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 پوخته

کارە الیەنی  فەرهەنگسازیش  فەرهەنگسازی،  بواری  دەکەونە  هونەرە  دوو  ئەم  دا.  فەرهەنگ  لە  دەکات  چاپ  و  وێنە  هونەری  لە  باس  کی  لێکۆڵینەوەکە 

 فەرهەنگنووسییە.

 کاریگەرییە ئەرێنی و نەرێنییەکانی ئەم دوو هونەرە دەستنیشانکراوە. لەگەڵ خاڵی هاوبەش و جیاکەرەوەیان. لە لێکۆڵینەوەکە دا گرنگی و بنەما و 

 لە کۆتاییش دا کۆمەڵێ ئەنجام پێشنیاز خراوەتەڕوو. 

  

 

 

 .ماێل, نگىەرهەف  ىەكەي,نگسازى ەرهەف,چاپ ی ر ەهون, ەنێو  ی ر ەهون: وشه كلیله

 

 كی پێشه

 لێکۆڵینەوەکە: ناونیشان و بواری 

چوارچێوەی   و  بوار  دەکەوێتە  چاپ  و  وێنە  هونەری  کە  دا((  فەرهەنگ  لە  چاپ  و  وێنە  ))هونەری  بەناوی  لێکۆڵینەوەکەمان 

 فەرهەنگسازی بە واتایەکی تر الیەنە هونەرییەکەی فەرهەنگنوسییە. 

 هۆی هەڵبژاردنی ئەم بابەتە: 

ئەوەی کە هونەری وێنە و چاپ گرنگی و کاریگەریەکی دیاریان هەیە، لە گەیاندنی هەندێ  هۆی هەڵبژاردنی ئەم بابەتەم دەگەڕێتەوە بۆ  

 چەمکی تایبەت و گشتی بە خوێنەر، تا ئێستا لێکۆڵینەوەکی سەربەخۆ دەربارەی ئەم دوو هونەرەی ناو فەرهەنگ نەکراوە لە زمانی کوردی دا. 

 ئامانج لەو لێکۆڵینەوە:  

 چاپەکانی تریان دا.   لە ەو فەرهەنگانەی کە کەموکوڕیان لەو بارەوە هەیە،باشتر کردنی ئەم دوو هونەرە ل  -

 پەیڕەوکردن و بەکارهێنانی ئەم دوو هونەرە بە شێوەیەکی دروست لەو فەرهەنگانەی کە لەمەودوا چاپدەکرێن.   -

 سوودی لێکۆڵینەوەکە:  

گی کوردی دا ، بەڵکو زمانەکانی تریش، وەکو: فارس ی، سوودی ئەو لێکۆڵینەوەیە تەنیا دابڕاو نییە بە سەر زمانی کوردی و فەرهەن -

 بۆ بەرەو پێش بردنی فەرهەنگەکانیان. عەرەبی... دەتوانن سوود لەو لێکۆڵینەوەیە وەربگرن،

 ئەو لێکۆڵینەوەیە دەتوانرێ سوودی لێوەربگیرێ لە فەرهەنگی چاپکراو و سەرهێڵیش.   -

 ڕێبازی لێکۆڵینەوەکە:   

وەس لێکۆڵینەوەکە  و  ڕێبازی  بەڵگە  بۆ  بەستووە،  ئینگلیزی  و  فارس ی  کوردی،  فەرهەنگی  بە  پشتم  دا  لێکۆڵینەوەکە  لە  شیکارییە  فی 

 نموونە و شرۆڤەکان.

 ناوەڕۆکی لێکۆڵینەوەکە: 

 ناوەڕۆکی لێکۆڵینەوەکە جگە لە پێشەکی و ئەنجام لە دوو تەوەرە پێکهاتووە: 

ەرهەنگ و فەرهەنگسازی تەوەرەی یەکەم : باس لە هونەری وێنە دەکەین لە ناو فەرهەنگ دا، لەم تەوەرەیەدا چەمک و پێناسەی ف 

 ، هەروەها باس لە گرنگی و کاریگەری وێنە دەکەین لەسەر فەرهەنگ.دەخەینەڕوو

تەوەرەی دووەم: لە تەوەرەی دووەم دا باس لە هونەری چاپ دەکەین لە ناو فەرهەنگ دا، لەم تەوەرەیەش دا باس لە شێوازی چاپ  

 دەکەین و گرنگی و کاریگەریان لەسەر فەرهەنگ دەخەینەڕوو . 
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دا   ناواخنی  لە  دەمویست  بووم،  ماستەرەکەم  نامەی  نوسینی  خەریکی  کاتەوەی  لەو  فەرهەنگسازی  هەر  بابەتەی  ئەم  بۆ  شوێنێک 

ئەو کات نەڕەخسا. دووبارە لەم ساڵ دا بیرم لەوەکردەوە، لە  –کە لێرەدا مەبەستم هونەری وێنە و چاپە    -بکەمەوە   بێت  بە هەر هۆکارێک   .

 لێکۆڵینەوەیەکی سەربەخۆ دا بیخەمەڕوو. 

، تاڕادەیەک پەیڕەوکراون؛ بەاڵم وەک هەڵسەنگاندیان، یاخود هەرچەندە ئەم دوو هونەرە لە فەرهەنگە کوردییەکان دا باش و خراپ

 تاوتوێکرنیان لەڕوانگەی هونەرییەوە کاریان لەسەرنەکراوە. 

بە هۆکاری دڵسۆزییەوە ڕوویان لەم بوارە کردووە، بۆ    ،لەبەرئەوەی ئەوانەی لە ناو کورد دا دەستیان کردووە بە کاری فەرهەنگنوس ی 

وایکردوە کە ببینە خاوەنی چەندین فەرهەنگی کوردیی؛ بۆیە لە بار و هەڵومەرجی ئێستا دا بەشتێکی  ش ردی، ئەمەپاراستنی وشە و زاراوەی کو 

لێبگرین. یاخود بێین و بەراوردێکی   و ڕەخنەی  و شیبکەینەوە  بیخەینە ژێر وردبین  نادادپەروەرانەی دەبینم، کە فەرهەنگێکیان وەربگرین و 

و پێشکەوتووی زمانی ئینگلیزی یا هی عەرەبی یا فارس ی. کە ئەمەش دەیگەڕێنمەوە بۆ دوو هۆکار: یەکەمیان: پێبکەین لەگەڵ فەرهەنگێکی دیار  

فەرهەنگی دانانی  مێژووی  بە  بەراورد  بە  نوێیە  زۆر  کوردیی  فەرهەنگی  دانانی  یەک  مێژووی  زمانانە  ل  هەر  ەو 

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Dictionary).    ، ڕ ئەو  خزمەتی  دووەمیان:  کە  دەزگایانەی  و  کەس  ئەو  زۆرەی  ێژە 

 نەیان کردووە و دەکەن، ناتوانرێ پێوانەی پێبکرێ بە ڕێژەی فەرهەنگنووسانی زمانی کوردی.فەرهەنگی ئەو زمانا

دانا  بۆ  فەرهەنگنووسییە  دەزگایەکی  بە  و  کۆمەڵە  بە  بەکاری  پێویستیمان  بکەینەوە،  جیاوازییە  ئەو  قەرەبووی  ئەوەی  بۆ  نی  بۆیە 

 فەرهەنگ لەگەڵ سەرنجدان بە کارەکانی ئەو فەرهەنگانە و گونجاندنیان لەگەڵ زمان و فەرهەنگی کوردی. 

کارکردن لە بواری فەرهەنگنووس ی دا چ داڕشتنی بێ یا چاپکردنی، کارێکی یەکجار وردە، بۆیە ئەوانەی ڕوو لەو کارە دەکەن، دەبێ حەز  

ز  لەمە  جگە  لێیهەبێ.  باشیان  سەلیقەیەکی  فەرهەنگەکە  و  لە  بەتایبەتی  کۆکردبێتەوە،  بوارەدا  لەم  چاکیان  بەرچاوڕوونیەکی  و  انیاری 

پێشکەوتووەکانی، وەک: ) ئۆکسفۆرد، وێبستەر، الرۆس...(، کە ئەمانە جگە لەوەی بە چاپکراوی بەردەستن، بەشێوەی فەرهەنگی سەرهێڵیش  

 بەرهەم هێنراون. 

 ەندێ چەمک و پێناسەی پێویست:  ه. ١. ١

تردا     بابەتەکانی  خوێندنەوەی  لەکاتی  خوێنەر  ئەوەی  بۆ  بخرێتەڕوو،  لەسەرەتاوە  هەر  پێناسە  و  چەمک  هەندێ  زانرا  پێویست  بە 

 زانیارییەکی هەبێ سەبارەت بە چەمک و بەکارهێنانی ئەم زاراوانە: 

ە دوو بەش پێکدێ:)فرە( لە کوردی دا بە واتای زۆروزەبەنگ دێت،  چەمکی فەرهەنگ: زاراوەی فەرهەنگ وشەیەکی کوردی کۆنە، ل -

 (٢٠٠١،٦٠)هەنگ( و )سەنگ( بە واتای )گرانی، نرخ، بڕ،مقدار( دێت.)جەمال نەبەز،

ئەو کتێبەیە، کە کەرستەکانی زمان یا بەشێکی لەخۆوەدەگرێ، بە شێوەیەکی تایبەتی ڕێکخراون.  - پێناسەی فەرهەنگ: فەرهەنگ 

یا   لەگەڵ  پێناسە  دا.  تر  زمانێکی  لە  یاخود  دا،  زمان  هەمان  لە  واتاییەکان  پەیوەندییە  دەرخستنی  و  وشەیەک  هەر  ڕوونکردنەوەی 

چۆنیەتی   و  مێژوویی وشەکان  الیەنی  دەرخستنی  هەروەها  جیاجیا.  بەواتای  بەکارهێنانی  سازدەکرێن،  لێوەی  کە  وشانەی  ئەو  ڕوونکردنەوەی 

 (  ٢٠٠٨،١٧،حمد محمد املعتوق گۆکردنیان.)ا 

 

فەرهەنگناس ی: ))لێکۆڵینەوەیە لە کەرستەکانی زمان لە ڕووی دەنگسازی، وشەسازی، واتاسازی، مێژوو و ڕیژەکانی وشە(()محمد   -

 ( ١٩٨٦،٦٨،علی خولی

ت فەرهەنگسازی: ))زانستی دروستکردنی فەرهەنگە، جۆرەکانی فەرهەنگ، پێکهاتەکانیان و ڕێگاکانی دانانیان لەخۆوەدەگرێ.(()حکم 

و  ٢٠٠٢،٥،کشلی شێوە   ، وێنە  هونەريەوە:  ڕووى  لە  دانانیان  ڕێگاکانی  و  فەرهەنگ  جۆرەکانی  كارەكييە،  بابەتێكى  فەرهەنگسازی  کەواتە   )

 قەبارەی چاپ ... دەگرێتەوە.

ناو فەرهەنگەوە. هەروەها زاراوەی    :(Lexical unit )یەکەی فەرهەنگی - ئەو کەرستانەی زمان دەگرێتەوە، کە دەتوانن بچنە 

فەرهەنگی: فەرهەنگی:Lexical item )وشەی  )دەروازەی  یا   ) Lexical entry  بەکاردێ بۆ  (ش ی 

(www.thefreedictionary.com)  بچوکتر وشە  لە  یاخود  گەورەتربێ،  وشە  لە  فەرهەنگی  یەکەی  دەش ێ  هەروەها   .

گەورەتر .(wwwhomes.uni-bielefeld.de/gibbon)ێب وشە  لە  مەبەستی  ئامادەکراو..   کە  ڕستەی  کلێشە،  وەک:  بێ 

 مەبەستیش ی لە وشە بچوکتر بێ: مۆڕفیمەکان دەگرێتەوە بە هەموو جۆرەکانییەوە.

http://www.homes/
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ئەو شێوە ئەبستراکەی  کەرستەی زمانییە، کە خاوەن واتایەکی فەرهەنگی  لێکسیم: یە. ئەم کەرستە واتاییە جیاوازە لە وشە، بەهۆی 

( ئەگەر واتایان یەک  ٢٠٠٧،٣٦٥،هەیەتی... هەندێجار چەند وشەیەک بەیەک لێکسیم دەنوێنرێ لەناو فەرهەنگ دا )محمد محمد یونس علی

 بێ، بۆ نمونە:  

 وشەى: )ژيان ، ژيا ، دەژيا، ژياوە ، بژى ....( 

 لێكسيكيشيان پێدەوترێ؛ بەاڵم تەنيا بەلێكسيمی )ژيان( لەناو فەرهەنگ دا دەنوێنرێن.   هەموو ئەوانە

لێکسیک:بریتییە لە شێوە جیاوازەکانی لێکسیم)هەمان سەرچاوە(. مەرج نییە، هەموو لێکسیک بچێتە ناو فەرهەنگەوە، بۆ نمونە:   -

کار ناچێتە ناو فەرهەنگەوە،   کار خراوەتەڕوو، بۆیە هەموو ڕێژەیەکی  یاساکانی ڕێژەکانی  پێشەکی فەرهەنگەکەدا  لە هەندێ فەرهەنگ دا لە 

 نەبێ لە ناوەوەی فەرهەنگەکە دا تۆمارکراون.  تەنیا ڕیزپەڕەکانی 

ژێرییەوە   - لە  تر  وشەکانی  کە  شێوەیە،  ساناترین  یا  ڕەگ  نمونە:  بۆ  دیاریکراوە.  شوێنەکەی  سەرەکییە،  فۆڕمێکی  لێما: 

ە چەندین  لێما وشەیەکە یا ڕەگێکە یا هەر کەرستەیەکی تری زمانییە، کە چاالکە، بەشداری هەیە ل   (Halliday, 2007, 8).ریزدەکرێ 

 وشەی تر. 

( لەناو فەرهەنگ  118-116،  1985وشەيەك چەند واتايەكی جياوازى هەيە؛ بەاڵم واتاكانيان لە بنجەوە نزيكن .)ف باملر،  فرەواتا: -

 دا لەتەک یەکتریەوە دەنوسرێن و ژمارەیان پێدەدرێ. وەک ئەم شێوەیە:

 ەكانی هەفتە.     ڕۆژ . ٢.خۆر ١:  ڕۆژ          

 .مانگەكانی ساڵ. ٢.مانگى ئاسمان: قمر، ١: مانگ          

بۆیە    هاوبێژ: - لە ناو فەرهەنگ دا  )هەمان سەرچاوە( ؛ بەاڵم وشەکان واتایان لێک دوورە.  لە شێوە لێك دەچن.  دوو وشە يا زياتر 

 ی )شیر( کە بە واتای: وەک دوو لێکسیم تۆماردەکرێن، لەژێریەکتریەوە ژمارەیان پێدەدرێ، وەک: وشە
 شیر: کە شلەیەکە، خۆراکە)حلیب(١

 شیر: ئامرازی شەڕ )شمشێر(٢           

 ەرهەنگنوس ى:ف. ٢. ١

دا      كاتێك  لە  هونەرە،  تەنيا  فەرهەنگنوس ی  كارى  كە  وايە  بڕواى  كەس  زۆر  کارەکی،  زمانەوانی  لقەکانی  لە  لقێکە  فەرهەنگنوس ی 

 دەڵێ:   ئەورەحمانى حاجى مارف

. شێربازاناى بەناوبانگى ڕووس    1940ساڵى       . ڤ  ب  ل  ئەوە  ... فرياكەوت  چەسپێنێ يەكەم وتارى دەربارەى فەرهەنگنوس ی باڵوكردەوە 

قوتابخانەى   نێو  لە  ئەمەش  تيۆريشە.  و  زانستی  كارێكى  بەڵكو  و  نييە  فەرهەنگ  دانانى  پراكتيكى  كارى  تەنها  فەرهەنگنووسيی  كەوا 

دا لەوەوە بۆ مەسەلەكە دەچن: كەوا فەرهەنگنووس ی    ل . ڤ . شێربافەرهەنگنووسيی سۆڤيەتدا ڕەگى داكوتا. زمانەوانانى سۆڤيەت بەدواى  

لە دانانى هەر فەرهەنگێكدا سەرهەڵدەدەن و لە  وەك زانستێ : تيۆرى و پراكتيك. يەكەميان لەو كێشانە دەكۆڵێتەوە كە  ك دو ديوى هەيە 

لەسەر بناغەى ئەو تيۆري يە و لەبەر ڕووناكيی ئەو ڕێگە    -ڕێگاى زانستی يەوە ڕێگا و ڕێبازى ڕاست بؤ چارەسەركردنيان دەدۆزێتەوە. دوەميش  

 ( 4ــ 3، 1987راوە كارى دانانى فەرهەنگ بەجێ دەگەيەنێ. )ئەورەحمانى حاجى مارف،و ڕێبازەى بۆى دان

 ئەمە ئەوە دەگەيەنێ، كارى فەرهەنگنوس ی، وەك هەر بابەتێكى زانستی پێويستی بە دو اليەن هەيە:      

 پێدەوترێ. اليەنى تيۆرى: واتە سەرەتا شارەزايى بون لە کاکڵەی فەرهەنگ کە )فەرهەنگناس ی/لێكسيكۆلۆجى( -1

 رهەنگ کە)فەرهەنگسازى/ لێكسيكۆگرافی( پێدەوترێ. اليەنى پڕاكتيكى: واتە شارەزايى يا پەيڕەوكردنى اليەنە هونەریەکانى فە -2

                                        
 كەواتە، دانانى فەرهەنگ، لەسەر دو بنەماى سەرەكى تەواوكەرى دادەمەزرێ، كە ئەوانيش فەرهەنگناس ی و فەرهەنگسازیيە...    
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لێكۆڵي     بێ،  تيۆرى  بابەتێكى  فەرهەنگناس ی  ئەگەر  جۆرە  زانيارييە  بەم  ئەو  ڕووى  لە   ، فەرهەنگ  ناوەوەى  اليەنى  لە  بێ،  نەوە 

پێويستانەى، كەهەر يەكەيەكى فەرهەنگى بەپێی جۆرى فەرهەنگەكە دەبێ هەيبێت؛ ئەوا فەرهەنگسازی بابەتێكى كارەكييە، بايەخ بە اليەنى  

 دەرەوەى فەرهەنگ دەدات، لە ڕووى هونەريەوە: شێوە، قەبارە، چاپ .... 

وەيە، سەرەتا دەبێ فەرهەنگنوسان لە قۆناغى يەكەم دا، شارەزاييان لە فەرهەنگناس ی هەبێت و بەپێی ئەم زانستەوە مامەڵە  بەم شێ   

لەگەڵ ئەو كەرستە زمانيانە بكەن، كە دەبنە يەكەى فەرهەنگى. ئينجا لە قۆناغى دووەم دا زانس ی فەرهەنگسازی دێتەئارا، كە بەشێوەيەكى  

 هەم دەهێنێ. هونەرى فەرهەنگەكە بەر 

پێی    كە  پيتانەى  ئەو  قەبارەى  و  شێوە  ڕووى  لە  بەتايبەتى  دايە،  فەرهەنگناس ی  خزمەتى  لە  فەرهەنگسازی  بزانرێ،  ئەوە  دەبێ 

يەكەكان...هتد، كە  دا بەكاردەهێنرێ، بۆ ڕونكردنەوەى واتاى  لە فەرهەنگ  چاپدەكرێ، ياخود شێوازى خستنەڕووى ئەو ژمارە و هێمايانەى 

 (     ٦-٢٠٠٩،٥،ێك لەم هونەرانە، كاريگەرى خۆى هەيە، لە گەياندنى زانيارييەكان بە خوێنەر. )میدیا مرادهەر هونەر 

کە   زانیاریانەیە  و  زانست  ئەو  نوێنەری  فەرهەنگ  بۆیە  دەئاخنێ،  فەرهەنگەکەی  لەناو  زانستەکان  پوختەی  و  کورتە  فەرهەنگنووس 

هەر   یاخود  هەیبووە  بووە،فەرهەنگنووسەکە  پەسەند  پێ  نوێنەری    ئەوەندەی  فەرهەنگەکانمان  بڵێین  ناتوانین  بۆیە  تۆمارییانبکات. 

ڕاستەقینەی زمانەکەمانن؛ بەاڵم هەر کاتێک ئەو زانست و زانیاریانەی کە لەناو فەرهەنگەکانمان دادەنرێ، ببنە جێگەی متمانەی خوێنەر، 

لە سەرچاوە )وەک جۆرێک  ئێمەش  فەرهەنگەکانی  کاتە  ئینگلیزییەکان ئەو  فەرهەنگە  هەروەک چۆن  دەکرێ،  لەگەڵ  مامەڵەیان  بنەڕەتی  ی 

 .  (Halliday,2007,24-25) گەیشتونەتە ئەو پلەوپایەیە(

مەبەست لەالیەنی هونەری فەرهەنگ ئەوەیە چۆنیەتی خستنەڕوی ناوەڕۆکی فەرهەنگە چۆنیەتی بەچاپ گەیاندنی کەرستە زمانی و    

ک فەرهەنگە،  الیەنە  نازمانییەکانی  ئەو  لەسەر  کارمان  لێکۆڵینەوەیەدا  لەم  فەرهەنگسازی،  پێیدەوترێ  فەرهەنگ  هونەریەی  الیەنە  ئەم  ە 

 کردووە، بەتایبەتیش لەڕووی هونەری وێنە و چاپ لەناو فەرهەنگ دا. 

 ئەم دوو هونەرە دوو هونەری زۆر وردن و زۆرگرنگیشن لەهەمان کات دا.

هێڵێ  ناتوانرێ  کە  بزانرێ  ئەوە  فەرهەنگنوس ی دەبێ  الیەنەی  دوو  ئەم  فەرهەنگسازی،  و  فەرهەنگناس ی  لەنێوان  بکێشرێ  دابڕاو  کی 

 بەتەواوی لێکیان جیابکەینەوە، ئەم دوو الیەنەی فەرهەنگنوس ی دوو الیەنی تەواوکەرین و دەبێ هاوکات و هاوکاری یەکتر بن.

 ەری  وێنە لە فەرهەنگ دا هون.  ٣. ١

بیرۆکە و زانیارییە گرنگەکانی ژیانیان بە وێنە دەربڕیوە، دواتر بەرەو نوسین ڕۆیشتون. لەم سەردەمەش  لە ڕاستی دا مرۆڤایەتی سەرەتا  

 دا بایەخێکی زۆر دەدرێت بۆ دەستەبەرکردنی وێنە لە فەرهەنگ دا. 

دووەمی  و  زمانی  ڕێگەی  یەکەمیان:  هەیە.  سەرەکی  ڕێگەی  دوو  فەرهەنگییەکان  یەکە  واتای  و  چەمک  ڕونکردنەوەی  ڕێگەی بۆ  ان: 

(. مەبەست لە ڕێگەی زمانی ئەوەیە: کە لە ڕێگەی زمانەوە لێکدانەوە و ڕوونکردنەوە بۆ یەکە  ١٩٩-٢٠٠٨،١٩٢،حمد محمد املعتوق نازمانی)ا

ڕێگەی  فەرهەنگییەکان ئەنجام دەدرێ: بە وشەیەک یا ڕستەیەک یا پێناسەیەک، یاخود بەهێنانەوەی لە ناو دەقێکی ئەدەبی دا. دووەمیان لە  

گەیاندن  بۆ  هۆکارێکە  لە  زیاتر  بەکارهێنانی  هتد.  هێلکاری...  و  نەخشە  وێنە،  نازمانی  ڕێگەی  لە  مەبەستمان  دا  فەرهەنگ  لەناو  کە  ی  نازمانی 

 چەمکی وشە هەستپێکراوەکان بە هزری خوێنەر. 

لەدوای بەاڵم  ڕابردو؛  سەدەی  کۆتایی  تا  دەهاتن  بەرهەم  چاپکراو  بەشێوەی  هەر  بواری    فەرهەنگەکان  لە  گەورانەی  پێشکەوتنە  ئەو 

لەو   ئەوەی  سەرەڕای  سەرهێڵ.  فەرهەنگی  دواتر  و  ئەلیکترۆنی  فەرهەنگی  هێنانی  بەرهەم  بە  دەستکرا  کاتەوە  لەو  ڕویدا،  تەکنەلۆژیاوە 

اون؛ بەاڵم بەگشتی سەردەمەدا هەندێ فەرهەنگی سەرهێڵ وەک ئەلبوومێک وایە، هەمووی کردووە بە وێنە، واتە وێنەکان بەر لە وشەکان در 

 تا ئێستا فەرهەنگەکان گرنگی بە وشە و نوسین دەدەن تاوەکو وێنە. 

هەروەها  گیراو.  یا  بن  سپی. کێشراو  و  یا ڕەش  بن  ڕەنگاوڕەنگ  وێنەی  دەش ێ  بەکاردێن،  ڕوونکردنەوە  بۆ  دا  فەرهەنگ  لە  وێنانەی  ئەو 

 (.١٩٦-١٩٥سەرچاوە:دەش ێ فەرهەنگنووس نەخشە یا شێوەی ئەندازەیی بەکاربێنێ) هەمان 

 مێژووی بەکارهێنانی وێنە . ٤. ١

ک( مردووە و مێژووی  ٨١٧سەرەتای بەکارهێنانی وێنە لەناو فەرهەنگەکان بۆ )قاموس املحیط(ی فەیرۆز ئابادی دەگەڕێنرێتەوە کە لە )

  Orbispictures((  جیهان بە وێنەکراوی:( کاتێک جۆن ئەمۆس کۆمنیس کتێبێکی بەناوی   ١٦٥٧کتێبە ڕێزمانییەکان دەگەڕێتەوە بۆ ساڵی )

قاسمی  )) محمد،  ،(١٩٩١،١٨٦،باڵوکردەوە)علی  هنی  پێشکەوتنی   ١٣١-١٢٩،  ٢٠١٤)حاج  بەهۆی  دا  بیستەم  لەسەدەی  بەگشتی  بەاڵم  ؛   )

 تەکنەلۆژیاوە ئەم هونەرە لە فەرهەنگی زمانەکانی تریش جێبەجێ کرا.   

 گرنگی و بایەخی وێنە. ٥. ١
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بەڵگەی وێنەیی لە ئێستادا زۆر پێویستە و بەکارهێنانیش ی پەڕەیسەندووە، بەجۆرێک هەندێک وێنە پێویست دەکات لەهەندێ  گرنگی  

ئەو   وەک  نابن.  سەرکەوتوو  فێرکارییەکەیان  ئەرکە  لە  لەخۆوەنەگرێ  وێنانە  جۆرە  ئەم  فەرهەنگانە  ئەو  ئەگەر  هەبێ،  هەر  دا  فەرهەنگ 

 یا ئەو فەرهەنگانەی بۆ زانستی پزیشکی، ئەندازیاری، ڕوەکناس ی...هتد دادەنرێن. نی مندااڵن دادەنرێ.فەرهەنگانەی بۆ تەمەنە جیاجیاکا

بگرنەوە. شوێنی  ناتوانن  ڕستە  دەیان  ڕووندەکرێتەوە  وێنەیەک  بە  واتایەی  ئەو  هەندێجار  لەوەدایە  وێنە  بایەخی  و  نمونە   گرنگی  بۆ 

، ئەمە يارمەتيدەرێك دەبێ بۆ ئەوەى  یراوی هەبێى شتەكە چ بۆى بكێشرێ يا وێنەیەكى گوشەیەکی فۆلكلۆرى لە فەرهەنگێک دا، ئەگەر وێنە

گەياندنى   تواناى  هێشتا  ڕستانەش  ئەم  لەوانەیە  كە  لێكبدرێتەوە،  وشەيە  ئەم  واتاى  ڕستە  چەندین  بە  كە  لەوەى  دوربكەوينەوە، 

 مەبەستەكەشيان بەتەواوى نەبێ. 

 خراوەتەڕوو:  دا ە فەرهەنگکە لەو وەک وشەیەکی فۆلکلۆری وەک : ))جۆال(( 

          
و ڕستە باشترە  ))بۆیە هەندێک بڕوایان وایە:    لە وشە  بەرجەستەکردنی دا  و شرۆڤەکردن و    ((لە هەندێک باردا وێنە لە ڕوونکردنەوە 

 (  ٢٠٠٨،١٩٥ ، حمد محمد املعتوق )ا

پێی   بە  بێت  گونجاو  و  پیویست  وێنە  دانانی  دەبێ  واتای  بەگشتی  ڕونکردنەوەی  لە  بگێڕن  باش  ڕۆڵێکی  وێنەکان  فەرهەنگەکە.  جۆری 

 وشەکان. 

 هۆکاری بەکارهێنانی وێنە لەناو فەرهەنگدا:. ٦. ١

لەکاتی پێناسەکردنی یەکەکانی فەرهەنگ لەبەر چەند هۆکارێک)حاج   بەڵگەیەک  فەرهەنگەزمانییەکان پشت بە وێنە دەبەستن وەکو 

 گرنگتریان ئەمانەن: ( کە  ٢٠١٤،١٣٢،هنی محمد 

پێناسە دەکرێن،  .1 کە  ئەو شتانەی  وێنە زمانێکی جیهانییە هەموو خوێنەرێک لێی تێدەگات. هۆکارێکی یارمەتیدەرە بۆ ڕونکردنەوەی 

 ەبەران....لوەک: شێوەکان، ئامێرەکان، گیان

کورتبڕییە، .2 هۆکارێکی  پێویستیمان  وێنە  کە  ئامێرانەی  ئەو  پێناسەکردنی  لەکاتی  ئەو    بەتایبەتی  یا  دورودرێژە،  باسکردنێکی  بە 

 کەرستانەی کە نەماون لە کاتی ئێستادا.

لەبڕی   .3 نوێ  وێنەی  بەاڵم  دەبینێ؛  وریاکەرەوەیەک  ڕۆڵی  مندااڵن  ئاشنابوونی  بۆ  بەتایبەتی  جێبەجێدەکات،  فێرکاری  ئەرکێکی  وێنە 

 پێناسەکردن و چەسپاندنی چەمکەکانە لەهزر دا.  

کە وا لەخوێنەر دەکات بەتەواوی وێنایەکی باش ی ال دروستبێ سەبارەت بەیەکە    ،، بەنمونەی بینراووێنە خوێنەر دەوڵەمەند دەکات .4

 فەرهەنگییەکان.  

 بنەماکانی پەیڕەو کردنی وێنە لەناو فەرهەنگدا: . ٧. ١

 کاتێ فەرهەنگنووس دەیەوێت وێنە لە فەرهەنگەکەی دا بەکاربهێنێت پێویستە ڕەچاوی چەند خاڵێک بکات، لەوانە: 

وێنەکان  .1 و  خوێنەر وشە  چونکە  لەسەر کرابێ،  کاریان  بەپوختی  و  بە وردی  زۆر  فەرهەنگەوە  ناو  دەخرێنە  وێنانەی  ئەو  پێویستە 

ێک ئەم وشەیە ببیستێتەوە دەگەڕێتەوە بۆ ئەو وێنەیەی کە لەمەوبەر ینیویەتی، بۆیە وێنا و  لەناو هزری دا بەیەکەوەی دەبەستێتەوە، هەرجار 

 (.٢٠٠٨،١٩٦،حمد محمد املعتوق تێگەیشتنی لەم وشەیە لەسەر بنەمای ئەو وێنەیەیە کەپێشتر وەریگرتووە بنیات دەنێ)ا

هەنگی پێویستی بە وێنە نییە. تەنیا لەو کاتانە پشت  دەبێ فەرهەنگنووس ئاگاداری ئەوە بێ، کە هەموو وشەیەک یا یەکەیەکی فەر  .2

و   بچوک  تەمەنێکی  بۆ  فەرهەنگانەی  لەو  یاخود  ڕوونبکاتەوە،  یەکەکە  زمانەوە  ڕێگەی  لە  نەتوانێ  فەرهەنگنووس  کە  دەبەسترێ،  وێنە  بە 
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بەپێی پێویستی دیاریکراو دانراوە، وەک: سەرەتای منداڵی یاخود بەپێی قۆناغەکانی خوێندن. یا بەپێی جۆری فەره ەنگەکە، بۆیە لەم بارانەدا 

 پەنا دەبرێتە بەر بە وێنە.  

ڕوونکردنەوەی:   .3 بۆ  زۆری  بە  فەرهەنگەوە  ناو  دەخرێنە  کە  وێنانەی  گیان  ))ئەو  کەسایەتی...  لڕوەک،  کەلوپەل،  واتە  کە  ((ەبەر، 

جێک شتەکان بینراوبن. نەک بە خەیااڵوی وێنەی بۆی  بەگشتی هەر شتێک کە لە ڕێگەی زمانەوە نەتوانرێ واتا یا چەمکەکەی بپێکرێ، بەمەر 

دەبینرێ. دا  فەرهەنگ  لەهەندێ  وەک  هەر  بەو    بچنرێ.  ئاشنابکرێت،  خوێنەر  کە  ئەوەبێ  بۆ  وێنە  هێنانەوەی  لە  مەبەست  ڕوەک،   ))یا 

 بن بە بەشێک لە ڕابردوو. یا ئەوەتا بوو  انەی کە زۆر دەگمەنە لە ژیانی ڕۆژانەی دا بەرچاوی بکەوێ، ((ەبەر، کەلوپەل... لگیان

بۆی   .4 کە  لەوەی  پێدەدا،  ترت  بیرۆکەیەکی  وێنەکە  دا  فەرهەنگ  هەندێ  لە  کە  دانراوە.  بۆی  کە  بنوێنن  ئەو وشەیە  وێنەکان  دەبێ 

 دانراوە. وەک ئەوەی لەم وێنانە دا دەبینرێ. 
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چەمکێک یا بیرۆکەیەک هەڵبگرێ. وەک ئەوەی لەم وێنانە  دەبێ وێنەکان تایبەت بن، تەنیا بیرۆکەیەک لەخۆوەبگرن. نەک زیاتر لە  .5

 دا تێبینی دەکرێ:

         

 
 

 

 
 

 

ئەو   .6 نەگاتە  بەمەرجێک  بکرێتەوە،  بچووک  بکرێت  تا  واتە  فەرهەنگەکە،  لەناو  داگیرنەکات  زۆر  قەبارەیەکی  وێنەیەک  هەر  دەبێ 

 ڕێژەیەی نەتوانرێ سوودی لێوەربگیرێ.

 نەڕووی وێنەکان وەک ئەمەی لەم وێنەیەدا دەبینرێ:زیادەڕەوی نەکردن لەخست .7
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 مەگەر مەبەستێک یا ئامانجێکی لەدواوە بێ،ئەو کاتە وا پێویست بکات لەچەند ئاڕاستەیەکەوە شتەکە بخرێتەڕوو،  وەک ئەمە:  

 
 

 شوێنی وێنەکە نزیک بێ لەو وشەیەی کە بۆی دانراوە. نەک خوێنەر بەدوای دابگەڕێ.   .8
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دا   .9 شوێن  یەک  لە  وێنەکەی  و  تاکە وشەیەک  هەر  بەجێدەهێڵێ.بەیەکەوەهاتنی  خوێنەر  بەسەر  درێژخایەنتر  نەک    کاریگەرییەکی 

ند  کۆبکرێنەوە، جیابکرێنەوە و دووربن لەو شرۆڤە و لێکدانەوەیەی هەیانە لەناو فەرهەنگ دا. ئەم شێوازە لە تایبەت کردنی الپەڕەیەک یا چە

سوود دا  شوێن  یەک  لە  وێنە  چەندین  خزاندنی  وێنەکان،  بۆ  دا  لەفەرهەنگ  لەم  الپەڕەیەک  ئەوەی  ناگەیەنێ؛وەک  خوێنەر  بە  ئەوتۆ  ێکی 

 فەرهەنگانە دا ئەنجام دراوە: 
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بێ وێنەکان ڕوون و دیار بن، جا گیراو بن یا کێشراو. خەت و خاڵ و سێبەری وێنەکان ، لێڵی و خەوش ی لەسەر نەبێ؛ بۆئەوەی  دە. ١٠

وێنەکان بەتەواوی ئەو مەبەستە بپێکن کە بۆی دانراوە. ئەگەر وێنەکان بەو شێوەیە نەبن کە باسمانکرد، نەک تەنیا بێ سوود دەبێ،  

 ڵ دەکات، بۆ لێکدانەوە و تێگەیشتن لە وێنەکە.   بەڵکو هزری خوێنەریش سەرقا
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. ڕێژەی بەکارهێنانی وێنە لەناو فەرهەنگ دا لەگەڵ تەمەن پێچەوانە دەبێتەوە، تا منداڵ بچووکتر بێ ،وێنەی زیاتری بۆ دەستەبەر  ١١

 دەکرێ. تا لەڕووی تەمەنەوە گەورەتر بێ، ڕێژەی وێنەکان کەم دەکرێتەوە.  

 کاریگەرییە باشەکانی وێنە:. ٨. ١

 ەو وشانەی کە وێنەیان هەیە: لەکاریگەرییە باشەکانی وێنە ئەوەیە ئ

حمد  خولیای خوێنەر دەجولێنێ بۆ گەڕان لەناو فەرهەنگ دا، بەمە خوێنەر توش ی بێزاری نابێ چێژوەردەگرێ لە گەڕانەکەی دا. )ا .1

 (.٢٠٠٨،١٩٦،محمد املعتوق 

 (    ٢٠١٤،١٣٣،لە ڕێگەی وێنەوە بەباش ی و بەوردی ئاشنای جۆرە جیاوازەکانی پۆلێک دەبین. )حاج هنی محمد  .2

 وێنەکان دەبنە هۆى زیادکردنی زانست و شارەزایی خوێنەر.   .3

 خوێنەر  بۆ ماوەیەکی درێژتر ئەو یەکە و زانیارییەکانی لە یادگەیدا دەمێنێتەوە، کە وێنەیان هەبووە. .4

 خوێنەران زوو تێدەگەن لە چەمکی ئەو وشەیە و ئەو بابەتانەی کە پەیوەندیان بەو وشەیەوە هەیە.  .5

 کاریگەرییە نەرێیەکانی وێنە:. ٩. ١

 لەکاریگەرییە نەرێیەکانی وێنە لەناو فەرهەنگ دا، دەکرێ، لەم چەندخاڵەدا کۆبکرێنەوە: 

زۆری هێنانەوەی بەڵگەی وێنەیی لەناو فەرهەنگی چاپکراو دا خوێنەر واگوماندەبات بە مەبەستی بازرگانی کردنە بەفەرهەنگەکە:   .1

 خوێنەر دوور دەکەوێتەوە لەم جۆرە فەرهەنگانە. سەرنجڕاکێشانی خوێنەرە، بەمە 

 زۆری وێنە الی تازەپێگەیشتووێک هەندێجار لێکچوون و تێکەڵی لەچەمکەکان دروستدەکات.  .2

کاتی   .3 لە  خوێنەر  و  دەکات  زیاد  فەرهەنگەکە  قەبارەی  و  کێش  بەمە  فەرهەنگێکەوە  ناو  دەخرێنە  وێنە  لە  زۆر  ژمارەیەکی  کاتێک 

بەکارهێنانی   و  دەبێ)اهەڵگرتن  بێزاری  توش ی  گەورە  قەبارەی  و  زۆر  املعتوق کێش ی  محمد  فەرهەنگی  ٢٠٠٨،١٩٧،حمد  لە  تەنانەت   ..)

 سەرهێڵیش کاتێک دادەبەزێنرێ شوێنێکی زیاتر داگیردەکات.

ڕەشبینی  .4 توڕەیی،  ڕەنگدانەوەی  ڕەش  ڕەنگی  چونکە  دەگەیەنێ؛  خوێنەر  بە  دەرونی  زیانی  سپی  و  ڕەش  تەنیا  وێنەی  ،  بەکارهێنانی 

 (    ٢٠١٤،١٣٥،تاریکی، خەمۆکییە... )حاج هنی محمد 

ئەو فەرهەنگانەی ژمارەیەکی زۆر لە وێنە _ بەتایبەتی ڕەنگاوڕەنگ_ لەخۆوەدەگرن تێچوونی زۆرترە، چونکە دەبێ لەسەر کاغەزی   .5

 بەڕێژەیەکی کەم خەڵک ئاشنای دەبن. تایبەت چاپبکرێ. دواتر کە دەکەوێتە بازاڕەوە نرخەکەی گران دەبێت و لەئەنجام دا کەمتر باڵو دەبێ و 
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هەر   .6 دەبات، کە  ئەوە  بەرەو  خوێنەرانە  جۆرە  ئەو  تازەپێگەیشتوو.  خوێنەری  لەسەر  هەیە  خراپی  کاریگەرییەکی  وێنە  ڕێژەی  زۆری 

خەریکی سەیرکردن، هەڵدانەوەی الپەڕەکان بن و چێژوەرگرتن بن لە وێنەکان، لەبڕی ئەوەی بگەڕێنەوە بۆ ئەو مەبەست و وشانەی کە ئەو  

 (   ١٣٣ەمان سەرچاوە،وێنانەی بۆ دانراوە. )ه

 دا  فەرهەنگلە  هونەری چاپ. ٢

 چاپکردنی فەرهەنگ . ١. ٢

شێوەی   بە  هەر  ماوەیەک  بۆ  فەرهەنگنووس ی  چاپەمەنی،  دانانی  مێژوی  لە  کۆنترە  فەرهەنگ  نوسینی  مێژوی  گشتی  شێوەیەکی  بە 

( ساڵی  لە  دواتر  بووە،  بەدواوە١٤٥٤دەستنوس ی  دەرکەوتنی    -(  دوای  چاپواتە  لەچ  -ئامێری  نوسینێک  هەمو  درا  نێو  هەوڵ  لە  بدرێ،  اپ 

 ؛ بەاڵم بەهۆی پێشکەوتنە خێراکان لە ئامێری چاپ و چاپەمەنیەکان دا، بۆنمونە: ئەوانەش فەرهەنگ 

 ( چاپی خاڵدار دەرکەوت. ١٩٦٤لە ساڵی )

 (چاپی لەیزەری. ١٩٦٩لە ساڵی)

 (چاپی گەرمکەری.١٩٧٢لە ساڵی )

 ر پڕژێن.(چاپی حیب١٩٨٤لە ساڵی )

 (چاپی ژمارەیی.١٩٩٣لە ساڵی)

 .(ar.m.wikipedia.org/wiki ) (چاپی س ێ ڕویی٢٠٠٣لە ساڵی)

 ش هەبوو. فەرهەنگنووسی لە هەمان کات دا ڕەنگدانەوەی لەسەر  بەم هۆیەوە هونەری چاپیش پێشکەوتنی گەورەی بەخۆیەوە بینی. 

هەرچەندە دانان و داڕشتنی فەرهەنگ لەڕووی ناوەڕۆکەوە مەزن بێ، بەچاپ گەیاندنیش ی بەباشترین شێوە کارێکی مەزنی ترە. ئێمە با  

 فەرهەنگی بەپێز و ڕەوان دابنێین؛ بەاڵم کە چاپکردنی کەموکووڕی تێکەوت، ئەم فەرهەنگە کەمتر باڵو دەبێ و خوێنەران لێی دەکشێنەوە.هەر 

یەکەمیان: ئەو کاغەزەی فەرهەنگەکەی پێ چاپدەکرێ، دووەمیان: چۆنیەتی  لەکاتی چاپ  کردنی فەرهەنگ دەبێ دوو شت ڕەچاوبکرێ 

 چاپکردنی ناوەڕۆکی فەرهەنگەکەیە. 

دایناوە،  کە  فەرهەنگەی  ئەو  بزانێ،  دەبێ  فەرهەنگنووس  بەاڵم  چاپەمەنییەکانە؛  کاری  کاغەز  بەکارهێنانی  و  هەڵبژاردن  هەرچەندە 

 بە چ جۆرە کاغەزێكە بۆی بەکاربهێنرێ. بۆ نمونە:   پێویستی

کاغەزی زەرد یا بۆر بۆ ئەو فەرهەنگانەی کە وێنەیان تێدا نییە، یا ئەگەر هەشبێ لە جۆری کێشراوە بەدەست یا بە ڕەش و سپی گیراوە. 

 دا خۆڕاگرە لەگەڵ زۆر بەکارهێنان دا.  ( لەگەڵ ئەوەش ٢٠٠٨،٢٠٢،حمد محمد املعتوق لەسەرێکی ترەوە ))چاوی خوێنەر ماندوو ناکات(( )ا 

تێدایە،   وێنەیان  کە  بەکاردێ  فەرهەنگانە  ئەو  بۆ  سپی  و  سفت  بەجوانی  چونکە  کاغەزی  وێنەکان  و  بێ  تۆکمە  کاغەزەکەی  دەبێ 

 ی شێواوی نەبووبن.   وێنەکان توش هەروەها لەسەریان دەربکەوێ، ڕەنگەکانی نەپڕژێت بەم الو بەو ال دا یا لە الیەکەی تری دا ڕەنگ بداتەوە. 
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پەڕەکانی نابێ ئەوەندە تەنک بێ،ئەگەر شتێک لە دیوێک نوسرابێ یا وێنەیەک هەبێ،لە دیوەکەی تری دا دیاربێ. هەندێ فەرهەنگ هەن  

 زۆر لەوەش تەنکترن بە ڕێژەیەک نەک هی دیوەکەی تر؛ بەڵکو هی پەڕەکەی تریش لێتەوە دیارە:

 

 
 

 دەبێ قەبارەی پیت و قەبارەی الپەڕەکانی لەگەڵ جۆری فەرهەنگەکە گونجاوبێ. 

 هونەرەکانی چاپ:. ٢. ٢

چۆنییەتی سودوەرگرتن لە بەکارهێنانی ئەم هونەرانەی چاپ لەکاتی نوسینەوە و چاپکردنی فەرهەنگ دا. بەگشتی دەبنە بنەمایەک بۆ  

 زیاتر بە خوێنەر. وەک لێرەدا ئاماژەمان پێکردوە: سەرکەوتنی فەرهەنگ و گەیاندنی سوودێکی 
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شتێکە  .1 ئەمە  کە  تیانەبێ،  ڕێنووس ی  هەڵەی  فەرهەنگ  نابێ  کە  نییە،  الیەنە  ئەو  تەنیا  ڕێنووس  لە  مەبەستمان  دا  لێرە  ڕێنووس: 

سەرچاوەیە ئەو  فەرهەنگ  چونکە  ڕێنووس ی،  هەڵەیەکی  هەموو  لە  بێ  دوور  فەرهەنگ  دەبێ  کە  نییە،  گفتوگۆ  کە    جێگەی  یە،  مرجع(   (

 خوێنەرانی زگماک و بیانی بۆی دەگەڕێنەوە. 

بەڵکو لێرەدا مەبەستمان لە ڕێنووس ئەو شێوە نووسینانەیە، کە هەڵدەبژێردرێن و بۆ چاپکردنی فەرهەنگ بەکاردەهێنرێن، نابێ لەو  

ئ و نەناسینەوەی پیتەکان، لە  تێکەڵ کردن  ئەم جۆرە دەبێتە هۆی  تەختە،  و  ەنجام دا بەهەڵە تێگەیشتن دێنێتەئارا الی  جۆرەبێ، کە ورد 

پێچەوانەوە باش ی بەاڵم بە  و    خوێنەر، یاخود خوێنەر توش ی ڕاڕایی دەکات، یاخود پیتەکان درێژ بووبێتەوە کە دەبێتە زیاد بوونی الپەڕەکان؛ 

لە بەماندوویی  نەکردن  هەست  و  فەرهەنگەوە  خوێنەر  هۆگربوونی  دەبێتە  چاپکردنەکەی  شێوەی  و  فەرهەنگ  جوانی  لەناو  گەڕانی  کاتی 

 ( ٢٠٠دا.)هەمان سەرچاوە،

وردی و درشتی: لە هەندێ فەرهەنگ دا. ڕێنوسێكى ئاسان و نافەرمى بەكاردەهێنرێت، بۆ نمونە بەپيتی ورد و درشت نوسراوە، بەم   .2

،    empirical (Halliday,2007,9)) بەرامبەر بە    (ep-PIR-ik-uhl يا  emphasis) بەرامبەر بە  (EM-fas-is شێوەيە:

وشەى   سەرەكی  هێزى  بڕگەيە  ئەو   ئەوەيە،  نيشانەى  درشتەكانيش  پيتە  جياكراوەتەوە،  وشەيەك  بڕگەكانى  تەقەڵ)ــ(  بەهۆى  كە 

ڕێنوسەكەوە   لەڕێگەى  كەواتە  كەوتوەتەسەر.  وشەیان  الوەكی  هێزى  بڕگانە  ئەو   ئەوەن،  نيشانەى  وردەكانيش  پيتە  بەاڵم  دەكەوێتەسەر؛ 

 راوە.زانيارى زمانى د

بۆشایی  .3 هۆکار  بەبێ  بەشێوەیەک  بکات،  ستوونەکان  و  دێر  و  وشە  نێوان  بۆشایی  ڕەچاوی  فەرهەنگنووس  دەبێ  بۆشایی: 

 جێنەهێڵێ.بۆشاییەکان زۆر گەورە نەبن، بەڵکو بەپێی پێویست بن، هەر وەک لە هەندێ فەرهەنگ دا پەیڕەوکراوە. 

بەدوو بەرگ باڵو بوویەوە؛ بەاڵم لە چاپی سێیەمی دا توانیان بیکەن  لە چاپی دووەمی دا    WEBSTERفەرهەنگێکی وەک وێبستەر  

کردوە زۆرەکانیان  بۆشاییە  و  پەراوێز  دەسکاری  دەگەڕێتەوە،  ئەوە  بۆ  هۆکارەکان  لە  یەکێک  کە  بەرگ،   Herbert).بەیەک 

Morton,1995, 38)  
ژمارە یا ژمارەپێدان: ژمارەپێدان بە دوو شێوە لەناو فەرهەنگ دا دێت: یەکەم، ئەگەر وشەی هاوبێژ  هەبێت. ئەوا لەژێر یەکترەوە   .4

ش  ژمارەیان پێدەدرێ، جا هەندێجار بەهۆی جیاوازی بەشە ئاخاوتنە کاتێ ژمارەیان لەژێر یەکترەوە پێدەدرێ ، شێوازی دانانی ژمارەکەش یا پێ

 نگییەکە دادەنرێ یاخود لە دوای  وەک ئەمانە:  یەکە فەرهە



( کانییەر ەگیو کار  یوندەیپ-یو فارس  یکورد یبەدەزمان و ئ)  یکورد یبەدەزمان و ئ یتڵەو ەودێن یانس ڕ نفۆ ک مێیەس       

العالقة واملؤثرات اللغة واألدب الكوردي والفارس ي )برنامج املؤتمر الدولي الثالث للغة واألدب الكوردي    

 (راتی تعامل نو تاث -یو فارس  یکورد اتی)زبان و ادب)   یکورد اتیزبان و ادب یامللل نیب شیهما نیسوم

 

 

15 Third International Conference of Kurdish Language and Literature 

(Kurdish and Persian Language and Literature- Interaction and Effects) 

 

 
 یا بەهۆی دووری واتای یەکە فەرهەنگییەکانەوە ، لەژێر یەکترەوە ژمارەیان پێدەدرێ، وەک ئەمە: 

ــ  ئاوكردن  ــ  1  ،   دايپۆشە  و  ئاوكە  نانەكە  ::  بونەوەيان.  خاو  و  بونەوە  نەرم  بۆ  ،...(  توتن  ،  نان  )  شت  هەندێ  لە  ئاو  ڕشاندنى  متـ.(  مصتـ.   )  ـ

  دايدەگرن. ئيمشەو ئاوكردوە توتنەكەيان

ــ  ئاوكردن   ــ  2  هەر   كە  جۆرێ  بە  ،   تر  هۆى  يا  نەخۆش ی  لەبەر  چاو  كردنى  مێسكفر   ـــ   2  .  بريناندا  و  كوان  لە  زنچكاو  پەيدابونى  ـــ1  (   .   ال  .   مصتـ  )  ـ

 )1( خوار نەيەتە ڕومەتا بە گريان فرمێسكى وەك و بمێنێ قەتيس چاوا لە
 ( ٨٩،١٣٦٧زەبيحى، )عەبدورەحمانى.

   :ئەمەبەاڵم ئەگەر وشەی فرەواتا هەبێت، ئەوا هەر لەبەرامبەری دا واتاکانی بەدوای یەکدا ژمارەیان پێدەدرێ. وەک 

 
  (تێنەپەڕ)ال . : الزم (. تێپەڕ)متـ .: متعدى   (كدراو ێ ى لگ او چ  )و ەاڵ رى تَيكەصدەم :مصتـ .     )1 (
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 بەم جۆرە فەرهەنگنووس بەشێوەیەکی کارەکی خوێنەر ئاگاداردەکاتەوە لەو هاوبێژ و فرەواتایانەی لە فەرهەنگ داهەن.

 کورتبڕی : ئەمەش بەچەند ڕێگەیەک ئەنجام دەدرێ:   .4

الدین   )حسام  دا  فەرهەنگ  لەناو  هەیە  هێما  هەندێک  هێما:  بەکارهێنانی  ڕێگەی  لە   : کە  ٢٠١٦،١٠٤،تاوریریتیەکەم   ،  )

خوازە، ئیدیەم،  ))فەرهەنگنووسەکان لە پێشەکی دا ئاماژەی پێدەدەن، بۆ چەند مەبەستێک لەناو فەرهەنگەکان دا بەکاریدێنن، لەوانە بۆ:  

کەمتری پێویستە، جگە لەوەی کە  دژواتاکان...(( لە بریتی ئەوەی ئەم وشانە بنوسرینەوە، بە تاکە هێمایەک دەنوێنرێ. کە هەم کات و شوێنی  

 هێما زووتر تێبینی دەکرێ. 

       
 هەروەک لە هەندێک فەرهەنگ دا پەیڕەوکراوە.بۆ نمونە:   

 لە هەندێک فەرهەنگ دا نوسینی س ێ خاڵ بەم شێوەیە   ...   بەواتای ئەوە دێت، کە وشەیەک الدراوە. 

                               کە وشەکە دوبارەیە. بەواتای ئەوە دێت،   یاخود ئەم نیشانەیە  

بەتەواوی   کتێبەکە  ناوی  لەم ڕێگەیە وەرگرتنی پیتی یەکەم و دووەمی ناوی کتێبەکانە، لە بڕی  بەکارهێنانی دوو پیت: مەبەست  دووەم 

 بنوسرێتەوە.

 کە ئەو دەقەی لێوەرگیراوە. سێیەم ڕێگا بەکارهێنانی نازناو: لەم ڕێگەیەدا تەنیا نازناوی نوسەرەکە دەنوسرێ، 

فەرهەنگنووس  .5 باش ی  هاوکارییەکی  خاڵبەندی  هەیە.  خۆی  بایەخی  و  گرنگی  فەرهەنگ  ناو  بۆ  خاڵبەندی  بەکارهێنانی  خاڵبەندی: 

و   دروستی  بە  فەرهەنگنووس  پێویستە  دەیخاتەڕوو.  دا  فەرهەنگەکەی  لەناو  کە  لێکدانەوانەی  و  شرۆڤە  و  وشە  ئەو  نێوان  لە  دەکات 

 شارەزایانە خاڵبەندی بەکاربخات. 

ڕێگەی  ل لە  دەكەنەوە  جيا  بۆ  لەيەكتری  لێكدراو  يا  داڕێژراو  وشەى  بەشەكانى  بەكاردێت.  مندااڵن  بۆ  كە  فەرهەنگ،  هەندێك  ە 

 خاڵبەندییەوە، هەر وەك لە زمانى ئينگلیزى ئەمە پەيڕەو كراوە، بەتايبەتى لە هەندێ فەرهەنگی مندااڵن دا. 
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ڕوونکەرە .6 ڕستەی  بۆ  تەنیا  هونەرە  ئەم  الر:  یەکەیەکی  نووسینی  یا  وشەیەک  کاتێک  دا،  ئینگلیزییەکان  لەفەرهەنگە  بەکاردێت  وە 

بۆ  فەرهەنگی پێویستی بە ڕستەیەکە تێیدا بهێنرێتەوە لەناو فەرهەنگەکەدا. بەم جۆرە خوێنەر دەتوانێ جیاکاری بکات: لە نێوان ئەو ڕستانەی  

 ڕوونکردنەوەن و  ئەو ڕستانەش ی شرۆڤە و لێکدانەوەی ناو فەرهەنگن.

 

 
 

 

 

 

 

بارێک دا نەبێ. کە   .7 نووسینەوەی هەموو ناواخنی فەرهەنگەکە بەکاردێت، جگە لە چەند  بۆ  ڕەش ی ئاسایی: ئەم هونەرە دەتوانرێ 

 خاڵەکانی تر دەیانگرێتەوە.  

 دەرخستنی یەکە فەرهەنگیەکان : ئەمەش بە چوار شێوە دەبینرێ لە فەرهەنگەکان دا:  .8

لە  بەکارهێنانی ئەم هونەرە  بە    یەکەم: ڕەش ی تێر:  و سپی دا تەنیا بۆ لێکسیمەکان بەکاردێ. بۆ ئەوەی خوێنەر بەخێرایی و  چاپی ڕەش 

و   کوردییەکان  فەرهەنگە  لەزۆربەی  ئەمە  بکاتەوە.  جیا  فەرهەنگەکە  ناواخنی  تری  نوسینەکانی  لە  لێکسیمەکان  و  بکات  تێبینیان  ئاسانی 

 فەرهەنگی زمانانی تریش ڕەچاوکراوە.  

واتە هەمان ئەرکی ڕەش ی   ارهێنانی یەکێک لەم دوو ڕەنگە لە چاپی ڕەنگاوڕەنگ دا بۆ لێکسیمەکان بەکاردێ.دووەم: سوور یا شین: بەک

 هەروەک لە هەندێ فەرهەنگی کوردی دا پەیڕەوکراوە. تێری هەیە، کە بەگشتی ڕەنگی سوور بەکاردێ،
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سوور  ڕەنگی  بەکارهێنانی  مەبەست.  هەمان  بۆ  بەکاردێ  شین  ڕەنگی  جاریش  ڕووی   هەندێک  لە  تێر،  ڕەش ی  بڕی  لە  شین  هونەریەوە    و 

بێگومان  خەرجییەوە  لەڕووی  بەاڵم  دادەگرێ؛  زیاتر  شوێنێکی  تێر  ڕەش ی  دا  بەرامبەر  لە  داگیردەکات.  کەمتر  شوێنێکی  چونکە  پەسەندترە؛ 

 بەکارهێنانی چاپی ڕەش و سپی هەرزانترە لە چاپی ڕەنگاوڕەنگ. 

،  زەق کردنەوەی یەکە فەرهەنگیەکان  ەرهەنگ دا جگە لەوەی ڕەنگی ڕەش ی تێر بەکاردێنن بۆ سێیەم : قەبارە گەورەکردن: لە هەندێک ف

 قەبارەکەش ی گەورەدەکەن هەر بۆ جەخت کردنێکی زیاتر لەهەمان ئامانج.   

دەرەوەی   هێنانە  واتە  پیت،  دوو  یا  پیتێک  ئەندازەی  بە  لێکسیمەکان  پێشخستنی  لە  بریتییە  هونەرە  ئەم  پێشخستن:  چوارەم: 

 لێکسیمەکان لەستوونەکانی سەرتاپای الپەڕەکانی فەرهەنگەکە. بەمەبەستی زوو تێبینی کردنی لەالیەن خوێنەرەوە.

 
دەنوسرێن.    .9 فەرهەنگەکان   الپەڕە  سەرەوەی  بەش ی  چەپی  یا  ڕاست  لەالی  کە  فەرهەنگییە  یەکە  دوو  ئەو  فەرهەنگی:  دەروازەی 

لێکدانەوەی ئەو یەکەوە دەستپێدەکات مەبەست لە دووەم یەکەش ئەوەیە کە ئەو الپەڕەیە   مەبەست یەکەم یەکە ئەوەیە کە ئەو الپەڕەیە لە 

بە   تەنیا  دادەگەڕێت.  بەدوای  بەو وشەیەی  بگات  بەخێرایی  خوێنەر  کە  ئەوەیە  بۆ  هونەرەش  ئەم  دێت.  کۆتایی  یەکەوە  ئەو  لێکدانەوەی  لە 

 تێبینی کردنی سەرەوەی الپەڕەکان. 
 



( کانییەر ەگیو کار  یوندەیپ-یو فارس  یکورد یبەدەزمان و ئ)  یکورد یبەدەزمان و ئ یتڵەو ەودێن یانس ڕ نفۆ ک مێیەس       

العالقة واملؤثرات اللغة واألدب الكوردي والفارس ي )برنامج املؤتمر الدولي الثالث للغة واألدب الكوردي    

 (راتی تعامل نو تاث -یو فارس  یکورد اتی)زبان و ادب)   یکورد اتیزبان و ادب یامللل نیب شیهما نیسوم

 

 

19 Third International Conference of Kurdish Language and Literature 

(Kurdish and Persian Language and Literature- Interaction and Effects) 

 

 
ڕیزبەندیڕیزبەندی:   .10 ڕێبازەکانی  جۆرەکانی  لە  جۆرێک  پێی  بە  فەرهەنگییەکانە  یەکە  ڕێکخستنی  ڕیزبەندی  لە  )ابراهيم  مەبەست 

، کە بەگشتی ڕێبازی ئەلفوبێ پەیڕەودەکرێ، هەر فەرهەنگنووسێکیش بە  (32،  1984(،)محمد عبدالحفيظ العريان،36-35،  ٢٠٠٥صبيح و،

ئەمە   خۆی  زمانەکەی  ئەلفوبێ  یەکترەوە  پێی  لەژێر  یەکەمیان  پیتی  بەپێی  سەرەتا  فەرهەنگییەکان  یەکە  دا  ڕیزبەندییە  لەم  دەدات.  ئەنجام 

دەکرێن، بەراورد  یەکتری  لەگەڵ  و  دەکرێ  سێیەم...  و  دووەم  پیتی  ڕەچاوی  دواتر  لە    ڕیزدەکرێن  فەرهەنگییەکان  یەکە  تر  جارێکی  ئەوەی  بۆ 

 ناوخۆیان دا ڕیزبکرێنەوە.  

قەبارەی پیتەکان گونجاو بێ، بە پێی تەمەنەکان. بۆ نمونە:  بۆ تەمەنی مندااڵن دەبێ، جەخت لەسەر گەورەیی و  شێوە و ڕەنگ و   .11

 سەرنجڕاکێشانی پیتەکان بکرێ.  

هەندێ   کە  دەگەڕێتەوە،  ئەوە  بۆ  ئەمە  دەکرێ،  تێبینی  الدانێک  هەندێجار  بەاڵم  ئەلفوبێیە؛  ڕیزبەندی  گشتییەکەی  هێڵە  ئەمە 

ئەو یاخود   فەرهەنگنووس  بەشدارن،  زمانەکە  تری  پێکهاتەی  چەندین  لەسەرەتای  واتە  زمانەکە،  لە  چاالکن  زۆر  فەرهەنگییانەی،  یەکە 

  چەندین ڕێژەی ناوێزەیان هەیە. بۆیە لەبەر بوونی ئەم جۆرە پەیوەندییە، فەرهەنگنووسەکە هەوڵدەدات هەموو ئەو پێکهاتە و ڕێژانە لە یەک 

 دا و لەهەمان کات دا ڕەچاوی ڕیزبەندی ئەلفوبێی بەشە دوەمەکان لەگەڵ یەکتری دا دەکرێن .   شوێن دا کۆبکاتەوە بەدوای یەک

 کاریگەرییە ئەرێیەکانی چاپ لەناو فەرهەنگ دا: . ٣. ٢

 لەو کاریگەرییە ئەرێیانەی چاپ لەناو فەرهەنگ دا بەسەر خوێنەر دا بەجێیدێڵێ، دەتوانرێ لەچەند خاڵێک دا بخرێتەڕوو: 

ئە .1 ڕێگەی  واتاسازی،لە  چەمکی  کۆمەڵێ  بە  دەبێت،  ئاشنا  کارەکی  بەشێوەیەکی  خوێنەر  چاپەوە  نیشانانەی  و  هێما  ئەگەر    م 

لە دەرخستنی بوو بەشێوەیەکی تیۆریش شارەزایی لێیان نە )فرەواتا، هاوبێژی، ئیدیەم...(، کەواتە ئەم الیەنە هونەرییە ڕۆڵی دەبێ  بێ، لەوانە: 

 تایبەتمەندی زمانی. 

 م هونەرانەی چاپەوە خوێنەر کاتێکی زۆری بۆ دەگەڕێتەوە، لە کاتی گەڕانی بەناو فەرهەنگ دا. لە ڕێگەی ئە  .2

 باش ی و جوانی هونەرەکانی چاپ سەرنجی خوێنەر زیاتر ڕادەکێش ێ، خوێنەر هەست بە ماندوبوون ناکات.   .3

 کاریگەرییە نەرێیەکانی چاپ لەناو فەرهەنگ دا: . ٤. ٢

دەتوانرێ  لەکاریگەرییە   نەکرابێ،  هونەرەپەیڕەو  ئەم  بەباش ی  یا  بێ،  خراپ  فەرهەنگ  چاپی  کاتێک  خوێنەر  لەسەر  چاپ  نەرێیەکانی 

 لەچەند خاڵێک دا نیشان بدرێت: 

 بە فیڕۆچوونی کاتی خوێنەر.  .1

 خوێنەر توش ی ماندووبوونێکی زیاتر دەکات، هەندێجاریش توش ی دڵەڕاوكێی دەکات. .2

 یاری زمانی.بێبەشبوونی خوێنەر لە زۆر زان .3
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 دەرنەکەوتن و جیانەبونەوەی هەندێ بابەت و بیرۆکە.  .4

 هونەری وێنە و چاپ لە فەرهەنگ دا . ٥. ٢

پێشوو دا خرانەڕوو. ماوەتەوە بڵێین ئەم دوو   بابەتەکانی  کاریگەرییەکانی هەر یەکە لەو دوو هونەرە لە  بنەما و  و  دوای ئەوەی گرنگی 

 ان دەکاتەوە. هونەرە چی کۆیان دەکاتەوە و چیشە جیای

 ئەوەی ئەم دوو هونەرە کۆدەکاتەوە: 

ڕووی   لە  فەرهەنگەکەی  ڕەشنووس ی   فەرهەنگنووس  کە  دەستپێدەکەن،  و  دێن  ئەوە  دوای  کارێکن  یا  هونەرێکن  ئەوانە  ئەوەیە 

ی دا، پێشنیاز یا ئاماژە تیۆرییەوە ئامادە کردبێت، واتە بەپێی بنەماکانی فەرهەنگناس ی؛ بەاڵم وا باشترە فەرهەنگنووس خۆی لەڕەشنووسەکە

پێویستیدابنێ،   بۆ  بەجێبهێڵێ،  شوێنێک  جا   یا  بکات.  دیاری  لێماکان  و  لێکسیم  خۆی  دا  لەڕەشنووسەکەی  هەروەها  شوێنەدا.  لەم  وێنە 

هاوبێژەکان دابنێ، لەڕێگەی هێڵ لەژێردانان بێ، یا نوسینی بێ بەڕەنگێکی جیاوازتر، یا ڕەنگ پیاکێشان بێ. جگە لەوەی خۆی ژمارە بۆ فرەواتا و  

 هێماکانیش بەکاربێنێ. دوای ئەوە ئەو هونەرانەی تر دەکەونەسەر ئەو شوێن و ئەو کەسەی کە ئەو فەرهەنگە بەکۆمپیتەر دەنوسێتەوە. 

 ئەوەی ئەم دوو هونەرەش جیا دەکاتەوە ئەوەیە:  

ە هەیە گیراوە، واتە لە واقیع وەرگیراوە، یا بە  هەموو وێنەیەک ناتوانرێ لەڕێگەی ئامێری کۆمپیتەرەوە بەرهەم بهێنرێ، چونکە وێن -

 دەست کێشراوە؛ بەاڵم هونەری چاپ تەنیا لەڕێگەی ئامێری کۆمپیتەرەوە ئەنجام دەدرێ.  

هونەرەکانی چاپ لەسەرتاپای فەرهەنگەکە پەیڕەو دەکرێ؛ بەاڵم هونەری وێنە بەم شێوەیە نییە، چونکە بەپێی پێویستی تەمەن و   -

 اوەوەی فەرهەنگەکە دەردەکەوێت.  جۆری  فەرهەنگ لەن

 ئەنجامی لێکۆڵینەوەکە: 

 دەرکەوتنی کۆمەڵێ بنەما بۆ هونەری وێنە و چاپ لە فەرهەنگ. .1

 بە جێهێشتنی کۆمەڵێ کاریگەری ئەرێنی و نەرێنی ئەم دوو هونەرە بەسەر خوێنەر.  .2

زیاتر   .3 خوێنەر  دا  فەرهەنگ  لە  هونەرییە  الیەنە  دوو  بەم  بایەخدان  بە  بە  هەست  کەمتر  و  زیاتر  چێژێکی  دەبێ،  سوودمەند 

 ماندوبوون دەکات.

کوردییە   .4 فەرهەنگە  لە  کەم  زۆر  ژمارەیەکی  کە  دەرکەوت،  بۆم  دا  وێنەکان  کۆکردنەوەی  لەکاتی  لێکۆڵینەوەیە،  ئەم  ئەنجامی  لە 

 چاپکراوەکان وێنەیان بەکارهێناوە. بەاڵم لە فەرهەنگەکانی سەر هێڵ زیاتر بەکارهاتون.  

 پێشخستنی هونەری چاپ کار دەکات لەڕووی گەڕانەوەی کات بۆ خوێنەر.  .5

 پێشنیاز:

 فەرهەنگنووسەکانی کورد دەتوانن سوود لە ئەزمونی فەرهەنگە پێشکەوتووەکان وەربگرن. -

 دامەزراندنی دەزگایەکی فەرهەنگنووسین بۆ زمانی کوردی.   -
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Abstract 

 This research studies the picture and print technique of the lexicon. These two 

techniques come with lexicography. And the lexicography is the practical side of the lexicon. 

In this study the importance, the basics and the positive and negative factors 

identified, including the points of similarity and difference.  

In the end the conclusion and suggestions are put forward.   
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   Lemma      

 
 

 

 

 فن الصور و الطبع في املعجمات

 

 محمدامینمیدیا مراد 

 اریبل -جامعة صالح الدين  /كلية اللغات - قسم اللغة الکردية 

 

 ملخص 

التطبیقي  املجال  سیما  وال  الصناعةاملعجمیة.  ضمن  الفنان  هذان  یندرج  و  املعجمات.  في  الطبع  و  الصور  فن  البحث  هذا  یتناول 

 للمعجمات.

 الجوانب االجابیة و السلبیة لها ، و ذکر نقاط التشابه و إختالف بینهما. أهمیـة هذه الصناعـة و أسسها مع ذکر وقد تم تحدید 

 و اختتم البحث بمجموعة من اإلستنتاجات و املقترحات.  

 

 كلمات الدالة:  

 فن الصور 

 فن الطبع 

 املعجمیة

 الوحدة املعجمیة 
 

 


