َن را ى َ  (طآر)ى دة َو، وا 

  ةازَيء دةرَوة دةورورى و . زو دةء را ق د
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    :Tagmemic systeme رَمى َ ةرَدن ٤- ١

        ،تدة مَر ةر م و ط  ىَةرَ موةدم

 َر ن ،ن و ،ة ن ،ر ن ،ر  ىَةرَ  وام ط موةدم

  دن و َةى ارةوة دةوة: )  رَممَ ةرCookَرةماوة، (

  

  

  

  

  

ر   

   + وازة

 

  

  

  ر   

  ر+ طزارة+ رر+ ررةن

وةرةى م                       ة   

 و نى ودة +م ىة +رَ  

  

  و     

َر   

   دموةدوا 

(Cook ١٩٦٩) 

 دموةى َةرَا، رن  ََ  دادةم ،َوا ى مآ       

)tagma ،رك ءر انَى مةمو    آدة َ وا (ط) ،آد دةمم ةوة(

 tentative pauseوا ط  وة وةمtentative tagmeme   روةَ  دةوآ 

 وةدا وة   ،آم رك ءر انَى مةمو وة م نط نَ

)ةنء Suprasegmentرةوةىم ،ن وة رؤء دة دةآ،  مدا (

رةم ار و .نادةَ ارى (...واز انءَنء موة) نرم م  ن وا

ى  دموةى َةرَاوةن دةآ وة ار "م "دةآ، مى  رك 

ن  دة دةَوة:  دةَوة، مى دووة  رؤ، ء َن  رىء ارة

) َ امر مرة وةدادمم class ← slot) وا(-  ،َرت دة (ل

 ؤور روةrole correlative ) نط نtagmas ن، ءرت دة (tagma  واز ى

ن طراو دادةم ،َر طك وة طَ ةدرَوة، ش ر ط م ك 

)allotagma) ى ن وةط دوا ،ى دة(etic آ، دواىدة مدة مَى ر(

"  كدة  ى وةمط و ،رة وةَ ،وةَدة ط ك ى"ط

 وام) وةَدة "ط" وازن وة ىوام Horby ١٤ :١٩٨٠ (  
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  : و مى ر ر طن دةدةن١- ٤- ١

       :ن م ط ك  نط  ،وة دةدات ر ر وا   )Cook  (

  ) روو: ١٩٦٩(

و طمى  روة وازن،  ن واى ر ،ن ن رؤ، ء ن ""َن   -أ

  زةدا، وا رومدا، وا وة (ط)ى ن ط ة .َم وة "مرةر"

alternativeى  .َدة ط و م رةوةى ن  

       : ارةوة ىموم و ى  

a- John writes the letter. 
b- He writes the letter. 
c- She writes the letter. 

َء رؤن ) ر دةم وازن   ،ن She, He, Johnو مى رةوةدا (      

)  نو وةر ،allotagma ."رى ط" وا ،َردةذ ط ك ى(  

و طمى وا م  رؤ ،ن وادا وازن،  ن ط دةطرَوة، روة واى رؤمم  -ب

stractural meaning  ط ن َ ءؤر   ) تدةَ  

   رو َ ن ،رةوة  وازى ط  ىةمو وازى وا وة (

ةَ، زةدا وا ردا ن دةدا، وا طن وة ط  ن ط، دةم د

  و وممى ارةوة ام رووم دةموة. 

a- Andi gives a nice present to Ani.  

                                             .م  ان دةدا رى دم  

b- Abas is giving anice present by Ani. 

  س در ام ن (م)وة َرا.                                            

c- Anjani seems tobe happy. 

                                             . شد ةَ م  

      )Anjani, Abus, Andi  ،رةوةن ل ن  ،وازن  دامو ر نمؤر (

  ةآ مى  طى ن ط دا ،َوا (ط ر). د

و طمى َ من وازن دةآ  ن ط رَوة َن طراوة  ن  -ث

ى ك ط دة ، َ طرام َ وةمى  ط طرام ر .طن وة طراو

 :وم  

a- you will begin to work nexweek.  
b- will you begin to work nexweek. 

      )you) ىر  (a) ء(b آدة  ، نؤن ر ءر ن  ،وازة نَ دا(

) .َ ط ن ىط وةCook ٢٠ :١٩٦٩(  

وةمى مَان طنء طن، ء طن، ووم و ةم  مَان       

 .م نء ن، ء انَى مةم ن ىَو روة ،ن ار رفء فءر
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 َ َ وة آاما، دةمو ومر ،ط (رىَر) رة َر ط وا

 ط ،اَةرَ رى  رة وةَ دواى ،ط ن ام داط  

 .مَى ر   

  

دووة   

  رة وة ء دموة

  : ن١- ٢

" "ى مى وةوة دةَ د، ر َ زم ،ن دام زم دةآ       

   َو  رَى ارةوة َوة: 

١ -  رparticls:  دنَةرَ دةرةوةى  دا tagmemic  َر  اورى ط وة

 وةمَر) :م ،وةمو  وم َم  ،آدةto مز  و ىمم وة (

  ، وازى َر  ،دة ز  وةر ووىر ةمر ،آدة ى

دا دةروازة  تدة مز  ذة دا"ط" رى   وة ، وازى ن او

  َدةآ. 

  دموةى طراو   َواز دةطمwave:  .ل  - ٢

٣ -  َfield: ناوةرن (طمز  ومدا َ- variableوة ( وام) َدة 

Crystal ٣٣٨ :٢٠٠٤(  

زما ةمى مَان  زمن  دةطم َ .ر  واى وةى َ ى      

. ٢-١) رََ. (وامpike ) َperl)  اموةى و رَمى دموة دة  زاراوةى (

  د). 

  )دا ََا. perlو  رَى مدن ر رمى (      

  ة  َى دااو، ر وة ر .َر د -

-  .ادمط ردةوا  ،ةَ ءاوةؤك دة :ل  

  َ: دة ى ذرةك ى مو راورد دةآ.  -

   َو َمى رةوة دةآ آ:       

  طَ   ا.  -أ

  ) دةfractal .َط وة ر ذرة ( -ب

  ط ار      (َ /، رؤ ،ل، ء دة).  -ث

        ن ، ار و "" ،وةَرة مك دوووة  امروردة   مز

  َة داش دةت. 
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Class 

  ل

Slot 

/َ  

Cohesion 

دة  

Role 

ؤر  

        

  َ ر  زم ردى  َن َوام دةوة: 

َ   ل  

       ؤر  دة  

وةى َ دةآ  َو َرى،   رواا َةى "ممى  +"ى وةرطوة       

داومى  ر  دة  ،َر ارمدا داوة، وة َ ذةن َد 

َةرَ  ر وا ،تةَ وة دة رة ةزةم) ا ى  ،(مةَ) او

َوة َةرَةم ذرةن  ،واَ وم ر  - filler -زة( دةآ  رةوة

) اممةَ و ىوا ء دروار َمز- tagmeme مز  ر .(

ك ر ، ر ك  َو رى ى دة ر مى ى ر َن ذرة

 َ اى ر  َ .وةَدة (وم ء) َ و دوو مر  .دة

  ومَ ء رؤ َ دةوة َ ةى ارةوة: 

َ  

         Slot  

  

                ؤر 

             Role       

                                                             وم  

 ى  َ وم ، َ لء دةَ ادةآ و َةى ى       

  ارةوة:                                    

  ل        

دة  

   َوم ن َة ر دموة  دة ،و َةى ى ارةوة      

َ   ل  

      

       ء دةؤوةى ردم روة ، َ رةوةى ى ل ءَ وةىدم

 : َ ارةوةى  

  

       ؤر  دة  

  و ار َ ةرَاوام  ارء ر واز دةردةون.       
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  ؤك مَ دا: -أ

١-  (وم) nucleus  

  marginalوة (راوَى) ن مرمى  -٢

) و دار، ء رةن دةرون ء مآ  دةَا دة ١-رةت  (أ      

ردارن  ،رةت  ر طر ى دةرموآ ممك، ن ذةك رووى وة 

 .َةَ  

  م ( .ررةن  َو ٢-رةت  (أ      

   م دةرو  زمَ ء ر ن م:  -ب

١-  رObligatory  

٢-  رOptional  

) َذامَ د ،َوةى مآ ر  زم ،  ١- )ء (ب١-مَان  (أ      

دا، ن   ،ر وة دام ن  ر،  ر وة دةرو دار دة

  وةَ وى ر دةردةوآ

   

   ×  

  Øت                                                             

  َ َىء امى طاوة:  -ث

١-  ،ةَ دادةقء ر َ  .آطك وةرموةارة ط  

٢-  . وةىاى طام  

  ) ازةم س زم ردا١-رةت  (ث      

    دَ؟

  *  د َ؟

) دةآ طاوةى ررةن  مآ ردا وة وم وةر  ٢-رةت   (ث      

َرَ  :نرةر  

  ارد. نوان 

   وان اردن.

  

.ر ى ؤ  

.ر ؤ   

       : ارةوة ى ىوةامَ و ى ن وةىدموومر ز   

    ؤ ردةى؟ 
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  ر  دامى راوَى   -+ 

  َ  ج. س       

  

  ةى موى  رى راوَى  -+ 

             رر      

     

  ةى رى (موك)  طزارة   + 

           رَ  ردا ط وَر  

مَ ةمى ن َةرَدما، ط ركء ََدم ر دام زمن       

 .ةَر نمورى م ى َذ آدة  

   

  "َ"  

آ دة  مز   

  "ل"

َر ض مز   

  و َ  ة؟     

       ىر  

 ممز  ن مز  و

 َ ن وة، ءَةوة دة

  اوام دةَوة؟

 وام)Pike. L. ٢٢ :١٩٨١(  

  

  دموةن:  ٢- ٢

   ز رومدموةى مَ ةرَى، وةدة ومن َ روة رووموة.       

  "َ"  

  رى راوَى

  "ل"

  ةى موى

ؤر  

  رةر

actor  

ر  

 (دة) رةوةووى ذر ر دة

  ط دار رَوآ؟

    زاد -                                                 
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  رى 

  راوَى

  َو

  رةر

  

ر  

  رَو ر ط دار

  رووى ذرةوة ممى دؤخ. 

   دؤagent آوةردةط↑.  

    .و  -                                                

  

  ررى راوَى

Margin object 

  َو

وةرط  

undergoer 

  

ر  

  مون  ممى دؤخ. 

  زة آ.↑دؤوةردةط  

    .زاد                                                   

  

  طزارةى موك

() 

  دار

  دةواذة

 "رطن"

  

رَ  

 ط وآةَرةوة رووى ذر دار

  ردا

  ممى دؤخ      

                                                  زاد  

  

  

  

  

  ررى موك

() 

  َوى ذة

  + ةى موى

  رَاو

  (ت)

ر  

  مون  ممى دؤخ.

                                              َو  َ  
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  طزارةى

 موك 

  دار (رك)

  ر  رمان

                                                َو َ  

٣- ٢ دمر رةت :Emic ءEtic :  

وَك دةروو، دةَ َ  ٢٠٠٢ Randalرةت و دوو زاراوة َ  ،ذةن َا 

 .ر مز  و دوو ؤوةرء م ى وةَرى ووردة  

           
 ومدة  ءَ ن ءم ىَو آم ،داء وار  ر ءران مَم

 آ وةدة ،ورةط َ وى مَ ةَ .َد رط ر رف ءر ىَو ر

) دام  َ وم ىم زم و َ ؤظ َ ن ، مرEmic (

دةط مَر (رى وا) ورةط َ م ء َ دةرةوةى م زم ،م

)Emic) ء وةمن دةطة(Etic    :وندةردة ر ىى دام(  

      ) رة زمemic  ،َر ىر واو وام مدةط رم َ(

) وة َ ،ة رك نetic دا َ وم نة نء زم آرادة (

دامى مرى زمء دةآ وة ط آ،  طر و َةء ر ى وة و 

 مر  نم َ ،ى مط  لء ءَ :ار و .وور داط

رؤء دةََ ، دةن، و رة دة َدة ،، زموام ....ر و ار 

رة و ار م وة دوا ن  Kenneth. L. Pikeدا داش دةَ ،رى 

 ةوة واممارةوة ز ىةَ  ممامو م َ َ آا، دةرن طممامازى مَ

  روو. 

                                       Cl-Nuc-Sta       
   sta-p+     Sc-Ad-+     u-obt     A-S                  

 دة       م        َ         وة                           

  

  

○ 

 

 

○ 
  

 

● 
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  َن َ ةن: 

A  =Actor  ررة  

S  =Subject ر  

Ob = Object رر  

U  =undergoer وةرط  

Sc  =Scope ار  

adِ =Adjunct رر  

p =predicate زارةط  

Sta  =Statement واذةدة  

Cl  =Clause ر  

Nuc  =Nucleuse وكم  

= + ر ودةر  

 +- ر ودةر =  

      م ار َ َ ىر و وةىدم  

  

  

                                                       َ  

S Pp  

A < S  

  وة

Ad(ob) Pi  

U   

م  

Ad Adv  

Sc   

دة  

P Vp  

Sta S>  

Pp =personal pronaoun  وىَ  

S =Subject ر  

< S =Subject Governer ر رى  

S>اوة رى =  



  ث.ى.د. ح رة در
 

  

 راى ررى زامظط Vol.3  No.7 (2016)                                                                                               ١٦٥ 

) مو م =ت> .ون موا  وةَ وامَ رد دة مز  (  

Adv =Adverb روة  

Ad =Adjuncts نرةر  

P =Predicate زارةط  

Pi =impersonal pronoun  وى مَ  

U =undergoer  .وةرط  

  ومك و روة ة    ،َ طظرةن واوةوة      

                                       Cl-Nuc-Sta       
                                                sta-p                      U-Ad                         A-S       

 دة ط    زاران ر درن       مم ردن         

  

                                                          Cl-Mar-Sta          

  

        Loc-Ad                          sta-Ad                     Loc- Ad              Loc- Ad            U-Ad 
  ام      ن م    ىوةمم دة    وز نمرةرو را      وةمرزة ى وةرطَر 

  مم ردن                                                

S Np  

A < S  

  زاران ر درن

Ad Np  

U   

ط دة  

P vt  

Sta <S  

  ى   

Ad Pph  

Sc   

  دة موةمى  

Ad Pph  

Loc   
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  م ن  

Ad Pph  

Loc   

  وز نمرة را   

Ad Pph  

Modif   

  رَى وةرط رزةموة  

Ad Pph  

Act   

 Loc =Location  .َ  

Pph =preposition م ىة  

Modif =Modifier ررد  

Act =Action  .دة  

  

َ   

  دم و رة ر ر َ ردا

  :  ى موة دموة: ١- ٣

        ،َيةد ادة ةر مؤمر   ،ادة ن ،مَر َردة وةىدم 

 .رة رَم  طَ ى و م رَم، ء م مء م ذة

 ،رت دة ءَرت دة دادة اةطر وم ىمم و ط ،تدا دةطوةوةى طم

ط و رمى  رء رن َة ،ََو ةامى ر ودا ورد دة ،َو 

ز ومر" وة وام نوةة رز ،َرت دة ار  ر ىمَر ة

طَاموةدا موآ (ن رووى ر  َ طر موآ Order of Telling   -طن"

 .(ا مَ وةىامَط  

      ط   م مؤمر   داَرء ط انَم تن دةدةم  َ

وةاموة دة وةَ  مر ،و روم رة وام رؤمم م ة 

رون، دةآ َوة، َ ء روادا دةآ و رةم  رك،  َرا دة

دموةى ء وازة دةورورى و طء طم دةورورا دةرون، و طمى َء 

 َدنء رر و ذة ن وةر مؤمن. ردةردة نط نوازةدارن. دةم

مووداوةر ن وا  م : م  ،  

  

  



  ث.ى.د. ح رة در
 

  

 راى ررى زامظط Vol.3  No.7 (2016)                                                                                               ١٦٧ 

  (زاد و  م دواى وةى ء اردم ممَ ان.)

زةى رووداوةن وة دةردةن، وا زاد رة  وة، دوا ممَ ارةى اردووة،       

طا ا مت، مَان ء دوار وة  م. زةء َى رووداوةن ةمى 

 :م  :م  ووردة مدم مؤمن رذة مؤمر روة ،م َ

   ىما  –طمةَةرَ رى  :ذة وةىر ،تدة واممرى ز ط

Tagmemic theoryن ،  رةى  آم وا ؤظ وا و ط َ ،رة ةىز

  م  نم َ م  رط ،اردة ردة ؤلء دةل، ء ر ء ،َ

)slotَ ردا ىم  مم آى دةرى ط ىَ ؤل واى رم   ( َ ،

) ممزPike مَر ر رىر ن و دةم مرة امروا ط اَ (

 ر رى وام وةَ واز ىَر ،ة ن وم  .وة دةدة

 ن ىَ  ن ،آر ن  وةمووداوةر رآ ىرز َمؤمرةو ر ن ،ى

 وام) آر دة  وةدم تى وادة  ءووداوةى رة َKenneth. L. 

Pike ١١ :١٩٨٦ (  

      ؤظ دة اء دةؤل، ء ر ء ،َ :ى ار ،اؤظ م وازى رَ  

 َ مؤمار ر ،وازةوة  ار ؤظ دة م ار و ،ةوة رَ مؤمر

وازدا دةردةون  ار َر  َ زمن دةردةون،  ةمى  مزء 

روء روودام  رَوة وة روودةدةن. َ  رَم ن م دة

 Syntagmatic .دا ك كةز ون دةر ،  

       وةَر) وةَدةط َ آءدة ةوة  ى    ك دا

 َؤؤظ ر رىةن: رؤر  رةت .(وم وة، وااط  ة ،ا دةَ رة

طم َاط د .َرةت  دة :ةم    رةمى 

رةرة ؤنء م ء  ،و َؤظ زموة رةى وةدم رووداوةنء 

 . اوةى اوانء  دة رةت ،وةمَ  

  

Where                               ؟(آ)What  ؟()  

Slot                                    (َ)Class (ل)  

                                (َ مؤمر)paradigmatic set (وم ىدة)  

Why                                       ؟()How controlled (آؤل دةم ن)  

Role                                           (ؤر)Cohesion (دة)  

Pragmatic intent                                          Systemic background or frame   
 or cause                                                       of refernce or horizon 

 ن ذة مةَ ن اوَر ة             اط رى زءم  

 وام)Bien ١٢٥ :١٩٧٨(  
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  : دموةى ط رَ ا٢- ٣

 َ رة ناوةَةرَ رى َ وو دةاردة (اج ا .د) ةى ر و

 :دة  وةىدم  

  "وى َن"

 وارط ،را نمَ  

 ىمَ ون دةم ارم  

دى ط ر ر ى ر ى  

  ؤَواموةر  ،نَ  

  

  ةى موى رى راوَى

  رَو ر  رر

  مَان ذرةء دار

  راَ من                                               

  

Modif Adj P  

  دؤ ر  واورى ر

  راَمن                                                

  

  

  دار مواو طزارةى موك

رَو ط دارى   ر

دراو دة ى(ون)  

                                               را نمَ Ø  

 .را نمَ :دة   

  و دموةى َء رؤء دة و: دةآ  رةى ى ارةوة َوة: 

                                       Cl-Nuc-Sta       
                                             sta-p+-                         Modif- Com+               A-S+       

                Øراَ                                       من           
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  َمن

S Np  

A < S  

را  

U Modif  

Com دراوة   

  

P V  

Sta Ø  

  

  ةى موى رى راوَى

  رر

(م)  

ر وَر  

  مَان ذرةء دار

                                                      وارط   

  

  

  

  Adj P درر

  دؤ رر  واورى ر

                                                       وارط  

  

  دار مواو طزارةى موك

   دراوة  ر

                                                    وارط Ø  

 .( وارط) :دة   

                                       Cl-Nuc-Sta       
                                             sta-p+-                       Modif- Com+               A-S+       

                                             وارط                    Ø  
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  ةى موى رى راوَى

  رر

(م)  

ر وَر  

  مَان ذرةء دار

  دةم مار                                                       

  

  Adj P درر

  دؤ ررى ر  واورى ر

  َةممار                                                        

  

  دار مواو طزارةى موك

   دراوة  ر

                                                     دةم ارم Ø  

  

 .(ةمَ ارم) :دة   

                                       Cl-Nuc-Sta       
                                             sta-p+-                        Modif- Com+               A-S+       

              Øدةم                                مار                     

  

 ىمَ ن  

Ad adv P  

Pph S C 

  َمى  ن

  

Ad Adv P  

Com   

  َمى ن 

  

P V in  

Com  

  ىمَ نØ  
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                                       Cl-Marg -Sta       
                                             sta-p+-                     Adv- Loc+                        Ad+       

 َ                Øمى                        ن                  

 .( ىمَ ن) :دة   

  

Voc NP+Voc  

S  

  ر دى ط ى ر ى ر

  

  

S NP  

A <S 

  دى ط رى ر ى ر 

  

  ةى وةوى درر

Sta  

  دى طى ر ى ر ر 

  

                                       Cl-Marg -Sta       
                                             sta-p+-                                                             Voc+       

                  Øر دى ط                          ن                

  

  : َاموة ء رؤمم من٣- ٣

       َslot  ،وارط ،نمَ) ةدا ر و ،تر دةدة  ََ دادة

مار)  ن  َدةوة  َ ط دام رمن دةت، ةمى مَان 

ررةم ةم ،وام وى موامو م) ) و ط ىء طNP و  ،ك(

وة  slot  classرء ر وةردةطآ، ةمَ ر َومء وا طر 

 ةم-  ى دواىرة ط  ىةم ام وم َ  ،دة م

 م ،ى دة) ةم ام وم ل ىةم ،مؤمر ََParadigmatic ة(

 (ةمَ) ء ،() (را) وم  (رد)  و تءن دةدة  ى م

  رم م دةن دةتء رَو  رة. 



ةَةرَ رىارد مز  ن 
 

  

 ١٧٢                                                                                              راى ررى زامظط Vol.3  No.7 (2016)  

Role  ىؤوةء ر  َودة ، دوورة دة اط ةم :

  (طَى دة) َاموةى وازى  دةت. 

) دةCohesion ؤم ء ن دةرة  آم ،تردة ا َ  (

 مرة زؤرى َ .ندة ى دة  

  

٤- ٣) ى دةَةرَ وةىامَ :tagmemic(  

       د (ارم) ء ،(وارط) داط   آدة َط ،نمَ وىى مة

)allotagma  رةت .ط دة ةمَ ء ، ،را ،ةَ ن ،ط  (

َاموةى طاء زةى رووداوةن، "وارط " طَ ،منء مار  َو 

 :وارط  

           را نَ  

                     وارط                                      ىمَ ن  

           دةم ارم  

              م ،آرطن مووداوةر دمَشء   رد وة (ةمَ ء ،را)

      َوازم ءَزدة  و  دوا ،م َ ةيز  ىت،    واى دةرة  

       وارط  نءَ را و م ، ى دوورىرة دةم ءرا ء و وا

        ط ىمم و وةىممة ى دان، دوا ةى دَار م ارم دةم

 شَ و ،وة، دةدة دةدات  .(واوةر  نَ  ؤ) تء دةم َ   
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  ن

  طم مَ  وة من:        

 رة زن ز رةو ؤطادن دةت، ش رةى، زؤرى رةم ى  -١

 دم رة و دوووة، ءردة َن دةز رة مرة وةامَ  ،داوة

)ى  ز م ةطآ،  ا رؤ واء Thematic Role ارَ واء (

  ن قء َةى وازدا دةوة.  

٢- َدو ر رفء ى مَى رؤ وة   واز  ،وةدة ط ءط 

  وةىدم امَارى ر ز ر رفء وةىامَ وة ىوا َيدى دة اموةامَ

  دةآ،  طء ط ارى دوو  ء وم واء ا َةدرَوة. 

٣-   ،ش دةوازدا دا   ر اط ىزم نءووداوةةى را زموةى دةدم

 مم ار  َر م و دنذة ن وةر  نءَء رم  slot ،

class ء ،role ،cohesion وم َر دة وم وةََاودا. دادةروماو ء م  
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Abstract 
     Thise research titled (The theory of tagmeme in Kurdish Language). The 
main idea of the theory of the world’s Linguistic US (Kenneth L.Pike) from the 
university of Michigan, and the content of the idea lies in the distribution of 
Linguistic texts on four cells which is about (slot, class, role, and cohesion) The 
units distribut on three parts 1- in cousidering of its probative and marginal.     

2- in cousidering of its  appearance or not. 3- in cousidering of its movement or 

not. The research distrbuted on three axes looking the first axes, how the 
emergence of idea and conslidation in the field of linguistic analysis of texts. 
This chapter enter in detail theory for the origin of the idea. The second axes is 
about how to apply michauisms used in the graphic display to explain the idea, 
the third chapter begins to dismantle the text of a poem of Kurdish Language, 
display the most important results and styling refernces, and the two abstracts 
the research ended.  
 

 


