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كیپێشه

:كهوههاوهیشاوی تىێژیىه

نها ن ثهدا, ههم یان شماوی بیاهییفێرهسدوی شماوی دوٍو یپسۆطه ڵگا لهی وۆمهن هاطىامه, ٍولحىوزههئاشىابىون و فێربىووی  

َه و ییهىوههَهوی ڵيى پێىیظحییه, بهٍزوازیگه ڕێيازیی جۆزاوجۆز  هدیً ڕێگا وچه ێدثىاهسٍد بیاهییٍ. بۆ فێربىووی شماوی گسڵىهخاشا

َهڕۆڵی به ی ههو ڕێگایاهههێً له, یهچاوبىسێدٍڕ ی لحىوزهه به دا ئاشىاهسدوی فێرخىاٍشباشتر فێرهسدوی شماوی بیاهیی له ,یهزچاوی 

هدی هێىاهیان و ڕۆڵی یىٍو په لحىوزههميی شمان و زدوو چهَه له ٍوئاوڕداهه به وڵدزاٍوَه ٍویهم ڕواهگه, لههطحبهمه ی ههو شماههئه

هدیً ڕێيازی شماهیی بۆ چهڕووی وخظخىه فێرهسدوی شماوی بیاهییی پسۆطه له لحىوزههت ڕۆڵی ثایبههدی, بهز یهطهزدووهیان لهَه

اوی بیاوی.باشتر فێربىووی فێرخىاشاوی شم طد, وازئاطاوی بىسێد بۆبهی شماوی مهلحىوزههفێربىووی 

هدی و یىٍزخظحنی پهلحىوز و ٍدشێيی ههگهوى ٍڕواوی, باطىسدوی شمان ٍوٍشگهلحىوز و پیشاهداوی ٍڕڕوی هههاطاهدن و خظخىه

لحىوزیش بێ هه بێد و ههلحىوز ٍدشمان بێ هه ههجۆزێً ڵگادا, بهو وۆمه ٍوثهی ههچىازچێىٍ لحىوز لهطتی هێىان شمان و ههیىٍپه

عسیفی و ی شاوظتی و مهههالیهمهوی َهیهن پسۆطهی فیرهسدن ٍوپسۆطههێد. یهباش ی بگهیامی خۆی بهثىاهێد پهٍد ,شمان

هبهدێحه ڵگاٍوو شماوی وۆمه ٍوثهلحىوزی ههواوی ههههبىون و ئاوێصاوی الیهی ئاوێحهزێگه وادیمی لهزیی و ئهڕۆشىگه م.َز



.لحىوزههم و بیاوی, فێرهسدوی شمان و , شماوی دووٍلحىوزههشمان,  :كانوشه هكلیل

.زگیراٍوشیيازیی ٍو - طنیڕێباشی په د لهودا طىیهٍوم ثىێژیىهله كه:وهڕێبازی لێكۆڵیىه



:كهتهڵبژاردوی بابههۆكار و گرهگی هه

ڵيى ئامساش و , بهٍزنها وازیگهن ثهڵگا, ههی وۆمهن هاطىامهلحىوز ٍوهاطینی ههشابىون و ئاشىابىون و فێربىون و شاٍز -1

ازییهبهیاهدوی مهوان و باشترهسدن و خێرا گهثهی شیاثسی بابهٍوڕووهىسدهه و له گٍسڵىهوی خاشاَهپێىیظحییه  وان بهطد و شاهی

زوی یشتن و ٍدَا ثێگهزوٍ, َهگیڕێدو گسهگ دٍ وزٍزۆڵێيی گه اوی بیاهیدام یان شمی فێرهسدوی شماوی دوٍوپسۆطه فێرخىاش له

. ی شماههوثىواههزههشابىون و فێربىوهێيی طهمای خێرا شاٍزو بىه لحىوز ولیل و پایههه

َهپێىیظحییه به بىٍو ٍوَۆی جیهاهگیرییهئێظحادا به م, یان شماوی بیاوی لهفێربىووی شماوی دوٍو -2 م , لهیی زۆژاهههىوههوی 

 , بۆشزێنراٍوجی شماوی ئیىگلیزیی دامهثایبه م بهفێربىووی شماوی دوٍو ت بهیماهگای ثایبههد و پههدیً شاهيۆ و هاٍوچه ٍویهطۆهگه

بچێد. ڕێىٍبه وادیمیاههو ئه وی باشتر و خێراثس و شاهیظحییاههیهشێىٍ ی فێربىون بهی پسۆطهٍوئه



:كهوهڕۆكی تىێژیىههاوه

شدا:ر دوو بهسهبه شكراوهدابه كهوهتىێژیىه

م و شماوی بیاوی و م و دوٍوههو باطىسدوی شماوی یه لحىوزههواوی شمان و مىههاطینی چه به ثىساٍوثایبه ههٍوثىێژیىه میكهش ی یهبه

وی فێرهسدن.یهن پسۆطهٍو لحىوزههچۆهێتی فێربىون و فێرهسدوی شمان و 
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َه لحىوزهههدی هێىان شمان و یىٍباطىسدوی په زطهثهثیشيی خظحىٍومی ش ی دووهبه  ئاشىابىووی به یان لهههزیهو گسهگی 

طد.بهزاوی شماوی مهی ئاخێىٍلحىوزهه واوی ئاشىاهسدوی فێرخىاش بهڕووی ڕێياٍزیتریان و خظخىهوئه



لتىور:كه( زمان و 1

طىف و یلهزهجی فهجێی ثێڕامان و طه ٍوماههدێسشٍ له, وی دوو كۆڵیی ئاڵۆش و ثێىچسژاٍوهدییهیىٍپه لحىوزهههدی هێىان شمان و یىٍپه

, گسیماههڵىاض و شماهىاطهوۆمه و  ٍو, بیرهسدههٍوهدی هێىان شمان و بیرهسدههیىٍی شمان و پهزچاٍوی طهزباٍزوان دٍوان بىٍو

. گسهگ و ئاشىاوان بىوٍ ثهبابه وان لهثییهمسۆڤایه هگساوی شاوظحهبۆ الیه لحىوزهه, شمان و لحىوزهه

َۆی به چوان هدی هێىان مسۆڤهیىٍوان و پهجیهاهییه هدییهیىٍهدوی پهطهٍزپهجیهاهگیریی و هجامی ئه ی دوایدا و لهم طااڵههله

 له ىووی شماوی ثس جگهز فێربطهز َۆوازێيی ثس, خىاطد لهَهشحىگىشاز یان گهیان له واڵثاوی ثس, یان خىێىدن  ,بێد ٍوباشزگاهییه

َه شیادبىون هسدوٍو شماوی دایً ڕووی له  ئاطاهتریً ڕێگا فێری شماوی ثس ببن, له و به باشتریً شێٍى وڵدان بهَه مىان لهو 

 مه) ئهی یماهگاهد و پههدیً هاٍوز فێربىووی شماوی بیاوی چهطهَۆی شۆزیی خىاطد لهمىو جێگاواوی ثس بهوى َهوىزدطحاهیش ٍو

چی ڕوو, ههههو ڕێگا بۆ فێرخىاشان بخه وڵدان باشتریً شێٍىَه و له ٍوثههساوهه و بىاٍزت بهواوی خىێىدن ( ثایبههدٍهاٍو له جگه

َهمىو ئهڵ َهگهله شدازبىواوی خىلی فێربىووی خىێىدن یان به یواوهدٍفێرخىاشاوی هاٍووى پێىیظد ٍو ثىاهساٍوههدا َێشحا واڵههو 

م واوی ئهَۆواٍز شاڵببن. دیاٍز زیداطهطد ببن و بهبهفێری شماوی مه وثىواههزههواهدا طهجۆزاوجۆزٍ هدٍاٍویماهگا و هپه شمان له

بىووی فێرهسدن و هه ت بهبىووی ئامێری ثایبههه واهه, لهٍوَۆوازێىه ثاهه طخبىسێد بهیىٍنها پهو هاثىاهسێد ثه ش شۆٍزثهخاڵه

واوی وی و گسهگهٍزطه َۆواٍز هێً لهاڵم یه, بههییه ی ئێمهههٍوباس ی ثىێژیىه هه هداههو هاٍوو وادزی پێىیظد له زچاٍوطه

ی و شماههزاوی ئهی ئاخێىٍلحىوزهه هسدوی فێرخىاش بهبۆ ئاشىاهه ٍوڕێحهگهی فێربىووی شماوی بیاهییدا ٍدهسدٍ یی فێرخىاش لههاوازامه

و  لحىوزهههدی هێىان شمان و یىٍو په لحىوزههوى شمان و واوی ٍوطحهیىٍپه مىهدزێد چهوڵدٍَه دایهٍوڵیىهم لێيۆله ,طحهبهمه هه

ڕوو بخسێىه و ڕێيازاههی فێرهسدوی شمان و گسهگتریً ئهز پسۆطهطههل لحىوزههزی و وازیگه وي ثس ببێدئهز طهیان لهههزیهزی َهوازیگه

ی فێرهسدهدا.هی پسۆطچىازچێىٍ طد لهبهی شماوی مهلحىوزهه پێىیظتن بۆ ئاشىابىووی فێرخىاش به طد ویىٍپه هه



( زمان1/1

َهیهپێشیىه هثێىجی شمان بابههاطینی شمان و چییه زهجی شاها و طه ٍومی پێش شایىهی چىاٍزدٍطه له ,یهوی مێژوویی 

و  انزئێظحا لێيۆڵه وىثاٍو ٍوواههگسیىهمی زدٍطه . لههدینی ثسی بۆخۆی ڕاهێشاٍوفالثۆن و چهزطحۆ و ئهوى ئهلێيی ٍوطىفگهیلهفه

و  ٍولێيۆڵیىه َحد( ... ڵىاس یوۆمه بیات وٍدان و لؤژیً و ئهو ڕێصم فهلظهوى ) فهواوی ٍوجیاواٍش مىو ڕوٍوَه زاوی جیهاوی لهثىێٍژ

ی جیاواشیان بۆ هدیً پێىاطهو چهباض زبهثهخظحىوٍ زبهاهلهی هێىان مسۆڤ و گیٍوٍزٍش جیاههگهٍڕ مز ئهطهواهیان لهشسۆڤه

 .هسدووٍ

 ,یهن َههگییهوۆدٍ یز گسهگتریً پێىاطهطهن لهیهثاڕادٍ بۆی هساٍو هه ,یجیاواشاههو  جۆزاوجۆز و پێىاطهمىو ئهَه شمان به

ێىان و هاطویش بهئه واوی هدامهی ئهڕێگه ڵگا لههداماوی وۆمهی ئههدیىسدویىٍیشتن و پهوى َۆوازێً بۆ لێىحێگهٍو ,هنی شماهیواَز

یشتن هترگهیهدیىسدن و لههیىٍو ئامساشی په طحهٍزگسهگتریً هه جی بهاڵیهوۆمه وییهوى دیازدٍ) شمان ٍو ٍوئاخاوثً و بیظخىه

زازهسدوی زكهبۆ به ی طیيحاهس ی ههو پێىهاثه هگ و وشهدٍ مێيی ڕێىخساو لهطیظحه له ) شمان بسیحییه گىثسێدیان ٍد ,iهسێد(دادٍ

َههدی هێىان مسۆڤهیىٍپه طد و بهمهڕ و زید و بیروباٍوو ئایدیا و هه بیروبۆچىونی ٍوبۆ گىاطخىه َۆوازێىهَا زوٍوان پێىهاثىون, 

 وان لهثییهاڵیهوۆمه زیحهی دابىههٍوبۆ گىاطخىه هاڵێيی گسهگههههدیىسدن, شمان یىٍڕۆڵی په ز لهدٍبه واثه, ههii(واوی مسۆڤهیاٍش

ی ٍوزیصیی گىاطخىهی هاغه, شێىٍهدی مسۆڤهثمه) شمان ثایبه م پێیهڵگادا, بههداماوی وۆمهێىان ئهه له وی ثسیهٍوبۆ هه ٍوههیهٍوهه

َهبیروباٍو  وٍٍزی طهو پێىاطاههزهجدان لهطه , بهiii(ڵبژێسزاٍوَهوی َێمایه ڵهی وۆمهڕێگه له واوی مسۆڤهطد و خىاطخىهڕ و 

ڵ گهوثىون لهزی ڕێىىهطهڵگا لهوۆمه هه ٍوههَێمایه ڵهی وۆمهڕێگه ن لهواثێیدا مسۆڤه ههشگایهشمان دٍ ی ههٍڕو باٍوئه یىهگهدٍ

َهڵ یهگهلهَا زوٍَهن, ههطحدٍهدی دزوویىٍهتری پهیه ڵيى به وان,نها بیٍرن ثهئاڵىگۆڕی هه ٍوَۆیهن و بهههوت ٍدڵظىهههدی 
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 ٍلحىوزههی و ئاوێىه ٍوهگداههٍڕگىثسێد ) شمان دٍ ن, بۆیهههی مسۆڤ دٍلحىوزههزیی ن پێىهێىهواهیش ٍوٍڕطد و باٍوزید و َههه

و له یًبىهحىگۆز شماهێً گفَه به ز ئێمهگههئ مایهم بىهز ئهطه, لهivیً(وان ئاڵىگۆڕبىهزٍلحىوزههَا ثىاهین بهٍد ٍوَۆیهو به

َێىێد و وان پێىدٍٍوی بیرهسدههن )شمان شێٍىههدیازٍد دوهیابیىییوان جۆزی ثێڕواهین و شماهه واثابیىین, بهجیهان دٍ ٍویهڕواهگه

ڵگا ی وۆمهٍورهسدههجی بیو چۆهیه ی جۆزگ و ڕیشهٍڕثىاهسێد بگىثسێد, دٍ ٍویهم طۆهگه, لهv(ٍویىهههچی دٍ ڵێد بیر لهپێماهدٍ

ی ی هاطىامهٍوهگداههو ٍڕ وثهزههن دٍیهٍوثهز ههلحىوزی َه)هه , چىهىهٍوڵگایهو وۆمهلحىوزی ئههه به طحهیىٍگسێدزاو و په

vi(یییهٍوثههیشخیماوی و هه



:م, زماوی دایككه( زماوی یه1/1-1

ی پێبيات ) ثىاهێد كظهبێد و دٍدٍمجاز فێری ههیه مسۆڤ بۆ هه یهو شماهه, ئهوی گشتییهشێىٍ به مههشماوی یه طد لهبهمه

بصاهین  ٍوبێد ئهاڵم دٍ, بهvii(كىثابخاهه ی بچێحهٍوگسێد پێش ئهزیدٍٍو ٍودایً و باوهییه مىداڵ له هه یهو شماههئهم ههشماوی یه

وی یهژیىگه دات خێزاهێً لهڕوودٍ , چىهىههییه و مىداڵهیان ئه, طهو ههی ئه, شماوی دایىیدایًشماوی ی شازاٍو طد لهبهمه هه

مین شماوی ههگىثسێد شماوی دایً ) یهٍد , بۆیهفێرببێد یهثاٍش و ژیىگهشماوی ئه یانههی خۆیاهدا بژێد و مىداڵهههژیىگه اواش لهجی

ی ڵگاههواوی وۆمهثییهاڵیهیی و وۆمهلحىوزههما و بىه واتی پێدٍشهوات, گهی پێدٍكظهثان  , شماهێً ههٍون ثاههیهله ال فێربىٍو

.viiiهاطێيێد(وات و خۆی پێدٍدٍ یطحهزجهبهو  ٍودۆشێحهخۆی پێ دٍ



:(م )زماوی بێگاهه( زماوی دووه1/1-2

م ههشماوی یه له جگه ,ڵ شماهێيی ثسگهیان خىلی فێربىووی شمان, له ,خىێىدن زبه خسێحهو دٍ بێدثس دٍوزٍوی گهمهواثێً مىداڵ ثه

, بهبێحهٍد ڕووڕووبه م ههمىداڵ پاش فێربىووی شماوی یه یهو شماههطد لێی ) ئهبهمه م ههگىثسێد شماوی دوٍودٍ و شماههٍو

ی ههمسۆڤێيی چینی, شماهه , بۆ همىوههڵگایهیان وۆمه ,یان كىثابخاهه ,یان ماڵ ه,ماهم شی فێربىووی ئهزچاٍوبێد, طهفێریدٍ

ئیىگلیزییه,  بێد ههیدادٍمی بۆ پهشماوی دوٍو ٍومسیيا فێری شماوی ئیىگلیزی ببێد, ئهبيات بۆ ئه ز وۆچاڵم گه, بهز چیىییهثا َهٍزطه

ێىان لهزجی بهمه واثه, ههix(وازدێدیدا بهژیاوی ڕۆژاهه له م شماههئه چىهىه  طهو ههمی ئهشماوی دوٍو یيات بهدٍ ژیاوی ڕۆژاهه واَز

 شماوی بێگاهه , چىهىهشماوی بێگاهه له ٍوواثهدٍیش جیامه, ئهو ژیاوی ڕۆژاهه ییان وازوبازی وازگێڕی ,واوی خىێىدن بێدهدٍهاٍو جا له

 وى شماوی ئیىگلیزی لهٍو ,x(هدیىسدن هییهیىٍیان شماوی په ,اڵم شماوی خىێىدنهسێد, بهواوی خىێىدن فێرٍدهدٍٍهاو له ) شماهێىه

 .ٍووىزدطحاهیشه واڵثاوی ثس به شۆزێً له



لتىور:كه( 1/2

َههه جی چۆهیه ی لهٍوهگداههو ٍڕ داگیرهسدوٍو ڵگایهوۆمهو واوی ئهژیاوی ثاهه وی فساواوی لهز و پاهحاییهن ڕووبهڵگایهز وۆمهلحىوزی 

پێيێد و طهژمىووی خۆی دٍو َه یهز َهوزووبهبۆ ژیان و دٍ ڵگایهو وۆمهواوی ئهوت و ئایدیا و ثێڕواهینی ثاههڵظىههو َه ٍوبیرهسدهه

ژیاهدا  واویزیحهلحىوزیی و طیاس ی و ڕۆشيبیریی و دابىههثیی و ههیهاڵوۆمه دیازدٍ ی لهوثهزههوىثێد و دٍوی دٍپحه ی بهگ و ڕیشهٍڕ

ت و پىوزی مێژوو و شازطحاهیهلههه بىويههڵههه شمىوویو ئه ٍووان و پاشخاوی ثاكیىسدههم ڕووداٍوزجهو مۆزوی طه ٍوداثههگدٍٍڕ

ه, فهیهیاهىسدوی ئێمهی ژشێىٍ لحىوزهه)گسێد خۆدٍ ن لهیهٍوثهی ههدوهیادیدٍ بین, یدادٍثێیدا په)طیاق( هگ وۆهخێىظخێىه َز

ڵگا واوی وۆمهثاهه پسدێىهوى ٍو لحىوزههیً, ههزازدٍزكههدی بهیىٍطاوی ثس پهڵ ههگهیً, لهههوان دٍشحه طد به, َهٍویىهههبیردٍ

هاو له ٍوهترییهیهبه ٍوطحێحهبهدٍ ی ئێمهٍووێد, ئهههزدٍمان بۆ ٍدٍوئه یهێىاطهم پزهجدان لهطهبه xi(ٍوطحێحهبهٍد ٍوههیهبه

.ٍلحىوزههوی دیازیىساودا ڵگایهوۆمه

ێىاههو به بۆ فساواهیی پێىهاثه ٍوڕێحهگهش ٍدمه, ئهوازێيی ئاطان هییه لحىوزههن وی ئاڵۆشی ٍویههسدوی دیازدٍپێىاطه واوی واَز

 وٍڕێگایه له وات, ههثێيی جیهاهدا داگیردٌٍ و میللهڵگا و گهز وۆمهزۆشيبیریی َه زێيی فساوان لهلحىوز ڕووبه) هه لحىوز, چىهىههه

َهxii(هجامی ڕابسدوو و ئێظحایهٍزبىون و ٍدو ئاوێحه ٍوهاطسێحهدٍ  , لهییهٍوثهی ههلحىوز هاطىامههسێد بگىثسێد ههَا ٍدزوٍ, 
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 هسێد, لهژمازدٍوان ئهی شاهیازییهٍوطمبىٌ و َێمای گىاطخىه لحىوز بههه بێد, چىهىهدٍ واٍشزثهپه ٍوثهٌ و ههبىوهیدا گههه

ڵ و گسێداوی ڕابسدوو و ئێظحا و داَاثىوی وۆمهٍوطحىسدن و پێىهیىٍپه گێڕێد لهز دٍس و ڕۆڵێيی وازیگهوی ثیهٍوبۆ هه ٍوههیهٍوهه

َههدزووطد و یهوی ثهڵگایهی وۆمهٍووامیدان بۆ ماههزدٍبه ی جیاواش بۆ پێىاطه هدیًچه ش وایىسدوٍوم دۆخهز ئههگسثىو, 

 و بڕوای وایه, ئهز(ٌزیحاوی )ثایلهمسۆڤىاس ی به هسدووٍ, لحىوزههی بۆ ی پێىاطهطاههو ههمین ئهههیه هێً له, یهلحىوز بىسێدهه

وىزجی به xiiiوان(زید و ثسادیظیۆههڕ و دیظپلین و دابىههز و َصز و بیروباٍوشاوظد و َىهه ) گشخێيی ئاڵۆش له له بسیحییه لحىوزهه

شىسێد دٍ. لحىوٍزی ههههزچاٍوثا طهٍزگسێد طهزیدٍڵگا ٍوهدامێيی وۆمههن ئمسۆڤێً ٍو هه یزیحاههدابىههو فێربىون و گشد ئه

و طاماهێيی  زمایهلحىوز طه)هه بىسێد, چىهىه وی دیازیىساو پێىاطهگایهڵمهواوی وۆڵێً یاخىد ثاههیاوی وۆمهڕێباشی ژ به لحىوزهه

 واثه, ههxiv(ٍوداثههگدٍوێد و ٍڕههزدٍهسداز و گىفحازماهدا ٍد له , ههٍوبۆمان مابێحه اوباپیران(ٌ ههزفساواوی پێشیىان )بو به وزٍگه

ڵگادا, واوی ژیاوی وۆمهم بىاز و وایهزجهطه له طخیان َێىاٍودٍپێشیىان به یه ههدیهێنراواههو بهمىو ئهلحىوز َههسێد بگىثسێد ههدٍ

واوی داَاثىو ٍوی هىێ و ههٍوهه هد, طىد بهَهٍڕ یی فٍسٍوثهوى پاشخاهێيی هه, ٍووی شۆٍزَایهوی گسهگی و بهۆدا خاٍومڕئه له هه

 دا.ٍوثهو هه ڵگهجیاجیاواوی ژیاوی وۆمه ثێىڕای بىاز و وایه خص ێ, لهبهدٍ



لتىور:كهكاوی زهگه( ڕه1/2-1

بۆ  ٍوههڵگایهوۆمه پۆ پێىهاثىون و لههدیً لم و چه زفساواهً و لهشۆز و به لحىوزههواوی ٍشگهو ٍڕ وی گشتی پێىهاثهیهشێىٍ به

هدێً َه یهواههله گۆڕێد, بۆ همىوههپێی وات و شىێً ٍد ڵگاشدا بهن وۆمهیه زدادێد و لهطهوی ثس گۆڕاوی بهڵگایهوۆمه

ڵگایدا و وۆمهله جی ههاڵیهڵ گۆڕاهێيی طیاس ی یان وۆمهگهاڵم له, بهڵگایهو وۆمهی ئهلحىوزهه زید بۆ واثێيی دیازهساو ببن بههدابىه

 ڵێًوۆمه لحىوزهه) ڵێد: ز( دٍوى )ثایلهزوٍیسهاهسێد, َهطه لحىوزههن ێد و چیتر ٍوزدابطهش گۆڕاوی بهمایهو بىههدات ئڕووٍد

بۆ شىێيێيی ثس  ٍوشىێيێىه بً و لهدٍ ههڵههه ٍوههز یهطهواوی بهٍشگهو ٍڕ ٍوگىاشزێحهوی ثس دٍیهٍوبۆ هه ٍوههیهٍوهه , لهٍشگهٍڕ

م ههن یهز( ٍو)ثایله وهه, بۆ همىی دیازیىسدووٍلحىوزههواوی ٍشگهپێی بىازی خۆی ٍڕجۆزێً و به ز شاها و بهَه بۆیه xv(ٍوبىهباڵودٍ

زگ, طم, ثسادیظیۆن, جلىبه) شمان, ڕێىڕٍ ی دیازیىسدووٍلحىوزههواوی ٍشگهٍڕ یهم شێىٍ, بهی هسدووٍلحىوزههی پێىاطه شاها هه

و له )بسیحییه ٍولحىوز ئههه و طاوازدا بڕواهیىه وی طادٍیهی پێىاطهچىازچێىٍ ز لهگهاڵم ئهز, شاوظد(, به, َىهههخاهىو, پیش

ی داَاثىو, ٍوبۆ هه ٍوگىێصزێحهٍد ٍوی هىێشهٍوهه و له xviی هىێ(ٍوبۆ هه ٍوثهگىاطتراوهه ٍوی وۆن و دێسیىهٍوهه له ی ههپاشماواهه

لحىوزی هه بسیخیین له لحىوز, ههواوی ههٍشگهوثسێد ٍڕپێیان ٍد , ههٍوٍشگهٍڕ دوو جۆزٍ بً بهش دٍو پاشماواههم ئهزجهطه

وز لحىواوی ههٍشگههدێجازیش ٍڕ, َهٍوبێحههدیً لم و پۆی لێدٍیان چهههز یهَه ویی, ههعىهلحىوزی مهپىوز( و ههله)هه طحهزجهبه

 دیازٍدو  وانطحهزجهبه واهیش دیازٍدش پێىدێد: ئهدوو به ن لهڵگایهز وۆمهلحىوزی َه)هه هسێدماشا ٍدن دوو ئاطد ثهٍو

واوی مێژووی دێسیً و جێماٍوبه پىوزییهلههه ثهم بابهزجهطه ٍوطحهزجهبهوی الیهبه ثهی ثایبهٍو, ئهxviiً(واهطحهزجههابه

ی طحهٍزواوی هاو ماڵ و ههطحهزگ و واٍزو جلىبه زبهو شه وى گۆشٍٍو گسێد, بۆ همىوههدٍخۆله ڵگایهو وۆمهجی ئهشازطحاهییه

 وازیانهێىاٍووۆهدا پێشیىان به له ی ههو ئامێر و ئامساشاهه طحهٍزو ههم ئهزجههگ و طهڕ و جهواوی شهڕاوهسدن و جىثیازیی و ئامساٍش

 هه یه,یهٍوثهٌ و ههو گهطتی ئهمىو وازی ٍد, یاخىد َهیهی پێىٍثهو میللهیی ئهٍوثههگ و بۆی ههو ٍڕیاهدا و مۆزن ژیاوی ڕۆژاهه له

یان  طحهزجهوی هابهش ی الیهٍو, ئهٍولحىوٍزهه شىهم چهی ئهچىازچێىٍ وههههدٍ یه, ههیهٍوثهو ههڵلىاڵوی بیر و َصزی ئهَه

. ٍوبیيێحهوان و شمان(دا دٍڕ و بیروبۆچىوههفحاز و باٍووان و ٍڕَا مسۆییهزید و به) دابىهه خۆی له لحىوٍزویی ههعىهمه

ێيی ثس لحىوزههبۆ  ٍوێىهلحىوزهه وان لهفحاٍزوان و ٍڕَا مسۆییهو به یهخۆی َهت بهی ثایبهلحىوزههن ڵگایهز وۆمههد َهزچهَه

هاطسێىێن. دٍ لحىوزههواوی گشحییه هدییهثمهثایبه به واهدا ههٍلحىوزهههێى  ن لهش َههدی َاوبهثمههدێً ثایبهم َهاڵجیاواشن, به

 ٍلحىوزههواوی هێىان شهَاوبه هدییهثایبحمه هێً لهیه وی ثس شمان بهواثایه. بهشماهه شاههَاوبه هدییهثمهو ثایبههێً لهیه

وثنی شۆوی زههئازا و دٍَۆی َاثىهبێحه( ٍدcultural conflicts) ییلحىوزههشاهین لێىدژی وى دٍزوٍهسێد. )َهوان دادٍاٍشجیاو

ڵ گهوان لهوثىههىهزیههدی و بهیىٍَۆی ئاطاهتربىووی پهبیێحهیی دٍلحىوزهه یشی( و َاوبهculture shock/ Bumpیی )لحىوزهه
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هدی هێىان شمان و یىٍوان, شاهینی پهٍلحىوزههش ی وی َاوبههدییهثمهن ثایبهی شمان ٍووثنزههو دٍ دوای دیازیىسدن بۆیه .xviii(هتریدایه

.هوی ئاشىسایو پێىیظحییه گسهگی لحىوزهه



لتىور:كه( زمان و 1/3

ىهه ٍویهم ڕواهگه, لهواههمسۆییه هدییهىٍیهجامی چاالوی پهٍزی دٍوثهزههو دٍ ثییهڵیهوی وۆمهیهشمان دیازٍد زیی و )شمان پاشخاویَ 

هدێتی و ثمهوشد و هاوباهگ و ثایبهب و ئاواز و ٍڕدٍت و ئهو شازطحاهییه ٍوثهمێژووی هه وان, ههٍوثههه له ههیهٍوثهز ههبی َهدٍئه

و  ثییهاڵیهیی وۆمهیی و بىچیىهوی بىاغهیهو پێىهاثه لحىوز پایههه م پێیه, بهxixگسێد(خۆدٍ له ون و ئایىدٍڕ و خهبۆچىووی و بیروباٍو

ز به, لهیهثێخیاههو ثایبهم ئهزجهی طهو ئاوێحه ٍوهگداههلحىوزی ٍڕمان واثدا شماوی ههَه و له ڵگایههدامێيی ژیازی وۆمهئامساش و ئه

وی ثىهدوثۆڵی هدییهیىٍپه ٍوثههدی هێىان شمان و ههیىٍن, پهیهٍوثهز ههی َهواٍزهییان و كه له بڕاٍوشێيی داههی شمان ) بهٍوئه

وی دوو هدییهیىٍپه واثههه xx(یهٍوثهوامی بىووی ههزدٍهدیی و َۆوازی بهیىٍو ئامساشی په ٍو, شمان شێىاشی بیرهسدههزییهواوههثه

 ش بهٍوثههه بێد و ههبىووی دٍ ٍوثهبێ هه شمان به ثىاهین بڵێین ههدٍ ٍویهم طۆهگه, لهیهدا َهٍوثههێىان شمان و هه زی لهمظهجه

.زدووهیان بىوٍو ئاوێصاوی َه لحىوزیش ئاوێحه, ههٍووایهن دێحهبێ شما

ی هدیىٍ. طسوشتی پهٍووۆڵێحهٍد ڵگاوۆمه لحىوزیهههدی هێىان شمان و یىٍپه له هه ,ىاس ی شماههڤواوی شماهىاس ی, مسۆلله هێً لهیه

هدی یىٍپه باض له ٍوهثوی ثایبهدیدگایه جۆزێً و لهبه ههیهزَه , بۆیههداچىوٍیهۆش و ثێىچسژاو و بهئاڵ لحىوزهێىان شمان و هه

دا لحىوزهههێىان شمان و  له ی هههدییهیىٍو پهئه وان پێیاهىایهواههوان و شماههظحههترۆپۆلۆجیوات, ئهٍد لحىوزهههێىان شمان و 

ت, طخىایهدٍبه ٍوواههواثای وشه نها لهوان ثهزبڕاٍوی دٍواثا چىهىه ,ٍوههتری جیاهاهسێىیهو له بڕاٍوههوی داهدییهیىٍپه ,یهَه

و  لحىوٍز)شمان هه پێی وایه (ززیظاگه) ٍویهم باٍزله ونههزی ڕێىدٍطهلحىوزدا لهههڵگا و وۆمه له هه یهٍووثىهو ڕێىهڵيى لهبه

ن دزاون.دوو ڕووی یه وىٍو لحىوزوی ثس شمان و ههواثایه به .xxi(ٍوهتری جیاهابىهیهله و دواهه, ئهیش شماههلحىوزهه

ی هێن )شمان ئاوێىهدادٍ لحىوزههی ٍوهگداههٍڕ واهان, شمان بهشماهه شۆزێً له ٍون پحهیهڕادٍبه لحىوزهههدی هێىان شمان و یىٍپه

َهواثا واثێً دٍبه, xxiiن(ههدٍگفحىگۆ و شماههبه هه طاهێىهلحىوزی هههه ی اطحمان واثبه, مهیهوی َهز فۆزمێيی شماوی واثایهڵێین 

هفه راٍوبه ٍولحىوٍزهه به هێد ههیهگهوی ثسیش دٍها واثایه, دٍهگییهَز  , بۆ همىوههشمان فساواهتٍر لحىوز شۆز لههه , بۆیهٍوثهطت

ژیان  له یهو هاولێنراٍوخی ئهَا و بایهی گسهگی و بهوازبهێنرێد هیشاههزێً بۆ هاولێنراوێً دابنرێد و بههد هاولێىهشماهێىدا چه ز لهگهئه

ی هیشاهه ,بێدن َهیهشخێً یان دیازٍد هسدن بهی شۆزی بۆ ئاماٍژز شماهێً وشهگهوی ثس ئهواثایه دا, بهڵگایهو وۆمهی ئهلحىوزههو 

 ىوو ٍو خیانبایهجێی  ثهىٍوو ب اگیرهسدووٍدا دٍوثههٌ و هو گهژیاوی ئه زفساواوی لهزێيی بهڕووبه یهو دیازدٍ طحهٍزو ههئه یهٍوئه

و ی بىووی ئهزێً بۆ هاولێنراوێً هیشاهه, بێگىمان بىووی هاولێىههسێدژمازدٍوَه هسێددادٍ لهو گهلحىوزی ئههه شێً لهبه

ههێى فه له یههاولێنراٍو طحبێد, دٍبه ٍون شیاثٍسیهطحهٍزهه یڕێگه واوی ژیان لهدا, یان واثێً پێداویظحییهڵگایهو وۆمههگی ئهَز

خی شۆزی بایه ٍو(ٌمٍجهسڵيی )ن خهالیهی خىزما لهٍوئهزبهله ثاشسێد, بۆ همىوههدادٍ یهطحهٍزو ههوی شۆز بۆ ئهیههد وشهوا چهئه

هختی خىزما و ڕێگاواوی بهو خىدی دٍز هو خىازدهوی شۆز بۆ ئهیهوشه ڵهیاهدا وۆمهههشاٍزشێٍى له ,بىوٍَه مهێىان و چاهدوی َز

َه و ش الی ئهمان شێٍىَه, بههییه و خۆزاههبۆ ئه شۆٍز و ژماٍزَاهیدا ئهطفهشێىاشی ئاخاوثنی ثازاوی و ئه چی له, ههیهخىزما 

ی ڵىهو خهزدا ئهزامبهبه, لهواوی داڕشحىوٍشتر( و پێداویظحییهزی )خىبهبۆ گیاهله هدیً وشهژیً چهواهدا دٍبیاباهه ی لهڵياههخه

َههظیً گهمه خێىهسدوی ماس ی. لهماس ی و بهی ڕاٍوبۆ پیشه یان داثاشیٍىهدیً وشهژیً چهزیادا ٍدهازی دٍهه له هه  له یهلێً 

هفه ی فس و دیازدٍهاوی به به دا شخێً هییهو جێگایهله فس( هییه, چىهىهه)ب هسدن بههیان بۆ ئاماٍژیهیاهدا َیچ وشههههگی شماههَز

َهفس ڕۆڵێيی بهبه هه طىیمۆ(ٍولی )ئهی گهواههپێچه. بهٍوفسبازیىهبه و بۆ ئه هییان َههدیً شازاٍویاهدا, چهژیاوی ڕۆژاهه له یهزچاوی 

هفه ن لهڵگایهوۆمه واوییهیلحىوزهه دیازدٍ هه نٍوزی ئهزخهی ثس دٍهمىوههشازان و َه م همىوهاهه, ئهیهدیازدٍ و هگی شماوی ئهَز

ز و لحىوز ڕۆڵێيی وازیگههه هه ,یو بڕوایهئه ثهیشحىوههواهان گهشماهه ,م همىوهاههز ڕۆشىایی ئهبهله xxiii.ٍوثههگیداٍودا ٍڕڵگایهوۆمه

( ڕۆڵێيی linguistic classificationشماهییدا ) یهدیپۆلێيبه لحىوز لههتریی )ههیهیان لهٍوو جیاهسدهه یهدیبهيپۆلێ له گێڕێددٍزچاو به

 مای جیاواشییهز بىهطهوان لهَۆی جۆزاوجۆزیی شماههبىهدٍ ی ههو َۆوازاههوی ثس )شۆزێً لهواثایه به, xxiv(یهزچاوی َهبه
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ڕواهً و جیهان ٍد ثێڕواهینی جیاواش له وی شماوی جیاواشن و بهوان خاٍوجۆزاوجۆٍز َۆشٍ بۆ همىوهه xxvڕوو(خسێىهدٍ وانلحىوزییههه

ی ٍوهگداههو ٍڕ شمان ئاوێىه هه یهو ڕاطحییهزی ئهزخهز و ٍدواَیدٍش گهمهو ئه ٍوثههگیداٍوئاشىسا ٍڕ یشیاهدا بهههشماهه له

هشی فهی ئاٍوهجیىهو گه ٍلحىوزهه  یهڵگاو وۆمه ٍوثهو ههئه ییلحىوزڵلىاڵوی وۆی ههو َه زچاٍوطه ڵگایه و بهواوی وۆمههگی ثاههَز

ێىاوی شمان لهی  بهٍوبۆ ئه . بۆیههسێددادٍ ووطد لحىوزیی دزوی هههدییهیىٍپهماهياثدا َهلهدا بێد و شىێنی گىهجاو و شایظحه واَز

هطه  واهدا, چىهىهلحىوزییههه هزیحو دابىهه فحازیام و ٍڕڵ پهگهله ئاشىابىوههشابیی و شاٍز , پێىیظتی بهئازاٍوڵبدات و بێحهَز

)  ,بێدَه خۆیت بهجۆزاوجۆ و ثایبهی طحهٍزی شێىاش و ههههیامهیاهدوی پهبۆ گه نیهٍوثهڵگا و ههز وۆمهلحىوزی َههههسێد دٍ

وثىسدن( و ڵظىههطحان و َهجی ٍوو چۆهیه هگ و ئاواٍشزشی و هصمی دٍبه زگسثً لهطىدٍو وان )لهزییهلحىوزهه بێد جیاواشییهدٍ

زچاوبگیرێً(بهی ئاخاوثىدا لههسدٍ هدیً جیاواشیی ثس له( و  چهpolitenessوشتی ئاخاوثً )ٍڕ
xxvi ,لهفحاز و ٍڕوشد وی ٍڕالیه چىهىه 

شازیی و زمهشه طد بهوام َهزدٍزیحاهیا بهبه چێحهدیی دٍههثێيی ههواثێً ئافٍس بۆ همىوههگۆڕزێد, واهدا دٍجیاواٍش ٍلحىوزهه

 اڵم بههیشێد, بهدٍی داههز مێٍزطهله ێدجی لێ بخىاشی مۆڵهٍوئه بێطێً بهدا ههباڵخٍزڕیظحۆزاهخێيی كه له وات, واثێًدٍئیهاهه

الی ی بهٍوئه چىهىه ,وی ئهههٍلحىوزهه له زیحاوی جیاواٍشبه لحىوزیههوات طحدٍواوی ثسدا َهوثىههىهزیهبه ڕبىووی وات و لهثێپه

.xxviiزیحاهیدا ئاطاییهی بهلحىوزهه له ٍزهاخۆش و بێزازهه ٍومهئه

وی یهپێىهاثه ز شماهێً لهو َه ٍوهتری جیابىسێحهیهلحىوز لهثىاهین بڵێین: هاثىاهسێد شمان و ههباطىسا دٍ ی ههٍوزهجدان لهطهبه

َهدٍێىٍثدا شیی ثایبهلحىوزهه َه لحىوزێىیش لهز ههگسێد و   بێ ی بىووی شمان بهو واثایه.  بهڵگسثىوٍهاوخۆی خۆیدا شماهێيی 

زن و خظاهدوی ٍددیهێىان و ٍڕبۆ به . بۆیههساٍوڕواهىهبێ شمان چاٍوبه لحىوزههمان واثیشدا بىووی َه , لهخاڵهلحىوز مههه

ی ثىاهای ٍو( بۆئهcompetence interculturalلحىوزیی )ثىاوظتی هێىان هه ن به) فێرخىاشان بگه لحىوزیی پێىیظحهیشحنی ههثێگه

 .xxviiiبێد(ییدا َهلحىوزههی هێىان و پێىهاثه ژیىگه هدییان لهیىٍازهسدوی پهززكهبه



كاوی:لتىور و ڕێكاره( فێركردوی كه2

:و زماهساهیی لتىوركه( فێركردوی 2/1

زوی یشتن و ٍدثێگه , بۆیهلحىوزیشهههی ٍوهگداههڵيى ٍڕلحىوز, بهواوی ههٍشگهگسهگتریً ٍڕ له هێىهنها یهن ثهشمان هه ئاشىسایه,

وى ز شماهێىدا شاڵ ببن ثاٍوطهجی بهواٍوثه, خىاشیازاوی شمان هاثىاهً بهی شماههوثىواههزههمای فێربىوهێيی طهلحىوز ولیل و بىههه

وی بیظتن و زچىاز الیهَه وی بهٍزز شماوی دٍطهبهبً ) فێربىون و شاڵبىون شدا شاڵىهو شماههلحىوزی ئهواوی ههجیاواٍش هدٍَهز ٍڕطهبه

ڵ گهوت لهڵظىههَه له واوی هییه,دیهێىاوی پێىیظحییهجی شمان و بهواٍوواثای فێربىووی ثه, بهٍوهسدن و هىطین و خىێىدههكظه

اٍزهاثىو ٍدطتدٍڕای شاهین و لێهاثىویی بهٍزثىاوظد طه مدا, چىهىهزاوی شماوی دوٍوئاخێىٍ هدێً َه م, پێىیظتی بهی شماوی دوٍوزب

یىهدی و ثىاوظتی زازهسدوی پهزكهثىاوظتی به ویش خۆی له, ئهی خىدی شماهدایهٍوٍزدٍ له ههیه, شاهین و لێهاثىوی ثس َه

xxix(ٍوبیيێحهلحىوز دٍهه ت بهواوی ثایبهجی و شاهیازییهاڵیهوجی وۆمهڵظىههَه

ی فێرهسدوی شماهدا.و هسدٍ پسۆطه لحىوز لهی خىێىدن و فێرهسدوی ههز پسۆطهطهیىهیً ثیشىێيی خێرا بخهدٍوڵدٍَه ٍوم ڕوٍوله

 له هد پێشتر وزچهمدا, َهیهی هۆشدٍدٍواوی طهوۆثاییه زهج لهجێی طه بىوٍ به ی ههگسهگاهه ثهبابه وله هێىهیهلحىوز فێربىووی هه

( 1990لحىوز ثا طاڵی )خۆ )فێرهسدن و خىێىدوی شمان و ههبهزثێيی طهن بابهاڵم ٍو, بهلحىوز هساٍوفێرهسدوی هه باض له ٍوماههدێسشٍ

xxx(ٍوێىهپ دزاٍو م دوواههش ی ئهوازایی َاوبه گسهگی به بىو, هه دواٍو به ٍوم كۆهاغهبىو و لههه ٍوههیههدییان بهیىٍپه

ی فێرهسدوی شماوی پسۆطه واهێتی لهٍشگهلحىوز و ٍڕزگسثنی هههدٍوَهشابىون و گسهگی پێدان و به, شاٍزلحىوزخىێىدوی هه طد لهبهمه

, ٍوش بگسێحهطحیبهوی شماوی مهلحىوزی خاٍوبێد فێرهسدن و خىێىدوی ههوی ثس فێرهسدوی شمان دٍواثایهم یان شماوی بیاهیدا, بهدوٍو

ی فێرهسدوی شماهدا, ئاشىاهسدوی واجی پسۆطه له پێىیظحه ی ههو واثایهواوی شمان بهٍزپێىهێىه طحهٍزنها خىدی شمان و ههن ثههه

ێربىووی ڵێد: )بۆ ف( ٍدtrang: 1998, ثاهگ )ٍوو پسۆگسامی فێرهسدهه ی پسۆطهچىازچێىٍ طد بخسێحهبهلحىوزی مههه فێرخىاش به

وى بێد ٍوبيات, ٍدشماهێً كظه وێد بهیهطێً دٍز ههگهبيات و بىىطێد. ئهو شماهه كظهبێد بهدٍ ههطهشماهێيی بیاوی هه

 یشخىدا َیچیاهدن و ثێگهگه بيات )لهوان كظهوى ئهثىاهێد ٍودٍ داوواثهنها لهثه , چىهىهٍوبیربياثه و شماههزاوی ئهئاخێىٍ
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فازس ی  وێد بهطێً بیههه بۆ همىوهه xxxi(بێددٍ طحهزجهودا بهبیر و َۆش ی ئه له طهو ههی ئهبێد( هاطىامهوی ههیههێشه

, ٍوبیربياثه شمان_فازطییطێيی وى ههبێد ٍودٍ گسێد, بۆیهخۆدٍی فازس ی لهبێد, یان هائاگایی هاطىامه ٍوئاگاییه گفحىگۆبيان به

و شماهیش ڕۆح و  لحىوز شماههثىاهین بڵێین ههدٍ ٍویهم ڕواهگهلحىوزی فازس ی بىوبێد. لهدیدێد ئاشىای ههواثێىدا به ش لهمهئه

وات.دٍكظه شماهه وبه , ههیهیهٍوثهٌ و ههو گهی ئههاطىامه

مدا( باس ی فێرهسدوی شماوی دوٍو لحىوز لههاوی )ههوثازێىدا به ( لهPeterson, Coltraneزطۆن و وۆلتریً )پیحه ٍویهم باٍزز لهَه

ز طهبێد ئاگاییان لهدان فێرخىاشاوی شمان ٍدٍڕو باٍووان لهمدا, ئهی فێرهسدوی شماوی دوٍوهسدٍ له لحىوزیان هسدووٍگسهگی ڕۆڵی هه

ثێيی ثسی ز بابهیان َه ٍوثىسدههىسدن, طىپاطىسدن, داواهسدن, كبىوڵىسدن و ٍڕی گىهجاوی باهگن شێىٍثێيی ٍوبابه ڵهوۆمه

َهاڵیهوۆمه ی خۆیان جیاواشبێد ههڵبڕینی شماهههگهههگ و ٍدوان و ئاواشی دٍفحازییهٍڕ شلهزمهطه هگهبێد بصاهً ٍڕبێد, دٍثییان 

ێىاوی جێىاوی به بۆ همىوهه xxxiiبێد(هه یهو شێٍىبۆ شماهێيی ثس به هگهٍڕ هجاٍوهد و گىطهمان پهی الی ئهٍوشماهێيی ثس و ئه له واَز

دزووطتی  زاوی شماوی فازس ی بهواوی شماوی فازس ی و ئاخێىٍهدییهثمهثایبه له هێىهمی ثان یهس ی دووٍ( بۆ ههخۆی )شما_ئێىٍزبهطه

 طێيی بهز و شۆزجاز بۆ ههزامبهس ی بهههله بۆ ڕێصگسثىه , ههنَێنوازیدٍۆیدا بهشىێنی گىهجاوی خ ن و لهلحىوٍزو ههئاشىای ئه

, ێنر[تٍَوازدبێد بهخۆی َهزشثس لهو پۆطخێيی بهطێً پلهخۆی یان هه چیيێيی بااڵثس له زبهثس یان طهوزٍخۆی گه ن لهمهثه

هدیی )شما(ی شماوی فازطیدا ثمهمان ثایبهشماوی وىزدیدا َه هابد( لهڕێصت, جه, بهوى ) ثۆ, ئێىٍواوی ٍوشماهییه طحهٍزَا ههزوٍَه

ێىاهدا لهبه له یه,َه  بێد بهوێد شماوی فازس ی یان شماوی وىزدی فێرببێد, ٍدطێً بیههه زی جیاواشدا, بۆیهوزووبهشێىاش و دٍ واَز

وازبهێىێد, به و شماههزێيی )فازطیی _ شمان( یان )وىزد_شمان( ئهن ئاخێىٍد ٍوبىسێد و بحىاهێ لحىوٍزو ههدزوطتی ئاشىای ئه

جی فێری شماهێً واٍودزوطتی و ثه وێد بهثهز دٍگه, بۆیه ئهٍوشازیی ببێحهزمهو شه خىهڕووی ٍڕڕووبه هگهٍڕ ٍوواههپێچه به چىهىه

ی شماوی طحهٍزو هه شىێً و واجی گىهجاودا شازاٍو ید و لهببه و شماههواوی ئهلحىوززیهما ههوزدودزشتی بىه ی بهبێد پهببید, دٍ

وازبهێىید.گىهجاو به

ی فێرهسدوی شماوی پسۆطه لحىوز لهفێرهسدوی هه هد ئاماهجێىیان له( و چهTomalin, Stempleski) له ههزیهَه مایهم بىهپێی ئهبه

:xxxiiiٍوی خىاٍزماههگسهگتریيیان بسییحین له ڕوو, لهثهمدا خظحىٍدووٍ

لحىوزیً.فحازیی ههوی ٍڕجی خاٍومىو مسۆڤایهَه ی ههو ڕاطحییهیشتن لهبۆ ثێگهثیداوی فێرخىاشان یازمه -1

جی و شىێنی اڵیهش, چینی وۆمهگهن, ٍڕمهوى ثهواوی ٍوثییهاڵیهوۆمه گۆڕاهه ی ههٍویشتن لهثیداوی فێرخىاشان بۆ ثێگهیازمه -2

ڵگا.فحازی ثان و وۆمهز ٍڕطهن لهههزیی دزوطحدٍیی( وازیگهزدٍزوٍی پهجێبىون )ژیىگههیشحه

طحدا.بهشماوی مه ت لهی ثایبهطحهڵىٍشىێً و َه وان لهباٍو فحاٍزز ٍڕطهیداهسدهیان لهثیداوی فێرخىاش بۆ ئاگایی پهیازمه -3

طحدا.بهشماوی مه واوی لهزبڕاٍوو دٍ لحىوزی وشهی واثایی ههزباٍزثیداوی فێرخىاش بۆ شیادهسدوی ئاگاییان دٍیازمه -4

َهوزوژاهدوی َه -5 َاوطۆشیی  ی َهٍوطد و بىژاهدههبهلحىوزی مهی ههزباٍزڵلىزثێىیی )فصولیی( فێرخىاشان ٍدطتی خۆ طتی 

.لحىوٍزهو هڵگساوی ئهڵ َهگهله

 شابىون و ئاشىاثسهسدوی به)َاهداوی فێرخىاش بۆ شاٍز واهههسێد, لهدیدٍلحىوزدا بهفێرهسدوی هه هدیً ئاماهجی ثس لهو چه ماههئه

دهسدن و خىێىێد, شیای دٍههشماهه ی ههلهو گهویظحىسدوی ئهبۆ فێربىون, پاڵپشحىسدوی و خۆشه زلحىوزی خۆی, شیادهسدوی پاڵىههه

و ڕۆڵێيی ههزیهوان... َحد(, َهعسیفییههسدن و پێشخظحنی ثىاها َصزی و مهزدٍزوٍپێداوی زۆشيبیریی شاهیازیی گشتی و پهٍزپه

شایی و ٍززفساواهتر شاوی باشتر و بهیهشێىٍ هجام فێرخىاش بهٍزو طه لحىوٍزو ههز ئهطهیداهسدن لهجی پهئاشىایه له یهزچاوی َهبه

باش ی و  ثس شاڵببێد بهو شاوظخیاهه وثىواههزههطحدا طهبهز شماوی مهطهثىاهێد بهوات و ٍدیدادٍدا پهلحىوٍزو ههڵ ئهگهجی لهئاشىایه

َه طحهڵٍىمىو وات و شىێً و َهَه یی و لێهاثىویی لهوازامه به ڕووی َیچ ووبهی ڕٍوبێ ئهوازیبهێىێد, بهزجێىدا بهڵىمهو 

.  ٍون ببێحهشازییهزمهژاهیی و شهیی و شڵهیشتن و شپرشٍثێگهڵهَه

ازی ئهطه و  یهش َهواههڕوو, بۆچىوهێيی پێچهخساهه واجی فێرهسدوی شماوی بیاهییدا ههلحىوز لهی فێرهسدوی ههو طىد و گسهگییهزب

بێد خۆماوی لێ و دٍ خشهڵيى شیاهبهبه ن طىدی هییهمدا ههفێرهسدوی شماوی دوٍوی پسۆطه لحىوز لهفێرهسدوی هه پێی وایه

:یهٍوی خىاٍزماههش ئهم بۆچىوهههگساوی ئهدووزبگسیً, پاطاوی الیهبه
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َهمكهیه م فێرهسدوی زدٍبهگسیی لهڕێ هگهلحىوز ٍڕخىێىدن و فێرهسدوی هه لحىوز, پێیاهىایههه خدان بهواوی بایهیاٍزهه هدێً له: 

ڕێگسیی بۆ دزوطحببێد. فێرهسدوی شماهه هه هههییهٍزطه طحهبهمه ٍولحىوٍزَۆی فێرهسدوی ههبه شماهدا دزووطخبيات, واثه

م زدٍبه له وزٍگهوی یهن هێشهلحىوزیی ٍوئیمپریالیزمی شماوی و ئیمپریالیزمی هه هه یهٍوئه م گسوپه: پاطاوێيی ثسی ئهمدووه

لحىوز خىێىدن و فێرهسدوی شمان و هه هدێً پێیاهىایهَه طحدێد, چىهىهدٍبه لحىوٍزَۆی خىێىدوی ههبه بینن ههفێرهسدوی شماهدا ٍد

وى شماوی شماهێيی ٍوت ثایبهوان بهژمىووی شماههَه پێیاهىایه م بۆچىوهههگساوی ئه. الیهxxxivَۆی داگیرهسدوی َصزی فێرخىاشانبێحهدٍ

.یهزیان َهطهزێیی لهزیی ههَۆی داگیرهسدوی مێشً و بیریان و وازیگهثهئیىگلیزیی بىوٍ

مان ٍوی فێرهسدوی شماوی بیاهیدا گىثسا, ئهواجی پسۆطه لحىوز لههه خدان بهی گسهگیپێدان و بایهزباٍزی پێشتر دٍٍوزهجدان لهطهبه

َهوا دوو بۆچىوی جیاواش َههوێد هههزدٍبۆ دٍ خ ی فێرهسدوی شماهدا گسهگی و بایهپسۆطه له دان پێىیظحهٍوڵ ئهگههدێىیان لهیه, 

,ههههدٍٍو ز ئهطهخد و پێداگسیی لهت جههاههلحىوز بدزێد, ثهشابىووی خىێىدوی ههئاشىابىون و شاٍز به  پێىیظحه هه ٍو

و زاوی ئهلحىوزی ئاخێىٍز ههطهوی باشیان لهشاییهدا ئاشىایی و شاٍزبىاغه واوی لهو پظپۆزاوی بىازی شماهه بێژانمامۆطحایان و واهه

ا ن ثهی ثس ههههچی گسوپههێن, ههٍدی فێرهسدوی شمان داوثنی پسۆطههزهزی طهفاهحه به , چىهىهٍویڵێىهٍد بێد, ههَه شماهه نه

شمان بىسێد,  ڵ بهلحىوز ثێىهجی ههدا هین بابهٍوڵ ئهگهً و لهشاهٍد وی و هاپێىیظد ثێيی الٍوبابه وز بهلحىهه گسهگیدان به

َا زوٍشوو فێربىووی شمان, َه وات لهڕێگسیی دٍ ی, ههٍوی ئهپاطاو ن, بهٍدمیدٍڵهكه خش و خساپیش لهشیاهبه ت بههاههثه

 لحىوزیی شۆز لهژادیی و ئایىیی و ههز َاثىٍو جیاواشی ههگهت ئهثایبهی فێرخىاش, بهٍوبۆ ثێىداوی َصز و بیرهسدهه َۆوازێىه پێیاهىایه

و هجامی ئهٍززچاوگسثنی دٍبهله ی گىثسا و بهٍوی ئهڕواهگه اڵم لهبىو, بهطحدا َهبههێىان فێرخىاشاوی شماوی بیاوی و شماوی مه

ی فێرهسدوی شماهدا پسۆطه لحىوز لهی هه, هاثىاهسێد گسهگی و پێگهی فێرهسدوی شماهدا بینراٍوپسۆطه ی لهشمىوههئه

ی پسۆگسامی پسۆطه هسدوی بهلحىوز و ئاوێحهشابىووی ههخدان و ئاشىابىون و شاٍزگسهگیدان و بایه گیرێد, چىهىهزچاوههبهله

 و له متریً وشٍهه دا, بهم بىاٍزوثيێيی شیاثس لهزههطتهێىاوی طهدٍیی بۆ بهیی و بىچیىهيی بىاغهزێفاهحه بێحهفێرهسدوی شماوی بیاوی ٍد

َهدٍ ههوی وۆی پسۆطهٍزت و هسۆوی طهو بابه پایه ش بهمهدا, ئهثسیً وات و ماٍوهه لحىوز ڵگا و شمان و ههَا وۆمهزوٍشاهسێد, 

شۆزی  ٍزشێيی َهبه ن, چىهىهدیىایهواوی ثس بههێىیاهدا ئهدابڕاوی یه هدیً, لهی یهٍوهگداههبڕاو و ٍڕهههساو و داميی ئاوێحهس ێ چه

.یهڵگایهو وۆمهلحىوزی ئههه هێً لهڵێً, الیهشماوی وۆمه م پێیه, بهگسثىوٍیزچاٍوطه ٍولحىوزییهازیی ههشاهی له ,شاهیازیی شماوی



لتىور:كه كاوی فێركردویڕێكاره( 2/1

 طً و لهطىىزێيی ثه اڵم شۆزجاز له, بههییه شخێيی ثاٍش و تهسدی فێرهسدوی شماهدا بابه لحىوز لهجی خىێىدوی ههباطىسدوی بابه

هسێد, بۆ دٍباس ی لیێىٍ ٍولحىوٍزخىێىدوی هه طد بهیىٍثێيی طىىزدازی پههد بابهچه وی دیازیىساو و داخساو و لهیهچىازچێىٍ

َهواوی جلىبهثهباطىسدوی بابه شۆزجاز له همىوهه هگ و زگی لۆواڵی و فۆليلۆز و گۆزاوی میللی و فۆليلۆزیی و جۆزی خىازدن و ئا

َهثاههم بابههد ئهزچههسێد, َهثیظدٍواهیاهدا كهطمهڕێىڕٍ  م الیاهاههواوی ئهاٍشجیاو هدٍَهت واثێً ٍڕثایبهیه بهش گسهگی خۆیان 

َاوشاوی فێرهسدوی شمان بهبخسێحه فێرخىاشان فێربىسێً و ڕابهێنرێً  هه یهٍوگسهگتر ئه ٍواڵم لهزهجیان پێبدزێد, بهوزدی طه ڕوو و 

ێىاوی وشهجی بهطتی چۆهیهبهمهطد, بهبهلحىوزی شماوی مهواوی ههوازییهم وزدٍزجهز طهطهله  واوی شمان, بهواٍژطحهٍو د واَز

ش گسێدزاو و ماههمىو ئهی جۆزاوجۆز و جیاجیادا, َهطحهڵٍىزج و َهلىمهوات و شىێً و َه له ٍوشایی و لێهاثىویهیی و شاٍزوازامه

ێىاوی فۆزمهبۆ به ٍوهدیىسدوی شماهییهیىٍو ثىاهای په ٍَسبه به طحهیىٍپه و فساواهتر له  هداههمهٍَسوی بهیهێٍىش وان بهشماهییه واَز

 یی پسۆطهڵ و ئاوێحهوان ثێىهلحىوزییههه چاالوی و ئاماهجهبێد و دٍ پێىیظحه ٍویهم ڕواهگهجیاجیاواهدا, له ٍزوزووبهدٍ له

)  یهت َهمای ثایبهڕێياز و بىه ێىیظتی بهو پ هییه خۆوٍ ش وازێيی لهمهن ئامساشێيی فێىسدن, بێگىمان ئهفێرهسدوی شمان بىسێد ٍو

بێد ڵيى دٍهجامدبدزێد, بهواجی فێرهسدوی شماهدا ئهو له خۆوٍی خۆواز و لهشێىٍ لحىوز بهفێرهسدوی هه یً,بىه ٍوئه ڕێیهابێد چاٍو

 زچاوٍطهز ڕۆشىایی بهله , بۆیهxxxv(ٍوژێس لێيۆڵیىه لحىوز دیازیبىسێد و بخسێحهفێرهسدوی هه ت بهڕێياز و شێىاشی ثایبه

اثىوٍبه ی هسٍد له بێدٍ ڕوو ههخسێىههد ڕێيازێيی پێىیظد و گسهگ ٍدزان, چهشمىون و پظپۆزیی ثىێٍژئه طتن بهوان و پشخبهواَز

زچاوبگیرێد:بهفێرهسدوی شماهدا گسهگیان پێبدزێد و له



 5th
 Conference for the language and Human Sciences                                                  (Special Issue), 2019 

  
Page 375 

 
  

(:proverbs) هدی پێشیىانڕووی پهخستىه -1

َهی گسثىوٍزچاٍوواهگا و طه ڵگاٍوواوی ژیاوی وۆمهڕووداٍو بی لهدٍئه ن ژاهسێيیٍو ,هدی پێشیىانپاشخاوی په هڵلىاڵو و به,  م و َز

اثهطهو به ڕ ڕووداو و دیازٍدمه , لهههیهٍوثهی پێشیىاوی ههی دهیادیدٍواوڵه ی زێيی داوظلهش و َىههشێىا یان بهٍووان و گێڕاههَز

ن ئامساش و هسێد ٍوٍد هسێد, ههژمازدٍئه ٍوثهلحىوزی ههو طاماوی هه زمایهطه شىساون, بهوی بااڵ پێشىهو ڕووهبێژییه طاٍد

 شیاثس باض له ی ههثاههو بابهت لهثایبهوازبهێنرێً و طىدی شۆزی لێببینرێد, بهمدا بهی فێرهسدوی شماوی دوٍوپسۆطه زێيازێً له

ات و ئامۆژگازی و ڕووداو و بابهطهبه زاوزدهسدوی و به ٍوهدی پێشیىاههی پهچىازچێىٍ وههههوات و ٍدوان ٍدثییهاڵیهوۆمه ثهَز

طد بگات, بهشماوی مه ی فێرخىاش شیاثس و باشتر لهٍوڕێيازێً بۆ ئه بێد بهش دٍمهمدا, ئهههشماوی یه هدی َاوثای لهڵ پهگهله

َهدایىبىووی پهزی لهی ژاههٍوزئهبهله ٍووی ثسیشهالیه, لهٍوههالیهله مهئه ات و چیرۆن و ڕووداو طهلێً بهز گههدێيی پێشیىاوی  َز

طد و َۆوازی بهی مهزباٍزوی باش ی دٍشاییهمامۆطحای پظپۆزی بىازی شمان ئاشىایی و شاٍز پێىیظحه یه,جی َهوی ثایبهیهو بۆهه

هدایىبىون و طهله َهَز َهز پهڵداوی  مان َه هێد و لهیهفێرخىاش بگه به طد و َۆوازاههبهو مهی ئهٍوبێد, بۆ ئههدێيی پێشیىاوی 

و هجام ئهٍزم, ٍدلحىوزی شماوی دوٍوهه وان و باشتر ئاشىابىوهیان بهثهبابه شابىوهیان لهن بۆ شیاثس شاٍزیهچاٍوزطه بێحهواثدا دٍ

م.هسێد بۆ فێربىووی شماوی دووٍژمازدٍڕێيازێيی گسهگ َه ش بهمهبً, ئهگسن و فێردٍزدٍچاالهتر و خێراثس ٍو شماهه



:(Tabooتابىو ) -2

ێىاهیان هاوَێىان و به ٍوثییهاڵیهلحىوزی و وۆمهههڕووی  له , ههزبڕینی شماهییهو ٍد طحهٍزڵێً ههوی وۆمهمىو شماهێً خاٍوَه واَز

و  طحهٍزو ههئه و)ثابى , چىهىههاطساٍو xxxviو(ى)ثاب به مياههو چه و دیازدٍ, ئههدٍطهشیاو و هاپهوخۆ ههوی زاطحهیهشێىٍ به

َه ڕووی وثيیان هییه ن ههشماهیاهه زبڕیىهدٍ پێی وخۆ بهوی ڕاطحهیهشێٍى هدن و هاوَێىاهیان بهطههاپهشیاو و ڵگسی واثای ههو 

شازیی و بێ زمههگی و شهی هه, یاخىد مایهدزاٍوپێىهو زێگه غهدٍكه وانثییهاڵیهَا وۆمهزید و بهلحىوز و دابىهههدێً ئایین و ههَه

چاوی ی فێرهسدوی شماوی بیاهیدا ٍڕپسۆطه له پێىیظحه , بۆیهxxxviiدات(وان پیشاهدٍفحاز و ڕێظا و ئاواٍزی ٍڕواههو پێچه بییهدٍئه

ێىاوی ئهبه له ٍووثىهطتی خۆپازاطتن و دووزههبهمه بىسێد, به و شماههزاوی ئهلحىوزی ئاخێىٍهه  , ههییاههوثابى زبڕاٍوو دٍ و وشهواَز

دا ییاههوثابى زبڕاٍوو دٍ و وشهڵ ئهگهله هجام ههئهدێحه ٍوزبڕاواههو ٍد و وشهی ئهزێگه ش لهمه. بێگىمان ئهیهدا َهڵگایهو وۆمهله

فێرخىاش  ن ههو ڕاطحییهزی ئهملێىهز و طهواَیدٍش گهمهپێدزاو و شیاوی وثنن, ئهڵگادا زێگهلحىوز و وۆمههاو ههَاوواثا و له بً بهدٍ

باطىسدن و شاهینی  , چىهىهیهَه و شماههلحىوزی ئههه شایی و ئاشىابىون بهشاٍز مدا پێىیظتی بهدوٍوی فێربىووی شماوی پسۆطه له

 پێىداهگه به , ههیهو شحهئه وی ) خىدی ثابىٍوزئهبه, لهدا گسهگ و پێىیظحهیهو پسۆطهوان لهزبڕاٍوو دٍ لحىوزی وشههدی ههَهٍڕ

ڵێيی ثس بۆ وۆمه ٍوڵێىهوۆمه ش لهمه, ئهیهغهدٍوخۆیی هاوثسێً یان وثيیان كهڕاطحه و به طحهیىٍپه ٍوواههثییهاڵیهوۆمه

 زبڕاوٍو دٍ ڵ وشهگهله ٍووزیاییه واجی ئاخاوثىدا به ی فێرهسدن و لهپسۆطه بێد لهدٍ ٍویهم ڕواهگهله,  xxxviiiگۆڕێد(دٍ

ێنران, ئههاچازی بهبه زگهئه اڵمشازیی, بهزمهشه له ٍووثىهسێد بۆ خۆپازاطتن و دووزههبىڵهواهدا مامهثابىوییه  پێىیظحه ٍوواَز

 زژیيێيی كایم لهوازبهێنرێد ) پهبه زبڕاواههو دٍ م وشهبێد ئهوان ٍدثابىوٍ ویش پێش وثنی وشهچاوی یاطای ثابىو بىسێد, ئهٍڕ

, پهش ٍو, ئێٍىزمی هییهزع شهڕووثان, شه بێ, خاشاخاشزیی, بیالماها, دووزبێد لهیب ههڕووثان, عه زژیيێيی ن بسامً/ خىشىًم

َهٍد ٍوڕووثان ... َحد( دیظاهه گىڵ بێد له واجی  و وات و شىێنی خۆیدا له ڵىێظحهَه له و وشاههله ههز یهبێد بگىثسێد بۆ وثنی 

.یهَه و شماهههلحىوزی ئهه شایی لهئاگایی و شاٍز مدا پێىیظخیمان بهی فێرهسدوی شماوی دووٍهجامداوی پسۆطهئه



(: Idiom) ئیدیۆم -3

و مىو ئهَه بێد لهشدا دٍم دۆخهشابین, لهئاگا و شاٍز ن بهیهٍوثهلحىوزی هههه له یً, پێىیظحهبگه xxxixواثای ئیدیۆم ی لهٍوبۆئه

وی ) ئیدیۆم شاهیازییه ثین, چىهىهاڵیهحىوزی و وۆمهلشمىون و واثای ههی بیر و ئهٍوٍززۆڵی گىێٍص یً ههبگه و ڕطحاهه زبڕاو و وشهدٍ

َه ی مسۆڤهمسۆیی ئێمه -شماوی  وان, جگهشماهییه وۆی گشتی شاهیازییه له شێىهو به ثییهاڵیهلحىوزی وۆمههدی ههثمهڵگسی ثایبهو 

ێىاهێيی ز بهَه , چىهىهxlزی ببرێد(وزووبهاوی هاوی و ٍدوشازاٍو هاشماهییه شاهیازییه ی بهثىاهسێد پهٍد ٍوَۆیهبه ی ههٍوله واَز
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, یهَه ٍوی خىدی شماههبىاغه هدی بهیىٍوان, پهزبڕاٍوو دٍ ی وثهٍوو لێىداهه ٍوشیىسدهه یاخىد به بێد یان ڕطحه وشه شمان, به

ێىاههو و بهیٍڕی شماهیش پهئاشىسایه شسوشتی پێىهاثه وێد و ههزدٍی ثىاوظد و ثىاهادا ٍدچىازچێٍى له جی, ههیهههواَز

هدیظان به ماههمىو ئهواهدا, َهیاهدوی شاهیازییهیبردن و ئاشىساهسدن و گهپه , لهٍوداثههگدٍٍڕ م له ,مدازی خىدی شماههَز

 , لهی پێشیىاههبىوی دوهیادیدٍههڵهشمىووی ههو ئه ٍوثاكیىسدهههجامی هئززبڕاوی ئیدیۆمی, ٍدهسێد بگىثسێد, دٍدٍ ٍویهطۆهگه

لحىوزی وی ههیهزمایهپاشخان و طه بێد بهو دٍ یهٍوثهڵگا و ههلحىوزی ژیاوی وۆمهی ههو ئاوێحه ٍوهگداههوان و ٍڕت و دیازدٍڕ بابهمه

هلحىوز و فهزید و ههبىوی دوهیابینی و دابىههههڵهی ههٍوو ثاكیىسدهه ٍوهگداهه, ) ئیدیۆم ٍڕڵگایهو وۆمه ٍوثهو ههئه هگی َز

جی اڵیهلحىوزی و وۆمههدێتی ههثمهمىو ثایبهئیدیۆم َه , بۆیهxli(ٍزطهڵگای لهوثنی وۆمهزێىه هه یهههزاوی شماههپێىهكظه

شمىووی ئه وخۆی بههدی ڕاطحهیىٍوێد ) ئیدیۆم پهههزدٍلحىوزی دٍوی شماوی ههشمىون ئهگسێد, ٍوخۆدٍله و شماههزاوی ئهئاخێىٍ

هثیش َۆی َظهاڵیهوۆمه-لحىوزیمای ههو بىه یهَه ٍولحىوزییهشماوی و هه بۆ  ٍویهم طۆهگه. لهxlii(جییهههثییهڵدان و جۆز و چیهَز

میان زجهطه یً, ههڵگا ببهزیتی وۆمهجی و دابىههاڵیهفحازی وۆمهڕ و ٍڕو بیروباٍو ٍوهبیرهسده ی بهبێد پهئیدیۆم, ٍد یشتن لهثێگه

یشخىمان بۆ زن و ثێگهشا و ئاشىا و ٍدثا شاٍزٍزبێد طهئیدیۆم ٍد زهىسدن بهیشتن و ٍدبۆ ثێگه م جۆٍزلحىوزن, بهشی ههگهٍڕ

واجی له بۆیه xliii(یهڵی پێىٍمۆزوی وۆمه ههیهو دیازدٍ ثاههلحىوز و ڕۆشيبیریی میللههه ی) ئیدیۆم ئاوێىه بێد, چىهىهلحىوز َههه

طد بهواوی شماوی مهخی ئیدۆمهَا و بایهڕۆڵ و گسهگی و به ی فێرهسدوی شماهدا پێىیظحهپسۆطه لحىوزدا لهفێرهسدن یان خىێىدوی هه

د.زچاوبگیرێد و فێرخىاشاوی پێ ئاشىابىسێبهله



(:role play) رییشكردوی شاهۆگهپێشكه -4

و  ٍووێحهههیشحنی لێدٍثێگهڵهٍو و َهوازداهه ٍولحىوزییهَۆی جیاواشی ههبه ی ههوثً و پێگاهههىهزیهو بهپیشاهداوی ئه

وی شۆزی زییهبچىهیشدا بێد وازیگهزچی وىزت و گهوی ئهزییهدووثىێی شاهۆگه وان بۆ فێرخىاشان, لهی جیاواشییهٍوڕووهىسدهه

ز َاثىو گهت ئهثایبه, بهیهطد َهبهزاوی شماوی مهلحىوزی ئاخێىٍهه ز بهزامبهشابىووی فێرخىاش بهشیاثس ئاشىاهسدن و شاٍز زطهله

بێد.لحىوزیی َههدێيی ههَهباز و ٍڕ هساٍوبۆ پیشاهدان ئامادٍ ی ههثهو بابهئه



(students as culture resourcesست )بهراوی زماوی مهئامادبىووی ئاخێىه -5

ی شماوی ژیىگه زجێً لهمهیً, بهوێد فێری فێرخىاشاوی بىهماههدٍ هه یه,و شماههشماوی_دایىیی ئه طێً ههبىووی ههَێىان و ئاماٍد

وات دٍوی شۆز واهدا ئاطاهيازییهجیاواٍش هاو وۆزطه ی فێرخىاش لهٍوز بگىهجێد و بلىێد گۆڕیىهگهئه بێد, واثهبىو وزٍطحدا گهبهمه

بێد. دٍ هههجام باشتر فێری شماههٍزطد و طهبهلحىوزی مههه بۆ ئاشىاهسدوی فێرخىاشان به



(ethnographic studies: )كانجیاوازه وهتهو هه ر هۆز و تیرهسهله وهلیكۆلیىه -6

چاوی خۆی طد بىسێد و بهبهلحىوزی مهزاوی ههی هاو ئاخێىٍواههشتی شاوظخیدا ٍڕی گهچىازچێىٍ ز بىسێد فێرخىاش لهگهئه

 م واٍزئه وان بيات, چىهىهجیاواٍش ژادٍو هه ٍوثههگساوی ئایً و ههڵ الیهگهوثً لهوان بیبیىێد و چاوپێىهلحىوزییههه جیاواشییه

هێد.یهگهمی فێرخىاش دٍی فێرهسدوی شماوی دووٍپسۆطه طىدێيی شۆز به



:(literatureبیات )دهئه -7

و  ٍوزێی خىێىدهه ی فێرخىاشان لهٍولحىوزیی جۆزاجۆزبێد, بۆئههدی ههَهڵگسی ٍڕَه بی جیاواش ههدٍقی ئهی دٍٍوَێىاهه

ن.طد ببهبهلحىوزی مهواوی ههجیاواٍش نهێىیی و شازاٍو ههالیه ی بهپه ٍوهسدهیهشسۆڤه









 5th
 Conference for the language and Human Sciences                                                  (Special Issue), 2019 

  
Page 377 

 
  

:( cartoon / filmتۆوی و دراما )ری كادراماپیشاهداوی  -8

هێد یهگهلحىوزیً باشتریً طىد دٍهدی ههَهڵگسی ٍڕَه ی, ههواههجی ئهثایبهڕووی )دزامای وازثۆوی و دزاما( بهپیشاهدان و خظخىه

.هدٍشیاهدا طىدمهههشماههی فێرهسدوی هسدٍ هجام لهٍزو طه لهو گهلحىوزی ئههه فێرخىاشان بۆ ئاشىاهسدهیان به به



:(slice-of- life technique) ژیاوی ڕۆژاههزمىووی ئه ك لهیههمىوهه -9

َه طحماهه,بهمه ی ههلحىوٍزو ههی ثاهێيی ئهڕوو و پیشاهداوی ژیاوی ڕۆژاههخظخىه  ی بهٍوبۆئه یه,طىدێيی شۆزی بۆ فێرخىاش 

 لحىوزیی ڕۆلیيی شۆزی لهجیاواشیی هه ٍودڵىیاییه به ببیىێد, هه لحىوٍزو ههی خۆی و ئهژیاوی ڕۆژاههوی جیاواشی هێىان ی واٍزشێىٍ

بێد.ز شمان دٍطهي لهٍوهگداههش ٍڕمهئه , ههیهَه واهداوثهڵظىههوان و َهجیاواشی ثێڕواهییىه



:(authentic materialsو گىهجاو )ست ویی دروردهروهی پهستهرهكه رگرتن لهسىدوه -11

, فصیۆوی, ویىهلهی ثهزهامهوى بهلی ٍوگهزچاٍوطه واههطد, لهبهلحىوزی شماوی مهی ههطحهٍزو هه زچاٍوطه زگسثً لهطىدٍو

وان. یجهوان, طاید و پهو گۆڤاز, میىۆی خىازدهگه وا, ڕۆژهامهشىَهڕاپۆزجی هه



ازی طه ز گه, ئهزوا ئاطان هییهلحىوز وازێيی َهبگىثسێد خىێىدن و فێرهسدوی هه ٍوئه پێىیظحه م ڕێيازاههجێىسدوی ئهجێبهزب

ی, طهو ههمامۆطحا یان ئه وێد, بۆیهماههدٍ ی ههطحهبهو مهیً بهگههه هگههسێد, ٍڕڵدا ههگهی لهڵهمامه ٍووزدیی و وزیاییهبه

و ڵبژازدوی ئهَه طحیش بيات لهبهلحىوزی مهلحىوزی فێرخىاش و ههچاوی ههٍڕ , پێىیظحهٍولحىوز بڵێحهی شمان و ههوێد واههیهدٍ هه

ن فێرخىاشا وات وا لههه ڵهجۆزێً مامه مامۆطحا به َا پێىیظحهزوٍدا, َهههپسۆطه َێىێد لهوازیدٍبه ی ههشێىاش و ڕێگا و ڕێيازاهه

وى )ثاهگ( زوٍَه لحىوزیی بيات, چىهىهلحىوزی فێرخىاش خۆی, یان جیاوازیی هههه له طد باشتٍربهلحىوزی مههه هێد ههیهبگه

یی دۆخی جیاواز له بىونواوی ثس ههلحىوٍزهه ڵ بهو ثێىه شمىون هسدووٍلحىوزیان ئهن ههی فێرخىاشان شۆزجاز یهٍوزئهبهڵێد: ) لهدٍ

فێربىووی شماوی  وات لهن زێگسیی دٍش ههمههئ ,xliv(ٍو( ببىهculture shock-لحىوزیی )ڕووی شۆوی ههڕووبه هگهلحىوزییدا, ٍڕهه

بێد, َه و شماههی بۆ فێربىووی ئهووو خه ش و ویظدی خهٍوبسی ئهو فێرخىاش له ٍوبێحهٍد ٍوواههپێچه هههجامهڵيى ئهطد, بهبهمه

شا و لێهاثىو و شاٍز یاهدوی فێرخىاشێيی وازامهبۆ پێگه زبۆيهَه, وێدبىهپێش چاوواهیص ی لهٍزٍو ئاخیى ههو شماهه لحىوٍزو ههئه هگهٍڕ

و مىو ئهَه چاوهسدویطحىسدن و ٍڕیىٍو گسێدان و په ٍولحىوٍزهه وی شماهیی بهواوی الیههدییهیىٍم پهزجهوزدو دزشتی طه به

ن ی ٍووزٍوی گهیهپسۆطه له طتهاثىواههدٍبه و شاهیازییهمىو ئهی َهٍوهگداههدا و ٍڕیهم پسۆطهزن لهواز و وازلێىه ی هههداههَهٍڕ

ێىاوی ئهطتی بهبهمهی فێرهسدوی شماوی بیاهیی, دواثس بهپسۆطه ازییهواَز جۆزاوجۆز  ٍزوزووبهی دٍازچێىٍچى له طتهاثىواههدٍبه و شاهی

 شابىون و بههجامی ئاشىابىون و شاٍزٍزدٍ ش لهو ئاماهجاههمىو ئهزهسدوی َهبهطحهطتهێىان و دٍدٍڵگادا, بهو جیاجیاواوی هاو وۆمه

هدا ڵگایهی وۆمهطىىوز و چىازچێىٍ هن لیهٍوثهٌ و ههلحىوزی گهواوی ههوزد و دزشحه ثهم بابهزجهطه له ئاگایبىووی فێرخىاٍش

هبهدێحه هسێد.ژمازدٍم َهواوی فێربىووی شماوی دووٍڕێياٍز هێً لهیهماهياثدا بهَه هجام, لهم و ئهَز

م یان دوٍوی فێرهسدوی شماوی پسۆطه چاوی بيات لهواوی ٍڕبێد پظپۆزی بىازی شماههٍد ش ههو زێيازاههدیازثسیً و گسهگتریً ئه

هدی پێشیىان و ثابىو و په جی بهئاگابىوهیه شابىون و بهن شاٍز, ٍوٍولحىوٍزهه به هدییداٍزیىٍطد و گسێدزاو و پهیىٍبیاهیدا و په

َهیهٍوثهو ههشمىووی ژیاوی ئهبیات و ئهدٍئیدیۆم و ئه ێىان و پیشاهداوی گسثههسدن و بهَا ئاماٍدزوٍ,  زیی و ی فیدیۆیی شاهۆگهیواَز

َهلحىوزیان َههدی ههَهٍڕ دزاما و وازثۆوی مىدااڵن هه بۆ  یهٍوثهو ههجیاجیاواوی ئه و َۆٍش هێى ثیٍر شحىسدن بهَا گهٍوزبێد, 

بێد ش دٍماههمىو ئهیاهدا, َهههی شماههچىازچێىٍ ی لهٍوهگداههیان و دواثس ٍڕٍوجی بیرهسدههلحىوز و چۆهیههه شیاثس ئاشىابىون به

َه ڵهمهما ٍووزیاییه به  , بۆیهههوۆی پسۆطه یاهدن بهَۆی شیاهگهبێحهٍد ٍوواههپێچه به ڵدا بىسێد, چىهىهگهوجی لهڵظىههو 

م ی فێربىووی شماوی دوٍوی شاوظخیاههواههوثىزههوی طهیهپسۆطه باشتریً شێىٍ خێراثسیً وات و به و به متریً وشٍهه ی بهٍوبۆئه

زچاوبگیرێد.بهله م زێيازاههخ و طىد و گسهگی ئهَا و بایهی فێرهسدوی شماوی بیاهیدا زۆڵ و بهپسۆطه بێد لهش بىسێد, دٍپێشىه
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:كانهجامهئه

هلحىوزی بهلحىوزدا, شماوی هههههدی گسێدزاو و ئاڵۆش و ثێىچسژاوی هێىان شمان و یىٍپه له –1 واوی ثێخییهمىو ثایبهَه مدێد, ههَز

گیرێد.زدٍَا و طىدی لێىٍی فێرهسدوی شماوی بیاهیدا هسخ و بهپسۆطه ن زێيازێً لهٍو , بۆیهڵگای ثێدایهشماوی وۆمه

وى ٍو وییهپسۆطه له پێىیظحه ,یهلحىوزدا َهىان شمان و هههێ له هه ,یٍوپحه هطحیىٍو په هدییىٍو ثێىچسژان و پهَۆی ئهبه -–2

وی یههاثىاهسێد پسۆطه ,داوزىلحبىووی ههههئاماٍد هل چىهىه ,زبگیرێدهد ٍوَه لحىوز بهی ههڕۆٌ و پێگه فێرهسدوی شماهدا

.بىسیدش دا پێشىهههپسۆطه له وادیمیاههی ئهههالیهمهی َهوثىواههزههطه



, ٍوخاثهماهپازێصێد و دووزماهدٍلحىوزیی دٍشۆوی هه لحىوز لهواوی ههجیاواٍش هدٍَهٍڕ شابىووی فێرخىاش بهئاشىابىون و شاٍز-–3

اثىهبێحهدٍ ییلحىوزهه یلێىدژی چىهىه  َ هێد, یهگهدٍ ههوۆی پسۆطه ش شیان لهمهو به لحىوزیههوثنی شۆوی زههئازا و ٍدَۆی

دوای  بۆیه ,هتریداڵ یهگهوان لهوثىههىهزیههدی و بهیىٍَۆی ئاطاهتربىووی پهبیێحهیی ٍدلحىوزهه یشیَاوبهزدا  زامبهبهله

و  گسهگی لحىوزهههدی هێىان شمان و یىٍنی پهوان, شاهیٍلحىوزههش ی وی َاوبههدییهثمهن ثایبهی شمان ٍووثنزههو دٍ دیازیىسدن

.هوی ئاشىسایپێىیظحییه

 

 ,هییه وٍخۆزوا ئاطان و لهَه فێرهسدوی شماوی بیاوی, وازێيیی هێى پسۆطه ن ڕێيازێيی گسهگیلحىوز ٍوی ههو خىێىدو فێرهسدن -–4

.یهگىهجاو َهشا و ڕێيازی لێهاثىو و شاٍزپظپۆز و ی اوطهه پێىیظتی به ڵيىبه



ێىاویبه -–5 ی شۆز طىدێي ,نطتبهشماوی مه یلحىوزیهدی ههثمههڵگسی ثایبَه ی ههلحىوزیاهههه و هسدٍ طحهٍزش و ههگهٍڕو ئه واَز

فێری  خێراثسیً واثدا و له وشٍمتریً هه بهثس و وثىواههزههباشتر و طهفێرخىاش  شمهدا و بهههیامهیاهدوی پهباشتر گه له هێدیهگهدٍ

.بێدطد دٍبهشماوی مه
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زماوی كىردی بهم: كهیه  

بىازی شاوظتی شماوی  بىازی له ههیهٍوشماوی وىزدیدا, لێيۆڵیىه , ڕێصگسثً له(2013)عسوفشید مهٍڕئازام عبدالىاخید خمه -1
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زماوی فارس ی م: بهدووه

ىگ دز امىشش شبان خازجی, پژوَش  (,1391بهاز و ثابظحان طاٌ)ً ثفسش ی و اخمد زمضاوی واطىهالئیاثىطا زطحم بی -1 هلش فَس

ىگی, طاٌ دواشدَم, شماٍزعلىم اوظاوی و مطالعات  َای علىم اوظاوی, پژوَشگاٍاهحلادی محىن و بسهامه هامه ٌ فَس .او

ىگ و (1394شمظحان ) طىطً مسهدی هما, طیدٍطحىدٍ پسیظا مهسان, الهه -2 , دیدگاٍ َای شبان امىشان دز مىزد مفهىم فَس

سا, طاٌ َفحم,  اٍپژوَص ی شبان پژوهی داوشگ -علمی داوشجىیان خازجی, فصلىامه باشثاب ان دز امىشش شبان اهگلیزی به الَص

.17 شماٍز

ىگ و هلش ان دز طیاطد گرازیهای بسهامه(1394پایص و شمظحان ) مدمدعلی اذزشب, طعدهللا َمایىوی -3 زیصی , واواشی فَس

.5 , شماٍز3طاٌ امىشش شبان.., علم شبان, 

شىاس ی اجحماعی, َمایش بین زوان  پریسی مجدد: هگاهی هى اش شاویه , دوشباهگی و جامعه(1391)عازفی و صىها علیزادٍ مسضیه -4

ا(م .لی دوشباهگی )چالشها و زاَياَز

غصاٌ, چاپ چهازم. شىاس ی مفاَیم ولیدی, چاپخاهه, جامعه(1380مىصىز كىادی, هاَید مطیع, َداید اله طحىدٍ) -5

ىگ با اطحف , بسزس ی زابطه(1395بهاز و ثابظحان ) زخماوی مسیم مسادی و مسضیه -6 وظبید  اش فسضیه اٍدمحلابل شبان و فَس
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َلان و فسهىش طاَسلى -8 ىگ ایساوی دز امىشش شبان فازس ی به(1390)پایص و شمظحان مهین هاش میرد فازس ی شباهان, غیر  , ثأریر فَس

ىگی, طاٌ اوٌ, شماٍزعلىم اوظاوی و مطال ادبیات پازس ی معاصس, پژوَشگاٍ  دوم. عات فَس

ىگی دز هحابهای آمىشش شبان اهگلیس ی, (1392ثابظحان ) وظسیً بدسینی -9 ىگ, شماٍز, ثدلیل ازشش َای فَس بیظد و  زاَبرد فَس

.دوم

بیرهزماوی عهم: به سێیه

ٌ: همٌا كسوز, شهاٍد (, التراذ الشعبی فی السیىایه2016-2015مصیاوی)اطمهان  -1  املاطتر فی الادب و اللغه " طید الخساب" 

, الجصائس.مدمد خیضیر بظىٍس , جامعهالعسبییه
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