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چیرۆك چییە؟

گێڕانــەوەی سەرگورشــتەیەكە, بەشــێوەیەكی هونــەری و ڕەچاوكردنــی بــاری 

جوانیناســی و هەروەهــا چینینــی تۆكمــەی زمــان، لەگــەڵ ئەوەشــدا چیــرۆك 

بۆخــۆی گەمەیەكــی هونــەری  فێكشــناڵێتییە. 

ــژ و  ــەوەی ڕادەی چێ ــەری و بەرزكردن ــی هون ــی الیەن ــۆكاری پتەوبوون ه

ــەز و  ــتنی ڕەگ ــۆ بەكارخس ــەوە ب ــادەكاریی،  دەگەرێت ــەوە لەس دووركەوتن

ــدا. ــكردن لەچیرۆك ئیش

ئاخنینــی بەشــێكی زۆر لەرەگــەزەكان لــە چیرۆكێكــی كورتدا،كارێكــی دژوارە 

و مەرجدارنییــە، واتــە مەرجێكــی لــەو شــێوەیەی بەكارهێنانــی فرەیــی 

ــێ  بەرهــەم بێــت. ــی ل ڕەگــەزەكان، چیرۆكێكــی منوونەی

بــە پێچەوانــەوە وەك منوونــە، دەكرێــت لــە ڕێگــەی بەركەڵكیــی )ڕەگــەزی 

تەنــز(ەوە، نایابرتیــن و چێژبەخشــرتین چیــرۆك بنورسێتــەوە.

بەكارخســتنی كۆڕەگەزێــك پێدەچێــت هێنانــەدی پیشەســازیبوونی چیــرۆك 

ــاڵ  ــردن لەخەی ــازیبوونی دەق، زۆرك ــت لەپیشەس ــاراوە، مەبەس ــە ئ بهێنێت

بنورسێــت زۆرتــر خــاوەن  و وشــە، چیرۆكێــك  نوســین  و فەرهەنگــی 

شــێوەیەكی دەســتكرد بێــت وەك لــەوەی رسوشــتی بێــت، ئــەوكات لەتافــی 

ــێنێت. ــر دەڕەخس ــۆ وەرگ ــەر ب ــێكی بێزارك ــەوەدا كەش خوێندن

چیــرۆك ئەزموونــی ژیاندنــە لەدۆخــی ڕیالێتیــدا، هــاوكات ئەزموونــی 

فانتاســییانەی نوسەریشــە، چیرۆكنــوس ڕۆڵــی گێــڕەرەوەی لەتۆماركاردنیــدا 

ــی  ــی ئەفالتوون ــوس دەالقەیەك ــن بنوســین چیرۆكن ــرەوە دەتوانی ــە. لێ هەی

ــای دووەم. ــی دنی ــت لەخوڵقاندن وەردەگرێ

))چیــرۆك هــەوڵ و جــۆرە كاركردنێكــی جدیــی و تایبەتــە لەزمانــدا، تیایــدا 

ــۆ  ــەوە ب ــەوە دەگۆێزرێت ــە ڕووتەكەی ــە ئاچەڵیی ــە بەهــرەو بنەڕەتیی زمــان ل

خزمەتــكاری مەبەســتە مرۆییــە گــەورەكان((1

مەبەســت لێــرەدا پێچەوانــەی گوتــەی )پــۆل ڤالێرییــە( كــە دەڵێــت: 

لەزمانــدا((.2 لــە دروســتكردنی زمــان  بریتییــە  ))ئــەدەب 

گرتووەتــەوە((3،  قورئانــی   %30 لــە  قورئانییــەكان  چیرۆكــە  بونیــادی 

دەقــی چیرۆكــە قورئانییــەكان جیاوازییەكــی بەرچاویــان لەدەقــی چیرۆكــە 

هونەرییــەكان هەیــە، هەرچەنــدە لەڕوانگــەی شــیكاری دەقــەوە تەماشــای 

چیرۆكــە قورئانییــەكان بكەیــن، ئــەوا بــۆ خۆیــان بێبــەری نیــن لەبــە 

هونەریبوونــی چیــرۆك، بــەاڵم ئەوەیــان  جیاوازییەكــە زەق دەكاتــەوە 

ــەكان جەخــت  ــە قورئانیی ــە چیرۆك ــەو دوو جەمســەرەدا، ئەوەی ــوان ئ لەنێ

وانــەی  و  ئامــۆژگاری  و  ڕاســتییەكان  ئاشــكراكردنی  و  ڕاســتی  لەســەر 

بەبــەراورد  دەكەنــەوە،  دێریــن  مێــژووی  گێڕانــەوەی  و  پەروەردەیــی 

ــە. ــەو ڕەوتەی ــتی ئ ــەی مەنەفێس ــەواو پێچەوان ــی كەت ــی هونەری بەچیرۆك

))ان هــزا لهــو القصــص الحــق((4 ، واتــە : بەڕاســتی ئەمانــە چیرۆكــی 

ڕاســتین..

ئــەم ئاماژەیــە جەخــت لەســەر دروســتیبوونی چیرۆكــە قورئانییــەكان 

دەكاتــەوە، كەئامانــج تێیــدا وشــیاربوونەوە و پەیامپێدانــە بــۆ خەڵــك..

بۆئــەوەی لێــرەدا خاڵــی كۆتایــی لەســەر باســەكە دابنێین دەنوســین: چیرۆك 

مێژوویەكــی كۆنــی هەیــە، ئەفســانەكان چیرۆكگەلێكــی هەڵبەســرتاوی 

مرۆڤــە بەراییەكانــن لەبەرامبــەر گەردوونــدا، واتــە دیــدگای ئەوكاتەیــە 

ــەردوون. ــەر زەوی و ناوگ ــی س ــەڕ ژیان لەم

پێناسەیەكی گشتیی ناونیشان..

ناونیشــان ڕەگەزێكــی گرنگــی ئەدەبییــە و لەیەكــەم بەریەككەوتنــەوە 

دەق  ناســاندنی  بــۆ  هەروەهــا  دەبێتــەوە،  خوێنــەر  ڕووبــەڕووی 

پێویســتە. كەرەســتەیەكی 

هــەر دەقێــك وەك بونیادێكــی زمانــی خاوەنــی ناونیشــانێكە، دەق دەبێــت 
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ناونیشــانێكی هەبێــت تــا بنارسێتــەوە.

ــۆ  دەق موڵكــەو ناونیشــان خاوەنێتــی، هــەر دەقێــك ناونیشــانی نەبــوو، ب

الوازی خەیاڵــی نوســەر یــان سەرپشــككردنی خوێنەر لەبــەردەم هەڵبژاردنی 

ــك  ــت هەمــوو دەقێ ــدا دەبێ ــەاڵم لەكۆتایی ــەوە، ب ــدا دەگەڕێت ــۆ دەق ــاو ب ن

ناوێكــی هەبێــت.

))ناونیشان یارمەتیدەری دەرخستنی ئاستی سیانتیكییە((5

ئەركــی ناونیشــان ئاشــكراكردنی بەشــە نادیارەكانــی ناوەرۆكــی دەقــە، 

چونكــە لەكاتــی خوێندنــەوەی هــەر كتێبێكــدا، ناونیشــان دەســپێكی 

باســەكەیە و لەوێــوە بــۆ نــاو دەق دەچیــن.

بۆیــە هــەر نەخوێندنەوەیــەك بــۆ ناونیشــانی دەق، پرۆســەی خوێندنەوەكە 

الواز دەكەوێتــەوە، چونكــە دەكرێــت بەهــۆی پــاراوی ناونیشــانەوە، زۆرجار 

ئاڵــۆزی دەقــان بــۆ ڕوون بێتــەوە.

زانســتی،  جییۆگرافــی،  )مێژوویــی،  بۆمنوونــە  كایەیــە،  فــرە  ناونیشــان 

ــەی  ــن و رشۆڤ ــی تایبەتكاری ــاوەن جیاوازییەك ــەو خ ــی ..(، هەریەك ئەدەب

جــودا وەردەگــرن.

بــەاڵم  ئیمەیــج،  و  ســۆز  و  بەخەیــاڵ  بارگاوییــە  ئەدەبــی  ناونیشــانی 

لەوخەســڵەتانە. داماڵــراوە  بــەزۆری  زانســتی  ناونیشــانی 

ــەی  ــەكە لەڕێگ ــر پرۆس ــەدەب زۆرت ــت عەقڵە،ئ ــۆی زانس ــە داینەم چونك

ئەندێشەســازییەوەیە و لەزانســت كەمــرت عەقڵگەرایــرتە.

دەشــێت ئــەدەب ســود لەكەرەســتەی عەقڵیــی وەربگرێــت ، بــەاڵم ناكرێــت 

زانســت بەرژەوەنــدی لەســۆز و خەیاڵــی ئەدەبــی وەربگرێــت.

دوو چەمكــی وەك) خەیاڵــی زانســتی و خەیاڵــی وێژەیــی(  جیــاوازن و 

ــن. ــی خۆیان ــڵەتی تایبەت ــاوەن خەس ــان خ هەردووكی

ئەحمەد موختار جاف                                                                         بێرنارد شۆ
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لــە بــەرەوەی زانســت مەعریفەیــە و ئــەدەب خەیاڵــە و كەمــرت بەرژەوەندی 

لــە كۆزانیاریــی وەردەگرێت.

ئــەوە دەبێتــە  لــە ئەدەبــدا بەرزكرایــەوە،  ئەگــەر پێوانــەی زانســت  

. فێــركاری  ئەدەبێكــی 

ســەرەنجام جیاوازییەكــی بەرچــاو لــە نێوان ئــەم دوو كایــەدا, لەهەڵبژاردنی 

ناونیشــاندا هەیە.

چونكــە  لەمەعریفــە،  بەهێزتــرە  ))خەیاڵكــردن  دەڵێــت:  برينادشــۆ 

بەنێــو ڕابــردوو و داهاتــوودا دەتگێڕێــت، لەكاتێكــدا مەعریفــە تەنیــا 

دەگرێــت.((6 ســەرچاوە  ڕابــردووەوە  لەزانیارییەكانــی 

)ناونیشان  لەقۆناغی سااڵنی 1939-1925(

مــرۆڤ بــۆ ئــەوەی بــژی و داهێنــان بــكات دەبێــت بیربكاتــەوە، گــەردوون 

لەگەورەییــدا، بــۆ پرۆســەی هزرانــدن هێایــە. ئینســان بەهــۆكاری ڕامــان 

ــەدوای  ــەڕان ب ــی گ ــە دەرەهەســتەكانەوە،وایكردووە هەمیشــە هەوڵ لەتەن

گوزارەكانــی ژیانــدا بــدات.

ــار  ــینەوە و دواج ــۆ ناس ــووە ب ــك هەب ــتی بەناوێ ــك پێویس ــەر داهێراوێ ه

ــی. ــت لێكردن گوزارش

بــۆ  نــاوی  ئافرانــد،  كەبوونــەوەری  خــودا  ئایینییــەوە  لەڕەهەنــدی 

. نكرد دەستنیشــا

لەڕوانگــەی ئایینــەوە مــرۆڤ كەدابەزێرایــە ســەر زەوی، نــاوە گشــتییەكانی 

ــۆ  ــوێ  ب ــتەی ن ــدا كەرەس ــردو هەوڵی ــتی بەژیانك ــان دەس ــوو، پاش فێركراب

پێداویســتی ژیــان دابهێنێــت، هــەر داهێنانێكیــش پێویســتی بەناوێــك 

ــان. ــاوەن ناونیش ــە خ ــتەكان بوون ــەش كەرەس ــوو، بەم هەب

مــرۆڤ ئەودەمــەی وەچــەی لەســەر زەوی دروســتكرد، بیــری لەوەكــردەوە 

بــۆ ناســینەوەی یەكــرت نــاو دابهێنێــت.

ــۆ  ــاو ب ــەوە ن ــدی دینیی ــرۆڤ لەڕەهەن ــك م ــاوازن، كۆمەلێ ــەكان جی ناونان

ــاوەكان  ــەوە ن ــەی ئایینیی ــەدەرەوەی بازن ــن ل ــت، هەش ــی دادەنێ مندڵەكان

ــت. دادەنێ

ــاوەی  ــن بۆم ــك دەب ــەكان لەدای ــك منداڵ ــدا(، كاتێ ــی )ئاگاماهەن ــە ئایین ل

)ســەدو پێنــج (ڕۆژ موڵكــی پەرســتگان و ناویشــیان بــۆ دانانرێــت، تــا وەكــو 

مــاوەی خەڵوەتــە ئاســانییەكە تــەواو دەبێــت، ئــەوكات منداڵەكــە دەبێتــە 

هــی دایكــی و  نــاوی بــۆ دادەنرێــت.

لەئایینــی ئیســالمدا هاتــووە كەبانگەشــەی ئــەوە دەكات نــاوی بــاش 

بنێــن. لەمنداڵــەكان 

ــەو  ــە، هەریەك ــدا هەی ــوان ئایینەكان ــان لەنێ ــەی ناون ــە پرۆس ــاوازی ل جی

ــە  ــاو ل ــك ن ــاو دادەنێــت، وەك دەكرێــت هەندێ ــی بیروباوەڕەكــەی  ن بەپێ

ئایینــی مەســیحییدا ئاســایی بێــت، بــەاڵم بــۆ ئایینێكــی دیكــە نەشــیاو بێــت، 

ئەمــەش بەشــێكی بــۆ كاریگــەری ژینگــە و بەشــَێكی تــری بــۆ بیروباوەڕەكــە 

ــەوە. دەگەڕێت

لەقورئاندا ئاماژەیەك بەناودانان هاتووە ))وعلم ادم االسا كلها((،7

))دەبینییــن  لێــرەوە  كــرد،  نــاوەكان  فێــری هەمــوو  ئادەمــان  واتــە: 

ســەرنجان ڕادەكێشــێت بــۆ ئــەوە، كەدەبێــت نــاوەكان بزانیــن تاوەكــو لــە 

ــەی هــەر  ــێ  ناوەك ــووی ب ــەك ب ــری مانای ــەر فێ ــن، گ ــی بی ــان حاڵ ماناكانی

ــە((8 ــانی نیی ــە ناونیش ــت، چونك ــادی دەكەی ــرا لەی خێ

ئەمــە ئاماژەیــە بــۆ ئــەوەی كــە هەمــوو ناوكێــك بەرگێكــی پێویســتە، واتــە 

پەیوەســتەیەكی بەهێــز لەنێــوان ناونیشــان و ناوەڕۆكــدا هەیــە، بەمشــێوە 

بۆمــان دەردەكەوێــت ناونیشــان تەواوكــەری دەق و ناوەڕۆكــە.

قۆناغــی 1925-1939 چیرۆكنوســەكان چــوارن ))جەمیــل ســائیب، ئەحمــەد 
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موختــار جــاف، پیرەمێــرد، محەمــەد عەلــی كــوردی((9

بەپێــی هەندێــك بۆچــوون دەربــارەی دیاریكردنــی قۆناغــی یەكەمیــن 

چیرۆكــی هونەریــی، ســاڵی )1925( دەستنیشــان دەكــەن، كەچیرۆكــی )لــە 

خەومــا(ی جەمیــل ســائیبە، بــە ســەرەتایرتین چیرۆكــی هونەریــی كــوردی 

دادەنرێــت. بەكارهێنانــی دەســتەواژەی هونەریبوونــی چیرۆكــی لەخەومــا 

بەوپێیــە نییــە لەئاســتێكی باشــی هونەریــدا بووبێــت، بەڵكــو ئەوەیــە كــە 

ــەوە. ــەوە نزیكبووەت ــی ئەدەبیی ــی چیرۆك تائاســتێك لەكەشــی هونەریبوون

ڕەخنەگرانــە  ڕیالیزمــی   ڕێبــازی  پەیڕەوبەندیــی  لەســەر  چیرۆكەكــە 

هەیــە. واقیعــی  بنەمایەكــی  چیرۆكەكــە  بەومانایــەی  بنیاتــراوە، 

ناونیشــانی چیرۆكەكــە )كپــە( و لەالیەنــی هونەرییــەوە پێشــكەوتوو نییــە، 

ــەردەوام  ــە ب ــەم دەربڕین ــەك ئ ــڕاوە ســەرزارەكییە هەمــوو مرۆی ــەم دەرب ئ

بەكاردەهێنێــت، بــەاڵم تاڕادەیەكــی هێجــگار ئامانجــی دەقەكــەی پێــكاوە.

ڕاناوێــك(  ناوێــك+  )ئامرازێــك+  پێشــناوی  لەگرێیەكــی  )لەخەومــا( 

بونیادنراوە،ئــەم نــاوە لەحــەوت پیــت پێكهاتــووەن ئەگــەر ڕەچــاوی بــاری 

رێزمانــی بكرایــە, دەبــوو بەهەشــت پیــت بنورسابــا.

)مەســەلەی ویــژدان یــان: چــۆن بــووم بەخانــەدان(، چیرۆكێكــی هونەرییــە 

زاراوەی چیرۆكــدا  لەدیاریكردنــی  نــورساوە،  لەســااڵنی )1928-1927(  و 

ــش بەهــۆی  ــات، ئەوی ــاوی دەب ــاد بە)سەرگوزشــتە( ن ــۆر ئیحســان فوئ دكت

ــان  ــە ڕۆم ــتوانین بەنیمچ ــدا دەش ــە، لەكاتێك ــی دەربڕاوەك ــڕی ناوەڕۆك چ

ــن. ــدی بكەی ناوزەن

ناونیشــانێكی  بەخانــەدان(،  بــووم  چــۆن  یــان:  ویــژدان  )مەســەلەی 

لەباركــراوە، لەڕەخنــەی ئەدەبــی ئینگلیــزدا بە)ســەبتایتڵ( ناودەبرێــت.

ناونیشــانی لەباركــراو ئــەو ناوەیــە ناونیشــانێكی ســەرەكی لەپێشــەوە 

بــۆ  لەپاشــكۆدا  كــە  الوەكــی  ناونیشــانێكی  لەگــەڵ  دەنورسێــت، 

ڕوونكردنــەوەی واژەكانــی ســەرەوە دێــت، یــان دەربڕاوێكــی نیمچــە 

ســەربەخۆیە. گوزارەیەكــی  هەڵگــری  ئــازادەو 

ئابوریكردنــی وشــەوە درێــژە،  ئاســتی  ناونیشــانی چیرۆكەكــە لەســەر 

بڵێتــەوە، جگەلــە وەش  ناونیشــانەكە  بــۆ خوێنــەر گرانــە لەیەككاتــدا 

كەتوارییــە. ناونیشــانێكی 

ڕۆڵــی پیرەمێــرد لەبــواری چیرۆكــدا دوو تێكســتە، بەرهەمــی یەكــەم )ئاواتی 

ــی  ــن بەرهەم ــەوە(، دووەمی ــدەی خەیاڵ ــی پەڕەن ــەر باڵ ــتێ  بەس دڵ-گەش

)دوانــزە ســوارەی مەریــوان(ە.

لەژمارەكانــی  و  نــورساوە   )1933-1932( لەســاڵی  چیرۆكــە  دوو  ئــەم 
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باڵوكراوەتــەوە. دا  )ژیــان(  ڕۆژنامــەی 

یەكــەم چیرۆكــی تۆماركــراوی پیرەمێــرد )ئاواتــی دڵ-گەشــتێ  بەســەر 

لــەڕووی  بــەاڵم  لەباركــراوە،  ناونیشــانێكی  خەیاڵــەوە(،  پەڕەنــدەی 

و  درێــژ  ناونیشــانێكی  خەرجكەرە،بۆیــە  وشــەوە  ئابووریكردنــی 

یــە. مەرسەفگەرا

ــاش ســەركەوتووە و واژەكان  ــا ئاســتێكی ب ــاراوی وشــەكانەوە ت ــە ڕووی پ ل

ــن. ــی زۆر پەتی كوردییەك

ــە و  ــر ناونیشــانێكی فۆلكلۆریی ــوان( زۆرت ــزە ســوارەی مەری چیرۆكــی )دوان

گێڕانــەوەی بەســەرهاتی داســتانێكە و بەبارێكــی واقیعیــدا دەڕوات، لەگــەڵ 

ئەوەشــدا ناوێكــی ژمارەییــە و بەكاربــراوی ژمــارەی تێدایــە.

محەمــەد عەلــی كوردیــش یەكێكبــووە لەنوســەرەكانی كۆڕی چیرۆكنوســین، 

ــان )دوای سەرخۆشــی زۆرســەر شــێتییە(،  ــە، یەكەمینی دوو بەرهەمــی هەی

ئــەم چیرۆكــە ســاڵی)1934( باڵویكردووەتــەوە، ناونیشــانەكەی كتومــت 

دەكات  لەخێزانێــك  بــاس  یەكانگیــرە، چونكــە  ناوەڕۆكەكەیــدا  لەگــەڵ 

ــكردووە. ــەرەكەی فەرامۆش ــتە و هاوس ــە مەس ــە هەمیش ــاوی ژنەك كەپی

ــەی  ــت و بەیانییەك ــەوە و دەخەوێ ــتی دەگەڕێت ــە بەمەس ــەوێك پیاوەك ش

بەئاگادێتــەوە تەماشــادەكات ژنەكــەی مــردووە، لەوێــوە ئیــرت بەیەكجــاری  

شــێت دەبێــت.

ــەی  ــو ئەڵق ــەی وەك ــن ناونیشــان و ناوەڕۆكەك ــن دەبینی ــەر ورد بڕوانی ئەگ

زنجیــر لەنــاو یەكــدان و بەهــەردوو الیانــەوە پەیامــی چیرۆكەكەیــان 

گەیانــدووە.

ــدا  ــی تێ ــی الوازەو ئیش ــە ناوێك ــانی دەقەك ــەوە ناونیش ــەڕووی هونەریی ل

ــراوە. نەك

ــەوەی  ــۆی ئ ــە الدێ ( بەه ــورد ل ــی ك ــان ژن ــازدار ی ــی )ن ــان ڕۆمان دووەمی

ــكردنی  ــان لەباس ــە خۆم ــوو، بۆی ــرۆك ب ــەر چی ــەكەمان لەس ــەوەری باس ت

دەبوێریــن.
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