
 
 هەولێر   – زانکۆی سەالحەدین  

Salahaddin University-Erbil 
 

 

  )  ف ئەحمەد موختارجا   (ی  لەچیرۆکی مەسەلەی ویژدان   گێڕانەوە   
 دا 

 

 پڕۆژەی دەرچوونە 

  لە کراوە، وەک بەشێک  کوردیزمانى  پێشکەش بە بەشی
 ەب دئە پێداویستەکانی بڕوانامەی بەکالۆریۆس لە زاستی 

   

 ئامادەکراوە لەالیەن: 

 ڕەیان محمد احمد 
 

 بەسەرپەرشتی: 

 د. سازان جوهر حەمە غەریب 

 

 ٢٠٢٢  -   نیسان 

 



 پێشکەشە 

 

 . بەدایکی ئازیزم ، کە نوکی خامەم شەرمەزارە لە ئاستیدا 

 . ڕۆژە    بەمماندوبونێکی زۆری کێشا بۆ گەیشتنم ، کە  بەو باوکەی 

 هاوخەممن . ، کە هەردەم هاوسۆزو بەخوشک و برایە دڵسۆزەکەم  

 بەو مامۆستایانەی کە زاست و زانیارییان فێر کردووم تەنانەت ئەگەر وشەیەکیش بێت . 

  گەورەم بونیاتنەرەکانییەوە  ، لەڕێی تێبینی و ڕەخنە  دەخوێنێتەوە  بەو کەسەی کە ئەم توێژینەوەیە  
 دەکات  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سوپاسنامە 

 

ە ئەم قۆناغە،  دا دەکەم کەمنی گەیاندخو  بەناوی خودای گەورەو میهرەبان ، سەرەتا سوپاسی
، کە هەمیشە پاڵپشت و هاندەرم بوون لە پڕۆسەی خوێندن ،  دایک و باوکم دەکەم  وە سوپاسی  

سوپاسی  وە سوپاسی زانکۆی سەاڵحەددین و کۆلێژی زمان دەکەم لە قبوڵکردنی توێژینەوەکەم ،  
سەرجەم مامۆستایانی کۆلێژی زمان دەکەم ، ئەوەی بەیەک وشە بێت یارمەتی داوم بەتایبەت  

 .  لە تەواوکردنی باسەکەم    دکتۆرە )سازان جوهر ( کە زۆر هاوکارم بوو 
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 پێشەکی 

دەبەستێت و  ئەدەبییە و پشت بە ڕووداوی ڕاستەقینە یان خەیاڵی چیرۆک ڕەگەزێکی زیندوویی 
.  چێژ بەخشدا دەیانچنێت و پێشکەشی خوێنەری دەکات بەهۆی تەکنیکی گێڕانەوە لە دەقێکی 

لە چیرۆکدا پڕۆسەیەکە بۆ دەربڕینی ئەو  ڕووداو و بەسەرهاتانە بەکاردێت  بەمەش گێڕانەوە 
دڵ و دەروونی بەشێوەی  کە چیرۆکنوس لە ڕێگایەوە دەیەوێت نەهامەتی ژیان و قورسایی 

 .  ئاشکراو ڕەمزو نهێنی تێدا دەرببڕێت  

خولیایە دەگەڕێتەوە کە  ەو حەزو هۆکاری هەڵبژاردنی ئەم بابەتە بۆ ئ: هۆکاری هەڵبژاردن 
خۆش بوو بابەتێک هەڵبژێرم کە تایبەتمەند  بەرامبەر بە لێکۆڵینەوە لەچیرۆک هەمە ، بۆیە پێم 

لەچیرۆکی ) مەسەلەی ویژدان ( ی ئەحمەد  بەکارکردن لە چیرۆک بۆئەمەش گێڕانەوەم بێت 
 .  موختار جاف هەڵبژارد  

،  بۆ ئەنجامدانی ئەم لێکۆڵینەوەیە سوودم لەیەک سەرچاوە وەرگرتووە سنووری توێژینەوە : 
بەوردی  انم  تەنیا لەم چیرۆکەدا جێبەجێ بکەم تا بتو هەوڵمداوە کە گێڕانەوە و جۆرو ڕەگەزەکانی  

 بدەم .  بدەم ولێکۆڵینەوەکەمی بەسەرکەوتوویی تێدا ئەنجامو پوختی پەی بەوردەکارییەکانی 

بەشی  لە  بەش پێک هاتووە    دوو ئەم لێکۆڵینەوەیە لە پێشەکیەک و پالن و پڕۆگرامی توێژینەوەکە :  
هەوڵمانداوە لەڕووی تیۆریەوە باسی گێڕانەوە بکەین ، ئەم بەشەش دابەشکراوە بۆسەر  دا  یەکەم

چوار تەوەرە : لەتەوەرەی یەکەمدا چەمکی چیرۆک و لەتەوەرەی دووەمدا چەمک و پێناسەی  
لەتەوەرەی سێیەمدا جۆرەکانی گێڕانەوەو لەتەوەرەی چوارەمدا ڕەگەزەکانی گێڕنەوە    گێڕانەوە و 

 باس کراوە .  

 :   بەشی دووەم 

گێڕانەوە لەسەر چیرۆکی ) مەسەلەی ویژدان ( دا ئەنجام    بەشێوەیەکی پڕاکتیکی  لەم بەشەشدا   
 دراوە و دابەشی سەر دوو تەوەرە دەبێت :_ 

  لە تەوەرەی ،   ویژدانمەسەلەی  لە چیرۆکی گێڕانەوە  شێوازو جۆرەکانی تەوەرەی یەکەم  
 .    جێ بەجێ کراوەدا ن لە مەسەلەی ویژدا ڕەگەزەکانی گێڕانەوە  دووەمدا 

توێژینەوەیە بە پیشاندانی گرنگترین ئەنجامەکان و لیستی سەرچاوەکان و پوختە کۆتایی  ئەم 
 پێهاتووە . 
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 یەکەم  بەشی  

 چیڕۆک اراوەو پێناسەی  ز تەوەرەی یەکەم :  

کۆنە و لەزۆربەی  ێودەوڵەتی زۆر ن ))هونەرێکی ئەدەبی چیڕۆک جۆرێکە لە جۆرەکانی گێڕانەوە 
ڕۆم و فارسەکان دۆزراوەتەوە ، هەروەک  گەل و نەتەوکانی پێش ئیسالم بەتایبەتی شارستانیەتی  

 .(١٥ ل، ٢٠٠٢)الربيعي،  ((.لەخۆ گرتوە قورئانیش چەندین چیڕۆکی گەالنی پێشخۆی 

)) چیرۆک کۆکراوەی روداوە خەیاڵیەکانە کە لە واقیعی ژیان  لەپێناسەی چیرۆکدا دەگوترێت 
کەسێکی دیاریکراو لەکات و شوێنێکی  ، کە نوسەرەکە ئەزمونی کردووە سەرچاوەی گرتوە 

کتر دەبەسترێتەوە و کێشەکان بەرزدەبنەوە  یەرووداوەکان بەدیاریکراو ئەنجامی داوە ، کەتێدا 
 .(٩٠ ل، ٢٠٠٩)الخطيب،  (( دەچن . بەرەو چارەسەرو کۆتایی  دواترە پۆپە و چڵو دەگەنە  

دەربڕینێکی ئەدەبیە بەشێوەیەکی  لە تایبەتمەندییە دیارەکانی هونەری چیرۆکیش ئەوەیە کە ))
بابەتێکی دیاریکراوی جیهانی کۆمەاڵیەتی و  جوان و لەڕێگەی گێڕانەوە وەسف و دیالۆگەوە 

 .(٥٢-٥١ل،  ٢٠٠٧)كحوال،  ((.سیاسی و ئاینی یان فەلسەفی دەخاتە ڕوو  

)) پەخشان دەنوسرێت و زیاتر  ئەمە جگە لەوەی لەزۆربەی بارودۆخەکانیدا بەشێوازی 
ڕوداوەکانی ناو شانۆگەرییە ،بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا چیرۆک بەتایبەتی  ڕووداوەکانی وەکو حاڵەتی  
)هالل، ((  سەر. خەڵک و بواری ئەو ڕوداوانە هەیە کە تیشکیان دەخاتە حەزی بە وەسفی ژیان و  

 .(٤٩٦ل، ١٩٨٣

 پێناسەی گێڕانەوە  چەمک و  تەوەرەی دووەم :  

ی زمانی عەڕەبیە ، کە ئەوانیش لە زمانی ئینگلیزی  زاراوەی گێڕانەوە )) وەرگێڕدراوی )السرد( 
)الخفاجي،   ((.و بۆسەر زمانەکی خۆیانیان وەرگێڕاوە ، یاخود لە زمانی فەرەنسی وەریان گرتوە 

 .(٢٠ل، ٢٠٠٣

 (Narrate+logy) ))  شێوەیەیە: چۆنیەتی دروستبونی ئەم زاراوەییە لە زمانی ئینگلیزیدا بەم 
جائیتر گێڕانەوەکە بۆ قسەیەکی  بەمانای گێڕانەوە دێت،    (  Narrate  یەکەم )  سەبارەت بە بڕگەی

،  و بەسەرهاتێک بێت ، یاخود چیرۆکێک یان هەرشتێکی تر بێت ئاسایی بێت ، یان بۆ ڕووداو 
  (، (logyبە خەڵکی بگەیەنێت، هەرچی بڕگەی دووهەمیشە واتا کە بتوانێت لەڕێی گێرانەوەوە 

یاخود لێکۆڵینەوە دێت ، ئەم دوو وشەیە  کەلە بنەڕەتدا وشەیەکی یۆنانییە و بەمانای زانست 
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، ٢٠٠٣)الخفاجي،  ((  .، زانستی گێڕانەوە پێناسە دەکەن و دیاری دەکەن  هەردووکیان بەسەر یەکەوە  

   .(٢٠ل

لە  گرنگ  ڕۆڵێکی دادەنرێت و گێڕدراوەکان لەبنەما هونەرییەکانی دەقە  بەیەکێک  ( گێڕانەوە
گرنگ   لەهەمان کاتدا هۆیەکیو بۆتەهونەرێکی زۆر کۆن   چیرۆکدا دەگێڕێت و دەقی  بنیاتنانی

، تەنانەت  ڕۆژانەی بۆ هاوەڵەکانی  هاتەکانی بووە بۆ مرۆڤ بۆ گێڕانەوەی ڕووداو  بەسەر 
خواردووەکانی ناخی  هەندێ جار مرۆڤ لە ڕێگەی گێڕانەوە گوزارشت لە هەست و ویستە پەنگ  

 .(١٥٩ل، ٢٠٢٠)نوري، (  .دەکات 

دەگەڕێتەوە لەسەر ڕووی  مێژووی گێڕانەوە زۆر کۆنەو بۆ مێژووی پەیدابوونی مرۆڤ  کەوابێ  
ئێستاش وەکو خاسیەتێکی سەرەکی  و تا  زەمین، بۆیەش بە کۆنترین تەکنیکی چیرۆک دادەنرێت  

گەیاندنی چیرۆکە بە گوێی گوێگر   ))پردیبەمەش گێڕانەوە      سودی لێ وەردەگیرێت    و بنەڕەتی  
یان خوێنەرو بەرهەمی ئەو کارەیە کە حیکایەتخوان بۆ وەرگری دەگوازێتەوە بە مەبەستی  

 .(١٦٠ل، ٢٠٢٠)نوري، (( .سەرنجڕاکێشان و بزواندنی هەستیان  

لە گێڕانەوە یاخود بەبیر هێنانەوەی    ))کەمەبەست گێڕانەوەدا ڕوون دەبێتەوە  هەڵبەتە لە زاراوەی  
هونەری گێڕانەوە   ڕووداوێک یان بەسەر هاتێکە ، لە ڕابردوو ڕوی داوە و ئێستاش بەهۆی 

تای سەرهەڵدانی ڕۆمان وچیرۆکی  ەباسدەکرێت، پاشان بەپێی پێشکەوتنی ژیان و سەر
 .(٧-٦ل، ٢٠١٥حمد، )م   (( دەرکەوت .هونەرییەوە وردە وردە گرنگی گێڕانەوە بە بنیاتی چیرۆکدا 

 پێناسەی گێرانەوە   

ئەوەشدا بەنزیکەی زۆربەی زۆری  پێناسەی گێڕانەوە زۆرو جۆراو جۆرن ، بەاڵم لەگەڵ 
خاڵێک کۆدەبنەوە کە ئەویش دەیانەوێت بە شێوازو دەربڕینی جیاواز  پێناسەکان لە چوار چێوەی  

ڕووداوێکە لە کەسێک بۆ کەسێکی تر لێرەشدا هەندێک  بڵێن گێڕانەوە گەیاندنی بەسەر هات و 
 - دەخەینە ڕوو: لەو پێناسانە 

گێڕانەوە هونەرێکی دێرینەو یەکێکە لەو هۆیانەی  )) ئیبراهیم قادر لە پێناسەی گێڕانەوە دەڵێت :
کە ڕۆژانە مرۆڤ بە هۆیەوە ڕووداو و بەسەرهاتەکانی ژیانی بۆ هاوەڵەکانی گێڕاوەتەوە  

 (.١٦٥-١٦٤ل، ١٩٩٧)محمد ،  ((گێڕانەوەیدا .بەردەوامیشە لە 

 مرۆڤ هەر لەکۆنەوە بەسەر هاتەکانی ژیانی گێڕاوەتەوە تاکو ئێستا. واتە 
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)) گێڕانەوە بریتییە لە گواستنەوەی بەسەرهات کە  : گێڕانەوەشدا دەوترێت  پێناسەی تری لە  
قسەکەرە وەرگریش گوێگرە  ئەنجامی دەدات بۆ وەرگر ، دەکرێ بگوترێت گێڕەڕەوە گێڕەڕەوە 

 .(٥ل ،٢٠١١)موفتی،  ((.

 و یەکێکیان وەرگرە  دا دەبێ دووکەس هەبن یەکێکیان گێڕەڕەوە ) قسەکەر ( واتە لەگێڕانەوە 

گێڕانەوە دەبێ شێوەیەکی هونەری وەربگرێت و لەالیەن کەسێکەوە ئەنجام  ))    هەروەها ،  ) گوێگر (
کەرەستەکەشی گێڕانەوەی ڕووداوێک یان بەسەرهاتێکەو  بدرێ و ئاراستەی وەرگرێک بکرێت و  

مەبەست   ئەمەجگە لەوەی    (٢٢ل ،٢٠٠٥)رەسوڵ،  ((.مەبەستیشی وروژاندنی هەستی وەرگرەکەیە  
سەرنج ڕاکێشەیە ، کە مرۆڤ هەر لەسەرەتای بونیەوە  ئەو بنەما سەرەکی و ))لە گێڕانەوە 

ڕووداو و بەسەر   هەمیشە لە  هەوڵی گێرانەوە دایە و ، واتە گێڕانەوە کردارێکە بۆ دەربڕینی 
 .(٣٥ل، ٢٠١٢)خدر،  (( هاتەکان . 

                                    بەردەوام لە هەوڵی گێڕانەوەدا بووە  واتە مرۆڤ  

بۆ مرۆڤ دادەنرێت ئەویش بۆ ئەوەی بیرکردنەوەو  )) گێڕانەوە بە گشتی بەهۆکارێکی گرنگ 
مرۆڤ کاتێک لە ڕاوو  یادەوەرییەکانی خۆی تێدا بپارێزێ ، لەکۆنیشەوە ئەمە بەردەوامی هەبووە  

گێڕاوەتەوە ، بیرمانە تا ئەم دواییانەش  رهاتەکانی خۆی بۆ منداڵەکانی  و شکاڕ گەڕاوەتەوە بەسە
هەقایەتانە   هەقایەتیان بۆ دەگێڕاینەوە گێڕانەوەی ئەم داپیرو باپیرانمان لەشەوانی زستاندا 

 .(٤٠ل، ٢٠١٨)حەسەن،  ( هەبووە .منداڵدا  ڕاستەوخۆ کاریگەری لەسەر بیرکردنەوەو خەیاڵی 

     گێڕانەوە  جۆرەکانی  شێوازو:    تەوەرەی سێیەم 

گێڕانەوەش  شێوازی گێڕانەوە لەمیانەی جۆری گێڕەڕەوە دیاری دەکرێت ، چۆنیەتی شێوازی ))
شێوازێک و لە  بە چ پەیوەندی بە بینینی ڕوداووەکان هەیە ، واتە گێرەڕەوە  چونکە ، دەگۆڕێت 

شێوازی    وو بە گشتی گێڕانەوە دەبێتە د   (٧ل،  ٢٠١٥)آیبڕاهیم،    ((دەکات .کوێوە سەیری ڕووداوەکان  
 سەرەکی ئەوانیش :  

 بابەتی  شێواز) گێڕانەوە (  

 شێواز ) گێڕانەوە ( خودی   

، زۆربەی زۆری چیرۆکنوسان  و ناودارترین جۆری گێڕانەوەیە  ))کۆنترین:  گێڕانەوەی بابەتی 
بابەتیدا  گێڕەڕەوە لە شێوازی گێڕانەوەی     (١١-١٠ل،  ٢٠١١)موفتی،  ((    بەکارهێناوە .   ئەم شێوازەیان  
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لەڕێگەی بەکارهێنانی ڕاناوی کەسی سێیەمی تاکەوە  ە دەرەوەی ڕووداوەکانی ناو دەقەکەیە  ل ))
 هەیە  ) ئەو (  

ڕووداو بەسەرهاتەکان دەگێڕێتەوە و خۆی نابێت بە بەشێک لە  وەک کەسێکی بێالیەن   
نوسەر ناخاتە   نوسەرو زۆری تێدایە بۆ ئەم شێوازی گێڕانەوەیە سەربەستیەکی ڕووداوەکان ، 

وەک  پرسیارێکەوە بۆ ئەوەی ئەو سەرچاوەی ئەو زانیاریانەمان پێبڵێ کەئەو هەیەتی ،  ژێر هیچ  
زانیارییمان پێبدات ،  ئەوەی توانای هەیە لەبارەی ڕوخسارو تایبەتمەندی شتەکان و کەسەکان 

کارەکتەرەکانیش هەیە بۆ وەرگر و خوێنەری ئاشکرا  لەهەمان کاتدا زانیاری لەسەر ناوەوەی 
لەجۆری ) هەموو   گێڕەڕەوە ))لە شێوازی گێڕانەوەی بابەتیدا  (٧ل، ٢٠١٥یبڕاهیم، )آ ((. دەکات 

، چونکە  ( واتە نوسەر بۆ گێڕانەوەکە ڕاناوی کەسی سەربەخۆی ) ئەو ( بەکاردێنێ شت زانە 
تێبینی کارەکتەرەکانی ناو دەقەکە  حیکایەتخوان ئاگاداری هەموو ڕووداوەکانە و لەدیدی خۆیەوە  

 .(٤٢ل، ٢٠٠٧)حاجی،   ((.دەکات 

هەموو شتێک لەبارەی کارەکتەرە سەرەکی  گێڕەڕەوە  ))    هەروەها لە شێوازی گێڕانەوەی بابەتیدا
و، دەتوانێ درک بە بیرو بۆچونەکانی ناو مێشکیان بکات و  و الوەکیەکانی ناو دەقەکە دەزانێت 

واتە گێڕەڕەوە وەک کەسێکی بێالیەنڕووداوەکان ئارەزووەکانی ناو ناخیان بخۆێنێتەوە حەزو 
ئەمەش زیاتر   . (٩٧-٩٦ل، ٢٠٠٩ ،ابیر)س  ((.ڕووداوەکان بەشێک لە باسدەکات و خۆی نابێت بە 

و  بۆ ئەوەی لێکدانەوەی بۆ ڕووداوەکان  نەبێتخوێنەرهیچ جۆرە سەربەستییەکی  وادەکات )
یەکێک لە تایبەتییەکانی  ئەمە جگەلەوەی ))  (٩٧ل،  ٢٠٠٩)سابیر،    ( بکات .  بیرو بۆچونی کارەکتەرەکان  

پێشکەش کردنی کەس و ڕووداوەکان ئەوەیە کە لە وێنەگرتنی  شێوازی گێڕانەوەی بابەتی لە 
 (٢٩٧-٢٩٦ل، ١٩٩٢،  )محمد  )( دەبێتەوە .واقیع نزیک 

و چیرۆکگێڕەوە لە ناوەوەی ڕووداوەکانە  تێیدا )) لە گێڕانەوەی خودی :  گێڕانەوەی خودی 
گێڕانەوەکە لەسەر زاری ئەو دەگێڕدرێتەوە ، کە بە زۆریش خۆی پاڵەوانی چیرۆکەکەیە ، ئاستی  

زانیاری کارەکتەرەکانی تری نێو چیرۆکەکە ، وە بە ڕاناوی کەسی  زانیارییەکانی یەکسانە بە 
 (٢٥ل،  ٢٠١٥ ،)محمد  (( قسەدەکات . یەکەمی تاک ) من ( 

ئەو گێڕەڕەوەیە کە دەبێتە کەسایەتیەک لە کەسایەتیەکانی ناو   )) گێڕەڕەوەی خودی  هەروەها 
لەم شێوازە گێڕانەوەیەدا لەڕێگای چاوی گێڕەڕەوە شوێن پێی ڕووداوەکان دەقی گێڕانەوەکە ، 

ئاشناشی دەبین هەروەها پێویستە گێڕەڕەوە لە ڕێگای جێناوی  دەکەوین و لە هەمان کاتیشدا 
-٦٦ل،  ٢٠١٢  ،    )سعید  ((ڕووداووەکان .رووداوەکانەوە بێتە ناوەوەی  سی یەکەمەوە لە دەڕەوەی  کە

) هەمان شت زانە ( ، واتە چیرۆکگێڕەوە  گێڕەڕەوەیەکی ))ڕانەوەی خودی گێڕەڕەوە ێلە گ (٦٧
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کە لە    ئەوەیە )) بە واتایەکی تر گێڕانەوەی خودی    (٢٦ل،  ٢٠٠٥)رەسوڵ،  ((  .دەزانێ  هەندی شاکەس  
یە کە  وێنە گرتنی ناوەوەی کەسایەتیەکان نزیک دەبێتەوە ، بە پێچەوانەی شێوازی ) بابەتی ( 

بەڵکو  ژیانی کەسەکان و زانینی هەموو نهێنیەکانیان ، دووردەکەوێتەوە لە خۆتێ هەڵقوڕتاندنی 
خودی خۆی  لەگەڵ کەسایەتییەکان بە ڕاشکاوانە  زیاتر لە هەست و سۆزی کەسایەتیەکان نزیک  

  .(٦٧-٦٦ل، ٢٠١٢)سعید،   (( .دەنوێنیت 

لە گێڕانەوەی   دەتوانین بڵێین ))ئەوەی ئەم دوو جۆرە شێوازی گێڕانەوە لەیەکتر جیادەکاتەوە 
زانە ( واتە لە دوواوە یان لە پشتەوە ئاگاداری هەموو  بابەتی دەڵێین چیرۆکگێڕەوە ) هەمو شت 

  ت ؟ وە وێدەورەکان بەرکێ دەکەڕووداوەکانی ناو چیرۆکەکەیە وە دەزانێت چی ڕوودەدات و 
) هەمان شتزانە ( واتە  کارەکان چۆن دابەشدەکات ، بەاڵم لە گێڕانەوەی خودی چیرۆکگێڕەوە 

دەیزانن ، هەروەها هەر لەناوەوەی  کەکەش تەنیا ئەو شتانە دەزانێت کە کەسانی ناو چیرۆ 
 .(٢٩-٢٨-٢٧ل، ٢٠٠٥)رەسوڵ،  ((.  چیرۆکەکەدا دەمێنێتەوە

 ڕەگەزەکانی گێڕانەوە   تەوەرەی چوارەم :  

 دەبینین لەم ڕەگەزانە پێک دێت  :    گێڕانەوە لەناو چیرۆکدا بکەین ئەگەریێتو باسی ڕەگەزەکانی 

 دیالۆگ   - ١

بە هەبوونی دووکەس یان زیاتر ئەنجام دەدرێت نوسەران  شێوەیەکی ئاسایی گفتوگۆکردنە  ))
)آیبڕاهیم،   ((.بکەن  تاکو هەست و سروشتی کارەکتەرمان پێ ئاشنا  بۆ ئەوە پەنا دەبەنە بەر دیالۆگ  

لە شێواز نایە دابڕان و پێویستە لە چوار  لە ڕەگەزە گرنگەکانی چیرۆکە و    دیالۆگ ))    (١٠ل،  ٢٠١٥
ئاسایی بێ  دیارە دیالۆگیش لەناو چیرۆکدا دەبێ کوللیەتی دەقدا مامەڵەی لەگەڵدا بکرێ چێوەی 

ئەو دونیایەدا بگونجێت کە  و تەواو لەگەڵ واقیع و جیهانی چیرۆکەکەدا بسازێ  وە لەگەڵ 
کە نوسەر و خوێنەر بە واقیعی تیایا دەژین واتە  نووسەر خولقاندویەتی نەک ئەو جیهانەی 

 (١١٧ل، ٢٠٠٨)عارف،  ((  . خۆی لەوە بپارێزێت کە لە جیاتی قارەمانان قسە بکات نوسەر دەبێ 
گرنگی هونەری گێڕانەوە دادەنرێت و یەکێکە لەو تەکنیکانەی  بە بنەمایەکی ))  هەروەها دیالۆگ

ئەم تەکنیکە    زانیارییەکانی تایبەت بەم دەقە پەنای بۆ دەبات ، بیرۆکە و  چیرۆکنوس بۆ گەیاندنی  
ڕۆڵێکی گرنگ دەگێڕێت لە گەشە سەندن و  لە هونەری شانۆدا هاتۆتە ناو چیرۆک و ڕۆمان 

و چاالکی بە ڕووداوەکان و بەخشینی جۆرێک لە زیندوویەتی ڕووداوەکان  پێشخستنی ڕەوتی 
، ٢٠٢٠)نوري،  (( . دەربارەی کارەکتەرەکان دەخاتە ڕوو لەالیەک لەالیەکی تریشەوە زانیاری زیاتر 

 .(٢١٣-٢١٢ل
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گێڕانەوەی  گوزارشت لە    کە )) تەکنیکە ئاخاوتنی نێوان کەسایەتییەکانی ناو چیرۆکە  مەبەست لەم  
چیرۆکەکە دەکەن ، جا چ لەالیەن گێڕەڕەوە بێت  کێشەو ملمالنێ و ناوەڕۆکی ڕوداوەکانی ناو 

وەکو تەکنیکێک   )) دیالۆگ  بۆیە (١٥٧ل، ٢٠١٢)خدر،   (( بدوێن .ۆ کەسایەتییەکان ڕاستەوخیان 
ئەبەخشێت بە شێوازێک پێشکەشی خوێنەری  جۆرێک لە زیندوویی و چاالکی بە ڕووداوەکان 

لێی بێزار نەبێت ، لەهەمان کاتیشدا دیالۆگ پەیوەندی بە  دەکات  کە سەرنج ڕاکێش بێت و 
  بە خوێنەران دەگەیەنێت کارەکتەریشەوە هەیە و بەهۆی دیالۆگەوە کارەکتەر بیرو بۆچونی خۆی  

هەمەجۆری و چاالکی بە چیرۆک دەبەخشێ و  )) دیالۆگ جگەلەوەی  (٢٧١ل، ٢٠١٤)ڕەحمان،   ((.
کەشی گێڕانەوە بەرەو کەشی ڕووبەروبونەوە دەبات ، دیالۆگ هونەرێکی الوەکی نییە بەڵکو  

، ٢٠١١)موفتی،  ((  ئەبەخشێت . گرنگیەکی تایبەتی خۆی هەیە چونکە وروژاندن و جوڵە بە دەق 

نابێ زمانی دیالۆگ و زمانی گێڕانەوە وەکو یەک بن پێویستە لەڕووی  ))    لەڕووی زمانەوە    (٢٠٦ل
   .(٢١٤ل، ٢٠٢٠)نوري،  (( بن . هونەری و توانای دەربڕین لەیەکتری جیاواز ئاستی  

 :  جۆرەکانی دیالۆگ بە شێوەیەکی گشتی دوو جۆرە 

    ڕاستەوخۆ   یالۆگی د 

        ناڕاستەوخۆ   دیالۆگی 

گفتوگۆو دواندنی دوو کەس یان زیاترە کە ڕاستەوخۆ لەگەڵ یەکتر  )) :  دیالۆگی ڕاستەوخۆ 
دەدوێن ، لێرەدا دوو کارەکتەر یان زیاتر لەناو چیرۆکەکەدا لەبارەی بابەتێکی  

هەریەکەیان بەنۆرە یەک  و الیەنە جۆر بەجۆرەکانی ڕوون دەکەنەوە یاخود  دیاریکراوقسەدەکەن  
مەسەلەیەکی گرنگ دەردەبڕن یاخود لەسەر   لەدوای ئەویتردا بیروبۆچونی خۆیان لەبارەی 

  لەدیالۆگی ڕاستەوخۆدا   (١١٢ل،  ٢٠٠٩)سابیر،  ((    دەدەن . بابەتێکی تایبەت هەڵوێستی خۆیان نیشان  
چیرۆکنوس ڕاناوی کەسی یەکەمی تاکی ) من ( بەکاردەهێنێت چونکە ڕێگە بە کەسایەتیەکان  )) 

و هەڵوێستی تازەی کەسایەتیەکان  خۆیان ڕاستەوخۆ بدوێن و لەڕێی دیالۆگەوە بۆچوون  دەدات  
دەگێڕێت  کەسایەتیی سەرەکی و گێڕەڕەوە  لەم کاتانەشدا ئەم کەسایەتییە ڕۆڵی  پێشکەش دەکات ،  

 .(١٥٩ل، ٢٠١٢)خدر،  (( .

ئەم جۆرە گفتوگۆیەش بەهەمان شێوەی گفتوگۆی ڕاستەوخۆ گفتوگۆو  ناڕاستەوخۆ: دیالۆگی 
جیاوازییەکەی لەوەدایە کە ئەم جۆرە گفتوگۆییە ))    دەمەتەقێی نێوان دوو کەس یان زیاترە ، بەاڵم

ناوەوەو  دەستتێوەردانی حیکاتخوان ئەنجام نادرێت بەڵکو حیکاتخوانێکی دەرەکی دێتە دوور لە 
لەڕێگەی وشەکانی : وتی ،پرسی  گفتوگۆی کارەکتەرەکانمان بۆ دەخاتە ڕوو بەمەش حیکاتخوان  

 دەڵێ ، وەاڵمی دایەوە ، گوتت ....   ، وتیان ،
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توگۆیەدا زۆر جار گفتوگۆی نێوان  ، هەروەها لەم شێوازی گفخوی تێکەڵ بە گێڕانەوەکە دەکات  
)نوري،   ((  .و تەنیا ئەو دەربڕینانەمان بۆ دەخاتە ڕوو کە گرنگن  کارەکتەرەکان کورت دەکرێتەوە  

لەڕێی بەکارهێنانی ڕاناوی کەسی  لە دیالۆگی ناڕاستەوخۆدا  ))    چیرۆکنوسهەروەها    (٢١٨ل،  ٢٠٢٠
واتە چیرۆکنوس  بیروڕاو هەڵوێستی کەسایەتیەکان وەکو خۆی دەگێڕێتەوە ،  نادیار) ئەو(  سێیەمی  

   .(١٦٠-١٥٩ل، ٢٠١٢)خدر،  (( .بەکاردەهێنێت ئەو (  –ڕاناوی ) تۆ  هەریەکسەر 

   مەنەلۆگ   - ٢

قسەلەگەڵ خۆکردنە   مەنەلۆگ ، )) لەو تەکنیکانەی لە چیرۆک بەکاردێت مەنەلۆگە  تر یەکێکی
بە   کە ئەمەش زیاتر ))  (١٩٠ل، ٢٠١١)موفتی،  (( زەیندا . و لەناواتە بەبێ دەنگ و تەنیاو  لەناخەوە 

کەواتە  ))  (٨٧ل، ١٩٨٥)جاف،  ( .(چیرۆکەکەیە دەرخستنی دیوی ناوەوەی کەسانی مەبەستی 
ئەو  واتە نەستی هەروەها ڕێگای هاتنەدەرەوەی مەنەلۆگ خستنە ڕووی دیوی ناوەوەی مرۆڤە 

مەنەلۆگ یەکێکە لەبنەما سەرەکیەکانی وێنە کێشانی   ،ویستانەشە بەرەو دیوی هەستی دەرەوە 
بارودۆخی کارەکتەرو ڕۆڵی سەرەکیش لە ڕووداوەکان دەگێڕێت و پێویستی بە وەاڵمدانەوەی  

 .(١٦٠ل، ٢٠١٢)فەرەج،  (( نیە . خێرای هیچ یەکێک 

 دوو جۆر دەکات: مەنەلۆگ دابەشی سەر : جۆرەکانی مەنەلۆگ  

جێناوی   ))و  لەم جۆرە مەنەلۆگەدا کارەکتەر ڕاستەوخۆ خۆی دەدوێنێ :  ڕاستەوخۆ  مەنەلۆگی 
من ( بەکاردەهێنێ و کارەکتەر خۆی قسەکەرەو ڕاستەوخۆ لەگەڵ   قسەکەر) کەسی یەکەمی 

وەک ئەوە وایە نوسەر   ))لە مەنەلۆگی ڕاستەوخۆدا  (٢٥٥ل، ٢٠٢٠)نوري،  (( .خودی خۆی دەدوێ 
گرنگی بە   ،لێرەدا کەسایەتییەکە خۆی قسەکەرە و لەگەڵ خۆیدا دەدوێت خۆی گوێگر بێت واتە 

کەسەکە تەنانەت لەگەڵ   واتایەش بێت )) بەو  (٨١ل ،٢٠١٢)سعید،  ((  نادات . خوێنەر یان گوێگر 
 .(٧١ل، ٢٠٠٥)رەسوڵ،   ((.خوێنەریشدا قسە ناکا  

و ئازاد دەبێت  کارەکتەر ڕاستگۆیانە و بێ هیچ سانسۆرێک ناخی خۆی هەڵدەڕێژێت )) بەمەش 
هەر بۆیەش خوێنەر لەم جۆرە مەنەلۆگەدا وا هەست دەکات   لە دەربڕینی هەڵوێستەکانی ناخی 

 .(٢٣٤ل، ٢٠١١)موفتی،  ((گێڕەڕەوەیە .کارەکتەر خۆی دەدوێ ئەگەر چی قسەکەری ڕاستەقینە 

لە  گێڕەڕەوە شێوەیەکی جیاوازتری پێدەبەخشێت ))  مەنەلۆگێکە : ناڕاستەوخۆ  مەنەلۆگی 
لەبری   )) لەم جۆرە مەنەلۆگەدا  (٨٢ل، ٢٠١٢)سعید،  (( . پێشکەشکردنی خۆدواندنی کەسایەتییەکە 

بەکاردەهێنرێت ) تۆ  ڕاناوی تاکی یەکەمی کۆ ) من ( ڕاناوی تاکی کەسی دووەم و سێیەمی تێدا  
سەبارەت  کەسەکە لەگەڵ خۆی قسەدەکات بەاڵم  ))  لێرەدا  ە  وات  (٧٢ل،  ٢٠٠٥)رەسوڵ،  ((    .  ( ) ئەو (
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، واتە ئەو مەنەلۆگەیە کە  بە شتێکی دیکە قسەدەکات بۆیە ڕاناوی ئەو بەکاردێنێت 
نەبوبێ بە قسە ، واتە  نوسەرزانستێکمان پێشکەش دەکات وەک لە هەستی کەسێکەوە هاتبێ و 

وە جیاوازی نێوان لە مەنەلۆگی ناڕاستەوخۆدا هەمیشە هەست بە ئامادەبوونی نوسەردەکرێت 
لە بەکارهێنانی ڕاناوی تاکی قسەکەرە لە  ەنەلۆگی ناڕاستەوخۆ مەنەلۆگی ڕاستەوخۆو م

دەکرێ بوترێت    لێرەدا  بۆیە  (٨٨ل،  ١٩٨٥)جاف،    ((    .  نادیارە لە  ناڕاستەوخۆدا و ڕاناوی قسەکەری  
،ئەم جۆری مەنەلۆگە بە شێوەیەکی  هەردوو دەنگی نوسەرو خوێنەر پێکەوە ئامادەگییان هەیە  ))  

شێوەیەیە  وەک لە مەنەلۆگی ڕاستەوخۆدا بەشێکی زۆر لە مەنەلۆگەکان بەم  زۆرتر بەکارهاتووە  
 .(٨٣ل، ٢٠١٢)سعید،   (( .

 کات   - ٣

 لە دەستنیشان کردنی پەیوەندی نێوان توخمەکانی چیرۆککات ڕۆڵێکی گرنگی ))

جۆری خستنە  ،چیرۆکیش لە هەموو جۆرە ئەدەبییەکان زیاتر بە کاتەوە پەیوەستە چونکە هەیە 
 کەواتە )) (٧٤ل، ٢٠١١)موفتی،  (( هەیە .ڕووی ڕووداوەکان هەریەکە پێویستی بە جۆرە کاتێک 

ڕودانەکەی کارێکی نەشیاوە چونکە گێڕانەوە  گێڕانەوەی ڕووداو بەبێ دەستنیشانکردنی کاتی 
 ئەم پەیوەستبوونەی نێوانو بەبێ دەستنیشانکردنی کات ئەنجامنادرێ 

بەڵکو گرینگییەکی  گێڕانەوە نەتوانێ لە چیرۆکدا کات پشتگوێ بخات  گێڕانەوەو کاتیش وایکردووە  
بە   (٧٥ل، ٢٠١١)موفتی،  ((دادەنێ .زۆر بە کات دەدات و بە بەردی بناغەی بنیاتنانی چیرۆکی 

بۆیە ناکرێت لە  )) کات پەیوەندییەکی پتەوی لەگەڵ هەموو بنەماکانی تردا هەیە ، واتایەکی تر 
کات لەخاڵی ئێستاوە    هەروەها ))   ((١٤٤ل، ٢٠١٢)سعید،  (جیانابێتەوە . چیرۆک لێی داببڕێت و لێی

خوێنەران لەگەڵ خۆی لەکاتێکی ئێستاییەوە بەرەو کاتێکی  هەنگاو بەرەو ڕابردوو دەهاوێ و 
 (٢٦٤ل،  ٢٠١٢)خدر،  (  (   ڕووداوەکانە .، ئەو ڕابردووە چەقی گەورەی  ڕابردووی کۆن دەگەڕێنێتەوە  

:    ( خۆی دەنوێنێت  لەدەقداوەکو هێڵێک  کات ) گشتی  بەشێوەیەکی
 _}ڕابردوو{_}داهاتوو{}ئێستا{

   شوێن   - ٤

ئەم قەوارە مادییەیە کە بەشێکی   هەرە گرنگ و تایبەتە لە دەقی چیرۆکدا و ))شوێن ڕەگەزێکی 
تایبەتی هەموو بەرهەمێکی چیرۆک پێک دێنێت و پانتایی چیرۆکی پێ  گرنگ و مێژووی 

)ڕەشید،  ((  دەکرێت .دەڕازێنرێتەوەو لە هەمان کاتیشدا ناسنامەی چیرۆکەکەی پێ دەستنیشان 

شوێن بایەخی ماددیانەی خۆی هەیە و لەهەمان کاتیشدا بایەخی  ))    جگە لەوەیمە  ئە  (٢٣ل،  ٢٠٠٥
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تە  ەهاوشان نەبێت لەگەڵ کەسایەتی و رووداوی چیرۆکەکەش نەیهونەری خۆی بەدیار ناخات تا  
 .(٢٣ل ،٢٠٠٥)ڕەشید،  نەگات.((بنەماکانی شێوازی چیرۆکەکە بە بەرهەم نیشاندان و 

گۆشەنیگای جیاوازەوە  ڕەخنە گران و لێکۆڵەران هەریەکە بەپێی تێڕوانینی خۆیان لە دید و 
   -یەکێک لە دابەشکردنەکان بەم شێوەیەی خوارەوەییە :کردووە ، جۆرەکانی شوێنیان پۆلێن 

   شوێنی خەیاڵی(    – لەڕوانگەی هەبوونی شوێنەوە ) شوێنی واقیعی  

 شوێنی ناهۆگر(  - لەڕوانگەی چەمکی هۆگرییەوە ) شوێنی هۆگر  

 .(٩٥ل، ٢٠٠٧)حاجی،  ) (  شوێنی داخراو   – لە ڕوانگەی بەکارهێنانی شوێنەوە ) شوێنی کراوە  

هەن  لەناو دەقیشدا  ئەو شوێنە سروشتیانەن کە ئێمە لە ژیاندا دەیان بینین و  ))    شوێنی واقیعی : 
وامان لێدەکات شوێنەکانی  کە هۆگری بوینەو    شوێنەیە ))  ئەم جۆرە    واتە  (٩٥ل،  ٢٠٠٧)حاجی،  ((    .

ڕابردوومان بەبیر بێتەوە ، ئەمەش بە پێی چۆنیەتی مامەڵەکردنی نوسەر لەو شوێنەی کە بۆ  
 .(٢١٣ل، ٢٠١٢)خدر،    (( دەردەکەوێت . هەڵیدەبژێرێت کەکەی  گێڕانەوەی چیرۆ 

 (٩٥ل ،٢٠٠٧)حاجی، ئەو شوێنانەن کە پەیوەندییان بە خەیاڵی نوسەرەوە هەیە  شوێنی خەیاڵی : 
، هەندێ جار ئەو شوێنە بە ئەزموونە  بەپێی تێڕوانینی خۆی وێنەی دەکێشێت )) ە نوسەروات

)خدر، (( دەکێشرێت .وە لە زەینی نوسەرەوە وێنەیان تایبەتییەکانی نوسەرەوە بەستراوەتەوە 
 .(٢١٣ل، ٢٠١٢

تیایدا هەستی بە  شوێنەیە کە مرۆڤ تێیدا ژیاوەو پێی هۆگرو ئاشنا بووە ئەو   ))   شوێنی هۆگر: 
سۆزو گەرم و گوڕی و ئارامی و دڵنیایی کردووە ، هۆگری خۆشی و ناخۆشی و کەم و  

 .(٢٠١٥ل، ٢٠١٥یبڕاهیم، ئ)   ((  بەستراوە .یادگاریەکانی پێوە  کوڕیەکانی ئەو ژینگەیە بووە ، 

تێیدا بژین ، ئەو هەموو ئەو شوێنانە دەگرێتەوە کە مرۆڤ ناچار دەکەن ))   شوێنی ناهۆگر: 
نموونەی ئەو شوێنانە  شوێنەیە کە مرۆڤ تێیدا هەست بە دڵتەنگی و بێزاری و دوژمنایەتی بکات  

 .(٢١-٢٠ل، ٢٠٠٩)عوسمان،  (( جەنگییەکان . وەکو زیندان و تاراوگەو شوێنە  

شوێنێکی گشتیە تایبەتە بەهەموو کەسایەتییەک و بە شوێنێکی دەرەکی و  ))  شوێنی کراوە : 
کراوەیە و بەخواست و ویستی  بابەتی دادەنرێت ، ئەم جۆرە شوێنە هەردەم بۆ کەسایەتیبەکان 

دام و   ،  چایخانە  ،  کۆاڵن ،  گەڕەک ڕێگاوبان، : ، وەک خۆیان دەتوانن تێیدا هەڵسوکەوت بکەن 
 .(٢١-٢٠ل، ٢٠٠٩)عوسمان،  ( دەوڵەت.(دەزگاکانی 
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  ((. دەگوترێت کە هی تاکە کەسێکە وەک )ماڵ،ژوور،خانوو( )) بەو شوێنە  :  شوێنی داخراو 
لە دیوی ناوەوە مامەڵەی لەگەڵدا دەکرێت بەپێی  شوێنە ))  ئەم واتە ،  (٩٥،ال ٢٠٠٧)حاجی،

ئەم شوێنە دەبێتە مایەی یادەوەری  و باری دەروونی کەسایەتییەکان زۆرجار هەڵسوکەوت
کەسایەتییەکانە  کە تێیدا ژیاون ، لێرەدا مەبەستمان لە شوێنی ناوەوەو دەروونی  کەسایەتییەکان  

 .(٢١٤ل، ٢٠١٢)خدر،  (( .

  پاشخەری     - ٥

دەتوانرێ ماوەی کاتی گێڕانەوەکە درێژ بکرێتەوە ،  پاشخەری ئەو ڕەوتە گرنگەی گێڕانەوەیە  ))
پاشخەری یەکێکە لە تەکنیکە گرنگەکانی گێڕانەوە کە گێڕەڕەوە بەهۆی  یان دەتوانین بڵێین 

گێڕانەوە درێژ دەکاتەوە، ئەویش بە مەبەستی  کاتی و ابردو ڕباسکردنی هەندێ ڕوداوی 
کە بەمەبەست بێت یان بێ مەبەست دەرنەخراون یان ڕابردوی  ڕونکردنەوەی ئەو ڕوداوانەی 

پەیوەندیەکی ڕاستەوخۆی بە    ڕەگەزی پاشخەری ))    (٥٢-٥١ل،  ٢٠٠٧)حاجی،    ((  کاکارەکتەرەکانن . 
بۆیە گێڕانەوەی ڕوداوەکانی  لەبەر ئەوەی ڕابردووش کاتێکی بەسەر چوە  ،ڕابردووەوە هەیە 

    (٩٥ل  ،٢٠٠٣)ئەڵوەنی،    ((  .  کە لەڕێی زەینەوە وە بیر بهێنرێنەوەناو ئەو کاتە پێویست بەوە دەکات  
زیاتر تیشک بخاتە سەرڕوداوەکانی  ))  پێگەی چیرۆکنوس لە تەکنیکی پاشخەری ئەوەیە کە 

ئێستادا بۆئەوەی خوێنەر بەو ڕۆڵەی کە کەسایەتییەکان لەناو گێڕانەوەکەدا  ڕابردوو لەکاتی 
گێڕانەوەکە ڕون بکاتەوە  ئێستای    دەیگێڕن ئاشنا بکات و مانای ئەو ڕوداوانەی کە دەکەونە پێش

، تەکنیکی پاشخەری لەکاتی بەکارهێنانیدا لەناو چیرۆک چەند ئەرکێک دەبینێت وەک ئاگادار  
و پڕکردنەوەی ئەو کەلێنانەی کە گێڕەڕەوەکە لەکاتی    ڕابردوو  ڕوداوەکانی  کردنەوەی خوێنەرلە  

 ،٢٠١٢)خدر،  ((  .خۆیدا باسی نەکردوون و بەهۆی بازدان بەسەریانەوە ئەو کەلێنانە هاتۆتە ئاراوە  

گێڕەڕەوە لە گێڕانەوەی ئێستای گێڕانەوەکەیدا دەوەستێت و دەست بە  بە واتایەکی تر  (٢٣٠ ل
کاتی  لە  (٧٧ل ،٢٠١١)موفتی،  تێپەڕیونکە پێشتر بەسەریدا  دەکاتگێڕانەوەی ڕوداوی ڕابردوو 

خۆیدا باسی نەکردوون بەاڵم لەکاتی ئێستادا دەیان گێڕێتەوەو جیاوازی نێوان کاتەکانیش دیاری  
 .(٢٢٩ل، ٢٠١٢)خدر، . دەکات 

تەکنیکی پاشخەری بەپێی چۆنیەتی ئەو پەیوەندییەی  جۆرەکانی هونەری پاشخەری ) دواخراو( :   
 :   کە بەئاستی سیستەمی یەکەمی گێڕانەوەوە هەیەتی دەکرێ بە سێ جۆر  

کە  دەگەڕێتەوە بۆ ڕابردویەکی پەیوەست بە سەرەتای چیرۆکەکە ))  :  ناوەکی واخراوی د   -أ
بۆ ئەو ڕوداوانەی )) یان گەڕانەوەیە  (٢٣١ل، ٢٠١٢)خدر،  ((  هاتوە .پێشکەشکردنی لە دەقەکەدا 
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  (( دەگێڕدرێتەوە .لەکاتی ئێستادا  و ڕابردوو کە ڕویان داوە بەاڵم پێش ئێستا باس نەکراون 
 .(٥٢ل، ٢٠٠٧)حاجی، 

 (٢٣١ل  ،٢٠١٢)خدر،  ((    چیرۆکەکە .دەستپێکردنی    دەگەڕێتەوە بۆ پێش)  )  :   دەرەکی دواخراوی    -ب 
کە گێڕەڕەوە کاتی ئێستای گێڕانەوەکە ڕادەگرێت و دەگەڕێتەوە سەر باسکردنی ئەو  )) 

      .(٥٣ل، ٢٠٠٧)حاجی، ((  .داوە لە ڕابردوو ڕویان ڕوداوانەی 

لە تێکەڵکردنی هەردوو جۆری  جۆرەکەی واتە و تێکەڵە لە هەردو ((  :ئاوێتە دواخراوی  -ج 
 .(٥٣ل، ٢٠١٢)خدر،  ((.دواخراوی ناوەکی و دەرەکی پێک دێت  

 پێشخەری   - ٦

لەجیاتی باسکردنی ڕووداوی ڕابردوو پەیوەندی بە باسکردنی  ،    پێچەوانەی دواخراوەپێشخراو    ))
لەکاتی ئێستای گێڕانەوەدا پێش کاتی  هەندێ ڕوداو هەیە کە لە ئایندەدا ڕودەدەن و گێڕەڕەوە 

باس لە ڕوداوێک بەر لە ڕوودانی   ))  واتە (٨٧ل، ٢٠١١)موفتی، (( .ڕودانیان ئاماژەیان پێدەکات 
، لەگەڵ ئەوەشدا ڕەوتی گێڕانەوەی دەقەکە هەر بەردەوام دەبێت  دەکات کە هێشتا ڕوی نەداوە 

تەنیا ئەو ڕوداوانە  کەواتە ))  (٢٥٣ل، ٢٠١٢)خدر، ( .(و لەناو ئێستادا پەی بەرەو داهاتوو دەبات 
 .(٢٣٢ل، ٢٠٠٣)ئەڵوەنی،    ((.لەکاتی ئێستادا دەگێڕێتەوە کە مەرجە لە ئایندەدا ڕوبدەن 

                       : بەگوێرەی سیستەمی گێڕانەوەی ڕووداوە داهاتوەکان دەبێ بە سێ جۆر تەکنیکی پێشخەری 
)) گێڕانەوەی ئەو ڕووداوانەی کە لە   ەرەکی د : مەبەست لە پێشخراوی  ەرەکی د پێشخراوی  -أ

 .(٢٥٥ل، ٢٠١٢)خدر، )  ((ڕوبدات .مەزندە دەکرێت لە ئایندەدا ئێستادا

گێڕانەوەی ڕوداوی ئێستاو تێکەڵکردنی لەگەڵ ڕوداوێکی   واتە )) : ناوەکی پێشخراوی  -ب
 .(٢٥٥ل، ٢٠١٢)خدر،  ( داهاتوودا .(

گێڕانەوەی ڕوداوێکە لەکاتی ئێستای  دوبارەکردنەوەو )): مەبەست لە    دوبارەکراو پێشخراوی    -ج
 .(٢٥٥ل، ٢٠١٢)خدر،  ((.گێڕانەوەدا کە لە ئایندەدا ڕودەدات 
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 بەشی دووەم :   

 ویژداندا  شێوازەکانی گێڕانەوە لە مەسەلەی  :  تەوەرەی یەکەم  

لە سەرەتادا شێواز  )گێڕانەوەیەکی(   ، مەسەلەی ویژدان داشێوازەکانی گێڕانەوە لە چیرۆکی 
 چیرۆکەکە  چونکە چیرۆکگێرەوە لەسەر زمانی پاڵەوانی ، خودیە 

خۆی تێکەڵ دەکات ،  لەڕێگەی جێناوی یەکەمی تاکی قسەکەرەوە )من( چیرۆکەکە دەگێڕێتەوە 
پاڵەوانی چیرۆکەکە زۆرابی ناوە هەروەک ئەحمەد موختار دەگێڕێتەوە ، کە زۆراب لە قەزای  
هەڵەبجە لە دایک بووە و لە بنەماڵەیەکی هەژار بووە و باوکی لەشەڕی گەورەدا شەهید بووە  

لە سەرەتای   هەر ئەو بچووک بووە دایکی کۆچی دوایی کردووە و بەتەنیا ماوەتەوە . 
بۆرە خزمێکم  بەم جۆرە منی بێکەس و بێ دەرەتان لەالی چەن    ە کە دەڵێت : )) چیرۆکەکەدا دیار 

لە ئینسانەتی  دایک و باوک کەوتم . ئەم بۆرە خزمانەش لەم دنیایەدا لە نازو نیعمەتی بە تەنیا 
چونکە لە ڕاستیدا هیچ هەقێکم بە  خۆیانەوە بوو ، کە نان و پیازێکیان پێ حەاڵڵ ئەبینیم ، 

کە تۆزێ گەورە بووم و هۆشم کرایەوە ، ئەوەندە ئەقڵم بەوە شکا کە ئەرکی    سەریانەوە نەبوو . 
 .(١٥ل، ٢٠٠٨،  )جاف( (.  ..هتد.  خۆم بەخێوکردنی خۆم بخەمە سەرشان و بازووی  

 .  و خۆی تێکەڵ بە گێڕانەوەکە کردووە لێرەدا چیرۆکگێرەوە ڕاناوی )م( ی بەکارهێناوە 

ناو چیرۆکەکە  هەمان ئەو شتانە دەزانێت کە کەسەکانی لە گێڕانەوەی خودی چیرۆکگێڕەوە 
 .  دەیزانن 

ی چیرۆکەکە شێوازی گێڕانەوەکە گێڕانەوەیەکی خودییە بەاڵم لە ال  (  ٥٣تا  ١٥هەروەها لە ) ال 
))  : دەڵێت   خودی بۆ بابەتیی چیرۆکەکە دەبینین کە جۆری گێڕانەوەکە دەگۆڕێت لە ( ٥٤)

مەحوو ئەکەنەوە ؟ ئەمانە خودا و ویژدان قبوڵی  ژیانی منبۆچی ئێوە سەرمایەی حەیات و 
هەیە هەزار شتی وەهای قبوڵ کردووە و  ری ب بێ خەبەر بوون کە خودا ئەوەندە سە  ناکات ؟ 

کوڕەکانی عەشیرەتی   !چاو نەیدیوە هەر ناوی هەیە و کەس بە  ویژدانیش تەنیا ئەیکات ، وە 
مومکین  بیستبوویان من لەو ڕۆژانەدا وام لەوێ ، بەهەر نەوعێک بۆیان ئەوال لەگەڵ کچەکاندا 

 .(٥٤ل، ٢٠٠٨،  )جاف((  .هتد . . کردبوو ، هاتنە الی من.بوو بوو ، خۆیان نەجات دابو فیراریان 

چونکە لە گێڕانەوەی بابەتیدا گێڕەڕەوە  بابەتییە  گێڕانەوەیەکی لێرەدا دەبینین جۆری گێڕانەوەکە 
دەڕوانێتە ڕوداوەکان لەم چەند دێرەدا ڕاناوی ) ئێوە(  بەزمانی کەسی دووەمی نادیار لە دواوە 

مان بەرچاو دەکەێت کە گێڕەڕەوە بەزمانی کەسی دووەمی نادیار لەدواوە دەڕوانێتە ڕوداوەکان 
 . نەکردووە  و خۆی تێکەڵ بە گێڕانەوەکە 
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 ڕەگەزەکانی گێڕانەوە   :   تەوەرەی دووەم 

   دیالۆگ    - ١

لە دیالۆگێکی ڕاستەوخۆدا لەنێوان زۆراب و  لە چیرۆکی مەسەلەی ویژدانی ئەحمەد موختاردا 
 :دراوە کە دەڵێت  وەستا ئەنجام 

؟  کەتۆ قەرزت لە الیان هەیە ، ئەوەندە ڕەنگ دەست نەکەوێت وەستا بەڵکو ئەوەندە ئیسم   - ))
زەحمەتە ، عەالوەی ئەمانە ، زۆر ناویان  شەخسێ سێ چوار قەلەم قەرزارت بێ ، بەگرێ جەمعی  

 وەهان . هەیە ، وەک یەک 

قادر ، تۆ چۆن لە بەینی ئەم دوو  مەسەال مەحموود کوڕی ئەحمەد وە مەحموود کوڕی 
 ت ؟  مەحموودەیا فەرق ئەکەی 

دەمو چاویان من ئەیانناسم ، وەمن حیسابی خۆم ئەزانم . کە چاوم کەوت بە قەرزارێ  بەڕەنگی    +
 یاخو بە شەخسێ کە حیسابم لەگەڵیا بێت ، دڵم خورپەی تێ ئەکەوێت .  

ئەی بەڵکو دوو کەس کە قەرزارت بن یەک دەفعە چاوت پێیان بکەوێت ، مەسەال یەکێ    -
قەرزارت بێ ، ئەوی تریان محەمەد  لەوان محەمەد کوڕی یار وەیسی ناو بێ ، وە دەڕوپیە  
 تەگبیری چییە؟  ، کوڕی میروەیسی ناوبێ ، پەنجا ڕوپیە قەرزارت بێ 

،  )جاف ((.درێژی مەکەرەوە ئێمە باوک و باپیرمان وای کردووە وە دەوڵەمەنیش بوون ئیتر  +
وە ئەوی دیکەیان  لێرەدا گفتوگۆ لەنێوان دوو کەسە یەکێکیان زۆرابەو شاگردە  ) .(١٧ل، ٢٠٠٨

 ( وەستا ساحێب دوکانەکەیە . 

دەڵێت :  تردا کە لەنێوان زۆراب و ئاغا ئەنجام دراوە هاتووە  هەروەها لەدیالۆگێکی ڕاستەوخۆی  
 ؟ئەگەر ئەم مندااڵنە بنێری بۆ مەکتەب چاکتر نیە  - ))

ئەحمەق بوویت . کوڕی من خوێندنی بۆ  هەتیو دیارە تۆیش بە واسیتەی ئەو کوێرە خەتەوە  +
من کوڕی خۆم بۆچی ئەنێرم بۆ مەکتەب  ئێمە کاسبین هەقمان بەسەر خوێندنەوە چییە ؟  چییە ؟  

؟ ئێمە هەر چڵۆن  وەکو گاورەکان لە هاوینا قاچ و سەریان رووت بکەن ؟ بۆچی کافری بکەم 
 .(٢٠ل، ٢٠٠٨.  )جاف((  .  بووین ئەبێ وەها بین! 

...هتد   ئەیوت _  –پرسی  _زاراوەکانی وتی ) بەهەمان شێوە لێرەدا لەبەر ئەوەی چیرۆکنوس 
 (  بەکار نەهێناوە بۆیە بە دیالۆگێکی ڕاستەوخۆ دادەنرێت 

  ( ٢٨ - ٢٦ -٢٠ -١٧ ) الپەرە لە نموونەی دیالۆگی ڕاستەوخۆ لە چیرۆکی مەسەلەی ویژداندا 
 . بەرچاو دەکەوێت 

ناڕاستەوخۆ لە چیرۆکی ئەحمەد موختار جافدا لەم  دیالۆگی ناڕاستەوخۆ : نموونەی دیالۆگی 
 دەردەکەوێ . پەرەگرافەی خوارەوە 
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 ڕۆژێکیان لێم پرسی :   ))

 ؟  وەستا ئایا بە شەریعەت غەلو غەشکردن لە تیجارەتا حەاڵڵە    _ 

بە نیوە مۆڕی   ڕەوا نەبینیبێ سوئالی وای لێ بکەم ، وەستام کە لەوە دەچوو قەت ئەوەی بەمن 
 سەیری کردم و ئەمجا فەرمووی :  و نیوە تەعەجوبێکەوە  

نامووس  عەرزو  قەتڵ و بۆ خەڵکی جائیزە ، بەو شەرتەی ی مەعیشەت بکات سهيلهەرچی تە +
 بردنی تیا نەبێ !  

 ئەی مەسەلەی ویژدان چییە؟   _ 

   !  هەتیو لەمە زیاتر قسە مەکە   +

 ڕۆژێک پێم وت :  

، لەالم وایە ئەگەر حیسابت لەگەڵ هەر کەسێ هەیە لە  وەستا من کوێرە خەتێکم هەیە  _ 
 چاکە ؟ دەفتەرێکا بینووسم  

 جوابی دامەوە و وتی :  

 من لەدەفتەر چاکترم هەیە .  عەزیزم   +

هەر پارچەیەکی بەنەوعێ   کرابوو. ، گڵۆڵەیەک بەنی هێنا کە پارچە هەڵسا چووە پشتی دووکان 
 وەسەت و گەورەی لێ درابوو وتی :  ڕەنگ کردبوو ، گرێی بچووک و 

 ئەمە دەفتەری منە!   _ 

 زۆر حیرەتم کرد . پێم وت :  ،  کە ئەمەی وت 

 مەقسەدت چییە ؟   +

 پێی وتم :  بە بێ تەئەمول  _ 

، و هەریەک گرێیەکی  ئەم دەفتەرە هەر یەک ڕەنگی ، عەالمەتی ناوی یەک شەخسی قەرزارە    +  
لەم نموونەیەدا گفتوگۆو دواندنی دوو   (١٧-١٦ل،  ٢٠٠٨)جاف، (( عەالمەتی میقداری قەرزەکەیە .

پێم  وتی ،  وشەکانی ) بەر ئەوەی چیرۆکنوس لەڕێگەی  لە وە دیالۆگێکی ناڕاستەوخۆیە کەسە 
 . ە خۆی تێکەڵ بە گێڕانەوەکە کردوو وت ، پرسی ، فەرمووی ( 

 استی پێ وتم :  ڕ ،  احێکی زۆرلحپاش ئیە ))  ل

 .  قاعیدەمان وایە کە هەرچی گەنم ببەین بۆ تۆو ، سلسی ئەفرۆشین بۆ خۆمان  _ 

. دووەم ، تۆوەکە کەم  گەنمەکە ئەدزن ئەمە زەرەرێک  ئەوەلەنئەمە دوو زەرەری هەیە :   +
 ئەکەن وە کەمی تیا ئەبێت .  
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 ٢١ال  (( هتد . ئێمەش وەکو خەڵق ... قوربان جوتیاری هەموو کەس وایە ،  _ 

  - ٣٠-  ٢٩  -٢٥  -٢٤  - ٢٢  -٢١  - ١٩  -١٦لەم چیرۆکەدا لە الپەڕە )نموونەی دیالۆگی ناڕاستەوخۆ  
 . ( بەرچاو دەکەوێت  ٥٠ -٤٤ -٣٥ -٣٤

 مەنەلۆگ   -٢

لەچیرۆکی مەسەلەی ویژدان  مەنەلۆگی ڕاستەوخۆ لێرەدا نموونەیەکی ئەم جۆرە مەنەلۆگە 
لە دڵی خۆمدا  زۆراب کە پاڵەوانی چیرۆکەکەیە لە مەنەلۆگێکی ڕاستەوخۆ دەڵێت : وەردەگرین 

دەکرێت و یەکێ لەبەر  وتم )) خودا قودرەت قابیلی تۆیە یەکێ لەسەر خەت ناشیرینی موحاکەمە  
 .(٢٩ل، ٢٠٠٨)جاف، ((  . بەختیارە ؟ خەت ناشیرینی مەسعود بووە و 

مەنەلۆگی ڕاستەوخۆیە کەسایەتییەکە خۆی قسەکەرەو لەگەڵ خۆیدا دەدوێت بۆیە ڕاناوی )من(  
، واتە کەسەکە لەگەڵ خۆی قسە دەکات سەبارەت بە شتێک کە پەیوەندی بەوەوە  بەکاردەهێنێت  

   هەیە .  

ڵی  هەروەها لە مەنەلۆگێکی ڕاستەوخۆی دیکەدا کە لە  چیرۆکەکە باسی لێوە کراوە دەڵێت : لە د
خۆمدا ئەمووت )) من هەقم چییە ، هەر ئەوەندە خۆم تەقدیر بکرێم ، ئیتر با هەزار فەقیر بمرێت  

لێرەدا دەبینین    (٤٢ل، ٢٠٠٨)جاف، لە برسانا یا بەدەم شەقی مەئموورەوە هەر هاوار بکەن . (( 
 ئەم جۆرە مەنەلۆگە مەنەلۆگێکی ڕاستەوخۆیە ڕاناوی )من( ی بەکارهێناوە .   

 ( بەرچاودەکەوێت  ٢٩-٢٠-١٩-١٥مەنەلۆگی ڕاستەوخۆ لە الپەڕە )   نموونەی

مەنەلۆگی ناڕاستەوخۆ: لەم چیرۆکەدا نموونەی ئەم جۆرە مەنەلۆگە دەبینین  دەڵێت  : منیش  
سەرفی نەزەرم کرد لە ویژدان و وتم :  ))بەجەهەننەم ئەمرن لەبرسا ! بە ئیستیالحی کوردی بە  

 (٣١ل، ٢٠٠٨)جاف،  ((عوود بم ، ئینسان ئەبێ تابعی موحیت بێ. گونی بارگیرمەوە ! باخۆم مەس
لێرەدا کەسەکە لەگەڵ خۆی قسەدەکات بەاڵم سەبارەت بە شتێکی دیکە قسەدەکات زۆراب لەم  
مەنەلۆگە ناڕاستەوخۆیەدا دوای لەدەستچونی ویژدانی کە پلەی بەرز دەبێتەوە بەم شێوەییە قسە  

 لەگەڵ خۆیدا دەکات سەبارەت بە دوو عەرزو حاڵنوسی فەقیر. 

ەڵێت : کە ئەم قسانەم بیست لە منداڵەکان زۆر لە دڵی  لە مەنەلۆگێکی ناڕاستەوخۆی دیکەدا د 
خۆمدا حیدەتم کرد ، وتم : )) ئەم شەیتانانە تازە چوونەتە مەکتەب و فیکریان وەهایە ، ئاخۆ  
 ئەگەر تەحسیل تەواو بکەن چڵۆن ئەبن وە حاڵی ئێمە چی لێ بێت ؟ ئاخ مومکین بووبووایە ئەم

لێرەدا زۆراب لەگەڵ خۆی  ( ٥١ل ،٢٠٠٨)جاف،  ایە ؟ . ((نەوعە شەیتاناتەم لەم موحیتەدا نەهێشت
 قسەدەکات بەاڵم سەبارەت بە بابەتێک قسەدەکات کە پەیوەندی بە ئەوەوە نیە . 

 ( بەرچاودەکەوێت.  ٥١-٤١-٣١-٢٣نموونەی مەنەلۆگی ناڕاستەوخۆ لە الپەڕە ) 
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  چیرۆکی مەسەلەی ویژدانی ئەحمەد موختاردا شوێنانەی لە لیستی نموونەکانی ئەو کات و 
 ئەنجام دراوە .  دا تیاگێڕانەوەی 

 جۆری شوێن ال ێنشو  ال كات
 ،  زای )ه(  قە ١٥ چەن ساڵە                                                                                      

 مەرکەزی قەزادا  
 هۆگر   ١٥

دوکانەکانی شاردا ، الی   ١٦ ڕۆژە
دارتاش ، الی پینەدۆز،  الی  
ئاسنگەر ،الی دوکاندارێکی 

 تاجیر  

 کراوە   ١٦

  ١٧ پشتی دووکان  ١٨ سبحەینێ  
ڕۆژ یئدووس

سبحەینێیەک ، بەشەو،  
 شەوێک  

ماڵی وەستا ، دوکان ،   ٢١
 حەوشەو ناوماڵ  

١٩  
 اخراو د 

کانی با / شوێنێکە لەنزیک   ٢٣ لەوەقتی هاویندا، ئەمساڵ  
سلێمانی کە نەخۆشی بادار 
ئەچنە سەری بۆ چاکبون ،  

 مەکتەب  

٢٠  
 
 
 

 کراوە
 ئەتڕاف ، دێهاتی  ٢٤ هەموو شەو  

 ماڵی کوێخا ،   
 ناوشار  

٢٣  
 داخراو  

 کراوە
ساڵی ئایندە ، ساڵی  

 ئاتیدا ، لە زستاندا  
دیوەخان ، دەرگای   ٢٥

 حوجرەی ئاغام  
٢٤  

 سەرای حکومەت ،  ٢٧ بەیانی  
 ، چایخانە 

دەروازەی سەرا ، دەرگاو 
 دوکان 

٢٧  
 کراوە

 کراوە ٢٨ پۆلیسخانە   ٢٩ ئێوارە ، شەوێ  
سبەینێ ،دوێنێ ، ئەو  

 شەوە  
  ٢٩ موعتەمیدماڵی کابرای   ٣٠

 کراوە ٣٢ مزگەوت ٣١ ئێستا  
 داخراو  ٣٤ ماڵ   ٣٣ دوو سەعات ، سبەینێ  
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تا شەو،  بچم بۆ دەرەوە  
 تا شەو ،مانگێ  

   ماڵی کابرای مەال  ٣٥

  ٣٦ مەرکەز  ٣٦ پاش چوار ڕۆژ  
ڕۆژ   یە شەو و 

 ،دوومانگ  
 کراوە ٣٧ کۆاڵنەکان ، دائیرە  ٣٧

  ٣٨ واڵت  ٣٨ لەو ڕۆژە ،شەو ڕۆژ  
،بە   بەڕۆژ بەشەو ، 

 شەودا  
  بازاڕو ماڵ و قاوەخانە ،  ٣٩

 کۆاڵنەکان 
 کراوە ٣٩

قەزای خۆرنشین ،مەرکەزی   ٤٠ ڕۆژێک ، ئەو ڕۆژە  
 قەزا  

٤٠  
 کراوە

دوای چەند ڕۆژ مانەوەم  
حەینێ   ڕۆژێک ، چەند
 ئێواران 

  ٤٢ سەحرا 

 داخراو  ٤٥ ماڵی ئێمە  ٤٤ ئێوارەیەک ، دوێنێ  
 داخراو  ٤٦ خانوو ، ئۆدەکان ، ماڵی ئێوە   ٤٥ ڕۆژ لە ڕۆژ  
خاکی فڕانسە ، قاعیدەی   ٤٦ دوو سەعات  

 غەرب ، واڵتانی ڕۆژئاوا  
٤٧  

ڕۆژدا ،   ١٠لە مودەتی 
مودەتی سێ مانگ و  
یەک شەو ، یەعنی  
نەوەدو یەک ڕۆژ ، سێ  

 ساڵ، سبەینێ  

 حەپسخانە ،  ٤٨
 دائیرەی تاپۆ  

 ناهۆگر ٤٨
 کراوە

دووسێ ڕۆژ ، ساڵی  
 ئاتی ، سبحەینەیەک  

 کراوە ٤٩ کۆاڵن ، دائیرە  ٤٩

پایتەخت ، ئوتێل ، سینەما ،   ٥١ ئەو ڕۆژە  
مەرکەزی قەزا ، واڵتێکی 

 خاریج  

٥٣  

لە شەو ڕۆژەدا ، یەک  
مانگ ، هەر ئێوارەیەک ،  

 هەر شەوێک 

٥٣    
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   ری شخە پا   -٥

)) ویالدەتم لە قەزای ) ه( بوو، لە  : نموونەی پاشخەری لە چیرۆکی مەسەلەی ویژداندا 
باوکم لەشەڕی گەورەدا شەهید کرابوو ، ئیتر بێکەس و بێ دەرەتان  بنەماڵەیەکی هەژار ، 

هەزار مەشەققەت و کولە مەرگی، نانی هەرزن و  مابوومەوە بە دیار دایکێکی هەژارەوە کە بە 
منی هەتیو پێ بگەیەنێ  گەورە مااڵن و هێندێ دانەوێڵەی پەیدا ئەکرد هەر بۆ ئەوەی بەرماوەی 

بە کورت  ەوە لە مەرکەزی قەزادا . بەاڵم مەعەلئەسەف ئەم ئاواتانەی  کرابوو لە مەکتەبدا ، کە تازە  
 (١٥ل،  ٢٠٠٨)جاف،  ((  . ..هتد  خوا ئەویشی بردەوە بۆ الی خۆیو کوێری هاتە بەر ، هێندەی نەبرد ،  

.  ڕوداوەکانی ڕابردوو دەگێڕێتەوە لەسەر زمانی پاڵەوانی چیرۆکەکە هاتووە لێرەدا چیرۆکنوس 
لەبەرئەوەی دەگەڕێتەوە بۆ پێش  یە هەروەها جۆری ئەم پاشخەریەش پاشخەری ) دەرەکی( 

، لەم چیرۆکەی ئەحمەد موختاردا یەک نموونەی پاشخەریمان بە رچاو  چیرۆکەکە  دەستپێکردنی  
 . دەکەوێت 

 پێشخەری    - ٦

نموونەی پێشخەری لە چیرۆکی مەسەلەی ویژداندا )) هەر عەینی ئەو ئەهالییە لە ساڵی ئاتیدا  
زووتر هاتنەوە بۆ الی ئاغام و ئاغایش عەینی پڕۆغرامی تەتبیق کرد و دیسان مووەفەق بوو،  

عەجوبم کرد ، سەبەبی چییە کە ئەم ئەهالییە وا ئەکەن؟ هەرچەندە فیکرم کردەوە هیچم  زۆر تە
بۆ مەعلووم نەبوو ،هەر ئەوەندە تێگەیشتم کە ئەهالییەکە لەبەر فەقیری مەجبوورن هەرلە زستاندا  

عەقڵیان بوو ، کە بچن بۆ هەر کوێ  تووتن وە ئەوەندە دەست بکەن بە قەرزکردن لەسەر 
 .(٢٥ل، ٢٠٠٨)جاف،  ((. هەروەکو ئەم وایە  

،  لەبەرئەوەی گێڕانەوەی ئەو ڕوداوانەیە  یە ، جۆری ئەم پێشخەریەش پێشخراوی ) دەرەکی ( 
ئێستادا مەزندە دەکرێت لە ئایندەدا ڕوبدات ، لەم چیرۆکەدا تەنها یەک نموونەی   کە لە

 .  پێشخەریمان بەرچاو دەکەوێت 
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 ئەنجام 

گێڕانەوە لە چیرۆکی مەسەلەی ویژدانی ئەحمەد  لە ئەنجامی لێکۆڵینەوە و شیکردنەوەی 
 گەیشتینە ئەم ئەنجامانەی خوارەوە : لە ڕووی تێۆری و پڕاکتیکیەوە  موختارجافدا،  

 لە گێڕانەوەی بابەتی .  زیاتر بەرچاو دەکەوێت   خودی   گێڕانەوەی _ ١

 .  _لەم چیرۆکەدا نموونەی دیالۆگ زیاتر بەرچاو دەکەوێت لە مەنەلۆگ ٢

 پێشخەریمان بەرچاو دەکەوێت .  _ لەم چیرۆکەدا یەک نموونەی پاشخەری و یەک نموونە بۆ ٣

گفتوگۆکردنە لەنێوان دوو کەس  کە زمانی ئەم چیرۆکە ،  لە ئەنجامدا بۆمان دەردەکەوێت_ ٤
کەسانەی هاوبەشی کارەساتی  گونجاوە لەگەڵ خورەوشت و نەفسیەتی ئەو وە  ، ئەنجام دراوە 
 . ویژدانیانن لەدەستچونی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

 سەرچاوەکان 

 : کوردیەکان   سەرچاوە 

   کتێبەکان :   - أ

 . هەولێر چاپخانەی ئاراس، چیرۆکی مەسەلەی ویژدان،.  ٢٠٠٨ . ئەحمەد موختارجاف،  •
   . یەکەم چاپخانەی ئارابخا، چاپی  دەربارەی ڕۆمان وچیرۆک، .٢٠٠٨ . حەمەکەریم، عارف •
 . ١٩٨٥ چیرۆکی نوێی کوردی، چاپخانەی عەالء، بەغدا،  .١٩٨٥ .حەسەن  جاف،  •
 تەکنیکی گێڕانەوە لەڕۆمانەکانی عەبدوڵاڵ سەراج، چاپخانەی . ٢٠١٢.ڕێزان ڕەحمان، خدر •

 . چاپی یەکەم   ڕۆژهەاڵت، هەولێر،
 چیرۆکی کوردی ڕەخنەو لێکۆڵینەوە، هەولێر.  . ٢٠٠٥ . سابیر ڕەشید،  •
ەکنیکی گێڕانەوە لە چیرۆکەکانی مارف بەرزنجی، چاپخانەی  ت  . ٢٠٠٥.شوکریە  ڕەسوڵ،  •

   . چاپی یەکەم  وەزارەتی پەروەردە، هەولێر،
بنیاتی ڕووداو لە کورتە چیرۆکی هونەری کوردیدا،   .٢٠٢٠.شوان عوسماننوری،   •

 هەولێر، چاپی یەکەم. 
   .موکریانی، هەولێر، چاپی یەکەم بنیاتی گێڕانەوە، چاپخانەی   . ٢٠١٤ . عەبدواڵڕەحمان،   •

 :   كان ە نام   - ب 

تەکنیکی گێڕانەوە لە ڕۆمانی شێرکۆ بێکەس، نامەی   .٢٠٠٩.ئەردەاڵن شوکر ، سابیر •
 .  هەولێر ، ماستەر، زانکۆی سەالحەددین، کۆلێژی زمان

لێکۆڵینەوەی کورتە چیرۆکی کوردی لە کوردستانی   .١٩٩٧.ئیبراهیم قادرمحمد،  •
   اب.دی ئادکتۆرا، زانکۆی سەالحەددین، کۆلێژباشووردا، نامەی 

ینایی هونەری چیرۆکی کوردی، نامەی ماستەر، زانکۆی  ب. ١٩٩٢. پەرێز سابیر  محمد،  •
 . سەالحەددین، کۆلێژی ئاداب

گێڕانەوە لە چیرۆکەکانی ئەحمەد محمد ئیسماعیل،   .٢٠١١ .پەری صالح حمید  موفتی، •
 . سەالحەددیننامەی دکتۆرا، زانکۆی 

لێکۆڵینەوە لە چیرۆکەکانی حوسێن عارف، نامەی ماستەر،   . ١٩٩١ . طاهر محمد عەلی،  •
 . زانکۆی سەالحەددین، کۆلێژی ئاداب

هونەرەکانی گێڕانەوە لە ڕۆمانەکانی ) خوسراو جافدا(،  . ٢٠١٥سەمیر ئەحمەد  ئیبڕاهیم، •
   .نامەی ماستەر، زانکۆی سەالحەددین، کۆلێژی زمان
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تەکنیک لە کۆمەڵە چیرۆکی )گوڵی ڕەش( ی شێرزاد حەسەن،    . ٢٠١٢  . سنور قادرفەرەج،   •
   ن. زانکۆی سلێمانی، کۆلێژی زما نامەی ماستەر،

بنیاتی هونەری لە چیرۆکەکانی دکتۆر کاوس قەفتان   .٢٠١٢ .سەیوان محمد طاهرسعید،  •
 .دا، نامەی ماستەر، زانکۆی سلێمانی، کۆلێژی زمان

بنیاتی گێڕانەوە لە داساتانی مەم و زینی   .٢٠٠٧ .قادر شێخ محمدسەنگەر   حاجی، •
ئەحمەدی خانی و ڕۆمانی شاری مۆسیقارە سپیەکاني سپیەکانی بەختیار عەلی، نامەی  

   . کۆلێژی زمان ماستەر، زانکۆی سەالحەددین،
بنیاتی شوێن لە شیعری هاوچەرخی کوردیدا . ٢٠١٥ .کەژاڵ عەبولقادر عوسمان،  •

الوەر قەرەداغی و کەژاڵ ئیبڕاهیم خدر ( وەک نموونە، نامەی ماستەر،  دەقەکانی ) د
 . هەولێرزانکۆی سەالحەددین، کۆلێژی زمان،

سیمۆلۆژیای گێڕانەوە هەقایەتی ئەفسانەی فۆلکلۆری    .٢٠١٨.محمد ئەحمەد  حەسەن، •
   . کوردی بەنموونە، نامەی دکتۆرا، زانکۆی سەالحەددین، کۆلێژی پەروەردە

) چیرۆکی   هونەری گێڕانەوە لەچیرۆکی فۆلکلۆری کوردیدا .  ٢٠١٥ . جاسمهێمن  محمد،  •
 . زانکۆی سەالحەددین، کۆلێژی زمان مندااڵن بە نموونە (، نامەی ماستەر،

 : كان ە بي ە عەر   سەرچاوە 

المصطلح السردی في النقد االدبي العربي الحديث،   .٢٠٠٣ .احمد رحيم كريم الخفاجي، •
   . رسالة ماجستير

 .في االدب الحديث ونقده، دار المسيرة للنشر والتوزيح.٢٠٠٢  . عماد علي سليم ، الخطيب •
القصص القراني روية فنية، دار الثقافية للنشر، مصر، الطبحة  . ١٩٨٣ .د. فالح الربيحي،  •

 ى.االول
 . دارالثقافة، لبنان النقد االدبي الحديث،  . ١٩٩٧.محمد غنيمي  ،هالل •
االجناس االدبية النثرية والشعرية،دار نوميديا للنشر والتوزيح،   .٢٠٠٧ .محفوظ   ،كحوال •

 . جزائير
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 پوختە 

ئەم توێژینەوەیە کە بە ناونیشانی گێڕانەوە لەچیرۆکی مەسەلەی ویژدانی ئەحمەد موختار جافدایە  
، هەوڵێکە بۆ ناساندن و پڕاکتیزەکردنی تەکنیکی گێڕانەوە لەچیرۆک بەگشتی و چیرۆکی  

ژدان بەتایبەتی ، چونکە گێڕانەوە بە یەکێک لە بنچینە گرنگەکانی دروستبونی چیرۆک  مەسەلەی وی
 دادەنرێت و گرنگی تایبەتی لەالی خوێنەران و ڕەخنەگرانی چیرۆک هەیە .  

توێژینەوەکەشم بەسەر دوو بەش دابەش کردووە ، بەشی یەکەم بەشێوەیەکی تیۆری لەچەمکی  
جۆرەکان و ڕەگەزەکانی گێڕانەوە دواوم ، لەبەشی دووەمیشدا بەشێوەیەکی    و چیرۆک وگێڕانەوە  

 .ئەنجام دراوە  پڕاکتیکی جۆرو ڕەگەزەکانی گێڕانەوە لەچیرۆکی مەسەلەی ویژدان


