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 *لة شانؤيي دووثَيغةمبةر دا [ منايشكردن]هونةرى  
        ِرَيباز حمةمةد جةزا : نووسينى 

 (مامؤستا لةثةميانطاى هونةرةجوانةكانى هةَلةجبة )                       
 : ثوختة
بابةةةََيدى نةةوَي نييةةة ك بةةةَلدو رةةةي هونةةةرة ثَيشةةا هةةةبووةو ناسةةناوبووة ك هةةةروةكو لةةةي َوَي ينةوةية انةة ا    منايشةةدند هونةةةرى 

ََي لةةِرووي َيؤريةةوة بةةدياريدناوى بةؤ دةستنيشةاندند  و ثةيوةسةش بةمنايشةى وةانؤية دووثَي ةمبةةر            جةختى لَي ةكةينةوة ك بةة
ةوة ك (ذيةاندند  و منايشةدند   )وَينمةوة كةدواَن لةرَية جياوازيةكانى نَيوا  هونةرى وةك  بناغةيةك لةميتؤدَيدى دياريدناودا دةخي

بنةما ِرَيدخناوو رؤونةكانة منايش دةخةمةبةر باس و خواسة زانسيت  كة لةو بةرهةمةدا بة راودنا دياربوو  و ثةةيِنةو كنابةوو    
نؤدا ثةيوةستة بة ميتؤدَيدى ديارى جيهةانى وةكةو ماينهؤَلة  كةة     كرةوةى لةي دؤخةدا زانناوة لةدايدبوونى ميتؤدى منايشدند  لة وا

راودناية ثَيشا لةكوردستا  كةةما سسةةو باسةة    .  لةرَيستادا وةك رايدؤنَيدى ديارى وانؤلة جيهان ا طننطى و كاريطةرى خؤي هةية
ن وةك  هةةوَلى َاكةكةسةة خوَين نةةوة بةؤ     زانستى لةبارةوة كناوةو ِرةوايةَى دةدرا بةَيوينيزةكندنى بةرهةمة وانؤييةكا  و زؤرَ

بةرهةمةةكا  دةكةةنا   كةة جيةةاوازى خوَين نةةوةكا  لةراسةةتَيدى نةزي دابةةوو  لةة ثةيوةسةةش بةة هةنةة َي سسةةى طةةنن  و كاريطةةةر ك         
ى رةوةوةة دةوَةنا َةةنها لةةكندةى رامةادةكندنى رةكتةةردا بةوو  و كةةمايي سسةةى ميتةؤدى و زانسةتى بةوو  ك بةَايبةة  بؤكةةارَيد             

وانؤية رةجناي درابي ك سسةكندنةكانيش زياَن بة ثشش بةسنت  بة هونةرى ذيةاندند  بةوو  و لةسةةربنةماى هةسةتى و رةةو خاَلةة       
لةةة ثةيوةن يةة ا بةةة ِرَيبةةازى منايشةةدند   يةةا    .ديالةكتيديةةةى دةربةةارةى ِرَيبةةازى هونةةةرى هةةةبووة و بةةاوبوةو رؤذانةةة بيسةةتومانة     

لةبةررةوة رةي مةعنيفةيةة خزمةةَى وةانؤكار دةكةا  ك بةوةَيوةيةكى      .رى َاِرادةيةك َوازما  هةية ثَيشدةودند  ثَيشينةيةكى َيؤ
بناغةية لةناسينى سنوورى وزةى خؤي لةو َيؤرةدا و لة و سؤناغةى  كة خؤى رامادةكا  بؤ رؤَل بينني يا  سؤناغى ثيًََن فؤرمةان   

رةو مةعنيفةية و كاريطةرى و ثةيوةن ى بةَني لة نَيوا  وانؤو وةرطةن و  بةوَيوةيةكى طشتى و بةسؤستنةوةى دةرفةَى . ك لةوانؤدا
ََكةى هونةرك  ثَيويستما  بةطفتوطؤى ج ى هةيةدةربارةى منايش لَينة وة رةةي هةولًََةة دةخةينةة طةةِر      بةدواي ا خزمةَى راماجنة با

ان نى هةل و مةرجى وانؤية و طفتوطؤى ِراسةتةسينة  لةثَيناو َيؤريزةكند  و بةهادانا  بؤ بةرهةمة هونةرية ِرةسةنةكا  و  ِرةخس
 .  دةربارةى كارة وانؤييةكا  

 

  -: كَيشةى رةي َوَي ينةوةيةو ثَيويستيةكانى 
ذيةةاندند   "جةةةدةلَيدى زؤر هةيةةة لةةة بةةارةى دابةةةو بةةوونى  هونةةةرى وةةانؤدا بةةؤ دووسوَا انةةةى سةةةرةكى          

ك هةروةها مشتومنَيدى زؤريش هةية دةربارةى وَيوازى  ثَينفؤرمانسة نوانة   و بةرجةسةتةكندنى   "ومنايشدند 
يةا   ( ذيةاندند  )ناسناوة بة ميتةؤدى   رايا رؤَل لة ناوةوة بؤ دةرةوة دةبَيش؟ وةكو. كةسيًََةتى لةسةرَةختةى وانؤ 

 –منايشةةةةةدند  يةةةةةا  ثَيشدةوةةةةةدند    )بةرجةسةةةةةتةكند  لةةةةةة دةرةوة بؤنةةةةةاوةوة كةةةةةة بةةةةةة سوَا انةةةةةةى      
PRESENTATIN)  بةَايبةَى رةو دووسوَا انةية دةطةِرَينةوة بؤ ريشةةيةك كةة لةنةةن يي سةةدةى     (1)؟

ََي ثةيوةسةتة بةة رامةاجنى            لةمَي ووية وانؤ جيهان ا درَي  دةبنةةوة َارةةمنؤ بةةجؤرَية رةةي دؤزة نةوَي نييةة بةة
بنةِرةَى وانؤوة ك  بةثيًََة ثَيويستى و ثاراستنى َايبةمتةن ى هونةرى وانؤية بة راراسةتةى هونةةرة دراميةةكانى    

رةوةى كةرَيمة درةن  هةاَوويي و  َن و ثيانوونةوةيةكى ج دىدةبةثيانوونةوةيةكى خريا بةي باسةدا دةطةينة 
 ثَيويستما  بةهةوَلى لَيرِبوانةى دروسش هةية بؤنوونةوة سةر واِرَية وانؤ بةجؤرَيدى َنو بة وَيوازَيدى َن 

رةمة ثةيوةستة بةخاَلَيدى ديالةكتيدى و روذَينةر لة مَي ووى وانؤلة جيهان ا و لةسةدةى بيستةم ا بةَايبةَى 
ا  لة ثَيناو طةيشنت بة وَيوازَيدى جياواز لة ناونةكةدا و بةردةوامة  لةسةر َةختةى و َاكورَيستاو لةكوردست

 . وانؤ 
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لةطةَل رةوةو ا ذياندند  لةهونةردا ََيدةَلةيةكة لةمنايشدندنى دمية  لةساَى حةسيقة و رؤَلى رةكتةردا ك هةَا 
خش لةوة دةكاَةوةو رةو ستانسالظسدى خؤى سوودى لة ميتؤدى منايشى وةرطنَووةو هةن َية جار جة

ستانسالظسدى لةي .  لةبةررةوةى   رةو ميتؤدة  طننطى و بايةخى خؤى هةية( 1)بريكندنةوةية ِرةَناكاَةوة 
لةوانةية رةو كارةكتةرةى كة طةِرانى لةسةر دةكةيش  :    " دا دةَلَيش " ليلة "ِروةوة لة رةزموونى رؤثةرَيتى 

ََي. لةهةمانداَ ا دةرةكة بَيش  هةن َية جار لةوانةية دةرةوة لة ناو َؤدا بي ك رةمةو بَيطوما  باوايي نية  بة
ََي َنى كةي ك لةوانةية ِرَيطايةكى وياو بَيش بؤ داهَينا  و رةو ِرَيطاية يارمةَى دةربَيش لةبابةَة  ك بة

لة خؤي ا سسةكندنة (فدن )هةرنةن ة ستانسالظسدى رةوة دووبارة دةكاَةوة كة... سنوردارةكانى ذيانى رؤَل ك 
منايش ... دا دياريدند (ولياي ودثري )ى ( رؤََيلؤ)لةسةر رةزموونى وانؤى درامى هةروةها رةوةوة لة وانؤى 

وةكو رةوةى رَيمة سوودى لَي ةبينني بؤ يةكةي جار دةطةينة رةوةى لة ننخ  وطننطى و  بايةخى رؤَلى كارةكتةر  
  طةيان   بريي كندةوة ك ِرَيطاى داهَينا  لةِرَية كارةكتةرى دةرةكيةوة و لة ثاراستنى هؤكارةكانى  نوان ن او زيا

لَينةدا و َاكو ( . 2)لةوَيوة بؤوعوورى ناوةكى  لةوةدا باوة كة كارةكتةر دَيش و  ثَين فؤرمانسة خؤى دةكا  
 . رَيستاو ثَيويستة رةكتةر  سنورى وزةى خؤى بزانَيش لة ِروو ى هونةريةوة 

ةوداى كاريطةرى لةنَيوا  هونةرو جةماوةردا ك ثَيويستى بةدركدندنى هةردوو ميتؤدو رةمة جطةلة م
لةنَيوانيشيان ا بةووَيوةيةى كةِروونة و منايشى وانؤية دووثَي ةمبةر كارى لةسةركندووة كاريطةرة 

ةدا ثَية دا و بةدياريدناوى كة رَيمة لةي  َو َي ينةوةي(هونةرى منايشدند )بةميتؤدةكةى ماينهؤَل  لة 
هةًل ةسني رةوةية ك دةبَيتة ميتؤدى كاركند  لةمنايش او باوةِرما  واية رةي ِرَيطاية بؤ دةربِنيي زؤرَن 

 . َةن روستة بؤداهَينا  و خوَين نةوةى رةوبةرهةمة وانؤيية  
 :     سنوورى َوَي ينةوةكة 

 : رةي َوَي ينةوةيةخؤى طةلَية فناوانةو هةوَل ةدةي بةنةن خاَلَية وزؤر بةكورَى سنورةكةى دةستنيشا  بدةي  
 .بةَايبةَى لةنةمدى  وَيوازان ن ا  ( ماينهؤَل ) كاريطةريةكانى ميتؤدى وانؤية. 1
 .مامةَلدند  لةطةَل  منايش لة بيناكندنى فؤرمى بةوَيدلة كاركتةرو(ديل رارََى ) كاريطةرى وانؤى كؤمي ياى. 2
َََيانة بؤ منايش  . 3  . خوَين نةوةى رؤذهة

     :                                           ميتؤدؤلؤجياى َوَي ينةوة 
دةكا  و ثشش دةبةستيًَش بة ويدندنةوةى منايشة ( ويدارية –وةسفى )رةي َوَي ينةوةية ثةيِنةوى لة ميتؤدى 

 .وميتؤدى كاركندنى بةرهةمةكة( دووثَي ةمبةر)وانؤية 
 -: طننطى ََيطةيشنت لة نةمدى منايشدند  لةناو سيستمى منايش ا* 
و زؤر بةخناثى  ( system)دايدبوونى رةو مةنزومةيةى كة منايشة ثَيدناوة ناودةبةي  بة ي منايشةدا لةلة

ثَي ةمبةر بةوثةِري  ةررةوةى منايشة وانؤية دوودةزامن كة بةسادةية لَية بِنوانني و ويداريى بؤبدةيي ك لةب
رازاديةوة بانطهَيشتما  دةكا  بةرةو ثَينفؤرمانسة راوةزى و دةربِنينطةرَيتى ثةيوةسش بة ياسا هونةريةكا  و 

رازادى هونةرمةن  : " ستانسالظسدى دةَلَيش هةروةكو. ناكندنةوةى هةَلةََيطةيشتنةكا  لةي  بريوباوةِرة 
رةوةو دةربِنينة لةوةى ( 3" )ةيدا  ك رةوةية كة  وادةكا  ثضَيتة ناو رازاديةكانى  َنيشةوة لةوةداية كةد

داهَينا  ك دامةزراوةية بةو ثاَلثشتيانةوة كة  ثةيوةسنت بة ياساكانى ذيا  و سنووتى ماددى و رؤحى رازادى 
واسعة و فدنيةكةى هونةرمةن   منؤظةوة ك رةو طةِرانةوةيةو بؤ ِريشة ِرَيدخناوةييةكةى لةوَيوة بؤ ِريشة
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دةطةِرَيتةوةوثاوا   بؤ ثَيشينة مَي وويةكةي و رةو راراستةى كة وانؤى جيهانى لةنى سةردةمَيد ا و لة ض 
زؤرَنيي ثَيطةى  كتَيبخانةكا  جةخش لةوةدةكةنةوة كة وجؤرة بةرهةمَيدى وانؤيي ا  كاريا  لةسةركندووة 

ينمولوفا ك واليابي ك روسة ك : " لة ناو كارى داهَينةرةكانى وةكو  ستانسالظسدى و مةنزوومةكةى  جَيطري 
هةَا هونةرمةن ى َناجي ى ريتاَلى  َساكونى  كةسةردانى كندووة و ". سالظينى ك دوَسة و زؤرى َنيش 
جياوازى حةسيقى و : لةوجارةدا فَين  كندي ك زؤر بةِروونى و ثَيش ومت : " لةثاري  نووسيويةَى  ودةَلَيش 

وة ! رةوة حة سيقةَةكةية. جياوازى نَيوا  ذياندند  و حيداية  كند  ك طَينانةوةى كاريداََينية   -اختةس
ََي رةوةو بةَى منةوة ناوازة .. ََيبينيم كند و سةرجنى رةو عةبقةريةم ا ِرَية وابوو وتَيدى زؤرنا راساية  بة

؟ وةكو رةو جياكارية هةميشةية  لةنَيوانيان اية كة  كامةية جياوازيةكة. بوو ك طةيان مى بة َةكنيدَيدى ناياب 
بةَوَي ينةوةى ووردى رةو بليمةَانة لةهونةرى ( 4")ثَيوانة ناكنَيش بةوةى لَينةدا راسانةو ناكة بؤزةمةنَية

نوان ن او لة زةمةنى خؤيان ا زؤروش ِروو  دةبنةوة ك ستانسالظسدى ََيبينى رةوةى كندووة و طةيشتووةَة رةو 
رةجنامةى كة هؤكارة كؤنةكا  مةرج ارنةكنَيي ك بةَلدو ِرةَيدندوونةَةوة و بينةرانى َوووى واق ورما  كندووة  
بة ذياندندنى سووَل و خؤِرسدانة ك سةري سوِرمان وو  و بة سادةية و منؤظايةَيةكةى كة زؤرجار ستانسالظسدى 

ومةكةى و بةوَيوةيةكى َايبةَى رةوةى وانؤى بؤ ريشةى رةي باسة طةِراوةَةوة بؤ وانؤى ِرووسة و مةنزو
جينالؤجياى هونةرى وانؤية كندةيةكى  كةواَة)...(ِرووسة ثَيطةيشتووة لة كؤَاية سةدةى نؤزدةدا 

. ثةيوةستبوونى نَيوا  ستةيج و هؤَلى وانؤية لةنَيوا  هونةرمةن  و بينةردا ك لةنَيوا  نامة نَينو وة رطنداية 
ََيبطةيي و هةستني بة بة دامةزراوةية هةَا لةخؤما  ََيبطةيي ك بةدواي ا لةهونةر "  :ستانسالظسدى دةَلَيش 

كندنى بةرهةمةكة كة مةبةستما  لة داهَينانةكا  و راماذةكندنة بؤ زةوى ك سنووش ك كةلوَدةى  سةرةوةى 
ََكانى دةكةيي  نَلةكانى درةختَيدى ك هونةرةكةما  بةرامةى )...(نيشتمانة كة رَيمة لةناوي ا نوان نى لق و طة

 َساييطةرَيتية رةو كنؤكة رةو كستانسالظسدى)...(هونةرمةن ةِرووسيةكان ا وبايةكةلةكارةكانى زةوى ونةى
كدميةنسازية ك رازاد لةِروانطةى هونةرَيدة بةوثَييةىك رةودامةزراوةية راراستةى ةوفدندكك  نيشتمانيةى

كة باوةِريا  وابووة وانؤ زؤرَن ثَيشدةوَووة كة دووربو  لة كةسييةوة ك بؤ رةكتةرى سوَا انة كؤنةكا   
 –هةررةي ََيطةيشتنانةى دميةنى  جوَلةيةك ك  دةربِنينى دمية  ك مةواعن ى منؤية  (.5)يادةوةريةكانى ذيا  

ة  هةموويا  ثَيدةوة كاردةكة   لةثَيناو  دامةزران نى وَيوةيةك ا كة هونةر بَيش ك هةَا لة سةدةكانى َندا ب
ثضِنينى رةو ننينة وانؤيية ك و مةواعنى نوان نى ثوخش منؤظية زين ووة ك كة  . هونةرى وانؤ يا  داناوة 

 (. 6")رةوة سنووتيةَى 
ثَيشا وادادةننا كة سةرهةَل انى مةواعنى منؤية عةفةوية لة ثَين فؤرمانسة رةكتةردا ك كة بةدرَي اية كا  لة 

دذ بووة لةطةَل سنووتى هونةرى دميةنسازى و ِرووخسارى دةرةوة و  –ثَيش ستانسالظسدى  –مَي ووى وانؤدا 
ََي بةنيسبة  ستانسالظسديةوة ك هونةرى دميةنسازى  لةوكاَةوة هةَاكو . نةوةى طشتى بةرهةمةكةدا  بة

ََي لةرَيستادا دؤخةكة جؤرَيدى َنةو  (  presentation –ثَيشدةودند   –منايشدند  ) رَيستاو ثيشةية ك بة
هةَا كو ببيتة . و هةَا دةرنوونيش لةو سؤناغة مامةَلةكندنى ِراستةسينة  لةطةَل مةواعنى منؤية ذياندندنة  

رةكتةر  ك بةَةنها رةكتةريش نا بؤبةرجةستةكند  ك بةَلدو  بةكووش نةدانى  رؤحى زين وَيتى  –هونةرمةن   
ََي رةي بانطةوةية طَيِنانةو. داهَينانش  ةيةكى سنووتى نيية و هونةرمةن  ثَينفؤرمانسَيدى حيداية ناكا    بة

بةثَيضةوانةى رةوةوة ك رةوةى دةمَينَيتةوة كةسَيدى زين ووى رازادة لةناو دميةن ا و ثَيضةوانةكةى مةرجى 
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دى وانؤية دروستدناوة و دوورة لة داهَينا   لة ِرَيساكاني ا ك لةبةررةوةى دروستدند  هةرطيز لةطةَل ميتؤ
لَينةوة ريا ثَيويستى بوونى ميتؤدَيدى (. 7)ستانسالظسدي ا ناطوجنَيش ك بةَلدو هةميشة لة ملمالنَي ا  

 .  داهَينةرانة دةبَيةتة ثَيويستيةكى هونةرى و ذيارى و منؤية زين وو 
 -:  (ذياندند  لةطةَل منايشدند )بةراوردَيدى خَيناى  نَيوا   سوَا انةى  * 
كند  كارو جياوازى ( هونةرى ذياندند ) لة  كاركند خاَلى دةستثَيدندنى ستانسالظسدى بةراراستةى  

ستانسالظسدى رةوةى ثةيوةسش .  وانؤيي ابووةَة وتَيدى باوو راساية لة ثسثؤِري  (منايشدند  هونةرى)لةطةَل
ََي رةمة بةو واَاية ناية  كةهةرطيز  كند بة سوَا انةى فةِرةنسة و بةوَية لة سوَا انةى رةَلمانى ك بة

رةو  وانؤكارانىنيشتمانى هونةرى ذياندند  ِرووسيى نيةو فةرةنسية ك بةَلدو رةي ناولَينانة  ثةيوةستة بة 
َََةو رةو هونةرة يا  هةروتَيدى َن لةي . بطنة ثةيوةستة بةَايبةمتةن َيتى هةرهونةرمةن َيدةوة  كو

وةيةكى َايبة  و سةربةخؤ سةرهةًلنادا   كةلةدؤخى ذياندندنى حةسيقى بةوَي( معايشة)راراستةيةوة هونةرى 
رةكتةرداية و ََيدةَلةيةكة لة لةهونةرى بةياندند  و منايشة دميةن ا ك لةبةررةي هؤية ستانسالظسدى واى 

ى و ِروانيوةكة ثَيويستة رةكتةر سنورى وزةى خؤى لةي راراستةيةوة  ك بةباوة بناسَيش  ك هةروةها كاريطةر
لةسةر بينةرا  و لةهةما  كاَ ا ستانسالظسدى دركى بةوةو كندووة كة ميتؤد و َةسةنيةى ؟ مةوداى نةن ة 

رةكتةرى ثيشةية لةسةر بنةماى طةيشتنة بة بةرجةستةكندنى  دةرةوةى كةسَيتى و رةداكندنيةوة لةسةر 
ََي هونةرى منايشة وَينةى دةرةوةى رؤَل و ثَينفؤ(. 1)َةختةى وانؤ  رمان  جَيطري دةكا  كة َوَي ينةوةى بة

رؤَلى رةكتةر دياري ةكا  ك لةطةَل مةواعنى ديناميدى لة فةَنةى رامادةكندنى منايشة وانؤيي ا ك 
ََي لة هونةرى ذياندندن ا  بةرؤَلى خؤى داواكارى . لةهةركاََيد او هةرجارَيد ا كة رةكتةر ثَيى هةَل ةسَيش  بة

ةر ناكنَيش رةوة  دووبارة بداَة وة كة ِراهَينانى لةسةر كندووة بةَلدو  داوا لةرةكت. طةىل َنى هةية 
بؤهةرجارَية ثشش دةبةستَيش بةكندةى عةفةوى زين وو بؤ دروستدندنى ذيانى رؤَل بَيطوما  لة دؤخى 

جؤرَية  وة مامةَلة لةطةَل كةسَيتى دا بة. ثَي راوى دةسةوة ك كة هاوِرَيدة لةطةَل سؤناغى رامادةكارى و ثنؤظة 
رةي راراستةية زؤرَن نزيدة لةطةَل نةمدى وانؤ بةوةى كة ثَين . وةكو رةوةى يةكةي جاربَيش  ثيشا  دةدرَيش 

سةربارى رةي َايبةمتةن ية بةوَيوةيةكى ِروو  لة . فؤرمانسة ِرووداوَيدى درامية لةبةردةي بينةرا  و خةَلد ا 
ََي (  . 2)ةديار دةكةوَيش كة ستانسالظسدى  داميةزران سوَا انةى ذياندندنى ثَينفؤرمانسة نوان ن ا  ب بة

سوَا انةى منايشة لةوانةية زياَن بؤهونةرى زةمة  و سؤناغة راين ةطةريةكا  طوجناو بي كاََية رةكتةرَية   
هةَل ةسَيش بة كندةى كؤمينديةيشنى مةواعن و بريكندنةوةو رامادةكند  و َوَي ينةوةى  رؤَل  بؤيةك جارو 

ََي رؤَل " ةَاية ك بؤه لة سوَا انةى ذياندندن ا طةوةدةكا  و ثَيش ةكةويًَش بةثَية منايشةكا  طةربةر بة
ََنَيدى زؤر رةمة لةكاََيد ا رةكتةر ثَية كاريطةر دةبَيش و ََية " ).....( ِرَيربَوارَيدة وانؤية  بدةوَيش و بؤسا

ََيةَى : ) دةطا  و رامادةدةبَيش لة دؤخةكانى  دا ثَيويستة واز بهَينَينش لة ِرؤَلةكانى ( رابورى –سياسة  –كؤمة
ثَيويستة رةكتةر وابِنوانَيش كة هةرجارَيدى . ثَيشووَنى كة جةماوةر ِرةغبةَيا  لَة بووةو كاريطةر بوو  ثَية 

رةي كندارةو ِروونادا  بة بَة . منايش ثَيويستة بينةرا  وةكو رةوة بيبيني كة يةكةي جارة دةيبيني  
جياوازى نَيوا  كالسيدى يةَى درؤز  و  -: دةَلَيش  -ستانسالظسدى  -لةي بارةيةوة"سيدندنةوةى وانؤية َا
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رةي دووراراستةية لةهونةرى نوان ن ا   (2)(  " حةماسة  ك َةكليف) بنيتيةلة( حةسيقي ا )كالسيديةَى 
 :بؤمنونة رةطةر بِنوانينة دةسى ديالؤطى هاملَيش .لةملمالنَي ا   بةدرَي اية مَي ووى وانؤ لةجيهان ا 

رامؤذطارى رةكتةر دةكا  بةوةى كة ( 4" )رةطةر نةن  بةيتَيديا  ثَي ا  بؤرةوةى لة وار بيخوَيننةوة "  
نابَيش َةكليف و زؤرلةخؤكندنى َيا بَيش ك  هةَاكطةرك ثضينةوة بؤ مَي وويةكى دوورَنى وانؤ ك كاََية رةرستؤ 

" ى  وانؤى طنيدة دابةو دةكا  ك   لةسةر بنةماى ثَين فؤرمان  داي ةنَيش  كةرةو لة كتَييب رةكتةرةكان
دا كةرةوة "زؤرلةخؤكند  لة ثَينفؤرمان : " خؤي ا لة ِرووى نةرَينيةوة ناويا  دةنَيش  ى" هونةرى ويعن 

: " اذي يادا رةوةيةكة راماجنى سةرةكى لة َن –سيماى منايشة رةكتةرى رةو سةردةمة بووةو كةبةراى رةو 
 (.1)ناودةبنَيش "   التطهير –الكاثارسيس "كة بة " وروذَينةرى مةواعنى َنس و وةفةسةية َى بينةرا 

ََي كؤكلني لةطةَل رةوةى جةخش لة سةركةوَووية هونةرى منايشة دةكاَةوة كةنة دا  بةوةدا دةنَيش  بة
" ).....( طرطوف" ويستة لةسةر رةكتةرَية كةدةبَيتةثَي" كةرةركى رةكتةرة لةهةن َية ساَ ا ذيا  بدا   

بَيشك ثاوا  ثضَيتة ناو رؤحى  طرطوففعلة  هةَلطنى هةما  جوَلةو خوو ريمارا  و طوَيطنَي و بريكننةوةى 
 . طروف

ستانسالظسدى ََيبينى رةوةى كندووة بةدرَي اية َةمةنى وانؤ هةميشة راراستةى نوَية نزية لة  بنةماكانى 
رةمةو لة َوَي ينةوةكانى ستانسالظسديةوة ِروو  دةبَيتةوة ك طةِرانةوة . وانؤى هونةرى  مؤسدؤ سةري هةَل اوة 

هونةرى )نيش دابةو دةكا  بؤ دووراراساَة بؤ ثَيشينةكانى هونةرمةن ة مةزنةكا  و َوَي ينةكانيا  رةوا
ك رةمانةو ثةيوةسش دةكاَةوة بة بابةَة طشتيةكا  و بريى ( منايشى  –استعراض ) و هونةرى( معايشة 

َيةنطنانى سوَا انةى منايشة واي دادةنَيي (. Method)و ميتؤدى هونةرى ( Consept) جوانيناسة 
بيننا وو )يا  َواز  لةِرووى  " نا مشه ية" واسعية و كندةيةكى  كةبةرجةستةكندنى  ذيا  كند  لةسةر وانؤ

ِروونا بَلَيني  َاكو رَيستاو ثَيشدةودندنى َايبة  و جياواز دةربارةى . ك راستَيدى عادى و سنووتية ( نَي ةوة
ََي نابَيش بريما  ثضَيش كةستانسالظسدى داد  بةوةد –ذيانى واسعى هةية  ا دةنَيش كة بةوَيوةيةكى مةرجىك بة

ويبدني ك ثوودني ك طؤطؤَل ك بيلينسدى ك : " كندةى  منايشية بؤ سؤناغى رامادةكارى  رؤَل وةكو ثَيشينةكانى 
ثَيشوازيا  لة هونةرى ذيا  كند  كندووة و وايا  زانيووة زؤر سوَلة بؤ بةرجةستةكندنى واسعى ." رةساؤظ ك 

 .بنةماكانى دميةنى واسعى 
 بنَيخش 1365و ثايزى  1332لة هاوينى :  " دةَلَيش ( َين بنؤكؤ فيف فالدمي)مَي وونووس 

ََي دةرفة  نابَيش " فوك "دَيتة يةكَيتى سؤظَيش بة بانطهَيشتى  بؤناسان نى وانؤى كنَيدارى لة مؤسدؤ بة
ي ى بة واه –رةو مَي وونوووسة رةوةو زياد دةكا  و دةَلَيش " .  ثضَيتة وانؤى هونةرى  يا  رةو ليستةوة 

دواى نووسينى كتَيبى رؤرطانونى ثضووك بةزةمةنَية وةرطَيِنانى كتيًََيب " ريوليدى فايلن" هاوِرَييةكى بنَيخش 
دةطاَة دةسيت و يةكَية لة سوَابيةكانى ستانسالظسدى بانطهَيشتى " وانةكانى ستانسالظسدى لة دةرهَينان ا "

بؤنوونةكانى ثَيشووَنى ستانسالظسدي ا دةنَيتةوة دواى رةوة بنَيخش بة . دةكا  " طؤرناكؤظ" دةرهَينةر 
 . باسيدندووة (َيؤرةكانى وانؤى داستاني ا ) وةكو لة ديالؤطَية لة كتَييب 

" راماجنى بنةِرةَى و بايةخةكانى " لَينةدا ََيبيين رةوة دةكةيي بنَيخش و ستانسالظسدى هاوِرا دةبي دةربارةى  
يةكانى طةيشنت بةو راماجنة جيادةبنةوة ك وة رَيمة باوةِرما  واية سنووتى ك َةنها جياوازى لة ميتؤد و ثَيويست

دا كاميا  "   المعايشة واالستعراض" بينةرو رؤونبرييةكةى هونةرمةن   رةوة دياري دةكة  لةو دوو ميتؤدة 
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ياريدناوى ميتؤدى هةَل ةب َين  بؤ بؤطةيشنت بة راماجنة بنةِرةَيةكة ك هةروةها باوةِريشما  واية  رةي كارة بةد
بنَيخش دةيةوَيش جةماوةرةكةى بريكاَةوةو  بةعةسَلى درك بة مةوداى خناثة  . طةيشتنة بة راماجنى بنةِرةَى 

ََيةَى ك رابورى ك ِراميارى ) دؤخةكةى خؤى بدا   . ك كةبة بريكندنةوة دةسش ثَي ةكا  بؤطؤِرينى واسع ( كؤمة
نةرةكةى  وعوربدا  ك بةو ارى بدا  بة سؤزلةطةَل رةو ثا اوةيةى ستانسالظسدة بةرؤَلى خؤى دةيةوَيةش  بي

ِرووداوةكانى سةرَةختةى وانؤ  ك كة كندةى هاوبةويدند   و ذياندندنة  لةو سؤزةوة بةرةو بِنياردا  بؤ 
ََيةَي ا   (.1)ثَيويستى طؤِرا   لة واسعى كؤمة

 :  وانؤية دووثَي ةمبةرو خوَين نةوةيةكى منايشيانة 
-22-13رؤذلةبةروارى (11)بوويي كةبؤماوةى ( دووثَي ةمبةر)وةى ِرابندوودا ك بينةرى منايشة وانؤية لةما

سالظؤمري : ى رَيوارة لةهؤَلى رؤونبريية سلَيمانى ثَيشدةو دةكنا لةنووسينى (5)رؤذانةلةكاَ مَين 2112
كةمال : وان نى هةرية كة لة رةكتةرا  ن –ِرَيبازحمةمةد : دةرهَينانى  –فازَل جاف . د: وةرطَيِنأنى  -منؤذية 

 ...عةىل ك نةهنؤحممةد ك ننيدة عةبةِرةو  ك هاوِرَي كةمال ك مريا  رازاد ك هَيظار نةجا  ك ونيار رةبوبةكن 
مي لَينةدا رةي بةرهةمة وةكو بةرهةمَيدى وانؤية منايشة دةخوَينمةوةو بةثشش بةسنت بةوةى كةلةثَيشووَندا 

بؤ رةو ذَي ةرانةى كة دةرهَينةرسوودى لَيوةرطنَو  ك رةمة سةربارى سةرنج و  باسم كندو طةِرانةوة
 .َيَيبينيةكانى خؤي وةك بينةرَية 

وةك سةرةَا  طننطة بزانني بؤََيطةونت لة منايشَية ثَيويستما  بةوةية كةبزانني بةرهةمَيدى وانؤية لةنى 
انى دَينمةوة منايشَيدى وانؤية َةواو لة نواربةوة ثَيد َيش و نؤ  كارى َياكناوة بؤرةي مةبةستةو مي بةبريَ

رةي نوار بةوةو َى هةن َية ( َةسةنيا  ك نوان   ك دةرهَينا   –َيؤر : ) سةرةكى ثَيد َيش لةوانة 
.  بةدياردةكةو  ( ِرَيبازى رةدةبة و كاركند  لة ميتؤدى دةرهَينا : )لةدووبةوة سةرةكي ا نِندةبنةوة وةكو 

نني بَلَيني بةرهةمَيدى وانؤية بةبَة رةو بنةمايانةيا  ناَةواو  يا   لةِرووى هونةريةوة كةبةطشتى دةَوا
   !!  دةَوانني بَلَيني كَيشةيا  هةية

ََي منايش وةكو خؤى رةوةى ثَيشدةوة  لةي ِرووةوة مي باس لةهةموو رةو وردةكاريانةى منايش دةكةي بة
 : نيتني لة بينةركناوة لةسةرسَة راسش دةخوَينمةوة كة ب

 +  ََ  .كاريطةريةكانى وانؤى رؤذهة
 .كؤمي ياى ديل رارََى + 
 .ميتؤدى مارينهؤَل  + 

وةك سةرةَا ثثَيم باوة لة َيؤرى وانؤييةكةوة بَيمةناو منايش لةثَيناو راطادار بوو  لة   ووردةكارى و نؤنيةَى 
مةبةستم لة َيؤر لةي منايشةدا بةكورَى و ثوختى هةموو رةو سؤناغانةيةكة . كارى بةرهةمة وانؤييةكة 

ََي لَينةدا رةمانيش نِندةكةمةوة بؤ دةكةونة ثَيش منايش و ثةيوةسنت بةدةق َا خوَي نةوةى منايش بة
 :   دووخاَلى سةرةكى لةبةررةوةى َةنها باس لةي دووَةوةرةية زياَن ناكةي 

  
 َيؤرى خوَين نةوةى دةسى منايشى وانؤية دووثَي ةمبةر 
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 ِرَيبازى دةسة رةدةبيةكةو نؤنَيتى خوَين نةوةى دةق             نَيتى دةق وةكو وانؤنامة  
 

                                    منؤذية كَيية؟ :  بةكورَى  زؤر َاسةرة
لة  2113لةثؤَلةن ا لةدايدبووةولة 1331و لةساَلى ( فةرةنسية –ثؤَلةن ى )ى دوو ِرةطةزة :منؤذية نووسةرَي

لةِرووى كارى سياسيةوة رةن امى ثارَى كنَيدارانى يةكطنَووى ثؤَلةن ى بووة . فةرةنسا كؤنى دواية كندووة 
ةساَلى ل. و لةسةردةمى ستالين ا و لةكؤمارى ثؤَلةن اى وعيب و ماوةيةكيش كارى رؤذنامةنووسة كندووة 

ََنةدا ثةيوةسش دةبَيش بةكارى وانؤوةو وانؤنامةكانيشة  بةطشتى وةكو ِرَيبازى  1351 وكؤَاييةكانى رةو سا
 : رةدةبة بؤنوونى جياوازى لةسةر دةوَنيًََش بةطشتى بةي جؤرة ية 

 
 

 رازاد لةدةربِنين ا                حماكاَى ساخنة                               رةبزَيند                               
 

بةرهةكاي لةي بؤنوونانةدةق  وَينينةوة ك هةَلةناكةيي لةبةررةوةى نووسةر طةلَية فناوانةو دةرفةَى 
دةق فةزايةكى فنة :)دا دةَلَيش(دةق)لة وةصفى (بار )هةر وةكو ما  دةداََة ( ثلوراَل)خوَين نةوةى كناوةو 

دةستثَة بدةيي دةثنسم بؤرةي ناونيشانة؟ ( دووثَي ةمبةرةوة)مةىطةرلةناونيشانى دةسى وانؤنا(1)ِرةهةن ة 
ََمةكةى رةوةيةكةلةِرووى َيؤريةوة نةن يي ِرَيطاهةيةبؤ هةَلب اردنى ناونيشانى دةق يةكَيدة لةوانة ناوى  وة

 هت  ناونيشانى رةي بةرهةمة لةناوى دووكةسايةَى سةرةكى ناو....كارةكتةر ك ديالؤط ك ِرووداوى سةرةكى 
وانؤنامةكةوة هاَوو  و َةواوى كَيشةكانيش ثةيوةسنت بةوانةوة كةواَة لةسةر نةن  راستَية ناونيشانَيدى 
ََي ناونيشا  ك واَايةكى سنووتى و راينى نية وةكو دةبين رَيش بة  طوجناوو سةركةوَووة وةك دةق بة

َل ةطنَيش و دةَوانني ووردَن رةن ازةى رةوةى ناوَيدة ميتافؤرية و خوَين نةوةو ََيطةيشتنى زياَن هة
ذينى ِراستةسينة ك ذيانَيدة كةلةرةجنام ا دووبارة رةي ؤزينةوة : " وةكو مارسيل ثنوسش دةَلَيش .بيخوَينينةوة 

بةواَايةكى َن دةق (2")ك ديارو راودنايةو َةنيا فؤرمى ذيا  كةلة ِراستي ا بةراكاي دةطا  ك رةدةبياَة 
ذيانى ِراستةسينةى خؤما  ب ؤزينةوة رةمةو دةمانطةيةنَيتة ِراستيةك كة  دةَوانَيش وابدا  جارَيدى َن

دةرهَينةر هةَلب اردنَيدى طوجناو ِراستةسينةى بؤدةق كندووةو دةزانَيش ودةَوانَيش سةرلةنوَى دةق بونياد 
رةمة بنَيتةوة بؤ رةمةو ثَيويستما  بةوةية نيشانةكا  و فؤرمى دةسى وانؤنامةكة بناسني لةي ِرووةوة 

ي دَيتةوةبري كةدةَلَيش وابزانة َثةِرةيةك ِرووى لةَؤيةو ِرووةكةى ديدة لةيار "وةمسة َةبنَيزى "وَةيةكى 
ََي رةو ديوةو كةِرووى ...يا  ِرووى لةهةركةسَية كةهةية  رةوديوةى كةِرووى لةَؤية خوَين ووَةوة ك بة

يوةدةخوَينمةوة كة ثَيويستة منايشة ثيًَبخوَينينةوة ك رالَينةوة ريا مي رةو د( 3)لةيارة دةبيًَش بيخوَينيتةوة 
نوندة راماجنى نيشانة ناسة رةدةبة لةكؤَاي ا دؤزينةوةى طوجنان نَيدة لةنَيوا  رةو وتةى نووسةر 

مي باوةِري واية (. 4)ََية طةيشتووة يا  َةرويلى كندووة (وةرطن)هَيناويةَية طؤِرَي و رةووتةى خويًَنةر 
َََيانةى َيا دةخوَينمةوةو ذَي ةرى رةي رةطةرنى رةي دةس ََي كاريطةرى رؤذهة َََى نية بة ة رؤذهة

ََ  ثةيوةستةبة  وة كة  (ئاين ناسي  -ئةفسانةناسي  و ثيؤلؤجيا -ميثيؤلؤجيا)بريكندنةوةيةوم بؤرؤذهة
دةِرذَينةناوذيانى َايبة  و طشتيةوة و بارطاوى دةبي بة سياسة  و  ريا لَينةوة وةكو ِرةطةزَيدى طننطى دةسى 
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وانؤنامة ثَثما  دةَلَيش دةق دةبَيش نى بَيش ؟ وو نؤ  دةخوَين رَيتةوة ؟ بةواَايةكى َن كاََية دةسى 
َََى بوو  نامَينَيتةوة ( و رةفسانة رايني)وانؤنامة بةَاَل دةبَيةةوة لة جادوو رةفسوونى   ريا واَايةك بؤرؤذهة

ََ  بارطاوى دةبَيش بة " ميتافؤر"و هةردوو ذَي ةرةكةو دةبنة  نةك واَادينية باوةكةى  ك لَينةدا رؤذهة
ََو دةكاَةوة بة وا  و رةمةو وادةكا  كاََية دةنينة منايشةوة بةجؤرَية  سياسة  و هةموو ذاننَية ََيدة
بيخوَينينةوة كة نزية بَيش لةخوَين نةوةكانى َيؤرَيدى وانؤى بؤدةق و ِرَيبازى دةق دةنَيتة ناو 
ميتؤدىداركند  و دةبيًََش لةمنايش ا بةدواى نهَينيةكانى َنى خوَين نةوةدا بطةِرَيني كةبةبِنواى مي 

تيةلة ََيطةيشتنَيدى خوَين نةوةى دةرهَينةر خوَين نةوةيةكى دووَيةنةية لةمنايش ا يةكةميا  بني
َََيانة وةك َاك لةهةما  كاَ ا ك ديوةكةى َنى بنييت دةبَيش لة خوَين نةوةيةكى جيهانيانةو . بؤدةق  رؤذهة

ََ  راسا  بيًََش لةثنؤسةى . دووركةوَنةوةلة ََيطةيشتنى لؤكاَلى بؤدةق  رةمةو وادةكا  هةي بؤ وةرطى رؤذهة
تة طلوباَل و جيهانيةكةوي ا دانةبةزَيتة نينةكانى خوارةوةى ََيطةيشنت ََيطةيشتن ا و هةي كارَية دةكا  لةراس

" ماينهؤَل " رةمةو لةو بؤنوونةى دةرهَينةرى جيهانى . و نزية بوونةوة لة ََينةطةيشنت و بةد حاَلى بوو  
ايشى وانؤية مي رةي ََيطةيشتنة دةطوازمةوة بؤمن" راسانة دةرهَينةر ببَيتة نووسةر:      " نزيدة كةدةَلَيش 

دووثَي ةمبةر كةثَيم وابَيش دةَوانني لةسةر رةو بنةمايةى  كة منؤذية كارى لةسةر كندووة ك رازادى 
َةعبريكند  ك دةَوانني جارَيدى َن دةسى منايش  وَينينةوة بةبَة رةوةى نووسةر وةَنَينني و هةما  

لَينةوة وةكو ثَيويستيتةك  .وونى  وَينينةوةهةَلوَيستى نووسةر و دةرهَينةر لةي بةرهةمةدا بةراودناو بةِر
 .                          دةنمة سةرراستيدى َنى منايش 

 
 

 )*( ":دووثَي ةمبةر"خويًََن نةوةى سينؤطنافياى منايشة وانؤية 
وةى خوَين نةوةو ََيطةيشتنى مي بؤمنايش بةجؤرَيدة كة مامةَلدندنَيدى خوَين نةوةيدى فةلسةفى هةية لةبةررة

بينةرى دميةنةكا  بةَةنها ََة ِرانامَيني بَةلدو داهَينانيش دةكة  طةر بةزمانى ماينهؤَل  سسةبدةيي دةبنة 
 . داهَينةرى نوارةي 

 : مي لَينةدا سينؤطنافياى منايش بةدوو هَيلًََى طشتى دةخوَينمةوة رةوانيش بنيتينت لة 
 
 

 يةوة "فةزاى بينارة:" لةِرووى                             لةِرووى كاريطةرى ميتؤدى كاركندنى دةرهَينةرةوة     
 

كةدةنينة منايش و يةكةي بةركةوَنما  دةبَيش لةطةلًََ ديدؤري منايش ا ك بةبَة  :لةَةوةرى يةكةميان ا 
دةكةيي و دةمانباَةوة بؤرةو ثَيشينة َيؤرية  (َل ميتؤدى ماينهؤ)دوودَلى و طوما  هةسش بة كاريطةريةكانى 

خوَين راوةَةوة و لة ديدؤريش ا ِرةنطى داوةَةوةو دةرهَينةر مامةَلةيةكى سيمبوَليدى  بةهَيزةى كة دةسى ثَة
 .لةطةلًََ كندووةو بةبَة رةو ََيطةيشتنةو لةمةبةسش دووردةكةوينةوة 

 : طةَل فةزاى بينارة بريدةكةوَيتةوةدووجؤر مامةًلةكندمن لة :لةَةوةرى دووةميان ا 
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رةو مةساحةيةلةسةر وانؤ كة هاوكاَة لةطةَل ساَة : كة دةَلَيش  يةوَةكةى يونسدؤ :رةوانيش لةيةكةميان ا 
ًََي . وانؤييةكة   . ثةيوةسش بة ميزانيسَيي و دميةنة وانؤييةكانةوة لة ِرووى مَي وويةوة : لةدووةميان ا بة

َجنةر و كازينةرو مريواريلياد : "لة برييارنى بوارى ريستاَيداي دةخاَةوة ياد وةكو  رةمةو بؤنوونى بةوَية
ناوى دةبة  و بةوَيدى َنيش لة بؤنوونةكا  باوةِريا  واية كة "  ثةرستطا -معب "كةبة ...." وهت  

.  ةكا و درو ة راينيةكا  و رؤركساا و كؤرس و ووَينى سةربِنين" يؤنانى كؤ –بةطنية "ثةيوةستة 
كةرةمةو جطةلةوةى هارمؤنيةك دةداَة منايش ونزيدما  دةكاَةوة لةميتؤدى كارى ماينهؤَل  كة 

كة لةوةوة رةي كاركندنة دةخوازَيش " دينامية"مامةًلةكندنى لةسةر رةي راستة ثةيوةستة بةنةمدى 
 . لةمامةلًَةكند  لةطةَل فةزادا 

بةناوةرؤكى دةسى والنؤنامةكةوة كةرةو " ديدؤر"استةوخؤى رةي مامةَلةيةو جؤرَية بوو لة بةستنةوةى ِر+ 
هةستة ثِننَي و بةرزةى دةبةخشية بينةر ك لةبةرامبةر منايشة وانؤيي ا دانيشتووة و رةمةو لةنَيوا  

دابةو ةبَيش كةبة هوويارى و بة ثَيشينةيةكى هونةرى و ميتؤديانة راطادارى " دةرهَينةرو سينؤطناف ا"
 .      منايش بوو  َيةنى ثناكتيدى 

وةكو يةكةيةكى ناومنايش نةن  لةجيهانى نووسةر نزيدى كندينةوة " َةور"رةمةجطةلةوةى بةكارهَينانى + 
و  ناكنَيش َبربَيش يا  بطؤردرَيش بة كةرةستةيةكى جَيطنةوةى َنى وةكو نةسؤ يا  كَيندىسةربِنيي 

مةكاني ا بةكارى دَينَيش ك نةن يي واَاى سورسة كلةبةررةوةى َى منؤذية بةدةرلةوةى لةزؤرَية لةوانؤنا
 -ميثؤلؤجى" هةي لةِرووى . لةطةَل خؤي ا هَيناوةَة ناومنايش كة دةكنيًَش ك َةرويالَى هةمةجؤرى بدنيًََش

كة لة دارو "ثيشة "و هةَا وةكو " ستالني" و هةي لةِرووى مَي ووية و بةَايبةَى سةردةمى" رةفسانةناسة
 . وةرطن دةَوانَيش َى خؤيةوة هةمووواَاكانى رةو بةكارهَينانة دةوَلةمةن ة  وَينَيتةوة راسنيش  ثَيد َيش ك 

لةمنايشة وانؤية دووثَي ةمبةردا ك هةما  ِرووناكى ناو هؤَل بوو : هةروةها لةمامةَلةكند  لةطةَل ِرووناكى + 
كة جطة لةوةى وةزيفةى ِرووناكى بَة َيةنيةكى َةواوى هةبوو لةمنايش ا واَة رةركى بينناوةكانى  

اك رةيلول دةنَيش كة رةمةو زؤر لة وَةيةكى ج. لةخؤطنَبوو وةكو خؤى وِروو  ثيشا  دانيا  
رةوكؤمةَلطا نوَييةى خةريدة لَية نزية رةبينةوة و : "دا دةَلَيش " َةكنؤلؤجياو سةرةرؤية سةردةي "لةكتَييب

ناوةرَية وَينانداريةكانى رةكةيي ك بةهؤى نامنؤية بوونة َنسناكةكةيةوة لةثَيشة رةو َارماييةوةية ك 
ش نةن  َيؤرى و زينةكانة مامةَلة لةطةَل ِرووناكي ا كناوة جادةبَيش خوَينةر رةوةى لَة ِروو  بَي(1..)

بةجؤرَية طةرمبانةوَيش دةَوانني نةن ةها منونة لةي جؤرة ََيطةيشتنانة بؤبةَلطة ِريزبدةيي  كة دةرهَينةر 
 .باو لة كَيشة كة ََيطةيشتووةو دةزانَيش نؤ  مامةلًَة بدا  

وَيدى طننطى منايشةكة بوو دةَوانني بَلَيي لةَيؤرةكةى ماينهؤَل ا دةربارةى مامةلًَةكند  لةطةَل موزية كةبة+ 
دراوةبة موزية و جَيطةيةكى ديارى هةية و دةبَيش دةرهَينةرى بيناى منايشَيدى باو بدا  و رةركةكةى خؤي طننطى زؤر 

 : ك كةبنيتني لة  نوندة رَيمة مامةَلةيةكى دووَيةنةما  هةية لةطةَل موزية لةيةك كاَ ا(2)بزانَيش و بناسَيش
 
 

         
َََيانةى ثوخش                                                       ثَيويستة موزيدَية بَيش جيهانى  بَيش             رؤحَيدى رؤذهة
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رةمةجطةلةوةى ثَيويستة موزية نَي ى هةبَيش و يارمةَة دةربَيش بؤ كةوفى جةوهةرى ناوةكى بةبَة رةوةى 

كة موزية رةوكارةى كندوو َوانى رةركةكةى بةسةركةوَووية لةو ِرووةوة جَيبةجَة ( 1)معاناَى هةبَيش 
كةسَيدى ثسثؤِر لةوانةية  بدا  ك رةَلبةَة رةوةن ةى ثةيوةسش بَيش بةرَيمةى وةرطنةوة كةلةِراستي ا
 . بةجؤرَيدى َن رةي ََيطةيشتنة دةربربَيش كة زؤرجياواز بَيش لةي ََيطةيشتنةى مي 

ثةيوةن ى جل و بةرطى وانؤية  سوَلاة لةو َصوراَانةى : جل وبةرطى منايشة وانؤية دووثَي ةمبةر + 
تةبدنَيش بةوَيوةى منايشة و بايةخ بة جل بةرجةس" كةسَيتى "كةلةذيانى راسايي ا هة  ك كةي ِرَية دةكةوَيش 

رمةو (1)و بةرط نةدرَيش كرةمةو وادةكا  كارةكتةرةكة بةهَيزَنبَيش لةوةى كةهةيةودةردةكةوَيش 
 : بةدووجؤر مامةَلةى لةطةَل دةكنَيش ولةسةر دووراسش 

 .جل و بةرطى مَي ووية و ثابةن  بوو  بةسةردةمةكانةوة : راسيت يةكةي 
 (2. )مامةَلةى فةنتازى و مؤدَين  : راسيت دووةي 

لةبةررةوةى هةموومنايشَية ثَيويستى بةهةَلب اردنى وَيوازى جل و بةرط و كاركندنى َايبةَى هةية يا  
نةخشةي رامادةكناو بةجؤرَية وايستةبَيش بؤكارةكتةر و رةمانيش يا  لةِرَيى جل وبةرطى رامادةكناوةوة 

 ....و دروستدندنيةوة دةبيًََةش دةبَيش يا  لةرَية نةخشةى َايبة  
ََي دةَوانني : منايشة وانؤية دووثَي ةمبةر  مامةَلةى رِاستةوخؤى لةطةَل جل و بةرطى ميًََ ووية نةكندووة بة

مامةَلةيةكى لةطةَل ا كناوة " دكتؤر وثنؤفيسؤر" بَلَيي بةبَة سووديش نةبووة بؤمنونة هةردووكارةكتةرى 
لة نةخشةيان ا جؤرَية لةثابةن  بوونى  رةفسانةية و لةهةما  كاَ ا فةنتازى و  زياَنلةِرووى ِرةنطةوة و هةي

جل و بةرطى  واعريةكةو كة َةواومؤدَيننةو جياوازة لةجل و بةرطى رةوانى َن كةجطةلةكةسايةَى  وةسة 
جل و كة زؤ ر سنووتى  بوو بةجؤرَية هيض َايبةمتةن يةكى    منايشى ثَيوةنةدةبين را كة بةبةراورد بة

ََي جياوازيةكى رةوةية كة نةببوةِرَيطن  بةرطى  ياوةر كةهةي سنووتى دةينوان  و هةي سةردةميانةبوو بة
  .لةبةردةي جوَلةى رةكتةردا 

 : وانؤية دووثَي ةمبةر لةثةيوةسش بة رارايشت ا دووجؤر مامةَلةكنابوو  + 
 
 

 مامةَلةى رارايشش لةطةَل   كةللةسةرةكا                   :          رارايشتى راساية بؤهةريةكةلةكارةكتةرةكا  
 
 
 "دووثَي ةمبةرةكة"       "دووزاناكة" "       وةسة و ياوةر و واعريةكة " 
 
 
  :دا "دووثَي ةمبةر"خويًََن نةوةى نوان   لة منايشة وانؤية  *

ميتؤدى كارى نوان   لةي منايشةدا ك بةثَية رةو ثنةنيبثانةى كةكارى لةسةركناوة  سَة بنةماى طنن  و 
 : سةرةكية و بنيتني لة  
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ََ                           وَيوازان                                    كؤمي ياى ديل رارََى              وانؤى رؤذهة
 وَلةى دووبارةى  وةسة و ياوةرج                دكتؤروثنؤفيسؤر                                  بؤهةريةكة لةكاررةكتةركا   

                                                
كانى دةربِنيي بارزكندنى َةواوى هؤكارة: "رةجناي دةدرَيي واَة" وَيوازن   "رةوكارانةى كة لةسةر ثنةنسيثة 

: " هةروةكو ماينهؤَل  دةَلَيش " و ثَيدهاَةى ناوةكى رةوبةوة يا  رةو ثةردةية ك واَة هؤكارى دةربِنينى َازة 
" رةكتةر َومخى سةرةكية لةسةرَةختةى وانؤ ك هةموورةوانةى َن كةدةكةونة دةرةوةى رةو كةما طنطي 

نى سةروانؤ لة خزمةَى رةكتةردابي و رةكتةربيا  ثَيويستة هةمووكةرةستةكا: " هةروةها دةولَيش ( 1)
بةطشتى دةَوامن بَلَيم بونيادى كةسَيتى ثشش بةنةن  بنةمايةكى طنن  دةبةستَيش ( 2")سؤزَيتةوة بؤبينةر 

بؤمنونة فؤري لة ناوةرؤكةوة دَيش ومةرجيةو مستقيمة و داهَينةرانةية لة خةياَلى بينةردا وزين ووى 
ى ََي اية وجوَلةكانى ديناميدني و ثشش دةبةسيَت بة ثالستيداى ناَةبا  دةبةستَيش و دةكاَةوة و سدونى سوَل

َََى هةيةبةسةر نةف  و زةينى طؤِراوةكان ا و لةهةما  كاَ ا ( 3)نةحتيةلةجةستةدا رةمة جطةلةوةى  دةسة
رةوةى لةنوان ا وياوى سسة لةسةر كند  و طفتوطؤى . طوجناو  و َواناى َشخيص و بينيى دروستيا  هةية 

 : ج دية منايش دابةو كنابوبةسةر دووبةوة سةرةكي ا رةوانيش 
 
 

 رةوكةسَيتيانةى لة دةرةوةى  سيستم بوو                           ستمى كاردا بوو                                رةوكةسَيتيانةى لةناوسي
 
رةوانةى لةناو سيستمةكةدا بوو  ك َوانيبويا  رؤَلةكانيا  بةرجةستة بدة  و وةرطن هةسش بةجيا بونةوةيا    

ََي رةوانةى كةلةدةروةى سيستم بوو   ًََي ثَيوةيا  دياربوو كة نةكا  ك بة وةك منايش كَيشةيةكيا  نةبوو بة
جَيدنابوونةوةو نوان نيا  نةدةكند بةَايبةَى لةكاَى بَي انى ديالؤطةكان ا ك نوندة رةكتةرى رةي جؤرة منايشانة ثَيويستيا  بة سولًَ 

ثَيويستة بةجوَة لَيو بوَنَيي و ثَيشدةو  بونةوةى سايدؤلؤجى و بةكارهَينانى دةن  نية كةبةسورط بوَنَيي بة رةن ازةى رةوةى
ََي سةرجنى مي بؤكؤى نوان   و منايش لةنةن  خاَلَيد ا نِندةكةمةوة رةوانيش. بدنيًَي   : بة
 ..نةبوونى جوَلةى زيادةو عةفةوى . 1
 ..نوان    ك بةِريتمى ثَيشدةو دةكنا  . 2
 .دؤزينةوةى نةسى سورساية هةريةكةلة كارةكتةرةكا  . 3

 . رةمةجطةلةوةى بةطشتى ك جَيطريبوو  . 4 
 : دةَوامن سيستمى رةجنام انى جوًلة بةي جؤرة نِنبدةمةوة 

 
 
 
 

 وةستا   –كندار  وةستا   –رامادةسازى 
 ثةرنةكندارى هاوسةن  
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سوَلنةبوونةوةى سايدؤلؤجى و دابِنا  و رةجناي نةدانى  ثةرنةكندارى دةرونى يةوة "هةموورةوانةو بة هؤى  
رةي خوَين نةوانةو ثَيما  دةَلَيي كةبؤنةوةى كارى نوان   و رةكتةرةكا  زؤرطننطة " جَيبةجَة دةكنا  

 : وةرطن لةوةََة بطا  كةثَيويستة نةن  كارَية بدا  رةوانيش 
 .ويستة رةكتةر هةسش بدا  لةسةر وانؤيةو رةو هةستةو بطوازَيتةوة بؤبينةرا  ثَي. 1
 .مامةَلدند  لةطةَل سينؤطنافياى سةبةو زةبةَح دا ناكنَيش لةي جؤرةمنايشانةدا . 2
 .فةزاوةكو ثَيويستى دةبَيش  وَين رَيتةوة . 3
 : رةمةو دووجؤر لة ثَيويستى بؤداهَينا  دَينَيتةدى بؤ . 4

                                                 
 بينةر             رةكتةر             

 
ََو دةبي بة مَي ووى وانؤو لةفؤرمى كةسيتيةكان ا  ََي  دواَن رةي نةمة و بةكارهَينانة َةنيانابي و ََيدة بة

و بةََيدةَلدندنيا  لةطةَل كؤمي ياى ديل  ِرةن  دةدةنةوةو دةَوانني بيخوَينينةوةو ََيطةيشنت بةرهةي بهَينني
رارََى ك  ثنةنسيثة نَي  و َشويق بةرز دةبَيتةوة لةمنايش ا و دةبنة هؤى رةوةى بةبَة رةوةى لة راستى 

 .ر نوان   دابطننة خوارةوةو لةسيستم دةرثضي ك ثِنما  دةكة  لة هونة
دةرهَينا  ك بؤرةوةى دَلنيابينةوةلة وةى كةثَيشا لة كؤَايي ا دةبَيش بَيينة سةركارى دةرهَينةر و ثنؤسةى + 

ََبدةينةوة رةوانيش وةكو لةسةرةَاوة باسم كند  دةرهَينةر  سسةما  لةبارةوةكندو  و نهَينيةكانى كارةكة يةكا
مامةَلةي لةطةَل  زؤرَية لةطةَل َومخةكانى منايش ا كندووةو رةمةو ثَيويستى بةدووبارةكندنةوةى سسةكانى 

 : ناكا  َةنها بةخَيناية  هةوَلى ِرووندندنةوةى دةدةي بةي جؤرةى خوارةوة ثَثشووي 
 : كارى دةرهَينةرو مامةَلدندنى لةطةَل دةق : يةكةي 

لةِرووى نريؤك و بيناى درامى و كةسَيتيةكانةوة ك بةوَية لةدةسى نةبندووةَة ناو منايش كةبةؤنوونى مي  
ني و ثةيوةسنت بة جوطنافيايةكى دياركناوةوةو دةرهَينةر ثشتى ثةويةن ى بةو ِرووداوانةوة هةية كةلؤكاَل

لةطةَل ةوةى : بةكندنةوةى دةق بةستووة بة راستة يونظَينساَليةكةى كةرمةو والةمنى وةرطن دةكا  كة بَلَيم 
ََي وةكو رةمانةَى زانسيت دةبوو رام اذةى دةرهَينةر َوانة بريى نووسةر سةركةوَوانة بطوازَيتةوة بؤمنايش بة

 . بؤبدنداية 
 : كارى دةرهَينةرو مامةَلةكند  لةطةَل سينؤطنافيا : دوووةي 

بةطشتى كارى دةرهَينةر لةمامةَلةكند  لةطةَل سينؤطنافيادا َةنياو لةخؤوةنيةو ثةيوةيتةبةكارى سينطناف و 
 : ة خاَل دةكةي لةوانة هاوكارانى َنةوة كةمي لَينةدا لةبةر سوَلى كارةكةو زؤرى بوارةكةَةنها رامانة بؤهةن َي

هارمؤنية  لةفةزاى وانؤداك بةوَيوةيةكى رةكادميى و ميتؤديانة و بةرهةم ار و وةك بةوَية لة فةزاى . أ
 .بينارة مامةَلةى لةطةَل ا كنابوو كةثَيشا ِروومن كندووةَةوة 

َََيةكا  ك كاريطةرى ميثؤلؤ. ب جة ثَيوةدياربوو كة بارستةو فيطؤرو ِرةن  و َؤ  ك جطةلة سيما رؤذهة
 .ثِنخةياَل و كاريطةر بوو  

 : كارى دةرهَينةرو مامةَلةكند  لةطةَل رةكتةردا : سَييةي 
 : دةرهَينةرمامةَلةيةكى َازةو هةمة جؤرى كندبوو كةدةكنَيش رةويش بةنةن  خاَلَية ِروو  بدةمةوة 
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 .ميزانسَيي  –َةحةكوي كند  بة نةف  و زةبتدندنى طؤِردراوةكا  . أ
 . طوجناوى لة ميتؤدى كاردا . ب
 . وةكو بنةمايةكى طننطى كؤثؤزونةكا  : ِرَيدخسنت . ج
 .َواناى  َشخيص و منايشدند  ى بينينى دروسش . د

كةدةَوانني لةِرووىى َيؤريةوة بةي هَيلدارية كارى دةرهَينةر و مامةَلد ر  لةطةَل  َومخة ثَيدهَينةرةكانى 
 : ةوة منايش ا بةي جؤرة نِن بدةين

 
                               

 .دوركةوَنةوةى دةرهَينةر لةمامةَلةى سايدؤلؤجى ثةَى                                     
                 
 ثةيِنةوى كند  لة ميتؤدى سوَا انةى منايشدند                                

 سةرساَلبونى دةرهَينةر بة دؤزينةوةوراودناكند  و طةيان نى بريى نووسةر       
 نؤنيةَى ثَيشدةودندنةكةى منايش بةوَيوةى منايشة نةك ذيانى       

 : ثنؤسةى دةرهَينانى  بةدوووَيواز بةرةجناي طةيان ووة    
 

 منايشدند   –ثَيشدةودند  : دووةميا                             بيناى درامى       : يةكةميا  
 

كةبةي جؤرة دةردةكةوَيش دةرهَينةر ك وارةزاييةكى باوة دةربارةى ميتؤدى منايش هةيةو  َوانى بةرهةمَيدى 
 . وانؤييما  ثَيشدةو بدا  و مانؤرَيدى هونةرى بةرزبَيش 

 : بةكورَى 
 ار  هةموو ثنسيارة عةسَليةكا  ك مةَنسي: " ةى دةرهَينةرى منايش كؤوشة كند لةي هونةرة دا لةثَيناو رةو

ثةروةردةى بينةر ك كندنةوةى : وةهةستاوةبةوةى  وةزيفةى وانؤى  طنَى داوةبة  " بؤرةوةى لةدَلى منؤظ اية 
ناوى بةِرووى برية منونةيةكان ا كةبنةماكانيا  كلتورى منؤظايةَني وهى طةل خؤيةَى كة هونةرمةن  باوةِرى 

كارى دةرهَينةرو ثنؤسةى دةرهَينا  طننديةكةى لةوةدا بوو كة مامةَلةيةكى دروستى لةطةَل  .( .)...ثَييةَى 
ميتؤد و سوَا انةي منايش ا كندبوو كةلةِرووى زانستيةوة بايةخ و َايبتمةن ى هةية لةناو رةومنايشانةى 

يزةكندنى منايش ا بوو كة دةَوامن كةرَيمة ثَييا  ِراهاَوويي ك رةي َوَي ينةوةيةو لةثَيناو رةرويفدند  و َيؤر
بَلَيم رَيمة لةي جؤرة بةرهةمانةما  نةبووة يا  زؤركةي بوو  جطةلةو بةرهةمانةى كة دكتؤر فازَل جاف 

كارى منيش جطةلة  خوَين نةوةو ِرةخنةكندنى هةوَلَيديشة بؤ بةكلتوركندنى بينني و بةرزراطنَنى . كندونى 
 . بةرهةمة وايستةو هونةريةكا  

 : و ثةِراوَيزةكا  يستى سةرناوةل
 2116فازَل  جاف ك . د: سالظؤمريمنؤذيةك وةرطَيِنانى : ك نووسينى ( دووثَي ةمبةر)دةسى منايشة  وانؤية ( 1
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ِرَيبازحمةمةدجةزا : هونةرى ذياندند  و منايشدند  لةوانؤدا ك  را: مورةيةد هةمزة ك ستانسالظسدى لةنَيوا  ( 2
بةِرَيوةبةرايةَى هونةرى وانؤى هةولَين َايبة  بة –طؤظارَيدة َايبة  بةهونةرى وانؤ )ك طؤظارى َياَةر 

 42ل2117ديسةمبةرى ( 3)مارةدةري ةكا  ك ذ( ظستيظاَلى نَيودةوَلةَية وانؤ لةهةولَين )
 44هةما  سةرناوة ل(3)
 44هةما  سةرناوةل(4)
 45هةما  سةرناوةل (5)
 45هةما  سةرناوةل (6)
 46هةما  سةرناوةل (7)
 46هةما  سةرناوةل(2)
بةوة هونةرى  -ِرَيباز حمةمةد جةزا ك  لةثةميانطاى هونةرةجوانةكانى هةَلةجبة: بةوَية لةزجنرية وانةكانى  (3)

    2112-2117بؤساَلة خوَين نى  –وانؤ 
 112ص   2116دار الجور ، القاهرة    مؤيد حمزة ، : ستانسالظسكى ، قسطنطين ، حياتى فى الفن  ، ترجمة  (11)
: هونةرى ذياندند  و منايشدند  لةوانؤدا ك  را: ك ستانسالظسدى لةنَيوا   مورةيةد هةمزة (11)

 43و42ِرَيبازحمةمةدجةزا ك طؤظارى َياَةر
 51هةما  سةرناوةل (12)
   2111،وزارة الثقافة واالعالم ، " دانا سردار"، (مقدمة عن بارت ،فوكو، اتوسير)قرأة المعرفة ،  (مايكل باين) (13)

 16ص
مةسعوود بابايةك لةباَلوكناوةكانى : بابةك رةمحةدى ك ثَيدهاَةو ِراظةى دةق كتَييب يةكةي ك وةرطَيِنانى  (14)

 3ل2114ناثة يةكةي ك هةولَين (36)زجنريةى –سةنتةرى لَيدؤَلينةوةى فيدني و رةدةبة منا 
 7هةما  سةرناوة ل(15)
 2هةما  سةرناوةل (16)
-2117:ك ساَلى خوَين نى(كؤية /ى هونةرةجوانةكانى وةهي  جةعفةرميانطاثة):بةوَية لةزجنرية وانةكامن (17)

2112  

حمةمةد حسَيي ك : ك وةطَيِنانى (كؤمةَلَية ََيدستى وةرطَيِناو)رةرية سنؤي ك نارةنووسةكانى مؤدَيننة  (12)
 36ل2117ناثة يةكةي ك (33)لةباَلوكناوةكانى خانةى ناث و باَلوكندنةوةى نوارننا زجنريةى 

(13)http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/lecture.aspx?fid=13&lcid=36574  

(21http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/lecture.aspx?fid=13&lcid=36574( 

الدكتور رمزى مصطفى ، بدرالديب ، درينى   كيوسف كامل ": مل خل الة الفنو  املسنحية ك َنمجة هوايتجك ا. فنانة ي (21)

–دارالمعرفة : سعيد خطاب ، الناشر : ، تقديم " حسن محمود ، سعيد خطاب : " ، مراجعة " الخشبة ، محمود السباع 

 267ص1371نيويورك –القاهرة مع مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر 

(22) http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/lecture.aspx?fid=13&lcid=36574 

(23)http://shanokar.com/?p=5397  

رسالة ماجستير غير –فى عرض المسرحى الكوردى صيغ االداء التمثيلى –سةردار مةمحود (23)

 71-63منشورة ، ص

 

http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/lecture.aspx?fid=13&lcid=36574
http://shanokar.com/?p=5397
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                                                                                                                         :ََيبينى  
دانيشتنَيدى ِرةخنةيي ا لة لةدةزطاى رؤونبريية :دا ك ثَيشدةودناوةلة  6/5/2112رةي َوَي ينةوةية لة ) / 1

 .(جةمال عريفا  
 راراي سانع  : ى رةي َوَي ينةوةيةوةرطَيِنانى ثوختة/2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


