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  شيَوازى نووسني
 بةشى يةكةم

   زمانى نووســنيضةند تايبةمتةندَيتييةكى بةرايى زمان و 
 

 

 :زمان/  1
، تايبةمتةندييةكى تايبةت بة مرؤظ  و (توانست ء تواناى زمانى) زمان       

ناسنامةى كةسيَتيي تاك ء كؤمةلَيشة، ثيَكهاتةى ضرِ و ئالَؤزن، كة بة بارودؤخ 
ئةم ثيَكهاتةيةيش  .نازمانيية جؤراوجؤرةكانةوة بةسرتاونء هةلومةرجة 

 و، خودي، ئازاد و كاراية Dynamicناجيَطري /بزؤك ؛بةشيَوةيةكى طشتى
ثيَرِةويَكة لة نيشانة ء هيَما، . هيض كؤسثيَكى دياريكراو ناتوانيَت، رِيَطريبكات

ئاخاوتن و /زماني ىتوانا)لةبةكارهيَنانى تايبةتيى زمان  –كة هةر مرؤظيَك 
لة بةشيَك لةو تواناية كةلَكوةردةطريَت ء بةيارمةتيى  -ةكةيدا( نووسني

كؤمةلَيَك لةو نيشانانة رِستة و طوتةكانى بةرهةمدةهيَنيَت، هةميشة 
خودي، كؤمةآليةتى، )كؤمةأل بةمةبةستى داكؤكيكردن لة بريوباوةرِى /تاك

 .بةكاريدةهيَنن/، بةكاريدةهيَنيَت(هتد...رِاميارى، ئابوورى، 
يش ثيَى واية، كة زمان هؤيةكة بؤ  Jhon lyonz"ليؤنز "

لة كؤمةلَطةيةكى ( طفتووطؤكردن و لةيةكرتطةيشنت)ثةيوةندييكردن 
 .دياريكراودا

 
سةرةتا، طرنطة جياوازي لة نيَوان زمانيَك بةتايبةتى، بؤ منوونة وةك 

 كريستةأل. "بكريَتو زمان بةطشيت " هتد...كوردي، ئينطليزى، فارسى، "
Crystal-1987 "ئاسايي و /زمان بةكارهيَنانى باء: "دةلَيَت

لة ( دةنط، ئاماذة، يان هيَماكانى نووسني) ثيَرِةوبةندانةى نيشانةكانة 
 ". كؤمةلَدا، بة مةبةستى ثةيوةنديكردن ء دةربرِين
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انى ى زماندا، دةكريَت ضةندان بةكارهيَنلة ناواخنـى ئةم ثيَناسة فراوانانة
زمـان جيابكريَنةوة، كة لة ضةند ئاستيَكـى جياوازيي ئةبسرتاكتيَتيدا 
كاريانثيَدةكريَت، بؤ منوونة زمانةوانةكان جياوازييان لة نيَوان زمان وةك 

لة بارودؤخيَكى دياريكراودا كردووة، كة ( ئاخاوتن، نووسني، ئاماذة)كردةي 
تواناى زمانى "يان  "Parole-ئاخاوتن/ضاالكى"زؤربةى كات بة زاراوةى 

–Performance" ؤدةكريَتيبئاماذة. 
 

 دروستةى زمان( 1/1
 

استى بؤ دياريكردن ء دةستنيشانكردني شويَن و ثيَطةى كةناأل يان ئ      
ي كردةى يسةرةك ووسني لة دروستةى زماندا وةك ثرؤسةيةكىنزمانى 

بة ثةيوةنديكردن، وةك سةرةتايةك بؤ تويَذينةوةى تر، ثيَويستمان 
 .مؤديَليَكة، تا ديسيثلينى لقة سةرةكييةكانى زانستى زمانى ثيَبكةين

دروستةى زمان بابةتيَكة جيَطةى مشتوومرِة، بة زؤر رِيَطةيش      
كريستةأل "بةآلم لةطةأل ئةوةيشدا دةكريَت بلَيَني، ئةو مؤديَلةى  خراوةتةرِوو،
Crystal " لةو تيؤريية وةك مؤديَليَكى ثيَشنيازكراو، بة سوودبينني

ثيَشيينانةى لةاليةن زمانةوانانةوة ثيَشنيازكرابوون، خستوويةتييةرِوو، تيَيدا 
هةولَدراوة رِيَطة سةرةكييةكانى ئةو شيكردنةوةية ثيَكةوةطريَبدريَت، بةو 

ككةوتوون يَلةسةري رِ( كؤن ء نوآ)ثيَيةى وةك مؤديَليَك زؤربةى زمانةوانان 
خستنةرِووى نى نامةكةيشدا يةكدةطريَتةوة، هةريؤية و لةطةأل رِيَباز ء تيَرِواني

 .ئةم ثةيوةندييانة لةرِيَطةى هيَلَكارييةكةى خوارةوة دةنويَنريَت
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          واتا                                      رِيَزمان                             بَيذان           

          
 

 

 ئاخاوتن
      

        
 نووسني     

                                                                                          
                  

 
وةك هيَلَكارييةكةيش نيشانيدةدات، ئاخاوتن بة نيَوةندى بنضينةيى زمانة 

بيَذان، : "سروشتييةكانى مرؤظ  دادةنريَت، سآ ثيََكهاتةى سةرةكي هةن
 ". ارِيَزمان و وات

خاوةنى هةنديَك تايبةمتةنديية، كة  -وةك هؤو هؤكارى طةياندن-نووسني 
رِةنط، : وةك.  كاريطةرييةكى زؤرى لةسةر كردةى ثةيوةنديكردن هةية

هتد، كة هةموو ئةمانة لة زمانى ...قةبارةى نووسراو يا ضاثكراو، بؤشايي، 
 . وة دةطةيةنريَنيَى هيَز و ئاوازة و زمانى جةستةئاخاوتندا لةرِ

ء واتا و رِيَزمان ئةو سآ ثيَكهاتة  تلفظ/بة شيَوةيةكى طشتيى، بيَذان
سةرةكييةى ليَكؤلَينةوة زمانةوانيةكانن، كة بة شيَوةيةكى 

 . طؤرِدراو جيَطاى بايةخى قوتاخبانة جياوازةكانى زمان بوون/ناجيَطيري
 
 

 يكفؤنةت  

 يطرافؤلؤذ

 دووان    فةرهةنط سينتاكس   يمؤرفؤلؤذ  ىفؤنؤلؤذ  

 ثراطماتيك  يكطرافيت  

 زمــان   
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 ضةشن و تايبةمتةندييةكانى ؛زمانى نووسني (1_1 /1

 

لةنووسيندا زمان وةك ئاميَريَك خؤى دةنويَنيَت، كة رِيَطةدةدات بة      
بة واتاى ئةوةى لةرِيَى . ثيتةكان دةربارةى شتةكان شت دةربربيَت

نووسينةوة دةتوانريَت زؤربةى زؤرى ئةوانةى كة دةردةبرِريَن و دةطوتريَن، 
 ؛وسنيئةمةش يةكيَكة لة بنةماو بناغة ثيَشةكييةكانى نو. بنوسريَن

دةسةآلتشكاندنةوةى مرؤظة بةسةر زمانةكةيدا لةاليةكةوة و بةسةر 
جيهانييشدا لة اليةكى ترةوة، لةبةرئةوةى مرؤظ لةرِيَى ئاخاوتنةوة بةردةوام 
لة هةولَى ئةوةداية، ئةوةى كة بري ثةيثيَدةبات ء مةبةستييةتى، لة كردةى 

سينةكانييةوة ئةطةر ثةيوةنديكردندا بييطةيَنيَت، دوواجاريش لةرِيَى نوو
 . ويستى دايربِيَذيَتةوة

بةرجةستةكراوى زمانة، هةروةها /كةواتة  نووسني، شيَوةيةكى كؤنكريَتيى
لة ثرِؤسةى نووسيندا مرؤظ هةروةك ضؤن لة كردةى ئاخاوتندا بري يان 

لة رِيَطةى ضةند  زانيارييةكاني بةجفرةدةكات، لة نووسينيشدا زانيارييةكاني
و مامةلَةيةكى  لة شيَوةيةكى نويَدا بةجفرةدةكات رتاكتةوةياسايةكى ئةبس

نوآ لةطةأل ئةو زانياريانة دةكات، ئةوييش بة مانةوةى زياترى ثرؤسيَسى 
بري لة ميَشكدا و هاوكات زؤرتر خستنة ذيَر ضاوديَريي وشة و فريَز و 

 .دةربرِدراوةكان، دوواجار دةربرِينيان بة شيَوةيةكى ثيَرِةوبةندانةتر
بةجفرةكردن لة تيَورى زمانةواني طفتوطؤكردن و  "شايانى طوتنة، كة  

كردة و رِةوتى طؤرِينى تةسةورةكانة بؤ ( طةياندندا)لةيةكرتطةيشتندا 
هيَماكانى زمان يان طؤرِييين دةربرِينةكانى ثيَرِةوى هيَماية بؤ 

وشةى هاونرخي ثيَرِةويَكي تر و ئةمةش بةمةبةستى طفتوطؤو /دةربرِيين
ةيةكرتطةيشنت، ئةوجا دةكريَن بة شةثؤلة دةنط و ياسابةند دةنيَردريَن بؤ ل

  ".طويَطر 
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ناودةبريَت، لة  "Writer–نووسةر "نيَرةر لة ثرِؤسةى نووسيندا بة 
ثرِؤسةى نووسينةكةيدا هةولَدةدات يارمةتى خويَنةر بدات، بؤ ئةوةى جفرة 

ش نووسني هاوشيَوةى طشتيبة . نيَردراوةكان بة سةركةوتوويي ليَكبداتةوة
ئاخاوتن و لة ميَشكدا بة هةمان دةستطا، كة بؤ بةرهةمهيَنانى يةكة 

 .زمانييةكان لة كارداية، ديَتة بةرهةم
لة زؤربةى سةرضاوة زانستى و ئةكادميييةكاندا ئةم دوو فؤرمةى زمان بة  

بؤ  زمان ناودةهيَنريَن، كة لةرِاستييدا هةريةكةيان دوو كةنالَى طةياندنن
 . ثةيوةنديكردن بةكارديَن

 

طرنطة ئاماذة ، (شيَوازى نووسني)بةو ثيَيةى وانةكةمان تةرخانكراوة بؤ      
شيَواز   و  modeمؤد هةريةكة لة بةوةبدريَت، كة زمانى نووسني بةطويَرةى

style   بووار  وfield  دةطؤرِيَت، بةوةى بؤ منوونة ثةيوةست بة مؤدةوة
امة لة نووسني بؤ طؤظار و ئةمانيش لة هى كتيَب زمانى نووسينى رِؤذن

هةروةها لةرِووى شيَوازيشةوة ديسان شيَوازى بةكارهيَنراوى . جياوازن
هةريةكةيان جياوازن، شيَوازى زمانى رِؤذنامة لةوانى تر سادةترة، شيَوازى 

شيَوازى . نووسني لةطؤظاريشدا لة شيَوازى نووسينى كتيَب سادةترة
لةفيزيؤندا و بةتايبةت لة دارِشتنى هةوالَةكاندا لةوانى دى نووسينيش لة تيَ

بة واتايةكى تر زمانى نووسينى كتيَب لة زمانى نووسينى ئةوانى . جياوازة
. تر ئالَؤزترة، ئةويش بةهؤى بةندبوون و بةندنةبوونيان بة بنةماى كاتةوة

ي، بة طويَرةى بوواريش دةكريَت زمانى نووسني بؤ زمانى نووسينى ئةدةب
كاتيَك زمان لةم بووار و شيَوة . زانسيت، رِاطةياندن ثؤليَنبكريَت

جؤراوجؤرانةدا نةشومنايكردبيَت، ئةوة زمانةكة بة زمانيَكى ثةرةسةندوو 
دادةنريَت، لة رِاستييدا زمانى كوردي بة تايبةت لة زمانى زانستيدا تا 

 . ئيَستايش وةك ثيَويست ثةرةي نةسةندووة
بة شيَوةيةكى طشيت زمانى نووسني بة ئاستيَكى بةرزتر لة ئاستى      

يان زمانى ئاخاوتنى رِؤذانة، كة لة ثةيوةنديكردن و بةرِيَكردنى )- ئاخاوتن
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كة زمانى باآلية ، -(ئةرك و ثةيامة ئاسايية رِؤذانةييةكاندا بةكاردةهيَنريَت
ن سةردةمةوة وةك لة زمانى نووسني نزيكرتة لة زمانى باآل يا. دةنوسريَت

زمانى ئةدةبيي، ضونكة زمانى نووسني شيَوةى نووسينى سةرةكيي زمانى 
لة خوارةوة  زمانى باآل و بووار يان ضةشنة جياوازةكانى زمانى . باآلية

 :دةخةينةرِوونووسني 
 
  :زمانى بـاآل( 1

 

ذة بةرزتريني ثلةى طةشةكردووى زمانةو زمانى ضني و تويˮَزمانى بـاآل،      
ئةدةب، زانست، "،  ئةو زمانةية، كة لة بووارةكانى ‟بةرزةكانى كؤمةلَطاية
، هةربؤية يان دةبيَت ثيَي بنووسريَت ثيَيدةنوسريَت" رِؤذنامةوانيي و هونةر

فةرهةنطيَكى زةنطني و . يش بةكارديَت" زمانى نووسني"دييسان بةرامبةر 
نةك رِووكةشى رِستةن، ثةتي و دروستةى رِستةكانى دروستةى قووأل، /ثاراو

مرؤظ لة ئاخاوتندا سةربةستة لةوةى طوتة و دةربرِراوةكانى رِةنطدانةوةى 
ئةطةرضي ئةم )دياليَكت و شيَوةزارى تايبةت بة خؤى ثيَوة دياربيَت، 

سةربةستيية، رِةها نيية و ثيَويستة بة ئاطادارييةوة وشة و دةستةواذةكانى 
، بةآلم لة نووسيندا (قةكاندا خباتةرِوولة دروستةى دةربرِراو و رِستة و دة

زمانى هةلَبذيَردراوى نةتةوة بة يةكطرتوو و ستاندارد، ئةوة بةسةرييدا 
هةربؤية زؤرجار . دةسةثيَنن، كة ئةو زمانة يةكطرتووة باآلية بةكاربهيَنيَت

 . يش بةكاردةهيَنريَت" زمانى يةكطرتوو"زاراوةكة بةرامبةر 
باآليي زمان بابةتيَكة ثةيوةستة بة سةردةميَكى دياريكراوةوة، هةربؤية 

جا ئةو . يشى بؤ بةكارهاتووة" سةردةم  يان هاوضةرخ-زمانى "زاراوةى 
زمانةى لة سةردةميَكدا بةرز و باآلية مةرج نيية لة سةردةميَكى تردا هةر 

اندا هةمان ئةو بؤ منوونة زمانى باآل لةسةردةمى بابانةك. بةو شيَوةية بيَت
زمانة نيية، كة لة شةست و حةفتاكانى سةدةى بيستدا ثيَي نووسراوة، بة 
هةمان شيَوة ئةو زمانة باآليةيش نيية، كة ئيَستا ثيَى دةنووسريَت، بةلَكو 
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ئةو شيَوازةى زمانة، كة بةردةوام لة نويَبوونةوةداية، ئةم نويَبوونةوةيةيش 
لةرِيَي زمانى رِاطةياندنةوة بة شيَوةيةك لة شيَوةكان دةكريَت 

 . دةستةبةربيَت
 

  ؛زمانى ئةدةبيي( 2
 

ئةو شيَوازةية لة نووسـني، كة لةاليةن كةساني بةهرةمةند يان      
. ثيَشكةشدةكريَت( ض هةلَبةست يان ثةخشان)داهيَنةرةوة لةرِيَى دةقيَكةوة 

ودى خؤى، نووسةر هةولَدةدات بةر بؤ خةيالَى ئاوةآلبكات و  طوزارشت لة خ
مرؤظايةتي، شت يان دةوروبةر بكات، كة بة وشةى ناسك و ئاوازخؤش و 
ويَناكردنيَكى ثرِ لة سؤز و ئةنديَشة بة كةلَكوةرطرتن لة هونةرةكانى 

ضيَذى جوانيى هونةريي بة خويَنةر ..." ميَتافؤر و ليَكضواندن  "رِةوانبيَذي 
 .ببةخشيَت

 
زمانى ئةدةبي بة شيَوازيَك دةنووسريَت، كة مةرج نيية سادة و ساكار بيَت  

و خويَنةرى ئاسايي بة ئاسانى تيَيبطات، ض لةرِيَى ئةو طريَيانةوة، كة 
بةمةبةست نووسةر بؤ خويَنةرى دةقةكةى دروستيدةكات، يان لةرِيَى 

الَؤز و فرة شيَوازى نووسني و طةمةكردنى بة وشةكان و بةكارهيَنانى وشةى ئ
واتاوة بيَت، كة زؤربةى كات تا كؤتايي بةرهةمةكة ئةجنام بةدةستةوةنادات 

ئةم بارودؤخة لة نووسني بؤ . و هةرئةمةش لة ئةدةبدا تارِادةيةك داواكراوة
ئةوةى . رِاطةياندن بة تايبةت لة نووسينى هةوالَدا، تةواو ثيَضةوانة دةبيَتةوة

يكدةكةويَت رِيَك لةبةرئةوةى نيَرةر زؤرجار رِجيَطةى سةرجنة ئةوةية، 
لة ياسا و ثيَرِةوة )يارى بة ياساكانى زمان دةكات ( قسةكةر/نووسةر)

-، نةك تةنها ثرِؤسةى ثةيوةنديكردن(ئةبسرتاكتييةكةى زمان الدةدات
تيَطةيشتنةكة بةسةركةوتوويي ديَتة ئةجنام، بةلَكو  هةر ئةم تايبةمتةنديية 
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ويَنةر و وةرطرى بابةتةكة و زؤرجاريش ئةمة ضيَذيَكى زؤر دةدات بة خ
 .  دةبيَتة تايبةمتةنديي نووسةرة ضاك ء ناودارةكان

شايانى طوتنة زمانى ئةدةبي زمانى نووسينى شيَوازبةندانةية، ياخود ئةوةى 
لةسةرةتادا بة نووسني ثةيدادةبيَت و "كة دةبيَت شيَوازبةندانة بنووسريَت، 

ئاخاوتن، زمانى ئةدةبي لةطةأل شيَوازةكانى طةشةدةكات و ثاشانيش بة 
 ".تردا زمانى نةتةوةيي ثيَكديَنن

جيَطاى ئاماذةثيَكردنة، نووسينى ئةدةبي بابةتييانة نيية، بةآلم لةطةأل  
ئةوةيشدا دةكريَت و دةيشطوجنيَت لة نووسةرى ئةدةب داوابكريَت بة 

دن يان هةوالَيَك شيَوةيةكى بابةتييانة دةقيَكى نووسراوى زمانى رِاطةيان
خباتةرِوو، بةآلم ئةم باروودؤخة بؤ نووسةريَكى رِاطةياندن مةرج نيية و 

 .لةبارى ئاساييشدا هةمان ليَكةوتة و ئةجنام بةدةستةوةنادات
 

  ؛ئةكادميي/زمانى زانستى( 3
 

زمانى  ثسثؤريي و "فةرميية، هةروةها /زمانى نووسينى شيَوازبةندانة     
نيَرةر سةرضاوةى زانياريية و لةبارى ". يي تايبةتييةفةلسةفة و رِؤشنبري

ئاساييدا لة وةرطرةكةى شارةزاترة، دةسةآلتى ثةيوةنديكردنةكةى 
وةطةرِاوة لة طويَطرةكةى /جلَةوطرتووة و ضاوةرِيَى رِؤلَطؤرِينةوة و فيدباك

ناكات، طويَطرةكةيشى طويَطريَكى تايبةت يان ثسثؤر و بةشيَوةيةك 
و  رةزاى ئةو بووارةية، كة لةطةأل نيَرةردا بة طويَرةى بووارلةشيَوةكان شا

، فيزيك، زيندةوةرزاني، زانستى زمان: بؤ منوونة. جؤرى زانستةكة دةطؤرِيَن
هتد، هةر بوواريَكييش لةرِيَى زاراوة و فةرهةنط و تةكنيكى تايبةت ... 

بةخؤى، هةروةها زمانى شيَوازبةند و رِيَزمانى ستانداردةوة دةخريَنةرِوو، 
رِيَذةى كردارةكانيش هةوالَني و زؤر كةم سوود لة رِيَذةكانى تر يان رِيَذةى 

ى لة زمانى زانستيدا بؤ رِيَذةى فةرمان. فةرمان و داخوازيي دةبيينريَت
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وةآلمى ئةمانةى "، " ئةم منوونةية: برِوانة: "منوونة لة دةربرِراوةكانى وةك
 ". هتد... سةردانى ئةم مالَثةرِة بكة، : " ، يان وةك لة"خوارةوة بدةرةوة

شايانى ئاماذةثيَكردنة، هؤ و ئامرازى بةكارهيَنراو لة كردةى  
ة لة ثةرةطراف و دةقة نووسراوةكان، ثةيوةنديكردنى زمانى زانستىدا، جط

هةروةها .  هيَما و هيَلَكاريي و خالَبةنديي طوجناو و كؤدة دايةطرامييةكانة
زؤرجار ئةوةى دةويسرتيَت بةجفرةبكريَت لةرِيَى بةش و ثارةكانةوة و دانانى 

 .ذمارةى طوجناو بؤ هةر بةش و ثاريَك رِيَكدةخريَن
ةدةبييةوة جيَطةى ئةنديَشة و خةياأل و ئةم زمانة بة ثيَضةوانةى زمانى ئ

سؤز، هةروةها وشةى ناسك و ريتم و ئاوازى تايبةت، ميَتافؤر و فرةواتا و 
هتدى، تيَدا نابيَتةوة، بةلَكو زمانى طرميانة و دميانة و ... ليَكضوواندن 

بةستوو بة بةلَطةى -تاقيكردنةوة و  ثةسنة جؤراوجؤرةكان و ئةجنامى ثشت
 .دةبيَت دوور لة طومان،

بة ثيَضةوانةى زمانى رِاطةياندنيشةوة، بة ثيَي طرنطي رِييزبةندي بؤ 
تاوةكو سةرجنى ( لة طرنطرتينةوة بؤ طرنط و كةمرت طرنط)بابةتةكان ناكات 

وةرطرةكةى رِابكيَشيَت، بةلَكو زجنريةبةندييةك، كة تيَكردةى بةشيَك 
ةرطرةكةى دةركردةى بةشى ثيَش خؤيةتى و بةهؤى ئةوةى ئةوة لة و

ضاوةرِواندةكريَت، كة لةطةأل بابةتةكةدا مبيَنيَتةوة، بةثيَى لؤذيك نةك طرنطي 
 .رِيزبةنديي بؤ كراوة

   
  ؛The Language of Media-زمانى ِراطةياندن ( 4

 

زمانى طواستنةوةى بابةتييانةى رِاستييةكانة وةك ئةوةى كة هةن،      
زمانى كارتيَكردن و وروذاندن و طؤرِانكاريية لة هؤش و هزردا  و دوواتر لة 

بؤ ضينيَكى دياريكراو يان ثسثؤرييةكى تايبةت . رِةفتارى تاكةكاندا
نزم يان -ئاست)نةنووسراوة، بةلَكو بؤ هةموو ضيينةكانة بةبآ جياوازي 

( فةرمي)بة زمانيَكى شيَوازبةندانة  زؤرجار ، هةربؤية(بةرز-ئاست
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نانوسريَت، سةرجةم ضينة جياوازةكانى كؤمةأل بة ئاستى بريي و ئاوةزيي 
جياوازيانةوة بة ئاسانى وةريدةطرن و ليَيتيَدةطةن و دةيشبيَت بةو شيَوةية 

ى كورت و بيَت، ئةمةش وا ثيَويستدةكات، كة وشة و ثةرةطرافةكان
بةآلم ئةمة بةو . فريَزةكانى رِوون و ئاشكرا و ثيَكهاتةكانى يةكطرتوو بن

الريينةبوونى /واتاية نايةت، كة لة ثيَناوى دةستةبةركردن و قايلكردن
ذمارةيةكى زؤر وةرطر، ياساو رِيَسا زمانييةكان بريينداربكريَن و رِةضاوى 

 . فؤرمدروستى و رِيَزماندروستى زمانةكة نةكريَت
بؤ تيَطةيشنت و رِوونكردنةوةى زياتر، كةمرت لة زمانى زانسيت ثشت بة 

 .بةكارهيَنانى هيَما و كؤدة دايةطرامييةكان دةبةستيَت
هةية،  ى باوشايانى طوتنة لة ثةيوةنديي نيَوان زمان و رِاطةياندندا بؤضوونيَك

اطةياندنة و كة ثيَي واية، زمان و رِاطةياندن تةواوكةرى يةكرتن، زمان دلَى رِ
بة بآ زمان شتيَك بةناوى رِاطةياندن بوونى نيية، زمانيش بةبآ رِاطةياندن 

ياخود . ئةطةرضي لةناويش نةضيَت، ئةوا لة نويَبوونةوة و طؤرِان دةوةستيَت
لة باريَكدا دةبيَت، كة هةمان ئةو ضاالكي و هيَزةى ناميَنيَت، كة لة 

طرميانةى ئةوة  ليَرةداؤية رِاطةياندنةوة بؤى دةستةبةر دةبوو، هةرب
، كة ئةو كةلَك و سوودةى رِاطةياندن لة زمانى دةبيينيَت، هاوكات و دةكةين

ليَرةدا بريخستنةوةى يةكيَك لة . بةهةمان رِيَذة زمان لةرِاطةياندنى نابينيَت
ديارييكردووة و " ضؤمسكى"، كة هةروةك "زمان "تايبةمتةندييةكانى 

بةكارهيَنانى سروشتى و ئاسايي زمان  ˮ ، بةوةى كةة"  داهيَنان"ئةويش 
بةردةوام نويَبوونةوةية، كة هةميشة خؤمان لةبةردةم بةرهةمهيَنان و 

ئةمةش بةتةواوى لةطةأل . ‟وةرطرتنى رِستة و دةربرِراوى نويَدا دةبينينةوة
يةكيَك لة طؤكردنةكانى رِاطةياندن بةرامبةر زمان رِيَكدةوةستيَتةوة و 

 .دن ئةمة بؤ زمان دةستةبةردةكاترِاطةيان
جا بة هؤى ئةوةوة، كة رِاطةياندن زمانى دةربرِينى هةموو شتة نويَيةكانة 
لةطةأل بةرةو ثيَشضوونى هؤ و ئامرازةكانى رِاطةياندن و هاوشانى ئةو 
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ثيَشكةوتنانة دةبيَتة هؤى بةردةوام نويَبوونةوةى زمان بة ثيَشكةوتنى 
ةوة، " هتد... ونةر، زانست، ئةدةب، رِامياري، ه"ئارِاستة جؤراوجؤرةكانى 

وشة و زاراوةى نوآ بةرهةمدةهيَنن و لةرِيَى رِاطةياندنةوة ديَنة ناو زمانةوة 
و بة يةكيَك لة طرنطرتين ئةو رِيَطةيانة دادةنريَت، كة زمان لةرِيَيةوة 
طةشةدةكات، بةو ثيَيةى زمان كاتيَك بة زيندوو دادةنريَت، كة بةردةوام 

ةكةوة، ةنديي رِاستةوخؤى  بة بابةتى وانلةبةر ثةيو. ؤرِيَت و طةشةبكاتبط
 . دوواتر لة كؤرسةكانى داهاتوودا بة تايبةت ئةم ضةشنةى زمان وةردةطرن

 
   Block languageدةقطرتوو /زمانى ضةقبةستوو (1/1-1-5

 

لةقالَبدراو، بةو زمان يان شيَوة دارِشتنةى زمان / زمانى بلؤككراو     
 ؛دةطوتريَت، كة تا ئةوةندةى دةكريَت وشةو فريَزى كورت

بةطشيت ئةمة لةو يةكة . لةبةكارهيَنانيشياندا دةستثيَوةطريدةكات
 رِستةوةن، بؤ منوونة  زمانييانةدا بةديدةكريَت، كة رِستة نني يان لة خوار

، لةطةأل ئةوةيشدا وةك يةكةيةكى سةربةخؤ هةلَسوكةوت " فريَزى ناويى" 
 . دةكات

ةوة داهيَنراوة، كة   Steadman -1935زاراوةكة لةاليةن ستيَدمان
يةكةم كةس بوو تويَذينةوةى لةبارةى سةرديَرِى رِؤذنامةكانةوة كرد، مارد 

Mardh ةوانيية، لة ى زمانةوانيش ثيَيواية، ضةشنة دةربرِراويَكى زمان ":
، ناونيشانى كتيَب، بروسكة،  Dictionary، وشةنامةRecipesرِاضيَتة 

بريةوةرييةكان، كاتةلؤط، ليست، الفيتة، ثؤستةرةكان ، سةرديَرِى 
بة . ، هةروةها كلَيَشةى داواكاري و بةلَيَننامةدا بةكاردةهيَنريَت"هةوالَةكان

 Minorو كورترِستةى سادة "يش،   Crystalبؤضوونى كريستةلَ

sentences لة نووسينى ئاطادارييةكان، الفيتة، بانطةشة، سةرديَرِ،  ؛
( 1)، برِوانة منوونةى Sub-headline سةرديَرِى الوةكيى /وةضةسةرديَرِ

، هةروةها -سةرديَرِ يةكلةدوواييةك نييشاندةدات( 2)وةضةسةرديَرِ و 
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مةكةى بةشيَوةيةكى مالَثةرِة ئيَليكرتؤنييةكان و هةر بابةتيَك كة ثةيا
بةشيَوةيةكى طشتيش لة فؤرمى . بلؤككراوى ثيَشكةشبكريَت، بةكارديَت

ئةوةى شايانى طوتن بيَت، ئةم جؤرة زمانة بةهؤى . نارِستةييدا دةبينريَت
كورتى دروستةى ثةيامةكةيةوة، زؤرجار ليَلَـى لة تيَطةيشتندا دةهيَنيَتة 

ى تةواو و ليَهاتووييةوة ئاراوة، بة تايبةت ئةطةر بة ئاطادارييةك
نةنووسرابيَت، هةروةك لةبارودؤخيَكى لةو ضةشنةدا، وةك يةكيَك 
لةطرفتةكانى سةرديَرِ و بةتايبةتي سةرديَرِى تيَلةفزيؤني، بة هؤى نةتوانينى 

 . طةرِانةوةى ئةوةى كة نووسراو يان طوتراوة، تةماشادةكريَت
 

 لة دادطاى فيَدرالَى شكايةت دةكةن   (1
ةدذى دوواكةوتنى ثيَكهيَنانى كابينةى نوآ ى حكومةت ضاالكوانان ل (2

 هةرِةشةى تؤماركردنى سكاآل دةكةن لة دادطاى فيَدرالَى عيَراق
 

بةشيَوةيةكى " ضةقبةستووة زمان"هةروةك لةسةرةوة ئاماذةي بؤكرا، 
رِستيلةى شويَنكةوتوو،  ؛طشتى لة تومخة فةرهةنطييةكانى خوار رِستة

واتة بةشيَوةيةكى ناسةربةخؤ دةردةكةون، وةك . فريَزى ناوى ثيَكهاتووة
 .ئةم منوونانةى خوارةوة نيشانيدةدةن

  

ك بة قؤناغيَكى هةستياردا .د.ك و ث.ن.ثةيوةندى سرتاتيذى ى -أ(3
 تيَدةثةرِيَت ء ثيَويستى بةكؤكبوونةوةية 

 ...تةقينةوة لة زانكؤ: كةركوك-ب

رِةهةندةكانى دؤسيَى طيانلةدةستدانى : طيانلةدةستدانى قاميقام-ث
 قاميقامى سليَمانى

 حالَةتيَكى ديكةى ناكؤكى نيَوان هةوليَر و بةغدا : كؤمؤ -ت

 بةردةوامى دابةشكارى حزبى لةهةريَمدا  -ه
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، يان نةبوونى كردار لة Nominalizationبةناوكردن ، شايانى طووتنة
واتة تةنها . دةكات خويَنةر رِووداوةكةى بةالوة ئاشكرا نةبيَتمنوونةكاندا وا 

فريَزيَكى ناويية ء هةروةها ليَكدانةوةى واتا بةم هيَندة لةزانيارى، كاريَكى 
 . 1ئاسان نيية

 
 

 تايبةمتةندييةكانى زمانى نووسني (2_1/1

 

كاتيَك هةولَى دةستنيشانكردنى تايبةمتةندييةكانى زمانى نووسني      
بدريَت، ئةوا ئةمة بةشيَوةيةكى نارِاستةوخؤ بةرةو ئةوة ثةلدةهاويَذيَت، كة 
ئةو ئةدطار ء تايبةمتةندييانةى هةردوو زمانى طوتراو و نووسراو 

ثةيوةستبيَت بة تايبةتييش كاتيَك باسةكة )لةيةكجيادةكةنةوة، خبريَنةرِوو، 
بة خستنةرِووى هةوالَيي تيَلةفزيؤنى و ئةو مؤرك و نيشاناناى لةم جؤرة 

 (.خبويَندريَنةوة/ذانةرةدا هةن، كة نووسراون بؤ ئةوةى بطوتريَن
يةكيَك لةو هؤكارانةى، كة ئةم دوو ضةشنةى زمانى ليَوة هاتووةتة ئاراوة،  

يام لة زمانى نووسيندا ثة. ئةو ثةيامةية، كة بة هةريةكةيان دةطةيَنريَت
نيَوةنديرتة، واتة نيَرةر لة زمانى نووسراودا زياتر جةخت لة طةياندنى 
ثةيامةكةى دةكات، تاوةكو هةر بابةتيَكى هةست وروذيَنةر، كة دةشيَت لة 

بة واتاى ئةوةى لة نووسيندا زياتر بابةتةكة . دةورى ثةيامةكة هةبن
و بري ء رِاستييةكان بةمةبةستى و لةرِووى تؤنةوة ئةبسرتاكترتة  ناخودى

 .1طةياندنى ثةيامةكةى بة شيَوةيةكى لؤذيكى دةخريَنةرِوو

                                      
بة بةراورد لةطةأل طفتوطؤكردنى رِؤذانةو زمانى ئاخاوتن، ئةوة دةردةكةويَت، كة زمانى رِؤذانة خودييرتة، واتة زؤرتر  :1

، هةروةها زياتر لةرِيَيةوة هةستةكان دةطويَزريَنةوة ثةيوةست بة (خود لة نيَوةندداية)جةختدةخاتة سةر خود 
لة خزمةتى " من، تؤ، ئيَمة"، هةربؤية ئةو جيَناوة كةسييانةى  وةك بابةتةكة و ئةو كةسةيشى كة لةطةلَيدا دةدويَني

  .طويَكرةكان لةرِيَيانةوة دةطويَزريَنةوة/طةياندنى ثةيامةكةدا دةبن ء زياتر هةستى قسةكةر و طويَطر



 هَيــرؤ أمحـد. د -شَيوازى نووسني                                                                       

14 

 

بةشيَوةيةكى طشتى ئةو تايبةمتةندييانةى لة زمانى نووسراودا هةن، طةليَك 
زؤرن و زؤر لةو سةرضاوانةيش، كة لةم تايبةمتةندييانة دوواون، 

ة و هةنديَكى تريان هةنديَكيانيان خستووةتة بةر تيشكى ليَكؤلَينةو
 . رةدا ئةوةى دةخريَتةرِوو، طرنطرتينيانةليَ. فةرامؤشكردوون

 

 Complexityئاَلؤزيى دروستةيى   (1

 

ثيَيانواية، كة نووسني لة رِووى دروستةوة ئالَؤز و  2هةنديَك زمانةوان      
. درِيَذة، رِستةكانيش لة رِووى دروستةوة زياتر رِستةى ئالَؤز و ليَكدراون

هةروةها زؤرجار ئالَؤزيي فريَز و رِستةكانى ناو نووسراويَك وا دةكةن خويَنةر 
ئةمة . تضةندجاريَك ثارضةيةك خبويَنيَتةوة تاوةكو لة مةبةستى نووسةر بطا

لةكاتيَكدا رِستةكان لة طوتراودا بةشيَوةيةكى طشتى، سادةو كورتن، كرتاون 
 .و سةرةورِيزبوونى وشةكان كةمرت ثةيرِةوى ياسا رِيَزمانيةكان دةكةن

"Halliday"  بةرثةرضى ئةم بؤضوونةى داوةتةوة، بةوةى كة دووانى
نى طوتراويش لة طوتراو، كةمرت رِيَكخراو نيية ء ئاماذة دةكات بةوةى دووا

 . هةنديَك رِووةوة ئالَؤزيى خؤيي هةية
 
 

  – Lexical Densityفةرهةنط و ضِريى فةرهةنطى (2
 

زمانى ئاخاوتن خاوةنى كؤمةلَيَك وشة و زاراوة و شيَوازة، كة لة زمانى      
بة )واتة سةرجةم ئةو وشانةى لة ئاخاوتنى رِؤذانة . نووسيندا بةكارناهيَنريَن

                                      
ة، ضونكة هةنديَك سةرضاوة ئاماذةدةكةن، بةوةى كة نووسني رِوونرتة لة ئاخاوتن، بةآلم ئةمة هةمييشة راست نيي:  2

ئاخيَوةر دةشيَت هةنديَك شت بةرِوونيى دةربرِن يا بةثيَضةوانةوة، /رِوونيى دةوةستيَتة سةر مةبةستى دةقةكة، نووسةر
 .Variablesدةوةستيَتة سةر كؤمةلَيَك طؤرِراو  ئةمةش
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دا بةكاردةهيَنريَن، هةمان ئةو وشانة نيني كة لة نووسيندا ( تايبةت نافةرمى
 .بةكادةهيَنريَن

ةية بؤ رِيَذةى وشة يان مؤرفيَمى بةكارهاتوو لة ضرِيى فةرهةنطييش ئاماذ 
ناو، كردار، :" بؤمنوونة ( ئةركي/فةرهةنطي و رِيَزماني/نارِيَزماني: )دةقيَكدا

، يةك لةدوواى "ثريثؤزيشن، جيَناوةكان، ئارتيكأل"و " ئاوةلَناو، ئاوةلَكردار
، بةبةراورد لةطةأل زمانى ئاخاوتندا، فةرهةنطى زمانى نووسني  يةك

 .زةنطينرتة و تةنانةت زؤرجار وشةكان لةرِووى بةكارهيَنانةوة نويَن
 

  Nominalizationبةناوكردن  (3

 

ئاماذةية بؤ ئةوةى، لة برى ئةوةى كردة ء " بةناوكردن"كردةى      
رِووداوةكان وةك كردار خبريَنةرِوو، دةكريَن بة ناو، يا وةك فريَزيَكى ناويى 

 .”Paraphrasing‘دةردةبرِدريَن و ئاوةلَفريَزدةكريَن /دةخريَنةرِوو

زياتر وةك فريَزى رِووداوةكان لة دووانى نووسراودا /لةم رِووةوة كردةكان
ناوى ئاماذةيان ثيَدةكريَت، بةواتايةكى تر لة دووانة نووسراوةكاندا فريَزى 
ناوى زياتر و دريَذتر لة فريَزة كردارييةكان بةكاردةهيَنريَت و لةرِووى شيَوةو 

أ، 5)و ( ب4أ، 4)برِوانة منوونةكانى  .شيَوازبةندانةترة/ئاستيشةوة فةرمى
 (.ب5
 

كردةكة لة  .          :ثرسيارى رِؤذنامةنووسةكةى دايةوة ئةو وةآلمى -أ( 4
 فريَزى كردارييدا

 بةناوكردنى كردةكة: ... ةوةآلمدانةوةى ئةو بؤ ثرسيارى رِؤذنامةنووسةك-ب
 

  .هةوليَر ميوانداريى وةفديَكى باآلى ئةنقةرة دةكات  -أ(5: يان
 .هةوليَر لة مييوانداريى وةفديَكى باآلى ئةنقةرةدا -ب        

                                      
    . دووانى طوتراو ، كة لةم رِووةوة ضرِيى فةرهةنطيي كةمرتةبةراوردى بكة، لةطةأل  : 3
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 Contextualization  دةوروبةرداركردن( 4

 

دةوروبةرداركردن، ئاماذةية بؤ خستنة دةوروبةرى وشة ياخود      
لة ..."  دةنط، وشة، دةستةواذة، "ئامادةيى يةكة زمانييةكانى وةك 

لةم رِووةوة، . زيندووى دياريكراودا( كولتوريزمانى يان )دةوروبةريَكى 
ئاخاوتن لة نووسني زياتر كةلَك لة دةوروبةر وةردةطريَت، بةو ثيَيةى نيَرةر 
و وةرطر ئامادةن، بةآلم ئةمة بؤ هةموو باريَك رِاست نيية، هةنديَكجار دووانى 
نووسراويش ثشت بة دةوروبةرى هاوبةشى نيَوان هاوبةشانى ثةيامةكة 

دةبةستيَت، بة تايبةت وةك لة نامة و نووسراوى نيَوان " ر و خويَنةرنووسة"
هتد، ...هاورِيَ و ناسياواندا، هةروةها لة وانة نووسراوة ئةكاديَمييةكان، 

 .دةوروبةر رِؤلَى بةرضاودةبينيَت
 

 ( planned)ثالمنةندى  (5
 

ى نيية، دووانى طوتراو، هيَندةى دووانى نووسراو رِيَكخراو و رِيَزمان     
ئةميش بة هؤى ماوة كةميي ساتى ثالندانان و دةمودةستيي بةجفرةكردنى 
بريةكان لة كاتى ئاخاوتندا بة شيَوةيةك، كة قسة و طوتةكان خودكارانة 

بة . لةاليةن قسةكةرةوة دةردةضن"  -Spontaneous تلقائي "
ئةم . 4ثيَضةوانةوة دووانى نووسراو، ريَكخراوتر و رِيَزمانيرتة

                                      
بةآلم ئةمةش هةموو كات وا نيية، ضونكة لة هةنديَك باردا دةشيَت قسةكةر لةوةو ثيَش بةرنامة و ثالنيَكى :  4

ثيَشوةخت ئامادةبكات ء ثاشرت لةرِيَى ئاخاوتنةوة مةبةستةكانى خباتةرِوو، بةتايبةت وةك لة كاتى طةياندنى بابةتيَكى 
هتد، هةرضةندة زؤرجار دةشيَت كورتةو ثوختةى بابةتةكانى لة ... ن ئةكادمييى يان لة كاتى دووان و ضاوثيَكةوت.... 
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لة نووسراودا و " ماوةى زؤرى ثالندانان"تايبةمتةندييةيش دةشيَت بة 
يا كةميى ماوةى ثالندانان لة طوتراودا، ئاماذةىثيَبكريَت، بةوةى  نةبوونى

 .5بةرهةمهيَنانى نووسني كاتيَكى زؤرتر دةخايَنيَت
 

  Permanentتواناى مانةوة( 6

 

ئةو كةنالَةى لةرِيَيةوة بابةتيَكى نووسراو دةطويَزيَتةوة، هةرضييةك بيَت      
بةرد، تةختة، "لةرِووى طةشةسةندنى تةكنةلؤذيا و تةنانةت ثيَشرتيش 

، ماتريالَى كؤنكريَتني ء "هتد...كاغةز، ديسك و سىَدآ، كؤمثيوتةر، 
مبيَننةوة، بةبآ  لةباريانداية بؤ ماوةيةكى زؤر و تةنانةت بؤ ضةندان سةدة

ئةوةى نووسراوةكة لةناوبضيَت، كة هةركةسيَكى خويَندةوار هةر كات ء 
ياخود بؤ منوونة ثامشاوةى . ضةندجار بيةويَت دةتوانيَت بؤى بطةرِيَيتةوة

نووسينةكانى سةر ديوارى هةنديَك لة ئةشكةوتةكان، نةك تةنها وةك 
ؤماركراوى  ثيَشينةكان، يان شويَنةوارى ميَذوويى، بةلَكو وةك ئةزموونيَكى ت

وةك داتايةك بؤ ليَكؤلَينةوة لة طةشةسةندن ء طؤرِانة زمانييةكان، دةكريَت 
ئةمة جطة لةوةى، كة هيَزى مانةوةى . بابةتيَكى طرنطى ليَكؤلَينةكان بن

نووسني تةنها سنوورى كات نابرِيَت، بةلَكو شويَن ء مةودا دوور و نزيكةكان 
                                                                                                         

رةشنووسيَكدا ئامادةبكات ئةوجا بياخناتةرِوو، بةآلم تةنانةت لة بارودؤخيَكى لةم ضةشنةيشدا ثةيامةكة هةر 
 : بةنووسراوى دةميَنيَتةوة، بؤ زانيارى زياتر برِوانة

 Gabriele Graefen, Konrad Ehlich, Florian Coulmas,( 1996:121) 

 

 

 

 
 

لـة نووسـيندا ثَيـنج ضـركة و لـة طوتنيـدا تـةنها يـةك         " زمانى نووسني"بةرهةمهيَنانى فريَزيَكى ثيَنج برِطةيى، وةك ( أ :5
كيبـؤرد،  "ضركة دةخايَنيَت، بةتيَكرِايى بؤ هةر مرؤظيَكى ئاسايى و بؤ هةر ئامرازيَك، كة نووسينةكةى ثآ ئةجنامبـدريَت  

ئةمة جطةلةوةى بؤ نووسينى هةر رِستةيةك، كة دةكريَت ماوةيةك خبايَنيَـت، تـا ئـةو وشـانةى     ...". كاغةز، ثيَنووس و 
 ................  كة دةخريَنةتةكيةك طوجناو بن لةطةأل ئةو 
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بؤ منوونة دةشيَت ئةو . بةبآ جياوازيى دةبرِيَتبة هةمان ضؤنيَتيي ء 
كةسةى، كة بابةتةكةى بؤ دةنووسريَت زؤر نزيك ياخود زؤر دوور بيَت لة 

 .نووسةرةوة/نيَرةر
 
 

   Formalizedشَيوازبةندي ( 1/1-2-7

 

لةبةر ئةو تايبةمتةندييانةى كة خرانةرِوو، نووسني لةبارتر و طوجناوترة،      
لةبةرئةمةشة، نووسةر هةميشة . كة ثةياميَكى طرنطى ثآ بنيَردريَت

نووسني لة هةر بارودؤخيَكدا . هةولَدةدات تةواو شيَوازبةندانة بنووسيَت
بةم شيَوةية . رةنووسرابيَت بةشيَوةيةكى طشتى لة ئاخاوتن شيَوازبةندانةت

دةكريَت بلَيَني، طرنطيى ثةيام و شيَوازبةندى لةنووسيندا، تارِادةيةكى زؤر 
بةيةكةوة ثةيوةسنت ، واتة هةتا ثةيامةكة طرنطرتبيَت، نووسراوةكة 

ى ( 7)و ( 6)بؤ منوونة لة . تر دةبيَت، بةثيَضةوانةشةوةانةشيَوازبةند
هةروةها زياتر . ندانةترنشيَوازبة( ب6أ، 6)لة ( ب7أ، 7)خوارةوةدا، 

( 7)ئاخاوتن و منوونة دةقةكانى ( 6)رِيَيتيَدةضيَت، كة منوونة دةقةكانى 
 . يش ئةطةرضي وتوويَذى نيَوان دوو كةسن، منوونةى نووسني بن

 

ئةو ! ئةرآ ئةوة من ضةن جارم ثآ وتوى؟(... تؤؤؤؤ ... هيَى)  -أ(6
، ثيَش /... قايم كة/ثيَوةبةميَزانة ثاك كةرةوة جوان و ثةجنةرةكان  

 .ئةوةى برِؤيتةوة مالَآ
توخوا خةتاى من ضيية؟ / قوربان طيان /ئةرآ (  ؟ مــن ؟... كآآآ ) -ب

 .خؤلَبارانة و منييش هةرااوا فرياا ئةكةووم
 

 :بةآلم برِوانة
 

ثيَمطوتويت، كة ثيَش ئةوةى /زياد لة جاريَك ثيَم رِاطةياندوويت( من)-أ(7
 .مالَةوة، ثةجنةرةكان داخبة و ميَزةكان جوان ثاكبكةرةوةبرِؤيتةوة بؤ 
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سآ  رِؤذ -ببوورة، بةآلم لة رِاستييدا هةلَةى من نيية، بؤ ماوةى دوو  -ب
 .دةبيَت خؤلَباريني بةردةوامة، منيش هةرئةوةندة فريادةكةوم

 

يان ئةوةى زؤرجار لة ئاخاوتندا هةنديَك دةنط دةكرتيَنريَن، كة ئةمة لة      
لة ( أ8)انى نووسيندا نادروستة و رِيَطةثيَنةدراوة، بةراوردى منوونةكانى زم

يش وةك منوونةى زمانى نووسني  ئةمة زياتر ( ب8)ئاخاوتن و 
 .رِووندةكةنةوة

 

 ...هةندآ، دةرئةبرِرآ، شكاننةوة، هةلَةبذيَررآ، /ئةوةننة، هةننآ-أ(8
 ...                                   ةلَدةبذيَردريَت، ئةوةندة، هةنديَك، دةردةبرِدريَت، شكاندنةوة، ه-ب  

 

وةك دةبينريَت لةرِووى شيَوازةوة، شيَوازى هةريةكة لة زمانى ئاخاوتن و 
زمانى نووسني دوو شيَوازى زؤر جيان، هةر بةوشيَوةيةى كة شيَوازى  زمانى 

يَوازبةند، ئاخاوتنى رِؤذانة و ناشيَوازبةند لة زمانيَكى ئاخاوتنى فةرمى و ش
 <<وةك لة طوتنةوةى وانةيةكدا >>هةروةها لة شيَوازيَكى ئةكاديَمى

جياية، بة هةمان شيَوة شيَوازى زمانى نووسينى نامةى نيَوان دوو برادةر، 
لة نووسينى داواكارييةك لة فةرمانطة يان دةستطايةكى مريي و لة نووسينى 

 .   رِؤذنامةواني جياوازة ثارضة ثةخشانيَكى ويَذةيي، هونةري، زانسيت، يان 
 

 product ofكردةية /نووسني بةرهةمى ثِرؤسة( 1/1-2-8

process – 
 

زؤربةى ئةو تايبةمتةندييانةى لة نووسيندا هةن، وةك ثيَشرت طرنطرتينيان       
خرانةرِوو، ئةو هةلة بؤ نووسةر دةرِةخسيَنن، كة لة كاتى بةرهةمهيَنانى 

ضةند و ضؤنى بوويَت، طؤرِانكاري لة دةقةكةيدا  دةقيَكى نووسراودا، بتوانيَت
خويَنةريش تةنها لةطةأل  دووا شيَوةى دةقة نووسراوةكة /بكات، وةرطر

مامةلَةدةكات، بة بآ طويَدان بة ئةوةى ضؤن هاتووةتة بةرهةم، هةربؤية 
 .دةطوتريَت نووسني بةرهةمة
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ثةيوةنديكردن  شايانى ئاماذةثيَكردنة، ضةشن و شيَوازى ئةو زمانةى كة بؤ
 :هةلَدةبذيَردريَت

 
 
 
 
 

مةبةستيَكى لةثشتةوةية، مةبةستيش ئةمانةى خوارةوة دياري و (  1
 :دةستنيشاندةكات

 ؛ثةيوةندييةكة لةرِيَى نووسينةوةية يان ئاخاوتنةوة-أ
6ذانةر-ب

 ؛( ضةشن ء جؤر) 
 ؛ثيَكهاتة-ث
 ؛شيَواز ء زمان-ت

 

 ؛ي تايبةت بةخؤى هةية، كة تيَيدا رِوودةدات Context-دةوروبةر ( 2

هةروةها دةق بؤ ئةوة دةطوتريَت . خويَنةرى تايبةت بةخؤى هةية/وةرطر( 3
نيَرةرى سةركةوتوو بةردةوام بة : يان دةنووسريَت، كة خبويَندريَتةوة

سةليقة وةرطرى زةينى و تايبةت بؤ خؤى دياريدةكات، هاوكات رِةضاوى 
 .تايبةمتةندييةكانيان دةكات

 

                                      
زاراوةيةكة مةبةست ليَى جياكردنةوة و . ذانةر، لة شيكردنةوةى هةر دةقيَكدا، دةكريَت و دةبيَت بناسريَت 6

دياريكردنى ضةشنى دةقة بة شيَوةيةكى ثيَرِةوبةندانة، ئالوودةى دةستنيشانكردنى مةبةستى دياريكراوى دةق و 
بةشيَك  لةتايبةمتةندييةكانى لةرِيَى . شويَنى لة ثيَرِةوى ثةيوةنديكردنى كولتووريَكى دياريكراوداية

دةضةسثيَنريَن، بؤ منوونة لةزمانى كورديدا هةنديَك دةستةواذة و فؤرمى  Conventionضاوليَكةرييةوة /نةريَت
هتد، كة دةكريَت دةقى طوتراو و ... بروسكةى ماتةمينى، ثرسةنامة، ثيريؤزبايي، : ضةسثاو هةن، وةك/كلَيَشةيي

خوا ليَي خؤش بيَت، هاوبةشى خةمتانني، بةآلم برِوانة فؤرميَكى : متةندييةدا هاوبةش بن، بؤ منوونةنووسراو لةم تايبة
. ، كة دةكريَت زياتر لة نووسراودا بةكاربهيَنريَت...طولَى تةمةنى هةلَوةرى، خوا بةبةهةشتى بةرينى شاد بكات، :" وةك

شيَوازى خستنةرِووةكة دةطؤرِيَت، بؤ منوونة برِوانة جياوازيي  لة زمانى رِاطةياندنيشدا بة ثيَى ضةشن و جؤرى ذانةرةكة
 ". ئاطادارييةكان:"لة هةر ذانةريَكى ترى بؤ منوونة وةك "  هةوالَ"
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ئةو شيَواز و نيَوةندةى هةلَدةبذيَردريَت بؤ )كةواتة، مةبةست 
و  دةوروبةر، كة واتا ديارييدةكات، ( ثةيوةنديكردن، لةرِيَى مةبةستةكةوةية

، رِؤلَيَكى طرنط لة ضؤنيَتى ء ضييةتي ( طويَطر/خويَنةر)هةروةها وةرطر 
 .ثةيوةندي زمانييدا دةبينن

 


