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كە  دەاللیە،  سیستمێكی  وابەستەی  گوتارێكە  شانۆیی  نمایشی 
بۆ  هەیە  دیدێكیتری  خوڵقاندنەوەی  توانای  سیستمە  ئەو  كۆی 
نمایش،  دەرەوەی  باوی  دیدی  لەتەك  دابڕانە  دیدە  ئەو  دنیا، 
خوڵقاندنەوەی  لەناو سیستمە دەاللیەكەی نمایش، بەواتایەكیتر 
ئەوەی لە ڕووبەری بینین ئەنجام ئەدرێت ودەبێتە گوتاری نمایش، 
)كۆمەڵگا(  ئەكتەرەكان  لەگەڵ  )تاك(  وەرگر  نێوان  پەیوەندیی 
وەستانە بەرامبەر كولتورێكیتر، ئەو دەمانەی ڕووبەرووی ئەو 

پرسیارە دەبینەوە: كە بۆچی بە كولتورێكیتر ناوی دەبەین؟ 
كۆمەڵگا  وەكو  شانۆیی  نمایشی  دەتوانین  ئەوەیە  هۆیەكەی 
ژیانە،  تایبەتی  سیستمی  كولتورو  خاوەنی  كە  بكەین،  تەماشا 
ئەوەی  بەقەد  نیە،  نمایشی سونەتی  لە  ئێمە  مەبەستی  هەڵبەت 
قسەكردنی ئێمە لەنمایش.. لەسەر كارە ئەزموونیەكانە، بەتایبەت 
دەگات،  ئەنجام  بە  شانۆ  بیناسازی  لەدەرەوی  نمایشانەی  ئەو 
لەو كاتەدا دەتوانین نمایشی شانۆیی بە )كەڕنەڤاڵی كولتورەكان( 
جەستەی  كە  كۆمەڵگایەی  بەو  پەیوەستە  ئەوەش  بەرین،  ناو 
نمایشكار تیایدا دەبێتە هەڵگری كولتوری كۆمەڵگا، لێرەوە كاتێ  
قسەكردنەكان دەچنە ئاستی كولتور وكۆمەڵگا، مانای وایە دەبێت 

لەمیتۆدی كۆمەڵناسیەوە نمایشی شانۆیی بخوێنینەوە.
ئەو تێگەیشتنە بۆ نمایش بەرەنجامی خوڵقاندن نیە لە بۆشاییەوە، 
بەڵكو بەدوای كۆمەڵە ئەزموونێكی پراكتیكی لە شوێنە جیاوازەكانی 
وەكو )قەاڵی كەركوك، قشڵەی كۆیە، تونێلەكەی دەربەندیخان، 
كەالوەكانی هەڵەبجە( بەرهەم هاتووە، بۆیە ئەگەر لەڕابردوودا 
تیۆریزەمان  كەركوكەوە  ئەزموونانەی  ئەو  لەسەر  زیاتر 
كردبێت، ئەوا لەم دەرفەتەدا هەوڵ دەدەین لەئەزموونی شوێنە 
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جیاوازەكانیترەوە تیۆریزە بكەین.
بۆ ئەوەی ڕاستەوخۆ ڕووبەرووی ئەو دیدە كۆمەڵناسیە نەبینەوە 
ودەیالۆگ  تێكست  لەدەرەوەی  كە  پراكتیەكانمان،  ئەزموونە  بۆ 
وبیناسازی شوێنی شانۆیی بەرهەم هاتوون، دەمانەوێ  بپرسین: 
ئەو  بچێتە  ناكرێت  پێشكەشكرا  شانۆ  لەسەر  ئەوەی  ئاخۆ 

تێگەیشتنە كۆمەڵناسیەوە؟
ئەوەی ئێمە بە )كەڕنەڤاڵی كولتورەكان( ناوی دەبەین، پێشنیارێكی 
كۆمەڵناسیەوە  لەڕوانگەی  دەتوانین  دەنا  ئەزموونكاریمانە، 
ئەو  ببەینە  شانۆیی  نمایشی  لە  پێكهاتە  پڕۆسەی  تەواوی 
ئاستەوە، ئەویش لەڕێگەی پەیوەندیی نێوان شانۆو كۆمەڵناسی، 

پەیوەندیەك لەسەر بنەمای بەزانستكردنی شانۆوە بەندە.
بارگاوی  چەمك  هەندێك  بتوانین  ئێمە  سەختە  ئەوەی  بەهۆی 
بكەین بۆ مانای گشتی، بەاڵم لەقسەكردنمان بۆ ئەزموونەكان ئەو 
پەیوەندیە ناو دەبەین بە شانۆناسی، دەیبەستینەوە بە پەیوەندیی 
نێوان زانست وشانۆ، كۆمەڵناسی وەك زانست وەردەگرینەوە، 
لەئاستی  دەمانەوێ   هێندەی  باسە،  ئەو  سەر  ناچینە  لەئێستادا 
چۆن  ئاخۆ  بوەستین،  پێكهێنانی  وچۆنیەتی  نمایش  تیۆری 

دەتوانین دیدی كۆمەڵناسیانە بە نمایش ببەخشین؟ 
بۆ خوێندنەوەی كۆمەڵناسیانەی شانۆ لەئاستی شانۆی سونەتی 
بەوەی  پێبكەین،  دەست  شانۆییەكەوە  نمایشە  لەخودی  نابێت 
ئاخۆ نمایش بریتیە لە كۆمەڵگا، بەقەد ئەوەی دەبێت بۆ بیرۆكەو 
تێكستی نمایش بگەڕێینەوە، چونكە ساتی نووسینی دەق.. یەكەم 
ئینتیماكردنی نوسەرە بۆ ئەوەی كۆمەڵگایەك لەڕێگەی نوسینی 

شانۆگەریەك بنیات بنێت.
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شوناسی  لە  پرسیاركردن  كێیە؟  نوسەر  بپرسین:  با  كەواتە 
لەو  پرسیاركردنە  بەڵكو  لەخود،  نیە  پرسیاركردن  نوسەر.. 
شوناسەی بە دەق دەبەخشرێت، بۆیە لە نوسینی دەقی شانۆیی، 
دنیایەك  نوێیە،  كۆمەڵگایەكی  خەونی  هەڵگری  كائینێكە  نوسەر 
ئەو كۆمەڵگایە  نوسینەوە  لەڕێگەی  دەیەوێ   نیە،  ئەو  بەویستی 

بدۆزێتەوە كە خەونی پێوە دەبینێت.
دەیەوێت  نەكەوێت،  دەست  نوسین  لەناو  خەونەشی  ئەو  كاتێ  
تێیگەیشتووە  ئەوەی  وەك  كۆمەاڵیەتیەكان  پەیوەندیە 
بینووسێتەوە، مرۆڤ لەكاغەز درووست دەكات، كولتور دەبێتە 

ئەو نەریتەی مرۆڤە نووسراوەكانی لەسەری دەڕۆن.
ساتی  كارەكتەرێكەوە،  دەنگی  ناو  دەباتە  خۆی  دەنگی  نوسەر 
بێت،  نوسەر  ئەوی  دەنگی  ئەدوێت  ئەوەی  نایەوێت  واش 
هەیە،  بەخۆیان  تایبەت  ناوی  كارەكتەرەكان  چونكە سەرەنجام 
زیندەگی خۆیان ئەزموون دەكەن، وەك چۆن نووسەریش ژیانی 
خۆی دەژیێت، بۆیە نوسەر بەدوای كۆتایی نوسین، ئەو وەك 
ئەو  دەدوێت  ئەوەی  دەقێك  بەاڵم  دەناسرێت،  دەق  خوڵقێنەری 

نیە، بەڵكو كارەكتەرەكانن.
ئەو مرۆڤانەی لە كۆمەڵگایەكدا دەژین وخاوەنی خەونی خۆیانن، 
مرۆڤگەلێك زۆرجار لە ئێمە ناچن، بەاڵم دنیایەكیان هەیە خەونی 

پێوە دەبینن، یا زۆرجار ڕقمان لە كۆمەڵگاكەیان دەبێتەوە.
ئەو دەمەی دەق تەنیا وەك ڕووبەری كاغەزو لەناو كتێبخانە وەك 
كتێبێكی چاپكراو پارێزراوەو هێشتا نەبۆتە نمایش، ئامادەبوونی 
ئاگایی  لەناو  كولتوریە  نائاگایی  كردنی  بەشداری  خوێنەر  منی 
كولتوریی  هاوسەنگی  بەدوای  دەمە  ئەو  دەقەوە،  كولتوری 



10

)نامۆبوونی  لەنێوان  نەبینین،  هاوسەنگیە  ئەو  كاتێ   دەگەڕێین، 
خوێنەر( و )كارەكتەری نامۆ( ئەو نامۆبوونە كەلێنێك درووست 
دەكات، كە پەیوەستە بە ئاگایی هاودژەوە.. ئاگاییەك نامۆبونی 
كەوتنی  ئاگایی  لە  هاودژبوون  بەیەكتری،  كارەكتەرە  خوێنەرو 
ڕەوایەتی  بۆخۆی  بەها  بە  ناوبردنە  ئەو  كۆمەاڵیەتیە،  بەهای 

وەرگرتنی كۆمەڵناسیە لە كاری شانۆییدا.
لەدەرەوەی  بڵێین:  دەكرێت  بێت،  ڕاست  دەستەواژەكە  ئەگەر 
خوێندنەوەیەكی  شانۆیی  دەقی  بۆ  خوێندنەوە  كۆمەڵناسیەوە 
وەستاوە،  زمان  ڕەهەندەكانی  كوشتنی  لەسەر  كە  كەمخوێنە 
تیۆریستەكانی شانۆ  نیە شانۆكارو  میتۆدی  ئاگاییەكی  ئەوەش 
ئەدۆرنۆ  وەكو  كۆمەڵناسێكی  لەالی  بەڵكو  كردبێت،  كەشفیان 
لەژێر ناوی )شانۆو ڕەخنەی ئایدیۆلۆژی( ئاماژە بۆ كارەكتەری 
ناو  مرۆڤەكانی  خاسیەتی  هەڵگری  كە  دەكرێت،  دەقەكان  ناو 

كۆمەڵگان.
كارەكتەرەكان هەڵگری بەها كۆمەاڵیەتیەكانی كۆمەڵگاش نەبن، 
سەرەنجام خاڵی نین لەمرۆڤی ناو كولتورەكانەوە، بۆیە ئەوەی 
هەرچەندە  كۆمەاڵیەتیەوەیە،  لەفەزای  دەردەكەوێت،  شانۆ  لە 
ڕەخنەگرتنە  ئەویش  باسەیە،  ئەو  دوای  ئەدۆرنۆ  مەبەستی 
بدرێت  هەوڵ  كە چۆن  دەق  ناو  هەڵقوڕتاوەی  ئایدیۆلۆژیا  لەو 
ئینتیماكردنەوەی  ئەوەش  بكرێت،  دەرباز  لێ   شانۆیی  دەقی 
دەقە بۆ كۆمەڵگا، دەق دەبێتە ڕووبەری كۆمەڵگایەكی نوسراو، 
دەرهێنەری  لەالیان  خوێندنەوە  پڕۆسەی  لەساتی  كۆمەڵگایەك 
دەكاتەوە،  نوسەر  خەونەكەی  دی  لەهاتنە  بیر  شانۆییەوە.. 
بەواتای  ئەكتەرەكانەوەیە،  لەڕێگەی  خەونەش  ئەو  دی  هاتنە 



11

لەو ساتەدا دەبێت بگەڕێینەوە بۆ ئەنترۆپۆلۆژیای كۆمەاڵیەتی، 
چونكە پەیوەندیی )مرۆڤ وكۆمەڵگا( و)مرۆڤ وكولتور( و)شانۆ 

وكولتور( لەو دیدە ئەنترۆ سۆسیۆلۆژیە دەخوێنینەوە.
بۆ  نوسەرەوە  لەبیرۆكەیەكی  شوێن  ئامادەبونی  چۆن  وەك 
بۆ شوێن،  ئەنترۆپۆلۆژیانەیە  ئامادەبونێكی  دەرهێنانی،  دیدێكی 
دەرهێنەر،  نوسەرو  نێوان  پەیوەندیی  كەناڵی  دەبێتە  ئەوەش  
شانۆ  دەرهێنەرانی  كە  ئەكتەرە،  پەیوەندیەش  ئەو  خوڵقێنەری 

دیدی جیاوازیان بە ئەكتەر بەخشیوە.
پێكهاتەكانی گوتار نمایشی شانۆیی بنیات دەنێت، بنیاتنان ئاوێتە 
من  كولتوری  لەنێوان  وەرگر  وەرگرتن،  كردەی  لەگەڵ  بوونە 
)منی وەرگر( لەگەڵ كولتوری ئەویتر )گوتاری نمایش( دەكەوێتە 
قەبوڵ  جیاواز  ئەویتری  بەوەی  كولتوریی،  كارلێكەرێكی  بەر 

دەكات، ئەوەش بۆ وەرگر دەبێتەوە پرسیار لەكۆمەڵگا.
لەدایكبونەوەی پرسیار خوڵقاندنەوەی پەیوەندیەكی دیالەكتیكیە، 
گوتارێكی سۆسیۆلۆژیە،  دامەزراندنی  نمایشی شانۆیی  بەوەی 
هەیە  تیۆری  وخوێندنەوەی  تێڕامان  بە  پێویستی  گوتارە  ئەو 
ناو  ئەو دەسپێكە دەروازەی چونە  كە  زانست وشانۆ،  لەنێوان 

ئەو ڕامانە كۆمەڵناسیانەیە بۆ شانۆ.  

وێنەی ئەخالقی كۆمەڵگا بۆ شانۆ
ساتەوەختەی  لەو  نیە  وێنەیەك  شانۆ..  بۆ  كۆمەڵگا  روانینی 
هەستكردنی  بەرەنجامی  وێنەیە  ئەو  بكرێت,  وێنا  هەنووكەوە 
درێژبوونەوەیە  هێزی  كە  یادەوەری  یادەوەری,  لە  مرۆڤەكانە 
شانۆ  بۆ  وێنەیە  ئەو  دەاللەتەكانی  دەكات  وا  ئێستادا,  لەناو 
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سڕینەوەی  ڕەنگە  ئەخالقیەوە,  بەڕەهەندی  بكات  بارگاوی 
وشیاركردنەوەی  پرۆژەی  بە  پێویستی  وێنەیە  ئەو  ماناكانی 
كۆمەڵگا بێت لەڕووی تێگەیشتن لەگرنگی ئەم هونەرە, بۆ ئەوەی 

وەك بەشێك لە ژیار بیبینێت.
تێگەیشتنیەتی  شانۆ,  بۆ  سەیركردنی  كوردیی  كۆمەڵگای 
لەالیان  عیراق  دەمەی  ئەو  جیهانیەوە,  جەنگی  لەیادەوەری 
بەریتانیەكانەوە داگیر دەكرێت, بۆ دەربڕینی هەستی سەركەوتن 
سەربازەكان ئاهەنگیان بۆ دەگێڕدرێت, ئەو هەستە پاڵبە بەشێك 
بەشداری  دەنێت  بەریتانی  شانۆوسەمای  لەهونەرمەندانی 
دێنە عیراق  بۆیە  بكەن,  لەشادی وواڵتەكەیان وسەربازەكانیان 
ئەكتەریان  دەكەن,  بەشداری  سەما  بەشانۆو  ئاهەنگانە  لەو  و 
سەمازان كە بەپێی كولتورەكەی خۆی جلی پۆشیووە, كە جلێكی 
تیاتەر  ئەمرۆ  وتویانە  ئینگلیزیی  بەزمانی  بووە,  ڕووت  نیمچە 
نمایش  شانۆ  ئەمرۆ  لەوەیە  مەبەست  كە  هەیە,  تیاترۆمان  یان 

دەكرێت.
لەالی ئێمەش بەهۆی ئاشنا نەبوون بەزمانەكە, هێندەی ئەوەی 
زمانەكە زمانی ئەویتری نامۆ بە كولتورو كۆمەڵگای ئێمە بووە, 
جلپۆشە  سەمازانە  ژنە  لەو  بووە  بریتی  تیاترۆ  ووشەی  بۆیە 
نیمچە ڕووتە, واتە ئەكتەر لەدیدی ئەخالقی كۆمەڵگای ئێمە هەمان 
وێنەی ئەو تیاترۆیەی هەیە كە وێنەیەكی ئەخالقی دژ بە كولتوری 
پێكهێناوە, ئەو وێنە ئەخالقیە وایكردووە دیدێكی خراپ بۆ شانۆ 
لەكۆمەڵگا بخرێتە ڕوو, كە نەتوانراوە شانۆ لەمانایەكی موقەددەسی 
هونەرێكە بەرز بكرێتەوە, بەڵكو بەرزە منی ئەم هونەرە بۆتە نزمە 
منی هونەرەكە, شانۆكاریش كاری لەسەر ئەو پەیوەندیەی نێوان 
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شانۆ وكۆمەڵگا نەكردووە, كە وێنە ئەخالقیەكانی نزمە من بگۆڕێتە 
سەر بەرزە منی پیرۆزی شانۆ. 

كۆمەڵگاو شانۆ
ئەو پەیوەندیەی لەنێوان كۆمەڵگاو شانۆدایە.. پەیوەندیەكە لەسەر 
كۆمەڵگایەكی  بەوەی  دەنرێت،  بنیات  دیالەكتیكی  بنەمایەكی 
پێشكەوتوو كاریگەری لەسەر شانۆیەكی ئاست بااڵ ئەبێت، ئەو 
دەمە شانۆش وەك دامەزراوێكی مەدەنی سەیری دەكرێت، بەاڵم 
كاتێ  كۆمەڵگا نەیتوانی كاریگەری لەسەر شانۆ بەجێ  بێلێت, ئەو 
كۆمەڵگا  كۆمەاڵیەتیەكانی  بونیادە  ڕووی  زیاتر  ڕەخنەكە  دەمە 
كۆمەڵگایەدا  ئەو  لەناو  شاربوون  هەستی  بەوەی  دەگرێتەوە، 
الوازەو فەرد لەو كۆمەڵگایە بوونی نیە، ڕەگەزی ژن نەیتوانیوە 
ئازاد بێت، هەموو ئەمانەش كە دۆخی شاربوون ئەیخوڵقێنێت، 
پێشڤەچوونی  لەپێناو  كۆمەڵگا  ڕەخنەییەكانی  پرسیارە  دۆخێك 
كە  بەاڵم  شانۆ،  سەرەكیەكانی  پرسیارە  دەبێتە  كولتوریی 
لەكۆمەڵگایەكدا شاربوون بەمانا مۆدێرنەكەی بوونی نەبێت, ئەوا 
لەسەر  كاریگەری  بێت  نەیتوانی  كۆمەڵگا  كە  شانۆیەك  بوونی 
بەجێ  بێلێت بە حالەتێكی ئاسایی سەیر دەكرێت، وەك چۆن لەو 
كاتەدا شانۆش بۆ كۆمەڵگا نابێتە هونەرێكی ژیاریی كە پەیوەست 

بێت بە ژیانی مرۆڤەكانەوە.
ئەوەش لەسەرەتای دەركەوتنی ئەو هونەرە بە ڕوونی هەستی 
پێدەكرێت كە هونەرێكە السایی كردنەوە دەیهێنێتە بوون نەوەكو 
خەمە كولتوریەكان، ئەو دەمەی ئەو حەزی السایی كردنەوەیە 
لە هەوڵی تاكەوە دەپەڕێتەوە بۆ درووستكردنی چەند گروپێكی 
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دۆخە  بەو  پەیوەستە  ئەوەش  كوردییەكاندا،  لەشارە  شانۆیی 
سیاسیەوە كە لە پەنجاكان دەوڵەتی عیراق بەخۆیەوە دەبینێت، 
بەهۆی زەبروزەنگی سیاسیەوە ئەو گروپە شانۆییانەش، چونكە 
لەهەناوی كۆمەڵگایەكی ڕەخنەییەوە نەهاتۆتە بوون كە خاوەنی 
شانۆیەش  ئەو  سیاسیەكە  دۆخە  لەگەڵ  بۆیە  بێت،  پرسیار 

تەسلیمی ئەو دۆخە سیاسیە دەبێت.
وەك چۆن هەفتاكان بەهۆی قۆناغەكانی شۆرشی كوردیەوە دوو 
جار بزووتنەوەی شانۆی كوردیی گەشانەوە بەخۆیەوە دەبینێت, 
لەالیەك لەگەڵ بەیاننامەی یانزەی ئادار و لە الیەكیتریش لەگەڵ 
سەرهەڵدانەوەی شۆڕشی نوێ ، ئەو دوو قۆناغە پەیوەست نین 
شانۆ  بۆ  كە  سیاسین  دۆخی  دوو  زادەی  هێندەی  شانۆوە  بە 
هەر وەك یەك دۆخ دەمێنێتەوە، كە سەرەتای  درووست بوونی 
گروپی شانۆیین وەك گروپی ڕێكخەر، بەاڵم ئەو ڕێكخستنە لەناو 
تیپ و گروپی شانۆیی توانای ئەوەی نەبووە شانۆیەك بێت وەك 
كۆمەڵگایەك سەیری بكرێت، ئەوەش بەهۆی نا ئامادەبوونی ئەو 
عەقڵە شانۆییە بووە كە هەر لەسەرەتاوە دیمەنە شانۆییەكانی 
لەو  بووە  وقسەكردن  الدێی  لەدۆخی  بووە  گوزارشت  زیاتر 
دیاردە كۆمەاڵیەتیانە كە تەنیا وەك دیاردەی كۆمەاڵیەتی وزیاتر 
بەشێوەی پێكەنیناوی نمایشكراوە، واتە شانۆیەك نەبووە خەمی 
شاربوونی هەبوو بێت، تا مرۆڤەكانی ئەو كۆمەڵگایە خۆیان تیا 

ببیننەوە.
ئەگەرچی بەدوای شۆڕشی نوێ  شانۆش ڕوو دەكاتە تێكستی 
بەخۆیەوە  گۆڕانكاری  شانۆییە  دیمەنە  ئەو  ودەیەوێت  جیهانی 
پەیوەندی  بەشانۆ  بینەر  پەیوەندیەكی  هەموو  بەالم  ببینێت، 
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خۆی،  گرتۆتە  ئەوی  خەمی  كە  شانۆیەك  بە  نەبووە  كۆمەڵگا 
هێندەی كاری بەوە بووە چەپاندنە سیاسیەكەی تیا بدۆزێتەوە، 
كەبتە  ئەو  لەسەر  ئیش  ناوە  شانۆكارەكانیش  بە  پاڵی  ئەوەش 

سیاسیە بكەن.
لەپاڵ ئەوەدا ساڵەكان تێدەپەڕن وشانۆی ئێمەش لەالیان چەند 
دەڕوات،  جوانكاری  گوتاری  بۆ  ئیشكردن  بەرەو  نوێ   ناوێكی 
بەرەو  شانۆیە  ئەو  لەوێوەیە  ئێمە  سەرەكی  گرفتی  ئەگەرچی 
دەبێت  شانۆیەك  بەاڵم  دەڕوات،  پرسیاركردن  ئیستاتیكاو 
لەئاستێكی دەست نیشان كراو كار دەكات، واتە نابێتە زیندەگی 
ئەوەی  بەقەد  نین،  شانۆكارەكان  هۆیەكەشی  كۆمەڵگایەك، 
كە  ئێمە  لەكۆمەڵگای  بەشێك  نەبۆتە  شاربوونە  دۆخی  ئەو 
شانۆیەكەمان زادەی ئەو كۆمەڵگایە بێت، وەك چۆن لەپاڵ ئەوەدا 
هەوڵیتریش هەبووە بۆ سەرقاڵكردنی لەناو خەمە نەتەوەییەكان 

كە تەنیا خنكاندنیەتی لە دیمەنی زەخرەفەیی كوردیی.
بۆیە كاتێ  ڕاپەرینی بەهار دێت یەكەم زیانی ڕاپەڕین بەشانۆ ئەگات، 
چونكە شانۆیەك نەبووە پەیوەست بێت بە دۆخی كۆمەاڵیەتی 
كۆمەڵگاوە، بۆیە شانۆكان چۆڵ ئەبن و كۆمەڵگاش هیچ گرفتێكی 
نیە كە شانۆی نەبێت، تا ئەو كاتەی شەڕی ناوخۆ سەرهەڵدەدات، 
لەو  بێزار  بینەرێكی  دەكاتە شانۆ،  كە ڕوو  بینەر  دیسان  بەاڵم 
شەڕەیە، دەیەوێت بێبەهایی جەنگ ومەنفەزێكیش بدۆزێتەوە بۆ 
دوور كەوتنەوە لەو دۆخە، ڕێك هۆڵەكانی شانۆش دەچنە ئەو 
لەنێوان دنیای  دۆخەوە، بۆیە ڕووكردنە دوو ئاراستەی ڕوون 
تێكستەكانی شانۆی ئەبسێرد لەالیەك و لەالیەكیتریش ئیشكردن 
لەسەر جەستەو وێنەی شانۆیی تەواوی شانۆكان داگیر دەكات، 
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دۆخەیە،  ئەو  ساتەوەختی  ئینتیماكردنێكی  كردنە  كۆنترۆڵ  ئەو 
بەاڵم ناتوانێ  شانۆ بكاتە بەشێك لە ژیانی خەڵكی، بۆیە كە شەڕ 
تەواو ئەبێت سەر لەنوێ  شانۆ نابێتەوە كێشەی مرۆڤەكانی ئەو 
كۆمەڵگایە، بەڵكو شانۆكان چۆل دەكرێنەوە، ڕوو دەكرێتە دراماو 
زنجیرەی تەلەفزیۆنی، ئەوەش مانای وایە شانۆ هونەرێك بووە 
هەمیشە وەك دامەزراوێكی مەدەنی سەیر نەكراوە، بەقەد ئەوەی 
ڕووبەرێك بووە بۆ سەرگەرمكردن لەدۆخە تراژیدیەكان، وەك 

ئەفیونێكی هەنوكەیی دۆخە سیاسیەكان بینراوە.
ڕوویەكی  ئەوەی  بەقەد  شانۆ،  بۆ  نیە  تاریكبین  دیدێكی  ئەوە 
خۆیان  شانۆی  شارەكان  ئەمرۆش  كە  شانۆیە،  ڕاستەقینەی 
شانۆی  بۆ  نیە  گشتی  وێنەیەكی  زادگەی  ئێمە  شانۆی  هەیە، 
كورد، گروپەكان و هەوڵە تاكخوازەكان بۆ ئەو هونەرە دەست 
دورمانی  بابەتەكە  لە  ڕادەیەك  تا  ئەوە  دەشێت  كراوە،  نیشان 
پێویست  وەك  ڕەخنەیی  پانۆرامایەكی  بو  بەاڵم  خستبێتەوە، 
نێوان  پەیوەندیی  بتوانین لەسەر  سەیرمان كردووە، بۆ ئەوەی 

كۆمەڵناسی و شانۆ قسە بكەین.

كۆمەڵناسی و شانۆ
پەیوەندیی  كە  بكەین  لەخۆمان  ئەوە  پرسیاری  بمانەوێ   كاتێ  
بەدوای  وایە  ڕاستر  یا  وشانۆدا؟  كۆمەڵناسی  لەنێوان  چیە 
هەیە  شانۆیەك  ئاخۆ  وبپرسین:  بگەڕێین  پرسیارێكیتردا 

پەیوەندیی بە كۆمەڵناسیەوە نەبێت؟
لێرەدا ئێمە خۆمان ڕووبەرووی دوو پرسیار كردۆتەوە.. دوو 
پرسیاری سەر بەیەك تێگەیشتن، ئەگەر لەكۆمەڵناسیدا توێژینەوە 
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لە ڕەفتارو پەیوەندیە كۆمەاڵیەتیەكان جێگای بایەخی تایبەتی ئەو 
زانستە بێت، بەهۆی ئەوەی پەیوەندیی لەسەر ئاستە جیاوازەكان 
ببردرێتە ناو كێشەی گروپ وخێزان وكۆمەڵگاو دواتریش هەموو 
ئەو دیاردە كۆمەاڵیەتیانەی دەسەاڵت ومەعریفە بیشارنەوە، ئەوا 
كۆمەڵناسی دەیەوێت ئەو باسە بهێنێتە پێشەوە بۆ توێژینەوەو 

خوێندنەوەی پەیوەندیی كۆمەڵگا.
ئەوەش ڕووبەرووی پرسیاری دەسپێكمان دەكاتەوە: پەیوەندیی 
تێگەیشتنەی  ئەو  ئاخۆ  وشانۆدا؟  كۆمەڵناسی  لەنێوان  چیە 
كۆمەڵناسی بۆ كۆمەڵگا ڕاستەوخۆ قسەكردن نیە لەدەق ونمایشی 
وپەیوەندیی  كۆمەاڵیەتیەكان  دیاردە  ئەوەی  بەهۆی  شانۆیی؟ 
گروپەكان بەیەكتر وكولتور وەك خاسیەتی تایبەتمەندی كۆمەڵگا، 
هەموو ئەمانەش لەشانۆدا دەبنە تەوەری سەرەكی ودەروازەی 
دەرگا  پرسیارە  ئەو  بۆیە  شانۆیی،  كارێكی  لەهەر  بیركردنەوە 
هەیە  شانۆیەك  ئاخۆ  بەوەی:  دەكاتەوە  دووەم  لەپرسیاری 

پەیوەندیی بەكۆمەڵناسیەوە نەبێت؟
چ  كۆمەاڵیەتی  كاییەكی  دەبێتە  شانۆیی  نمایشی  دەمەی  ئەو   
لەڕووی گروپە كۆمەالیەتیەكان یاخود لەڕووی خێزان وكۆمەڵگا 
دیمەن ووێنەی شانۆیی پێك دێنێت، ئەو كاتە دەبینین شانۆیەكمان 
بەتەنیا  نەك  ئەوەش  نەبێت،  بەكۆمەڵناسیەوە  پەیوەندیی  نیە 
لەئاستێك دەربكەوێت، بەڵكو لەهەردوو ئاستی دەق و دەرهێنان 
ئەكتەرو  نوسەرو  هاوكێشەكانی  ولەالیەكیتریش  لەالیەك 
كە  دەكەنەوە،  كۆمەڵناسی  لەسەر  ئیش  هەرسێكیان  دەرهێنەر 
دواتر لەهەریەك لەو سێ  الیەنە دەدوێین، هەر یەكە لەو سیانە 
دەق  وەك  نوسەر  شانۆ  گرنگی  شوناسێكی  بەخشینی  وەك 
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وئەكتەر وەك نواندن ودەرهێنەر وەك دەرهێنان، كە هەرسێكیان 
وێنای كۆمەڵناسیانەن بۆ كۆمەڵگا.

ئێمە لەبەرەنجامی ئەزمونە پراكتیەكانمان ئەو دیدە كۆمەڵناسیە 
ئەوەش هۆكاری پشت  بووینەوەتەوە, هەر  زیاتر ڕووبەرووی 
ئەو توێژینەوەیە، لێرەدا ئاماژە بۆ هەوڵی پراكتیكیمان دەكەین لە 

)هاملێتی كەركوك(. 
شكسپیر  هاملێتی  لەشانۆگەری  ئیش  دەمانویست  دەمەی  ئەو 
بكەین، لەڕاستیدا نەماندەویست ئەو دیدە كۆمەاڵیەتیەی نوسەر 
دەبوو  شكسپیر  بۆ  چارەسەریەكانمان  بەڵكو  بگوازینەوە، 
چارەسەریەكی نێوان زەمەن وشوێن بێت، بۆیە هەر لەسەرەتاوە 
ئەو پرسیارەمان لەخۆمان دەكرد: دەبێ  ئێمە ئێستا لە كەركوك 
چۆن پرۆڤە لەشانۆگەری هاملێت بكەین؟ ئەو دیدە كولتوریەی 

خۆمان چۆن تەفسیری ناو ڕوانینی هاملێت دەكەین؟  
ئاسان نیە ئەوەی لەالی شكسپیر هەیە بڕوا پێكراو بێت بۆ ئێمە، 
وەك  هەرگیز  ئەژین  تیای  ئێمە  كولتورەی  ئەو  كچێكی  چونكە 
ئۆڤیلیا بە نامەیەكی هاملێت شێت نابێت، ئەی ئەوە چیە ئەتوانێ  
كچێك شێت بكات، لێرەوە ئەو ڕوانینە بۆ تێگەیشتن لە كۆمەڵگا 
ئۆڤیلیا  شێتبوونی  ئێمە  لەالی  بۆیە  كاركردن،  زەمینەی  دەبێتە 
بەرەنجامی پەیوەندیی سێكسیەتی لەگەڵ هاملێت و سكپربوونی 
ئەوەی  توانای  ئۆڤیلیا  بووەو  شێت  هاملێتیش  كە  لەدۆخێكدا 
شێتی  ڕووبەرووی  بۆیە  هاملێت,  بۆ  بگوازێتە  دۆخە  ئەو  نیە 
دەبێتەوە، لەم گۆشەنیگایەوە ئێمە دەمانویست هاملێتێك ئەنجام 
وەك  شكسپیر،  لەناو  خۆمان  لەدیدی  بێت  ئیشكردنەوە  بدەین 
چۆن ئەو بۆشاییەی دەكەوێتە نێوان ئێمەو شكسپیر بۆشاییەكی 
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لە  گومان  و  پرسیاركردن  و  پشكنین  و  بەگەڕان  ئەزمونكاریە, 
تێكست و پەیوەندیەكان چارەسەر دەكرێت، بۆیە دەبوو بزانین 
چی وا دەكات غرترودی دایكی هاملێت واز لەمێردەكەی بێنێت و 

ڕوو بكاتە برای هاوسەرەكەی؟
هەڵبەت ئەو پرسیارەش بانگەشەكردنێك نیە بۆ بابەت، هێندەی 
ئەوە  ئەژیێت،  تیا  كولتورەی  لەو  كارەكتەرو  لە  بیركردنەوەیە 
بۆ  بیانویەك  دەبوو  ئەخالقی،  لەپرسیاری  بیركردنەوەیە 
دیاردەی  لە  لەوەشدا  هەبێت،  بوونی  غرترود  ناپاكیەی  ئەو 
غرترودی  كە  دەكرد،  ناپاكیەمان  ئەو  سەیری  كۆمەاڵیەتیەوە 
تا ڕادەیەك بێگوناه دەردەخست, هۆیەكەشی ئەوە بوو بەهۆی 
بوونی دیاردەی هەتیوبازی لەو كولتورە، كە پاشخانەكەشی بۆ 
بۆتە  كە  دەگەڕێتەوە  ڕابردووە  ئەو  و  جیاواز  كولتوریی  فرە 
كاری  ئەگەر  شاردراوەتەوە،  كە  دیاردەیەك  و  دیاردەیەك 
دەشاردرێنەوە،  كە  بێت  بابەتانە  ئەو  ئاشكراكردنی  كۆمەڵناس 
كاری  بە  دەبێتەوە  هاوتا  شانۆیی  دەرهێنەری  كاری  لێرەوە 
هاملێت  باوكی  لە  غرترود  وازهێنانی  بۆیە  كۆمەڵناسێك، 
دیمەنی  لە  ئەوەشمان  بووە،  الدەر  سێكسی  هۆكارەكەی 
جۆالنەكردن دەخستە ڕوو، هەڵبەت شوێنیش كە كۆشكەكەیە كە 
لە رووبەری نمایشدا خانوویەكی كۆنی دوو نهۆمیە پەیوەندیەكی 
نمایشەكەوە هەیە،  یەكەی گشتی  ئەتمۆسفێرو  بە  ڕاستەوخۆی 
روو  سەرەوە  لەنهۆمی  رووداوانەی  ئەو  هەموو  ئەوەش  بۆ 
لە  كە  خوارەوە  نهۆمی  ئەوانەی  یادەوەری،  لە  بریتین  دەدەن 

بینەر نزیكن ساتەوەختی نمایش و زەمەنی هەنوكەییە.  
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كۆمەڵناسی دەقی شانۆیی
دەقی شانۆیی پڕۆژەی نوسینەوەی پەیوەندیە كۆمەاڵیەتیەكانە، 
نوێیە  كۆمەڵگایەكی  خوڵقاندنەوەی  كۆمەڵگاو  تێكشكاندنەوەی 
دەناسێنێت  كۆمەڵگایەكمان  بە  نوسەر  خوڵقێنەریەتی،  نوسەر 
كە نهێنیەكان نەزانراو بوون، یاخود مەعریفەی ئێمە لەبارەیەوە 
توێژەرێكی  وەزیفەی  ئەو  بوو،  وشاراوە  پەنهان  مەعریفەیەكی 
هێلە  ناو  دەباتە  توێژینەوەكانی  سەرەنجام  دەبینێت،  ڕەخنەیی 
بە  بكاتەوە  كۆمەڵگا  لە  تێڕامان  بەوەی  مرۆڤ،  گشتیەكانی 

نوسینەوەی كۆمەڵگا.
بەواتا نوسەری شانۆیی لەگەڵ دەسپێكی كارەكەی پڕۆژەیەكی 
لەڕێگەی  كولتوریە  پێشنیارێكی  ئەویش  هەیە،  كۆمەڵناسیانەی 
هاوواتا  شانۆیی  دەقی  مرۆیی،  كۆمەڵگایەكی  نوسینەوەی 
بنەما  هەڵگری  دەقە  ئەو  بەمانای  دەق،  كۆمەڵناسی  بە  دەكاتە 
جومگە  پێكهاتەی  كۆمەاڵیەتی  بونیادی  دەقە،  كۆمەڵناسیەكانی 

سەرەكیەكانیەتی.
تەنانەت  بونیادە،  لەو  بێت  خاڵی  نیە  دەقێكمان  لەشانۆدا  ئێمە 
ئەو دەقانەی باس لە گروپێكی سیاسیش دەكەن، ئەو گروپەش 
زادەی كۆمەڵناسیە، بەوەی كاری گروپ پڕۆژەیەكی هاوبەشە 
بۆ هاوكاریكردن بەمەبەستی ستراتیژێكی سیاسی، ئەو گروپە بۆ 
خۆی كۆبونەوەی مرۆڤەكانە لەشێوەی كۆمەڵگایەكی بچوك كە 

لەپۆلینی كۆمەڵناسیدا چەندین جۆری گروپمان هەیە. 
بۆیە لەخوێندنەوەمان بۆ دەقی شانۆیی ئەو كاتە دەتوانین پۆلینی 
ئەو گروپە بكەین، كە دەسەپێتە سەر شانۆگەریەكە، ئەوەی لێرەدا 
لەكێشەیەكی  باس  ڕاستەوخۆ  دەقانەی  ئەو  ئێمەیە  مەبەستی 
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سیاسیش دەكەن، ئەوانیش لەبونیادی كۆمەاڵیەتیەوە گەشە دەكەن. 
زۆربەی كۆمەڵناسان لەسەر ئەوە كۆكن كە كۆمەڵناسی شانۆ 
بۆ سێ  جۆر پۆلین بكەن، پۆلینكاریەكەی ئەوان دەچێتەوە سەر 
لقەكانی  بە  ڕۆمان  شیعرو  وەك  شانۆش  ئەدەبی،  كۆمەڵناسی 
پۆلینەكەیان  بەواتای  دەكەن،  سەیری  كۆمەڵناسی  بۆ  ئەدەب 
ئەو  هەڵبەتە  دەق،  وەك  شانۆ  بۆ  سەیركردنیانە  زادەی 
بێت،  سەرەتایی  پۆلینكارێكی  شانۆ  بۆ  چەندە  میتۆدیە  ڕوانینە 
خوێندنەوەی  ناو  چوونە  بۆ  گرنگە  دەرگاكردنەوەیەكی  بەاڵم 
ناو  كۆمەڵناسان  پۆلینكاریەی  ئەو  دەتوانین  كە  كۆمەڵناسیانە، 

بەرین بە پۆلینكردنی كۆمەڵناسی دەقی شانۆیی، كە بریتین لە:
 یەكەم: شانۆو الربوونەوەی پێوەرەكان

خوێندنەوەی تاكڕەهەندانە بۆ دەق وایكرد شانۆ بەرەو ڕوانینێكی 
ڕەهەندێكی  بەرەو  مرۆییەوە  ڕەهەندێكی  لە  بڕوات،  بەرتەسك 
لەڕێگەی  ئەوەی  هۆی  بووە  ئەوەش  ببردرێت،  ئایدیۆلۆژیی 
بخوێنرێتەوە،  شانۆ  ماركسیەوە  ئەدەبی  كۆمەڵناسی  میتۆدی 

گواستنەوەی وێنەی كۆمەڵگا بوو لەپۆلینكاری چینایەتیەوە.
لێرەوە شانۆ وەك دوو دیدی دەست نیشان كراو بۆ مانا سەیر 
پاڵەوانە  هەموو  "هەر  بۆیە  نەبوو،  بوونی  مانای سێیەم  دەكرا، 
لەهەموو  قەبوڵكراوەكان،  بەپێوەرە  بوون  نامۆ  شانۆییەكان 

ئیلتیزامێكیش دوور خرابوونەوە" )1(
بەهۆی ئەو دیدە ئایدیۆلۆژیەوە كارەكتەرەكان بریتین لەمرۆڤی 
كۆمەاڵیەتی  داتەپینی سیستمی  بەهۆی  یاخود  ناپاك،  تاوانبارو 
لەكاتێكدا  ئەوە  ڕوو،  دەخاتە  وگەمژە  شێت  وەك  مرۆڤەكان 
نیە،  پێوەرێكی میتۆدی بۆ ڕەفتاری كارەكتەرەكان بوونی  هیچ 
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بەڵكو ڕەفتاری كارەكتەری فەرامۆشكراوەو شوناس بەكارەكتەر 
شوناسە  ئەو  گریمانكراو،  ئەخالقی  شوناسێكی  بەخشراوە، 
یەكالكردنەوەی  لەسەر  بووە  كارەكتەر  سڕینەوەی  ئەخالقیە 
پەیوەندیی  كەناڵی  ببێتە  كارەكتەر  ئەوەی  بەبێ   دەق،  نوسەری 
نێوان مرۆڤ وكۆمەڵگا، بۆیە "ناكرێت ئەو ڕەفتارەی كاریگەری 
ڕەفتاری  بەڵكو  بێت،  نوسەر خۆی  ڕەفتاری  زۆرجار  جێدێلێت 
ئینتیمای  نوسەر  نەبێت  پێویست  بە  )كە  كۆمەاڵیەتیە  توێژێكی 
كارەكە  ئەگەر  كۆمەاڵیەتیە  چینێكی  ڕەفتاری  یاخود  ناكات(  بۆ 

پەیوەست بوو بەنووسینگەلی گرنگ" )2(
ڕەخنەی  بەتوندی  لەوانەی  یەكێك  ئەوەی  سەرباری  ئەوە 
ئاراستەی ئەو دیدە ئایدیۆلۆژیە كرد ئەدۆرنۆ بوو, كە تیۆرێكی 
تایبەتیشی لەو بارەیەوە هەیە، تیایدا ئایدیۆلۆژیا دەخاتە بەردەم 
ئایدیۆلۆژیاكان  لە  ڕەخنەگرتنە  ڕەوتە  ئەم  "ئامانجی  ڕەخنەوە 
ڕەخنە  بە  بایەخیش  ساختەكاریەكان،  خەسڵەتە  ودەرخستنی 
ئەدۆرنۆ  لەالی  چەمكەش  دوو  ئەو  دەدات،  ولێكجیابوونەوە 

پلەیەكی مەزنی لە بایەخدان پێدەدرێت" )3(
دووەم: تیۆری ڕەخنەیی لۆفنتال

ناسراوە،  لۆفنتال  تیۆرەكەی  بە  كۆمەڵناسیدا  لە  تیۆرە  ئەو 
ئازاددا،  بازاڕی  لەسەردەمی  ڕۆشنبیر  قەیرانی  بە  تایبەتە  كە 
بەاڵم  چینایەتیەكان،  لەكاریگەریە  نیە  خاڵی  تیۆرە  ئەو  هەڵبەت 
ئیش لەسەر ئازادبوونی تاك دەكات بۆ بیركردنەوە لە ڕەخنە، 
چینایەتی  ئایدیۆلۆژیای  دیدگای  لە  لۆفنتالیانە  ڕوانینی  لێرەوە 
ڕزگاری دەبێت، كاتێ  دەیەوێ  ئەو پڕۆژەی بیركردنەوەیە خاڵی 
بێت لە ئایدیۆلۆژیاو ڕێساكانی بازاڕ، ئەمڕۆ ئەوانەی الیەنگیری 
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تاك هەڵگریەتی  وایە خاسیەتەكانی  بڕوایان  تیۆرە دەكەن،  لەو 
كە  ئاگاییەك  ڕەخنەیی،  ئاگایی  لەدایكبوونی  بۆ  شوێنێكە  تاكە 
و  لەالیەك  دنیابینی حزب وگروپە سیاسیەكان  نەچێتەوە سەر 
لیستانەی كە وەك  بازارو  نەبێت بەو  لەالیەكیتریش پەیوەندیی 

هێزی ئابوری خۆیان دەخەنە ڕوو.
سێیەم: بونیادگەری پێكهاتەی گۆلدمانی 

تەواوی  دەیەوێت  ماركس  بۆ  گەڕانەوە  لەڕێگەی  گۆڵدمان 
وەك  كۆمەڵناسی شانۆش  كە  بخوێنێتەوە،  ئەدەبی  كۆمەڵناسی 
ئەوانەی  لەدەسپێكەوە  هەر  بۆیە  دەكات،  سەیر  ئەدەبی  لقێكی 
ئابوری  ژێرخانی  بوونی  شانۆیی  كۆمەڵناسی  بنەمای  دەیكاتە 
وجەختكردنەوەیە  ئاگایی  وبوونی  چینەكان  مێژوویی  وڕۆڵی 

لەالی چینەكان.
ئەو دیدگا ماركسیەی گۆڵدمان بۆ كۆمەڵناسی، خوێندنەوەیەكە بۆ 
دەركردنی شانۆ لە ئایدیۆلۆژیاوە بۆ سۆسیۆلۆژیا، بەواتایەكیتر 
ئەوە پاككردنەوەی گوتاری ماركسیزمە لە ئایدیۆلۆژیای باركراو، 
بەواتای ماركسیزم توانای خوێندنەوەی بونیادە كۆمەاڵیەتیەكانی 
شانۆی هەیە، بەاڵم ئەو دەمەی لەدیدێكی ئایدیۆلۆژیەوە بەناوی 
دەكرێت،  پۆلین  هاودژ  وێنەی  دوو  لەسەر  شانۆ  ماركسیزم 
ئەوەیان لەجولە خستنی شانۆیە، گۆلدمان سەرباری گەڕانەوەی 
بۆ ناو دنیای ماركس لەدوو جیهانبینی فەلسەفیترەوە كە ئەوانیش 
سیانەیەك  لۆكاشە  جۆرج  وتێروانینەكانی  هیگل  فەلسەفەی 

دەخوڵقێنێت بۆ ئەو ڕەوتە كۆمەڵناسیەی دەقی شانۆیی.
لێرەوە دەتوانین بەڕوونتر لەسەر بابەتەكەمان بوەستین، بەهۆی 
ئەوەی دەقی شانۆیی دۆزینەوەو پشكنینی دنیایەكیترە، بەواتای 
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دەق پێشنیارێكی كولتوریە بۆ كۆمەڵگایەكی نوێ ، ئەو كاتە دەق 
دنیایەكیترمان بۆ دەخاتە ڕوو، لەڕێگەی ئەو كۆمەڵگایە ئێمە لە 
لەناو  زۆرجار  دەیبینینەوە،  شانۆییەكەدا  دەقە  نوسینی  فەزای 
ئەوە  نازانین،  لەبارەوە  دەقدا كۆمەڵگایەك دەخوێنینەوە، هیچی 
دەقە بەو كۆمەڵگایە ئاشنامان دەكات، بەاڵم بۆ ناسینی كۆمەڵگای 
ناو دەق، كۆمەڵناسی لەالی گۆلدمان دەشێت كۆمەكێكی باشمان 
پێبكات بەتایبەت بۆ خوێندنەوەی دەقە شانۆییەكانی سترێندبێری، 

لە خاتوو ژولیاو كەڵك و سۆناتای تارمایی.
ناو  بچینە  دەتوانین  لۆفنتال  تیۆرەكەی  لەڕوانگەی  چۆت  وەك 
فەزای دەقەكانی برێخت، ئەوسا دەتوانین ڕووبەرووی پرسیاری 
تازەتر ببینەوە، لەوە دەریبكەین كە دەقێكمان لەبەردەستدا بێت 
بارگاوی بێت بە ڕوانینی ئایدیۆلۆژی ساختە، بەڵكو لە ئاستێكدا 
رەخنەیی  رووبەری  ئاستی  ببەینە  ودەق  نوسەر  پەیوەندیی 
ئەو  لێرەوە  ئازاددا،  بازاڕی  لەسەردەمی  ڕۆشنبیر  قەیرانی  بۆ 
نیشان  دەست  مێژوویی  رەهەندێكی  لە  دەق  لۆفنتال  ڕوانینەی 
كراو دەرباز دەكات وبەرەو جۆرێكیتری كرانەوەی دەبات، كە 
"مەعریفە  پرسیاری  لەگەڵ  بونەوەیە  رووبەروو  بنەرەتدا  لە 
چۆن دێتە وەاڵمدانەوەی دەقی ئەدەبی لەئاستی زمان بۆ گرفتە 
دەسپێكی  خاڵی  پرسیارە  ئەو  ومێژووییەكان؟  كۆمەاڵیەتی 

كۆمەڵناسی دەقە" )4(
دەقی شانۆیی كە بوو بە پانتاییەكی كۆمەڵناسیانە ئەو دەمە لە 
تێگەیشتن وخوێندنەوەی باویش ڕزگاری دەبێت، دەسبەرداری 
تێگەیشتنە دەروونیەكان دەبێتەوە بۆ كارەكتەر، كە خوێندنەوەو 
بووە،  كراو  نیشان  دەست  هێندە  ئاستێكی  لە  شیكردنەوەكان 
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دابخرێت،  بیركردنەوە  ئاستەكانی  بەسەر  كارەكتەر  وایكردووە 
ودیاردە  كولتوروشوناس  پەیوەندیی  لە  ئیشكردنەوە  لەكاتێكدا 
كۆمەاڵیەتیەكانی ناو دنیای دەق وا دەكات، ئێمە لەگەڵ ئەزموونی 
نوسین پانتایی كەشف نەكراو دامانببرێت لەدنیای خۆمان، بەپێی 
دنیای ناو دەق لەكۆمەڵگا بڕوانین "شیاو نیە قسە بكەین لەبارەی 
بۆ  ئۆدیب  ئارەزووی  بە  نە  ئۆرست،  بە  نە  تایبەت   نەستی 
پەیوەندیی هاوسەری بە دایكیەوە، مادام ئۆرست وئۆدیب دوو 
دەقن، وەك  تەنیا  بەڵكو  ژیان وەربگرن،  لە  لەزەت  نین  مرۆڤ 
چۆن ئەو مافەمان نیە شت زیاد بكەین، وەك ئەوەی شتێك بێت، 
بۆ دەق نائاخڤێ  نە لەبارەی نەست وەنە لەئارەزووی پەیوەندیە 

حەرامەكان" )5(
ڕزگاركردنێكی  شانۆیی..  دەقی  بۆ  گۆلدمانیە  تێگەیشتنە  ئەو 
مادام  بەوەی  شانۆیی،  دەقی  لە  مانا  بۆ  كۆمەڵناسیانەیە 
كارەكتەرەكان زیندەگی خۆیان دەژیێن، ناشێت بەپێی خوێندنەوەی 
ساتەوەختی زیندەگی كۆمەڵگای ئێمە كۆمەڵگای دەق بخوێنینەوە، 
بە  كە  بونیادگەرانەیە  دیدێكی  وەك  دەق  خوێندنەوەی  ئەوەش 

بونیادگەری پێكهاتوویی ناسراوە.
شانۆگەری  دەقی  ناو  فەزای  ڕووبەرووی  دەمەی  ئەو  ئێمە 
هەڵدەستێ ،  ئەوێ   لەمرۆڤەكانی  ڕقمان  دەبینەوە،  )مردووەكان( 
بۆتە  ئاین  دەبینین  كولتورییە،  بەگژداچوونەوەیەكی  ڕقە  ئەو 
كچە  لەگەڵ  ئاینی  پیاوێكی  سێكسكردنی  بۆ  ڕووبەندێك 
مناڵكارەكان، ئێمە ناكرێت لەدیدی كولتوریی خۆمانەوە سەیری 
كولتوری ناو كۆمەڵگای دەق بكەین، بەڵكو دەبێت بەپێی نەریت 
وكولتورو پێكهاتە كۆمەاڵیەتیەكانی دەقەوە سەیری كۆمەڵگایەكی 
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بۆ  دەگۆڕێت  مرۆڤەكان  لە  ڕقبوون  ئەوەش  بكەین،  جیاواز 
خوێندنەوەی پێكهاتەی كۆمەڵگاو بونیادەكانی.

خورافەی زیندووكردنەوەی مردوەكان وسێكسكردن لەگەڵ كچە 
ئەوەی  بەقەد  نیە،  خورافی  دیدێكی  بەتەنیا  هەر  مناڵكارەكان، 
ئاگایی كولتوریی چەندە الوازیش بێت سەرەنجام وەك دەنگێك 
نوسەری  بۆیە  دەوەستێتەوە،  كۆمەاڵیەتیە  ئەخالقە  ئەو  لەدژی 
دەقەدا  ئەو  لەنوسینی  زادە  قوڵی  محەمەد  جەلیل  ئازەریی 
پێشنیاری ناسینی كۆمەڵگایەكمان بۆ دەكات، كۆمەڵگایەك نامۆ 
لە رۆحی  بەاڵم كۆمەڵگایەكە  نازانین،  لەبارەوە  ئێمە، هیچی  بە 
پیاوانی  نهێنی  هەڵگرتووە،  گەورەی  ئەخالقی  نهێنیەكی  خۆیدا 
ڕووبەندێك  دەكەنە  ئاین  چۆن  بەوەی  كۆمەڵگاكان  ناو  ئاینی 
بنەرەتدا  لە  تایبەتیەكانی خۆیان كە  بۆ وەدەستكەوتنی غەریزە 
بەو  ئاین  نوێنەرانی  كۆمەڵگایە  كولتوریەی  ئاگاییە  ئەو  الوازی 

شێوەیە دەتوانن كۆمەڵگا كۆنترۆڵ بكەن.
نووسینەوەی  بۆ  پانتاییەك  دەكاتە  شانۆیی  دەقی  ئەوەش 
لەناو  كۆمەڵگایەك  نووسراو،  كۆمەڵگایەكی  دەبێتە  كۆمەڵگا، 
دەیالۆگی مرۆڤەكان وژیانیاندا پانتاییەك لەهزری ئێمەی خوێنەر 
دەكاتە  لەوە  بیر  كاتەی دەرهێنەرێك  ئەو  تا  درووست دەكەن، 
بیخاتە سەر تەختەی شانۆ، ئەو دەمە كۆمەڵگای نووسراو دەبێتە 
كە  ئەكتەر  كۆمەڵێك  لەڕێگەی  بەرجەستەكراو  كۆمەڵگایەكی 

نواندنی ئەو كۆمەڵگای نمایشە دەكەن.
ئەكتەر لە نمایشی شانۆییدا دەبێت بە سێنتراڵی كولتوریی، بەاڵم 
دادەبڕێت،  لەكۆمەڵگاكەی  كە  كۆمەاڵیەتییە  كائینە  ئەو  ئەكتەر 
بەپێی دیدگاو جیهانبینی دەرهێنەر بۆ تێكستی شانۆیی ئینتیما بۆ 
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دنیای نوسەر دەكات، وەك چۆن بەدوای پڕۆڤەكردن كە ئەكتەر 
دەبێتە كەناڵی بە ئەنجامگەیاندنی خەونی نوسەرو دەرهێنەر بۆ 
كۆمەڵگایەكی نوێ  كە كۆمەڵگای سەر شانۆ )نمایش( ە لەبەردەم 
بینەردا، ئەو سێنتراڵە كولتوریە ئەكتەرە كە )نوسەرودەرهێنەر( 
لەگەڵ )بینەر( بە دوو كولتوری جیاواز ئاشنا دەكات و كولتورەكان 
تیۆریزەكردنی  هۆی  دەبێتە  سەرەنجام  دەگەیەنێت،  بەیەكتر 

كۆمەڵناسیانە بۆ نمایشی شانۆیی.
دەرهێنانی شانۆیی خەونی بنیاتنانەوەی كۆمەڵگا

بەپێی  شانۆیی  دەرهێنانی  دەرهێنەرو  چەمكی  ئامادەبوونی 
دێت،  بەسەردا  گۆڕانی  كولتورەكانەوە  وجیاوازی  ئەزمون 
كردووە،  چەمكەدا  ئەو  لەناو  گۆڕانیان  وڕۆژگارەكان  زەمەن 
چونكە لەدایكبونی دەرهێنەر بەمانا زانستیەكەی سەرەتایەكیتری 
ئەو  نمایش،  عەقڵی  دەبێتە  لەڕێكخەرەوە  كە  شانۆییە،  نمایشی 
عەقڵە پڕۆسەیەكی عەقاڵنی بەرهەم ناهێنێت، بەڵكو لەدایكبونی 
قسە  كاتەی  ئەو  بەاڵم  بینینە،  خەون  نەستی  پڕۆسەیەكی 
بزانین  ئەوە  سەرەتا  دەبێت  دەكەین،  شانۆیی  لەدەرهێنانی 
هونەرێك  وەك  ئاخۆ  دەكەین،  دەرهێنان  سەیری  لەكوێوە  كە 

دەیبینین، یاخود لەپەراوێزی دەقەوە سەیری دەكەین؟
دەرهێنان،  لەدایكبونی  لەسەر  هەیە  كاریگەریان  كولتورەكان 
چونكە دەرهێنەر فەردێكی خەونبینە بۆ وێناكردنەوەی جومگەو 
پێكهاتەكانی ئەو كۆمەڵگایەی لەسەر شانۆ بەرجەستەی دەكات، 
بۆیە دەرهێنەر خاڵی نیە لەو كۆمەڵگایەی تیای دەژیێت، تەنانەت 
دەڕوانێتە  ڕەخنەییشەوە  بەدیدێكی  دەرهێنەر  كاتانەی  ئەو 
بیركردنەوەی  كە  كولتورەیە  ئەو  زادەی  ئەوەشیان  كۆمەڵگا، 
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بەراییەكانی شانۆیی  لەپڕۆژە  دەرهێنەر  كاتێ   پێكهێناوە،  ئەوی 
دەقی  چاودێرێكردنی  تەنیا  درەنگیش  رۆژگارێكی  تا  ئێمە 
سیستمە  وئەو  بەژیان  پەیوەستە  هۆكارەكەی  شانۆییە، 
ئەخالقیەی نائامادەبوونی شاربوون لەدنیای كوردیدا، كە ئەوە 
لەبیركردنەوەی  شارە  ونائامادەبوونی  سونەتیەكان  نەریتە 
فەردێكی  ڕۆڵی  لەسەرەتاوە  دەرهێنەریش  وایكردوە  ئێمەدا 
سونەتگەرا ببینێت كە دانەبڕێت لە عەقڵی گشتی، ئەو دەمانەی 
بنەما تیۆریەكانی شانۆش دێتە دنیای شانۆكاری كوردەوە، ئەو 

چاودێرە دەبێتە ڕێكخەری نمایش.
رێكخستنەوەی نمایشی شانۆیی لەالیان دەرهێنەرەوە، پڕۆژەیەك 
پڕۆژەی  هێندەی  دەرهێنان،  دەسەاڵتی  ئازادبوونی  بۆ  نیە 
لەالیان  بەخشینە  پیرۆزی  ئەو  لەشانۆ،  دەقە  پیرۆزكردنی 
لە  ژیانە  ڕێكخستنەوەی  بەواتای  ڕێكدەخرێتەوە،  دەرهێنەرەوە 
سیستمێكی شانۆییدا، كە بەدرێژایی چەندین دەیە ناو دەبرێت بە 

شانۆیەك كە ئاوێنەی واقعی ئێمەیە. 
ئەو دەمەی نەوەیەك لەشانۆی ئێمەدا خەونی تازەگەری دەبێت، 
بەاڵم ئەو خەونە پەیوەست نیە بە عەقڵی شاربوونەوە، هێندەی 
ئەوەی  بۆیە  شانۆییماندا،  عەقڵی  لە  تازەگەری  بۆ  پڕۆژەیەكە 
ئەوە  دەخوێنێتەوە،  دەق  دەرهێنەر  تر  بەشێوەی  لەهەشتاكان 
هەڵكۆڵینە  ئەو  دەق،  ئەركیۆلۆژی  لەپرۆژەیەكی  ئیشكردنەوەیە 
بەقەد ئەوەی  لەناو عەقڵی كۆمەاڵیەتیمان،  نیە  گەڕان وپشكنین 
بااڵی شانۆیەك كە گوتارە شانۆییەكە  ئاستی  بە  بینینە  خەون 
بباتە شوێنێكەوە، پێگەی دەرهێنەر لەشانۆدا ببێتەوە خوڵقێنەری 
لەو هەوڵە شانۆییانە  یەكێك بووە  نمایش، شانۆگەری غۆریلال 
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كە دەرهێنەری نمایشەكە شەماڵ عومەر لەو بارەیەوە وتویەتی 
ڕوو  بخەینە  ئۆنێل  یۆژین  دەقەكەی  نەمانویستوە  كارەدا  "لەم 
بەقەدەر ئەوەی ویستومانە شێوازێكی فەلسەفی یاخود زەمەنێكی 
تازە بخەینە سەر ئەم كارە ئەزموونكارییە، ئەم ئامادەكردنەش  
توێی  دوو  دەچێتە  ئەوەی  هێندەی  نیە،  ئەدەبی  ئامادەكردنێكی 
نمایشێكی شانۆییەوە، بەمەش لە تەكنیكی تەقلیدی دەقەكە دور 
شانۆییەكە"  دەقە  سەر  دەخەینە  تازە  شێوازێكی  دەكەوێتەوەو 

)6(
شانۆییدا،  لەگوتاری  دەرهێنەر  پێگەی  بۆ  هەوڵێكە  ئەوەش 
چەمكی  زانستیانەی  لەدایكبونی  ڕۆژگارە  ئەو  بەواتایەكیتر 
دەرهێنانە، ئەوەش ئەركیۆلۆژیای دەقی شانۆییە، بەرجەستەكردنی 
دەقە شانۆییەكە نیە، هێندەی وەك شەماڵ ئاماژەی بۆ دەكات، 
دەبێتە  تێگەیشتنە  ئەو  فەلسەفی،  شێوازێكی  بەدوای  گەڕانە 
زەمینەیەكی پتەو بۆ دەرهێنانی شانۆیی، كە دواتر تێگەیشتنەكان 
دەبنەوە لەدایكبونێكی زانستی بۆ دەرهێنەر، كە تەنیا چاودێرو 
تەئویلكارێك  بەڵكو  نەبێت،  شانۆیی  دەقی  رێكخەری  ڕاڤەكارو 

بێت بۆ نمایشی شانۆیی. 
لەشوێنێكدا  وایكردووە  شانۆیی،  دەرهێنانی  بۆ  تێگەیشتنە  ئەو 
مرۆڤایەتیەكانەوە  زانستە  لەدیدی  ئەوەی  بەقەد  نەوەستین، 
لەژیانی  بێت  بریتی  شانۆیی  نمایشی  ئەگەر  بڕوانین،  لەشانۆ 
دەبێت  دەكات،  وێنای  نوسەر  كە  كۆمەڵگایەك  كۆمەڵگایەك، 
ڕۆڵی دەرهێنەر وەك كۆمەڵناسێك لەكوێی ئەو كۆمەڵگایە بێت؟ 
دەرهێنەر لەو كۆمەڵگایەدا وێنای پەیوەندیەكان دەكات، كولتور 
پەیوەندیەكان،  پێكهاتەی  بونیادی  بە  دەكات  كۆمەڵگایە  لەو 
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سەر  لەڕووبەرێكی  نوسەر  كۆمەڵگای  دەرهێنەر  بەواتایەكیتر 
كاغەزەوە دەگۆڕێت بۆ ڕووبەرێكی كۆمەڵناسیانە.

ئەوەی لەسەر شانۆ ئەیبینین، بریتیە لەژیانی كۆمەڵگای نمایش، 
كولتوری  ژیانێكی  ئێمە  ژیانی  وەك  ئەكتەرەكان  كۆمەڵگایەك 
سەیری  خۆمانەوە  لەژیانی  كاتێ   ئێمە  هەیە،  بەخۆیان  تایبەت 
ئێمە ڕەفتار بكەن، بۆیە  ژیانی ئەوان دەكەین، دەمانەوێ  وەك 
دەرهێنەر لەو كۆمەڵگایەی لەسەر شانۆ دەیخاتە ڕوو، چارەسەرە 
)كۆمەڵگای  ئێمە  كۆمەڵگای  لەچارەسەری  زیاتر  ئەخالقیەكانی 
بینەر( نزیك دەخاتەوە، ئەوە لەكاتێكدا دەشێت كۆمەڵگای سەر 
شانۆ ئەخالق ونەریت وكولتورو تەواوی پێكهاتەكانی ژیانی لە 

دنیای ئێمەی بینەر دوور بێت. 
بنیاتنانەوەی مانا شانۆییەكانی كولتور

نەبێت,  نوێ   چەندە  بابەتێكە  لەشانۆدا  وپەیوەندیەكانی  كولتور 
خۆیدا  لەگەڵ  جیاواز  دیدی  گفتوگۆو  هەمیشە  كاتدا  لەهەمان 
لەپانتاییەكانی  بەكاركردنی  پەیوەستە  ئەوەش  بوون,  دێنێتە 

نمایش وڕوانینە ڕەخنەییەكانی.
بۆ كولتور  تەواوی شێوازەكان  توانیویەتی  لەشانۆدا  ئاوا  خۆر 
پشكنینی  پرۆژەی  خەریكی  بەردەوامیش  بە  بكات,  ئەزموون 
كولتورە بۆ كاری شانۆیی, ڕەگ وڕیشەكانی ئەو دەركەوتەیەی 
لەخۆر هەاڵت وەرگرت, بەاڵم بەهۆی ئەوەی خۆرهەاڵت نەیتوانی 
كار لەتەك كولتورەكەی خۆیدا بكات, وەك كولتوری نەخوێنراوە 
هەاڵت  خۆر  بەرەو  خۆرئاوا  شانۆكارانی  وایكرد  ئەوا  مایەوە, 
سەفەر بكەن و بتوانن كولتوری خۆرهەاڵت لەشانۆدا بخوێننەوە.
كە  دەركەوتووەو  لەوێوە  كولتور  لەناو  خۆرهەاڵت  گرفتی 
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ویستویەتی كولتوری نەخوێنراو كولتوری ئامادە بێت لەشانۆدا, 
خوێندنەوەو  خۆرئاوا  لەشانۆی  ئامادەبوون  پرۆسەی  بەاڵم 
جومگە  كولتور  وایكردووە  ئەوە  بووە,  كولتور  تێكشكاندنی 
سەرەكیەكانی شانۆ پێك بێنێت, دۆخی نەزانینی شانۆكارانێكی 
ئامادەبوونی  وایە  پێی  كاتێ   لەوێوە دەردەكەوێت  زۆری كورد 
ئەزموونكار  وشانۆكارانی  خۆرئاواییە  ئامادەبوونێكی  جەستە 
بەڵكو  نەزانینە,  هەر  نەك  ئەوە  دەكەنەوە,  خۆرئاوا  السایی 
عەقڵیەتەیە, چونكە شانۆی خۆرئاوا  ئەو  ترسناكی  بێئاگاییەكی 
شانۆی ووشە بوو, ئەوە شانۆی خۆرهەاڵت بوو شانۆی جەستە 
بووە, خۆرئاوا بۆ ڕزگاربوونی شانۆكەی ڕوویكردۆتە خۆرهەاڵت 
بۆیە  وەرگرتووە,  خۆرهەاڵت  جەستەی  لەشانۆی  سوودی  و 
نەوەك  خۆرهەاڵتیە  شانۆیەكی  جەستەیی  شانۆی  بنەچەكەی 
گوزارشت  بیردەكەنەوە  بەپێچەوانەوە  ئەوانەی  خۆرئاوایی, 
لەزەمەنی غەیبانی خۆیان دەكەن, ئەوەی هەیە تەنیا ئەوەیە ئەو 
شانۆی  لەناو  لەنوێ   سەر  كولتورەكەی  خۆرهەاڵتیەو  زەمینە 
تێكشكاندنەوەو  پرۆسەی  ناو  بردرایە  خوێنرایەوەو  خۆرئاوا 

بنیاتنانەوەی لەشانۆدا.
بۆیە ئەوە زەمینەكەی لەخۆرئاوا نەهاتووە, خۆرئاوا توانی ئیشی 
لەسەر بكاتەوە, شانۆكەی لەمردن پێ  ڕزگار بكات, كۆمیدیاكە 
لەوێوەیە كەسانێك كە كاری جەستەیی لەناو كولتور ببینن, بە 
زادەی عەقڵی خۆرئاوایی ناوی بەرن, ئەوە هەمیشە ئەو مەعریفە 
نەزانینی  هەمیشە  نیەو  تێگەیشتنیان  توانای  ئەوانە  كە  بەراییە 

خۆیان بەمەعریفەی ئامادە دەفرۆشنەوە.
بەوەی  نەكەینەوە,  سەیر  شانۆ  وەك  شانۆ  وادەكات  ئەوەش 
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مەعریفەی شانۆیی و ئەلفو بێیەكی بەرایی بەس نیە بۆ تێگەیشتن 
لەگەل  دەبێت  ڕاستەوخۆمان  پێویستیەكی  كاتەدا  لەو  لەشانۆ, 
هەیە  كولتورەوە  بە  پەیوەندیان  كە  زانستانەی  ئەو  تەواوی 

ئەوانیش كۆمەڵناسی وئەنترۆپۆژیایە, بەتایبەت كۆمەڵناسی.
لەدەرهێنەرێكی  بەوەی  دەرهێنەرە,  وەزیفەی  گۆڕانی  ئەوەش 
كۆمەڵناسێكی  بەاڵم  كۆمەڵناسێك,  بۆ  دەیگۆڕێت  شانۆییەوە 
شانۆ  لەسەر  كۆمەڵناسیەكانی  وپشكنینە  گەڕان  كە  شانۆیی, 
بۆمانی  مەیدانی  توێژینەوەیەكی  وەك  ئەوەی  بۆ  ڕوو،  دەخاتە 

بخاتە ڕوو.
ئەوەش دیدی كۆمەڵناسێكە بۆ كۆمەڵگایەكی پێشنیار كراو تیایدا 
كۆمەڵگای  بەرەو  بینەر(  )كۆمەڵگای  كۆمەڵگایەكەوە  لە  ئەكتەر 
سەر شانۆ ڕۆیشتووە، واتا ئەكتەر مرۆڤێكە بۆتە ناوەندگەرێتی 
دوو كولتور تا ڕادەیەك جوداو هاوبەش، ئەوەش بۆ ئەكتەر هۆڵ 

وسەر شانۆ ناوەندگەرێتی بەشداریكردنی كولتورەكانە. 
ئەكتەر سێنتراڵی كولتوریی

پرسیاركردن  ئەكتەر،  لە  پرسیاركردن  كۆمەڵناسیەوە  لەدیدی 
لەبارەی  پرسیارێكە  بەڵكو  مرۆڤێكەوە،  هونەری  لە  نیە 
جەستەی  هەڵگری  ئەكتەر  بەوەی  كولتوریی،  ئەنترۆپۆلۆژیای 
دەرهێنەر  پرۆڤەكاندا  لەڕۆژانی  كۆمەڵگایەك,  لەناو  مرۆڤێكە 
هەوڵ دەدات بە كۆمەڵگای نوسراوی نوسەری بناسێنێت، لێرەوە 
ئەكتەر دەبێتە سێنتراڵی كولتوریی، كولتوری خود كە كولتوری 
ناو دنیابینی  بینەرانی نمایشە، كولتوری نمایش كە كولتورێكی 
نوسەرو دەرهێنەرە، بۆیە ئەكتەر لەناو ئەو كۆمەڵگایەی نمایش 
وكۆمەڵگای دەرەوەی نمایش دەبێت لەوە تێبگات ئەوی سێنتراڵ 
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كە كولتوری ئەو دوو كۆمەڵگایە بەیەك دەگەیەنێت، بەواتای ئەو 
وەك كۆمەڵناسێك نواندنی خۆی ناكات، بەڵكو هەڵدەستێ  بەكارێك 
كۆمەڵناسیە،  ئەنترۆپۆلۆژیاو  ئەوانیش  زانستدا  دوو  لەنێوان 
كاری  هەڵدەستێ ،  پێی  لەنمایشدا  ئەكتەر  كارەی  ئەو  چونكە 
ئەنترۆپۆلۆژیای كولتوریە كە زانستێكە " بایەخ بە توێژینەوەی 
توێژینەوەی شێوازەكانی  بەواتای  كولتوری مرۆڤایەتی دەدات، 

ژیانی مرۆڤ و ئەو ڕەفتارانەی كە لە كولتورەكەیدایە" )7(
بەتەواوی  ئەكتەر  بۆ  ئەنترۆپۆلۆژیانە  تێگەیشتنی  لەوەدا 
بە  بایەخ  لەژیاندا  چەندە  ئەكتەر  ئەوەی  بەهۆی  دەردەكەوێت، 
لەڕووبەرو  دەدات،  كولتورەكەی  بیركردنەوەی  شێوازو  جۆرو 
پانتاییەكانی نمایشیدا دەبێت بەو ڕۆڵە هەڵبستێت، چونكە سەر 
بۆ كولتورێكیتر دەكات، دەشێت كولتورێكی  ئینتیما  ئەو  لەنوێ  
بەتەواوی جیاواز بێت، كولتورێك بێت نامۆ بە بینەری نمایش، 
كولتوری سەر شانۆ  نێوان  بۆتە سێنتراڵی  ئەكتەر  ئەوی  ئەوە 
سێنتراڵبوندا  لەپڕۆسەی  ئەكتەر  بۆیە  هۆڵ،  ناو  كولتوری  و 

دەبێتەوە كەناڵی بەیەكگەیشتنی كولتورەكان. 
ئەگەر لەڕابردوودا لەوە تێدەگەین ئەكتەر لەالی ستانسالفسكی 
هەڵگری یەك كولتورە، كە كولتوری نمایشەو هیچ پەیوەندیەكی 
كۆمەڵناسیانەوە  لەتێگەیشتنی  ئەوە  نیە،  بینەرەوە  كولتوری  بە 
كائینێكی  ئەكتەر  سەرەنجام  چونكە  فریوودەرە،  تێگەیشتنێكی 
نوێنەرایەتی  شانۆ  لەسەر  كۆمەڵگایەی  ئەو  كۆمەاڵیەتیەو 
دەكات، بەرەنجامی دیدگای دەرهێنانی وفەزای نووسینە، لەگەڵ 
كوژانەوەی گلۆپەكان وداخستنی پەردەكان، كۆمەڵگاكەش كۆتایی 
بەكار  ئاگایی  لە  جۆرێك  كۆمەڵناسیەوە  لەڕووی  برێخت  دێت. 
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دێنێت، دەتوانین ناوی بەرین بە نمایشكردنی كولتورەكان، چونكە 
دەكاتەوە,  وریامان  نامۆبوون  لەتیۆری  ئەكتەر  ئاگاییەی  ئەو 
ئەكتەر  وەك  ئێمەش  وهەڵوێستی  شانۆیە  دەدات  ڕوو  ئەوەی 
دەست نیشان بكرێت، ئەوە وا لەئەكتەر دەكات ڕۆڵی ببێتە ڕۆڵی 
لەبەیەكداچووندا  كولتورەكان  بەواتای  كولتوری،  نمایشكاری 
نابن، بەقەد ئەوەی كولتوری نمایش بەشێوەیەك دەخاتە ڕوو كە 

لەدژە كولتوریدا كولتوری تر بناسین.
ئەكتەر  ئامادەكردنی  پڕۆسەی  شانۆییەوە  زانستی  لەڕووی 
لەالی ستانسالفسكی تۆكمەترە لە برێخت، دەتوانرێت لەڕووی 
تێگەیشتنی  لە  بەاڵم  ڕوو،  بخاتە  خۆی  ووردبینتر  تیۆریشەوە 
كۆمەڵناسیانە بۆ ئەكتەر، برێخت ڕۆڵی فریودەر بە ئەكتەر نادات، 
وەك ئەوەی ستانسالفسكی دەیبەخشێت، نەك هەر ئەوە, بەڵكو 
درۆزنانە  هێندە  كولتورییەوە  تێگەیشتنی  لە  دەشێت  ڕۆڵە  ئەو 
بێت تا ڕادەی ئەوەی كە بوونی خۆمان وەك بونێكی كۆمەاڵیەتی 

وئاگایی كولتوریی وون بكەین.
بۆ وننەبوون و بە ئاگابوون لە خود، ئاڕتۆ كولتوری نمایشی كرد 
بە كولتوری نەستی خود, بەواتای لە شانۆی ئاڕتۆدا كولتورەكان 
لەسەر دابەش بوونی ئاگایی مرۆڤ و نا ئاگایی مرۆڤدایە، ئێمە 
كولتوری  دەناسین:  كولتور  دوو  ئاڕتۆ  توندوتیژیی  شانۆی  لە 
مرۆڤە،  نەستی  حاڵەتی  و  نائاگایی  كولتوری  شانۆ..  سەر 
ئاڕتۆ  لەالی  ئەكتەر  ئاگاییمانە،  كولتوری  بینەریش  كولتوری 
لەبەیەكگەیاندنی ئاگایی بینەرو نائاگایی ئەكتەر، كولتور دەكات 
بە ڕۆچوونە ناو دنیای خەونەكانمان، بۆیە دەشێت ئەو شانۆیە 
لەدیدی كۆمەڵناسیەوە بە پرۆسەی ناسینی مرۆڤ ناو بەرین كە 
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ئەنترۆپۆلۆژیای كولتوری قووڵتر بتوانێ  پەیوەندیەكانی شانۆكە 
بخوێنێتەوە.

ئەو دەمەی گرۆتۆفسكی دەیەوێ  بنەما تیۆریەكانی ئاڕتۆ بكاتە 
ڕووبەری  نێو  وهاتنە  تیۆریی  خەونی  لە  دەرچوون  زەمینەی 
دیدی  ئەوە  ئیدی  وجیاواز،  ئەلتەرناتیڤ  ئەزموونێكی  پراكتیكی 
كولتوری  ئامادەبوونی  دەكات  لەئەكتەر  وا  ئەنترۆپۆلۆژیانەیە 
بێنێت، كە چۆن كولتوری  بەكار  لە مەشق وڕاهێنانەكان  خۆی 
كە  شانۆ،  بۆ  بەشداریكردن  ئاگایی  دەبێتەوە  شانۆ  دەرەوەی 
جەستەی مرۆیی ئەكتەر وێناكردنەوەی كۆمەڵگایەكی جیاوازە، 
وابەستەی  نەچوونیان  ئێمە  لە  ناچن،  لەئێمە  كۆمەڵگایەكە 
سرووت وتێگەیشتنی كولتوریەكانیانە بۆ جەستە، ئەو تێڕوانینە 
پەیوەندیی  بۆ  كردنەوەیەكترە  دەرگا  گرۆتۆفسكی  ئەزمونی  بۆ 
كۆمەڵناسیانەی شانۆ كە دەرگای بۆ هەوڵ وئەزمونی جیاوازتر 
ومەعریفەی  ڕوانین  بەرەو  پەیوەندیە  ئەو  چۆن  كە  كردەوە، 

جیاواز بەرێت.    
پڕۆسەی بینین و ئینتیماكردنی بینەر بۆ كۆمەڵگایەكی نوێ 

هارمۆنی  پڕۆسەیەكی  شانۆیی،  نمایشی  بینینی  پڕۆسەی 
ڕوانین  بەپێی  دەرهێنەر  پەیوەندیەكە  بینەرە،  ئەكتەرو  نێوان 
ومیتۆدی كارەكەی ئەو پەیوەندیە ڕێكدەخات، سەرەنجام بینەر 
نوێ  دەكات،  بۆ كۆمەڵگایەكی  ئینتیما  نمایش  بینینی  لەئەنجامی 
ئەو لەبەردەم وەرگرتنی پەیوەندیە كۆمەاڵیەتیەكانی ئەو كۆمەڵگا 
نوێیە، كۆمەڵگایەك دەشێت خەونی پێوە ببینێت، لەهەمان كاتدا 
گومان لەو پەیوەندیانە دەكات, بەراووردكردنیشی بە سیستمە 
كولتورەی  ئەو  بەپێی  تێگەیشتنەكانی  كۆمەڵگاكە,  ئەخالقیەكانی 
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ئەو تیای دەژیێت, ئەوەش دەخاتە بەراووردی كولتوریەوە. 
بینەر سەر شانۆی لێ  دەبێتەوە بە كۆمەڵگایەك، كە زۆربەی جار 
كۆمەڵگاكەی  لە  دەكات  بۆ  ئینتیمای  كۆمەڵگایەی  ئەو  دەیەوێت 
دەكات  وا  كولتوریتر  بە  ئاشنابوون  ئەگەرچی  بێت،  نزیك  ئەو 
خودی  مەعریفەی  لە  وگومان  بڕوات  پرسیار  بەرەو  بینەر 
پەیوەندیەكان  لەبەرامبەر  ئەخالقیەتی  پرسیاری  ئەوەش  بكات، 

وچۆنیەتی زیندەگی بوون. 
یان  چیخۆف  تێكستێكی  نمایشی  لەبەرامبەر  دەمەی  ئەو  ئێمە 
ڕووبەرێكی  دەبێتە  شانۆ  سەر  دادەنیشین،  سترێندبێری 
بە  وئاشنابوون  پەیوەندیەكان  خوێندنەوەی  بۆ  سۆسیۆلۆژی، 
نیە،  نزیك  ئێمەوە  لەكۆمەڵگای  كە  تر  كۆمەڵگایەكی  كولتورو 
لەبارەی كولتورە سەر هەڵدەدات، ئەوەش  لێرەوە پرسیارەكان 
لەنێوان ڕقلێبوونەوە لە كولتورو هاوسۆزی بۆ كولتور دەكەونە 

ملمالنێ  لە هرزی بینەردا. 
كۆمەڵگایەك  ڕووی  لەخستنە  بریتیە  شانۆیی  نمایشی  بەواتای 
كە بینەر لەساتی كردە هارمۆنیەكە لەگەڵ ئەكتەر ئینتیما بۆ ئەو 
نێوان كولتوری منی  بەیەكداچوونی  كۆمەڵگایە دەكات، ئەوەش 
بینەرو ئەویتری نمایشە، ئەوەش بەندە لەسەر ئەو جیاكاریەی 
كردار، كە "ماكس فیبەر لەشیكاریی كالسیكیدا لەنێوان كردارەكانی 
بەرەو مەبەستە مادیە  ئەویتریش  مەبەستە دوماهیەكانی هەیە، 
كرد،  پێشنیار  جیاوازی  پالنی  دوو  بەوەش  هەستپێكراوەكانە، 

دوو ئاراستەی ناكۆك بۆ ئەزمون" )8( 
كۆمەاڵیەتی،  شیكاری  خوێندنەوەو  بۆ  فیبەر  تێگەیشتنەی  ئەو 
توانای خوێندنەوەی پەیوەندیی نێوان بینەرو ئەكتەر لەالیەك و 
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لەالیەكیتریش خوێندنەوەی كۆمەڵگای سەر شانۆی هەیە، سەر 
شانۆ بریتیە لەو كۆمەڵگایەی كردارەكانی بە مەبەستەوە بەرەو 
كۆتایی دەڕوات تاوەكو وێنەیەكی ڕوونی ئەو كۆمەڵگایەمان بۆ 
بخاتە ڕوو، ئەوەی لەهۆڵی نمایشیش دەمێنێتەوە بریتیە لە كردەی 
وەرگرتن كە بینەر )وەرگر( لەو كردەیەدا لەبەردەم كۆمەڵگایەكی 
لەبەردەم نمایشێكی شكسپیریی  لێرەدا كە  مادی هەستپێكراوە، 
نوێنەرایەتی  ماكبێس  لیدی  دەمە  ئەو  دەبینینەوە،  خۆمان 
خۆی  هێزی  كە  دەكات،  تۆقێنەر  كۆمەڵگایەكی  نەزۆكی  ژنێكی 
وابەستەی كوشتنە، وەك چۆن زۆربەی دەرهێنەران تاوانەكانی 
ئەو  دەشێت  ئەدەن،  ئەنجام  كردە سێكسیەكە  بەدوای  ماكبێس 
كۆمەڵگای  لەناو  دەگەڕێین  بەدوای  ساتەی  ئەو  وێناكردنە 
ئێمەشدا وون نەبێت و بوونی هەبێت، ئەوەش پەیوەندیی بەوە 
الدانی  و  نەریت  لە  بێت  خاڵی  نیە  كۆمەڵگایەك  هیچ  كە  هەیە 
كۆمەاڵیەتی وشێوازەكانی ڕەفتارو سرووت و ووردە كولتورو 

بەگژداچوونەوەی كولتوری.
تیۆریزەكردنی كۆمەڵناسیانەی شانۆ

گەڕان بەدوای پڕۆژەی ئەلتەرناتیڤ لەشانۆدا، پڕۆژەی پشكنین 
مەعریفەیەكی  لە  گومانە  ئەوە  زانراو،  مەعریفەی  لە  وپرسیارە 
باو، ئەو دەمەی ویستمان ڕووبەرووی دیدی باوی شانۆییمان 
دەق  بەبێ   شانۆیی  نمایشی  ئاخۆ  ئەوەبوو  پرسیارەكە  بینەوە، 

بەرهەم دێت؟ بەبێ  بوونی دەیالۆگ شانۆ بوونی هەیە؟
وەاڵمێكی  دەبووینەوە،  پرسیارە  ئەو  ڕووبەرووی  كاتەی  ئەو 
زانراو هەبوو بەرەنجامی ئیشكردنی ڕابردوومان بوو، كە دەق 
تەنها وەك بیرۆكەیەك كارمان تیای كردبوو، جەستەی ئەكتەر 
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ئەو ڕووبەرەی پڕ كردبۆوە، بەاڵم ئەوەی ئەمجارە دەمانویست 
ڕەتكردنی تەواوەتی دەق بوو، وەك چۆن ئەوەندە بەس نەبوو 
بوونی  دەبێت  ئەلتەرناتیڤەكەی  بەڵكو  نەبێت،  بوونی  دەیالۆگ 
كولتورە  بەناو  بوو  گەڕان  وڕاهێنانەكان  مەشق  بۆیە  هەبێت، 
بەجێ   كۆمەاڵیەتی  سرووتێكی  كە  شێوەیەك  جیاوازەكان، 
دەمەی  ئەو  دەیالۆگە،  ئەلتەرناتیڤی  دەنگ  تیایدا  دەگەیەنین 
ئیشكردن لەتەك سرووت وبەشداری پێكردنی كولتورەكان لەگەڵ 
دەنگ مۆتیڤێكی ئاهەنگی بنیات دەنێن، ئەوە دەركەوتنی سیمای 
ئەزمونكاریمانە بۆ پڕۆژەی جیاواز، سرووت لەڕێگەی جەستەوە 
لەناو شانۆیەكی فرە كولتوری كۆ دەبێتەوە، ئەوەش ستراتیژی 
سەرەكی جەستەیە بۆ كاركردن، بەواتای جەستە كەناڵی گەیاندنی 
كولتورەكانە لەناو سرووتدا، بەهۆی ئەوەی ئێمە بە تەنیا جەستە 
تری  میكانیزمێكی  دەنگ  بەڵكو  نازانین،  شانۆ  زمانی  بەتاكە 
بۆیە چۆن جەستە  هەیە،  بوونی  ئامادە  فیگورە.. وەك جەستە 
دەنگ  كولتور،  بوونی  ئامادە  بۆ  فاكتەرێكی سەرەكی  دەبێتەوە 
ئەو  دەبەخشێت،  بەجەستە  كەڕنەڤاڵی  بونیادی  شێوە  بەهەمان 
بەخشینە )جەستەی كولتوری+ بونیادی كەڕنەڤاڵی( هاوكێشەكە 
نمایشی  بەواتای  دەكات،  تەواو  كولتورەكان(  )كەڕنەڤاڵی  بە 

شانۆیی الی ئێمە دەبێت بە )كەڕنەڤاڵی كولتورەكان( ە.
ئەو دەمەی نمایشی شانۆیی دەبێت بە كەڕنەڤاڵی كولتورەكان، 
كولتور،  بۆ  ئەبستیمی  ڕووبەرێكی  دەبێتە  نمایش  دەمە  ئەو 
هەر  لەبەردەم  دەمانویست  مردن(  )جوانترین  نمایشی  لە  وەك 
و  مەسیحیەت  و  زەردەشتی  ئاینی  بۆ  كولتوریی  تێگەیشتنی 
بەیەكدا  بەناو دەنگدا  پەیامبەرەكان لەسەفەری دەریا  ئیسالمدا، 
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ڕووبەری  كە  جیاوازە،  كولتوری  سێ   كەڕنەڤاڵی  ئەوە  بێن، 
هۆڵێكی نیوە بازنەیی دەبێتە ڕووبەری ئاینە جیاوازەكان، ئەوان 
سێ  جەستەی كولتور جیاوازن كە لەناو كۆمەڵگایەكدا هاتونەتە 
بوون، كۆمەڵگای نمایش كە تەنیا بریتی نین لەو ئەكتەرانەی كە 
بە جەستەی كولتوری ناومان بردوون، بەڵكو وەرگر بەشێكیترە 
لەو كۆمەڵگایە بەهۆی وەستان و جێگۆڕكێی دەروونی بۆ وێنەو 
دواتر  كە  كولتورەوە،  قواڵیی  ناو  چوونە  لەبەردەم  دڵەڕاوكە 
ئاوڕژان  لەڕێگەی  دەبێت  تەواو  وەرگر  كولتوری  بەیادەوەری 
جەستەی  هاوبەشی  ئینتیمایەكی  ئەوەش  ئاو  ناو  چوونەوە  و 
كولتوریی و وەرگرە بۆ یادەوەری ئاینی ئەو لەنێوان زەردەشتی 

بوون و ئیسالمدا. 
هەڵبەت سرووت لەمانای ئاینی بەتاڵدەكرێتەوەو مانای شانۆیی 
پێ  دەدرێ بەهۆی ئەوەی ئێمە مێژوو ناگێڕینەوە، بەڵكو مێژوو 
یادەوەری  هێزی  ئەو  هاوبەشمانە،  یادەوەری  ناو  بونیادێكی 
قشڵەی  باڵەخانەی  دەنگ/2(  )یادەوەری  لە  وەك  لەیادكرداوە، 
كۆیە لەشەودا دەبێتە كەرنەڤاڵێكی كولتوریی لەڕێگەی دەنگەوە, 
وەرگر بەرەو شوێنی دەنگ دەڕوات، ئاگر ودەنگ ئەو دوانەن كە 
لەناوچوونی جەستەمان  لە هەڕەشەی  سرووت بەرەو پرسیار 
بەڕۆحی  وپەیوەندی  كولتووری  ئاماژەی  ئێمە  بۆ  ئاگر  دەبات، 
كوردیەوە هەیە، نەك ڕەمز بێت بۆ زەردەشتیەت، بەڵكو وەك 
بوونە،  زیندەگی  ئاگر  لەژیان..  ئارەزووكردن  بۆ  ئاماژەیەك 
كولتوری  جەستەی  كولتوریدایە،  جەستەی  لەناو  بوونیش 
بەخۆی  موغێك  وێنەی  دەیەوێ   وبەرگەوە  جل  ئەو  لەڕێگەی 
زەردەشتیەت  لەمانای  كراوەتەوە  بەتاڵ  موغێك  ببەخشێت، 
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ومانایەكی شانۆیی پێدراوە.
رەهەندە ئەنترۆپۆلۆژیەكانی شوێن لە گوتاری كۆمەڵناسیانەدا

ئەو دەمەی نمایشی شانۆیی لەدەرەوەی بیناسازی هۆڵی شانۆ 
خوڵقاندنەوەیەكی  دەبێتە  شوێن  ساتە  ئەو  دەكرێت،  نمایش 
یەكەیەكیترە  ئەوە  بینەر،  ئەكتەرو  نێوان  پەیوەندیی  جیاوازی 
بۆ پڕۆسەی بینین، بۆیە لە ئەزمونی پراكتیكیمانەوە بۆ شوێن 
گەیشتوینەتە ئەو دەرەنجامەی.. ئامادەبوونی جەستەو دەنگی من 
ئەزمونی  لە  بەتایبەت  ئەنترۆپۆلۆژیە،  ئامادەبوونێكی  لە شوێن 

)تونێل( كە لە تونێلەكەی دەربەندیخان نمایشكرا.
پەیوەندیی نێوان جەستەو شوێن، گەڕانەوەیە بەرەو سەرەتاكانی 
مەرگ..  ڕق..  "خۆشەویستی..  بوون  لەچەمكەكانی  بیركردنەوە 
ئازار.. خۆشنودی" وەرگر بەرەو تونێلەكە دێت، وەك ئەوەی ئەو 
هاتنە ئینتیما بێت بۆ یادەوەری وهزری خۆی، لەوێ  لەبەردەمی 
یادەوەریدا خۆی دەبینێنتەوە، ئەوە حالەتێكی نەستیە لە ئاستی 
ناو  چوونە  بە  نیە  پەیوەست  شوێن  گشتی،  وكۆیادی  خودی 
خۆی،  سەری  كەللە  ناو  بۆ  مرۆڤە  گەڕانەوەی  شوێن  مێژوو، 
ئەو  وشوێن  یادەوەری  چونكە  بوونی،  دەهالیزەكانی  ناو  بۆ 
و  كولتوریی  جەستەی  نێوان  پەیوەندیی  زهنیەن  ماتریالە  دوو 
وەرگر دەیكاتە مۆتیڤێكی ئاهەنگی بەوەی لەناو بونی مرۆییماندا 
مەرگی  هێندەی  نیە،  خودیی  پرسەی  بەتەنیا  هەیە  پرسەیەك 
گشتیە،  یادی  مەرگی  گەڕانەوەی  ئەوەش  گشتیە،  كۆیادی 
بەرەو  )شوێنناسی(  تۆبۆلۆژیەوە  ڕەهەندێكی  لە  لێرەوە شوێن 
رەهەندێكی ئەنترۆپۆلۆژی دەچێت، چونكە كاری بە ناسینەوەی 
مرۆڤ  چۆن  ئەوەیە  لەسەر  كاری  ئەوەی  بەقەد  نیە،  شوێن 
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وێنەیەكی  گەڕانەوەیە  ئەو  دەگەڕێنێتەوە،  یادەوەری  بەرەو 
گشتی لەیادكراوی كۆمەڵگایە، ئەوە كۆمەڵناسی شانۆیە ئەو یادە 
بۆ  گەڕانەوەیە  كە  نمایش،  ڕووبەری  نێو  دێنێتەوە  لەیادكراوە 
تێگەیشتنە ستراتیژیەكەی دۆركایم بۆ كۆمەڵناسی، ئەو دەمەی 
وا سەیری كۆمەڵناسی دەكات، كە ئەوانەی لەكۆمەڵگادا حەشار 
لەوانە  قسە  دێت  كۆمەڵناسی  نادرێت،  پێ   وبایەخیان  ئەدرێن 

دەكات.
لەوانەی  قسەكردنەوەیە  ئێمە  بۆ  شانۆش  كۆمەڵناسی 
فەرامۆشكران وویستیان لەیادمانی بەرنەوە، ئێمە لەگەڕانەوەمان 
كە  ببینەوە  پرسیارە  ئەو  ڕووبەرووی  دەشێت  ڕابردوو،  بۆ 
شوێن مانای تۆبۆلۆژی نیە، ئەی بۆچی بۆ شوێن دەگەڕێینەوە؟ 
تێگەیشتنە  ئەو  لەسەر  بەندە  شوێن  بۆ  گەڕانەوەمان  هەڵبەت 
ئەنترۆپۆلۆژیە كە شوێن پەیوەستە بە ژیارەوە، ژیار بریتی نیە 
كەلەپوورەوە  لەناو  سونەتیەكانن  تێكستە  ئەوە  لەستایشكردن، 
شانۆ نوقمی ستایشی درۆزنانە دەكەن، لەو ڕێگەیەوە ڕەهەندێكی 

یەك الیەنەی داخراوی مێژوویی بە ژیار دەبەخشن.
لەكاتێكدا بۆ ئێمە ژیار بریتیە لەكۆی چاالكی كولتوریی، نمایش 
لە كەرنەڤاڵی كولتورەكانەوە وێنەیەكی شاردراوەی كۆمەڵگامان 
بۆ دەخاتە ڕوو، ئەوەش وێنەی شانۆیی دەكات بە خوێندنەوەی 
سەرەكیەكانی  جومگە  پێكهاتەی  شوێنگەو  بۆ  كۆمەڵناسیانە 

گوتاری سۆسیۆلۆژییمان.
 پێكهاتەی ئەو گوتارە یەكەیەكی هارمۆنی لەگەڵ وەرگر درووست 
ئەویتری  كولتوری  ئاوێتەی  وەرگر  كولتوری  بەوەی  دەكات، 
كولتورەكان  لەپێناو  كەڕنەڤاڵەكە  لەبنەڕەتدا  كە  دەبێت،  نمایش 
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ئەویش  گوتارەكەیەتی،  میتا  لە  كەڕنەڤاڵە  ئەو  ستراتیژیی  نیە، 
گەڕانەوەو چڕ بوونەوەی زەمەنیە، ئەوە زەمەنی هەڵوەشاوەی 
كوردیە لەئاستی جیاوازدا، كە كەڕنەڤاڵی كولتورەكان )نمایشی 
بە  پەیوەستن  كولتورەكان  دەگەیەنێتەوە،  بەیەكیان  شانۆیی( 
ئاستی زەمەنیەوە، كولتورێك كە بینەر لەساتی نمایش هەڵگریەتی، 
ڕوو،  دەیخاتە  كولتوریی  جەستەی  كولتورەی  لەو  جیاواز  بە 
ئەو دوو كولتورە بەر لەوەی ئاوێتەی یەكتر ببن بۆ یەكەیەكی 
زەمەنی  لە  كە  كولتوریی،  كارلێكەرێكی  بەر  دەكەونە  ئاهەنگی، 
ئاوێتە دەبنەوە، دەبێتە خوڵقاندنەوەی پرسیاری وەرگر  نمایش 

لە كۆمەڵگا.
پرسیاری وەرگر پرسیارێكی هەڕەمەكیەت نیە، بەڵكو ستراتیژێكی 
پەیوەندیەكی  خوڵقاندنەوەی  ئەوە  چونكە  شانۆیە،  كۆمەڵناسی 
كە  نمایشدا،  لە  كۆمەڵناسیانە  گوتارێكی  لەپێناو  دیالەكتیكیە، 
گوتار لێرەدا پێویستی بە تێگەیشتنێكی جیاواز هەیە لەشانۆ، كە 
پەیوەست بێت بە زانستەوە، بۆیە لەدوماهیدا ئێمە ئەو گوتارە 
بە زانستی شانۆ دەبەینە ئاستی بااڵ، زانستێك بەپێی ئەو گوتارە 
كۆمەڵناسیە دەیەوێت پێی بگات، هەر لەبەر ئەوەشە شانۆناسی 
بۆ ئێمە بەرەنجامی گەڕان و پشكنینە لە گوتارێكی سۆسیۆلۆژیدا، 
لەڕوانگەی  هەیە  كولتوریی  تێگەیشتنی  بە  پێویستی  ئەوەش 
كۆمەڵناسی و ئەنترۆپۆلۆژیی، بەتایبەت لە پەیوەندیی شانۆكار 
لەالیەكیتر  و  لەالیەك  كۆمەڵگا  كولتورو  لەتەك  مرۆڤێك  وەك 
لەدایكبووی  لە پەیوەندیی كولتور بە شانۆوە، بۆیە شانۆناسی 

پڕۆسەی زانستی نێوان شانۆو كۆمەڵگایە.     
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شانۆناسی وەك گوتارێكی كۆمەڵناسیانە
نیە  تیۆریی  تێگەیشتنی  بەرەنجامی  لەكۆمەڵناسیدا  چەمكە  ئەو 
لەالی شانۆكاری خۆرئاوا، بەڵكو ئامادەبوونی ئەو چەمكە بۆ ئێمە 
بەرەنجامی تێگەیشتنمانە بۆ جەستەی كوردیی، ئەو تێگەیشتنە لەو 
پڕۆسە گومانكاریەوە پێی گەیشتووین كە گومانمان لە مەعریفەی 
شانۆیی هێناویەیتە بوون، گومانێك لەخوڵقاندنەوەی پەیوەندیە 
كۆمەاڵیەتیەكانی جەستەی كولتوریی هاتۆتە بوون، بەوەی ئەو 
جەستەیە لەمەشق وساتە ئەفڕێنەرەكانی خۆیدا مانا ئاینیەكانی 
پەیوەندیە  بە دیدی سرووت و  مانای شانۆیی  خاڵیكردۆتەوەو 
كۆمەاڵیەتیەكان بەخشیوە، بۆیە ئەو گوتارە كۆمەڵناسیە بووە بە 

گوتارێكی شانۆناسیانە.
ئەوەش  شانۆناسی،  بۆ  پەڕیوینەتەوە  لەشانۆكردن  ئێمە 
پڕۆسەی میتا شانۆیە، میتا شانۆ پڕۆسەی ڕزگاركردنی شانۆیە 
بیرۆكە  شانۆ،  ناو  بۆ  شانۆیە  گەڕانەوەی  ئەدەبی،  گوتاری  لە 
ئەو  كەسانێك  دەزانین  نیە،  گرنگ  سەرەتا  بۆ  ئێمەدا  لەكاری 
دەستەواژەیان پێ  قبووڵ ناكرێت، بەاڵم ئەوەی بۆ ئێمە گرنگە 
ئامادەبوونی  ئەوە  پانتایی,  لە  كولتوریە  ئامادەبوونی جەستەی 
پەیوەندی فەلسەفی و  دەنگە.. نووسینەوەی جەستەیە، كەچۆن 
ئیستاتیكی تیا دەخوڵقێنرێت، مەشقەكان وەاڵمی پرسیارەكانمان 
دەدەنەوە، پرسیارەكانمان پرسیارە فەلسەفیەكانی ئەو زەمەنەمان 
مێژوویەكانی  لەمانا  گومان  جیاوازەكان،  كولتورە  ناو  دەبەینە 
بەرهەم  بۆ  دەقێكمان  كە  شانۆناسیە  ئەوە  دەكەین،  كولتور 
دێنێت ڕۆژەكانی پڕۆڤە نووسیویەتیەوە، ئەوە بەشێكە لەنهێنی 
دەربڕینی  لە  نەنووسراوێكە  مەشقە،  دەق  چونكە  كاركردنمان، 
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دەنگ وگوزارشتی جەستە دەیەوێ  شانۆ بنووسێتەوە.
ئەوەش  شانۆناسی،  بۆ  دەسپێكێكیترە  شانۆ  نووسینەوەی 
داڕشتنەوەی سەرلەنوێی كولتورە جیاوازەكانە، پڕۆسەیەكە بۆ 
كراوی  بەرجەستە  كردەیەكی  نووسین  نووسینەوەی سرووت، 
ئاماژەی  ئاستی  لەسەر  بەرزكردنەوەیەتی  ئەوە  ئاماژەكاریە، 
دەنگی بینراو، سرووت بەرەنجامی مانا كولتوریەكە نیە، بەڵكو 
لەئەنجامی ئیشكردن لەسەر كەشفكردنی مانا نوێیەكانی كولتور 
هاتۆتە دی، ئەوەش پێویستی بە خوێندنەوەی ئاماژە جیاوازەكانی 
پڕۆسەی  كردنەوەی  تەئویل  خوێندنەوەیەش  ئەو  سرووتە، 
شانۆناسیە، بۆیە شانۆناسی پرۆژەیەكی سۆسیۆلۆژی نمایشی 
ئەلتەرناتیڤی  گوتاری  بە  دەبێت  شانۆ  كۆمەڵناسی  كە  شانۆییە 
ئەوە  دێنێت،  بەرهەم  كۆمەڵناسیانە  شانۆیەكی  گوتارێك  شانۆ، 
بانگەشە كردن نیە بۆ فۆڕمی ئەزمونێك، بەڵكو ئەزمونی جیاواز 
دیدی  توانای  كە  دەبەخشێت،  شانۆناسی  بە  كراوە  تێڕوانینی 

ومانای كراوەو جیاوازی هەیە بۆ گوتاری نمایشی شانۆیی.  
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