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چەمكی دراماتورگیچەمكی دراماتورگی

د. فازڵ جافد. فازڵ جاف

تێرمــی دراماتورگــی، چ وەك دەســتەواژە، چ وەك تێرمــی دراماتورگــی، چ وەك دەســتەواژە، چ وەك 
ــەن و  ــك فرەالی ــەن و چەمــك و پێناســە، بوارێكــی گەلێ ــك فرەالی چەمــك و پێناســە، بوارێكــی گەلێ
ــە  ــەوە، چونك ــێ دەبێت ــی ل ــد لقێك ــە و چەن ــە بەرین ــەوە، چونك ــێ دەبێت ــی ل ــد لقێك ــە و چەن بەرین
زۆربــەی بوارەكانــی شــانۆ و ئەركــی سەرشــانی زۆربــەی بوارەكانــی شــانۆ و ئەركــی سەرشــانی 
داهێنەرەكانــی نــاو پرۆســەی داهێنانــی نمایــش داهێنەرەكانــی نــاو پرۆســەی داهێنانــی نمایــش 
دەگرێتــە خــۆی، واتــە ئەم پیشــەیە پەلوپۆی بۆ ناو دەگرێتــە خــۆی، واتــە ئەم پیشــەیە پەلوپۆی بۆ ناو 
ســەرجەم مەیدانەكانــی شــانۆ هاوێشــتووە. هەمــوو ســەرجەم مەیدانەكانــی شــانۆ هاوێشــتووە. هەمــوو 
كایەكانــی نــاو شــانۆ ڕاســتەوخۆ، یــان ناڕاســتەوخۆ كایەكانــی نــاو شــانۆ ڕاســتەوخۆ، یــان ناڕاســتەوخۆ 
ــە.  ــە پرۆســەی دراماتورگییــەوە هەی ــە. پێوەندییــان ب ــە پرۆســەی دراماتورگییــەوە هەی پێوەندییــان ب
دراماتورگــی  گشــتگیرییەی  و  فرەالیەنیــی  دراماتورگــی ئــەم  گشــتگیرییەی  و  فرەالیەنیــی  ئــەم 
گەلێــك  دەچێــت  زیاتــر  ســاڵێك  ســی  گەلێــك بــۆ  دەچێــت  زیاتــر  ســاڵێك  ســی  بــۆ 
لێكدانــەوەی جیــاواز و شــیكردنەوەی جۆراوجــۆری لێكدانــەوەی جیــاواز و شــیكردنەوەی جۆراوجــۆری 
لــێ كەوتووەتــەوە، ئەمــەش بــە هــۆی گەشــە و لــێ كەوتووەتــەوە، ئەمــەش بــە هــۆی گەشــە و 
پەرەســەندنی شــانۆی مۆدێــردن و پۆســت مۆدێــرن، پەرەســەندنی شــانۆی مۆدێــردن و پۆســت مۆدێــرن، 
ــەو گۆڕانكارییــە پیشــەوەییە  ــە هــۆی ئ ــەو گۆڕانكارییــە پیشــەوەییە هەروەهــا ب ــە هــۆی ئ هەروەهــا ب
ــەوە. ــەی كــە شــانۆی هاوچەرخــی گرتووەت ــەوە.ئاڵۆزان ــەی كــە شــانۆی هاوچەرخــی گرتووەت ئاڵۆزان
ــە  ــۆن ك ــانۆی ك ــاو ش ــە چ ــانۆی ئێســتامان ل ــە ش ــۆن ك ــانۆی ك ــاو ش ــە چ ــانۆی ئێســتامان ل ش
شــانۆیەكی ســادە بوو، لە چاو شــانۆی ســۆفۆكلیس شــانۆیەكی ســادە بوو، لە چاو شــانۆی ســۆفۆكلیس 
ــە ڕووی هونەرییــەوە،  ــە ڕووی هونەرییــەوە، و شەكســپیر و مۆلێیــر، چ ل و شەكســپیر و مۆلێیــر، چ ل
یــان لــە ڕووی پیشــەییەوە، شــانۆیەكی گەلێــك یــان لــە ڕووی پیشــەییەوە، شــانۆیەكی گەلێــك 
ئاڵۆزتــرە و ئەركەكانــی زۆر لــە جــاران زۆرتــرە، ئاڵۆزتــرە و ئەركەكانــی زۆر لــە جــاران زۆرتــرە، 

گۆڕانكارییــە  و  شــانۆ  گەشــەی  ئەوەیــە  گۆڕانكارییــە لەبــەر  و  شــانۆ  گەشــەی  ئەوەیــە  لەبــەر 
ــی شــانۆیی و  ــەر و ئەدەب ــە ڕووی هون ــی ل ــی شــانۆیی و خێراكان ــەر و ئەدەب ــە ڕووی هون ــی ل خێراكان
تەكنۆلۆجیــا و سۆســیۆلۆجیا و بازاڕیشــەوە ، وا تەكنۆلۆجیــا و سۆســیۆلۆجیا و بازاڕیشــەوە ، وا 
دەخــوازێ كــە دراماتــورگ ئــەم ڕۆڵە گرنگــە ببینێت دەخــوازێ كــە دراماتــورگ ئــەم ڕۆڵە گرنگــە ببینێت 
ــت،  ــانۆی هاوچەرخــدا دەیبینێ ــە ش ــتا ل ــە ئێس ــت، ك ــانۆی هاوچەرخــدا دەیبینێ ــە ش ــتا ل ــە ئێس ك
ــە  ــت ل ــڕۆدا ناتوانێ ــچ بوارێكــی شــانۆ لەم ــە هی ــە وات ــت ل ــڕۆدا ناتوانێ ــچ بوارێكــی شــانۆ لەم ــە هی وات
ئــەرك و تایبەتمەندێتیــی دراماتورگــی و دراماتــورگ ئــەرك و تایبەتمەندێتیــی دراماتورگــی و دراماتــورگ 
خــۆی دوورەپەرێــز ڕابگرێــت، تەنانــەت دراماتــورگ خــۆی دوورەپەرێــز ڕابگرێــت، تەنانــەت دراماتــورگ 
بــۆی هەیــە شــان بەشــانی ڕیژیســۆر، وەك شــارەزا بــۆی هەیــە شــان بەشــانی ڕیژیســۆر، وەك شــارەزا 
و ڕێنماییكــەر و چاوســاغ ڕۆڵێكــی كارا و كاریگــەر و ڕێنماییكــەر و چاوســاغ ڕۆڵێكــی كارا و كاریگــەر 
لــە پرۆســەی نمایشــدا ببینێــت، ئەمــەش وەنەبێــت لــە پرۆســەی نمایشــدا ببینێــت، ئەمــەش وەنەبێــت 
ــانۆی  ــەرهەڵدانی ش ــەڵ س ــورگ لەگ ــڕۆ درامات ــانۆی ئەم ــەرهەڵدانی ش ــەڵ س ــورگ لەگ ــڕۆ درامات ئەم
مۆدێــرن و هاوچەرخــدا هاتبێتــە نــاو بــواری شــانۆ مۆدێــرن و هاوچەرخــدا هاتبێتــە نــاو بــواری شــانۆ 

ــی شــانۆوە. ــی شــانۆوە.و كایەكان و كایەكان
ــی  ــانۆیی كتێب ــی ش ــژوو و ئەدەب ــی مێ ــی لێكۆلەران ــانۆیی كتێب ــی ش ــژوو و ئەدەب ــی مێ لێكۆلەران
كــە  ئەرســتۆ  هونــەری شــیعر«ی   - كــە »پوێتیــكا  ئەرســتۆ  هونــەری شــیعر«ی   - »پوێتیــكا 
بــاس لــە تیــۆری تراژیدیــا و كۆمیدیــا دەكات، بــە بــاس لــە تیــۆری تراژیدیــا و كۆمیدیــا دەكات، بــە 
ــن،  ــی دادەنێ ــەی دراماتورگ ــەردی بناغ ــن ب ــن، یەكەمی ــی دادەنێ ــەی دراماتورگ ــەردی بناغ ــن ب یەكەمی
بــەاڵم دراماتورگــی وەك پیشــەیەكی ســەربەخۆ لــە بــەاڵم دراماتورگــی وەك پیشــەیەكی ســەربەخۆ لــە 
ئــارادا نەبــووە، لــە هیــچ سەردەمێكیشــدا پیشــەی ئــارادا نەبــووە، لــە هیــچ سەردەمێكیشــدا پیشــەی 
دراماتورگــی بــە ئەنــدازەی ئێســتا گرنــگ نەبــووە.دراماتورگــی بــە ئەنــدازەی ئێســتا گرنــگ نەبــووە.
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ــەوەی  ــیكاری و لێكدان ــی ش ــتییەکەی ئەرك ــەوەی  ڕاس ــیكاری و لێكدان ــی ش ــتییەکەی ئەرك  ڕاس
دوو  بــۆ  دەگەڕێتــەوە  دابونەریــت  وەك  دوو دەق،  بــۆ  دەگەڕێتــەوە  دابونەریــت  وەك  دەق، 
ــی  ــان دراماتورگ ــگ یەكەمی ــە ناوبان ــی ب ــی دراماتورگ ــان دراماتورگ ــگ یەكەمی ــە ناوبان ــی ب دراماتورگ
  17131713( دیــدرۆ  دینیــس  بەناوبانــگ،  )فەڕەنســی  دیــدرۆ  دینیــس  بەناوبانــگ،  فەڕەنســی 
»شــیعری  لــە  »شــیعری   لــە   17581758 ســاڵی  كــە  ســاڵی (یــە،  كــە  --17841784(یــە، 
درامــی«دا وەك تیــۆری بــاس لــە دراماتورگــی درامــی«دا وەك تیــۆری بــاس لــە دراماتورگــی 
دەكات، دوای ئــەو دراماتورگــی ئەڵمانــی »گۆتهۆلد دەكات، دوای ئــەو دراماتورگــی ئەڵمانــی »گۆتهۆلد 
لــە  كــە  لــە («  كــە   »)17811781  -   -  17291729( لێســینگ  )ئیفرایــم  لێســینگ  ئیفرایــم 
»دراماتورگیــای هامبــۆرگ« لــە ســاڵی »دراماتورگیــای هامبــۆرگ« لــە ســاڵی 17671767بــاس بــاس 

لــە تیــۆری و بنەماكانــی دراماتورگــی دەكات.لــە تیــۆری و بنەماكانــی دراماتورگــی دەكات.
ــەر و  ــەر و  نووس ــا 17701770 نووس ــا  ت ــاڵی 17671767 ت ــوان س ــە نێ ــاڵی ل ــوان س ــە نێ ل
زنجیــرە  »لێســینگ«  شــانۆ  بــواری  زنجیــرە تیۆرزانــی  »لێســینگ«  شــانۆ  بــواری  تیۆرزانــی 
ــۆرگ«  ــی هامب ــاوی »دراماتورگی ــە ن ــی ب ــۆرگ« گوتارێك ــی هامب ــاوی »دراماتورگی ــە ن ــی ب گوتارێك
ــیكردنەوەیەكی  ــە ش ــەدا ب ــەو وتاران ــردەوە، ل ــیكردنەوەیەكی باڵوك ــە ش ــەدا ب ــەو وتاران ــردەوە، ل باڵوك
دراماتورگیانــەی قووڵــەوە بــاس لە شــانۆی ئەڵمانی دراماتورگیانــەی قووڵــەوە بــاس لە شــانۆی ئەڵمانی 
دەكات، هــەر لــە ســۆنگەی ئــەم وتارانەشــییەوە دەكات، هــەر لــە ســۆنگەی ئــەم وتارانەشــییەوە 
ــرا. ــە لێســینگ ن ــاوی باوكــی شــانۆی ئەڵمانــی ل ــرا.ن ــە لێســینگ ن ــاوی باوكــی شــانۆی ئەڵمانــی ل ن
شانۆناســان و تیۆرناســانی بــواری شــانۆ كتێبــی شانۆناســان و تیۆرناســانی بــواری شــانۆ كتێبــی 
»هونــەری شــیعر«ی ئەرســتۆتالیس »هونــەری شــیعر«ی ئەرســتۆتالیس 335335 پ. ز،  پ. ز، 
ــۆ  ــەكییەك ب ــان پێش ــدا، ی ــواری دراماتورگی ــە ب ــۆ ل ــەكییەك ب ــان پێش ــدا، ی ــواری دراماتورگی ــە ب ل
دراماتۆرگــی، بــە ســەرچاوەیەكی تیــۆری گرنــگ دراماتۆرگــی، بــە ســەرچاوەیەكی تیــۆری گرنــگ 
دەزانن. ئەم بۆچوونە لە شــیكارییەكانی ئەرســتۆوە دەزانن. ئەم بۆچوونە لە شــیكارییەكانی ئەرســتۆوە 
ســەرچاوە دەگرێــت، كــە بــۆ تراژیدیاكانــی شــانۆی ســەرچاوە دەگرێــت، كــە بــۆ تراژیدیاكانــی شــانۆی 
گریكــی کردوویەتــی، لــە ســەرووی هەمووشــیانەوە گریكــی کردوویەتــی، لــە ســەرووی هەمووشــیانەوە 
شــیكردنەوەی ئــەو بــۆ شــانۆنامەی »ئۆدیپــۆس« شــیكردنەوەی ئــەو بــۆ شــانۆنامەی »ئۆدیپــۆس« 
كــە ســەبارەت بــە چیــڕۆك و ڕووداوەكان، هونــەری كــە ســەبارەت بــە چیــڕۆك و ڕووداوەكان، هونــەری 
گرێــی  و  گرێچــن  حیكایەتخوانــی،  و  گرێــی گێڕانــەوە  و  گرێچــن  حیكایەتخوانــی،  و  گێڕانــەوە 
ســەرەكی و گرێــی الوەكــی، كەرەكتــەر و ئاخاوتــن، ســەرەكی و گرێــی الوەكــی، كەرەكتــەر و ئاخاوتــن، 
ــەم  ــە یەك ــە ب ــردووە، ك ــۆی ک ــیكارییەكی ئەوت ــەم ش ــە یەك ــە ب ــردووە، ك ــۆی ک ــیكارییەكی ئەوت ش

ــت. ــژووی شــانۆدا دادەنرێ ــە مێ ــت.شــیكاریی دەق ل ــژووی شــانۆدا دادەنرێ ــە مێ شــیكاریی دەق ل
ئەرســتۆتالیس شــانۆنامەی ئۆدیپۆســی ســۆفۆكلیس، ئەرســتۆتالیس شــانۆنامەی ئۆدیپۆســی ســۆفۆكلیس، 
و  توندوتۆڵــی  و  دراماكــە  بنیــادی  ڕووی  و لــە  توندوتۆڵــی  و  دراماكــە  بنیــادی  ڕووی  لــە 
ــای  ــن بین ــە باشــترین و مەحكەمتری ــەوە، ب ــای مەحكەمیی ــن بین ــە باشــترین و مەحكەمتری ــەوە، ب مەحكەمیی
درامــی هونــەری تراژیدیــا دادەنێــت، بــەاڵم لــە هەمــوو درامــی هونــەری تراژیدیــا دادەنێــت، بــەاڵم لــە هەمــوو 

شــیكارییەكانی ئەرســتۆ گرنگتــر ئەوەیــە، كــە ئەو نەك شــیكارییەكانی ئەرســتۆ گرنگتــر ئەوەیــە، كــە ئەو نەك 
ــر  ــەوەش گرنگت ــرە ل ــردار دەكات، بگ ــی ك ــا باس ــر تەنی ــەوەش گرنگت ــرە ل ــردار دەكات، بگ ــی ك ــا باس تەنی
ئەوەیــە كــە بــاس لــە شــیكردنەوەی كاریگەرێتــی ئەوەیــە كــە بــاس لــە شــیكردنەوەی كاریگەرێتــی 
كــرداری نــاو شــانۆنامەی تراژیــدی دەكات، كــە لــە كــرداری نــاو شــانۆنامەی تراژیــدی دەكات، كــە لــە 
میانــەی پرۆســەی »كەتارســیز/ پاكژبوونــەوەی نــاخ« میانــەی پرۆســەی »كەتارســیز/ پاكژبوونــەوەی نــاخ« 

ــوە دەكات. ــی لێ ــوە دەكات.باس ــی لێ باس
ئەرســتۆتالیس، بە تاووتوكردنی قووڵی كتارســیز ئەرســتۆتالیس، بە تاووتوكردنی قووڵی كتارســیز 
ــی  ــی دەق ــی ڕەگەزەكان ــی دراماتورگی ــەم كلیل ــی یەك ــی دەق ــی ڕەگەزەكان ــی دراماتورگی ــەم كلیل یەك
ــە  ــەوە، وات ــە پێش ــانۆكاران هێنای ــۆ ش ــانۆیی ب ــە ش ــەوە، وات ــە پێش ــانۆكاران هێنای ــۆ ش ــانۆیی ب ش
كاریگەرێتیــی تێكســت »دەق« لەســەر بینــەر و لــە كاریگەرێتیــی تێكســت »دەق« لەســەر بینــەر و لــە 
پرۆســەی نمایشــدا دەستنیشــان كــرد، كــە دەكاتــە پرۆســەی نمایشــدا دەستنیشــان كــرد، كــە دەكاتــە 
بەگەڕخســتنی ســەرجەم ڕەگــەزە درامییــەكان و بەگەڕخســتنی ســەرجەم ڕەگــەزە درامییــەكان و 
ــن و هەســت و هۆشــی  ــان لەســەر زەی ــن و هەســت و هۆشــی كاریگەرێتیی ــان لەســەر زەی كاریگەرێتیی
بینــەر، ئەمــەش لــە بــواری دراماتورگیــدا بــە یەكەم بینــەر، ئەمــەش لــە بــواری دراماتورگیــدا بــە یەكەم 
بەرچاوڕوونــی تیۆریانــە دادەنرێــت، نــەك تەنیــا بەرچاوڕوونــی تیۆریانــە دادەنرێــت، نــەك تەنیــا 
دەقێكــی  وەك  بگــرە  نووســراو،  دەقێكــی  دەقێكــی وەك  وەك  بگــرە  نووســراو،  دەقێكــی  وەك 

ــە نمایشــدا. ــە نمایشــدا.زینــدوو و دینامیــك ل زینــدوو و دینامیــك ل
گــەر بــۆ پێناســەی دراماتورگــی بگەڕێینــەوە، گــەر بــۆ پێناســەی دراماتورگــی بگەڕێینــەوە، 
لەگــەڵ هەندێــك جیــاوازی لێــرە و لــەوێ، كــە لەگــەڵ هەندێــك جیــاوازی لێــرە و لــەوێ، كــە 
هەندێــك لــەو جیاوازییانــە پێبەنــدە بــە جیاوازیــی هەندێــك لــەو جیاوازییانــە پێبەنــدە بــە جیاوازیــی 
چەمكــی دراماتورگــی و جیــاوازی وەزیفــە و ئەركــی چەمكــی دراماتورگــی و جیــاوازی وەزیفــە و ئەركــی 
ــەو  ــەم واڵت و ئ ــی شــانۆیی ئ ــە بزاڤ ــۆرگ ل ــەو درامات ــەم واڵت و ئ ــی شــانۆیی ئ ــە بزاڤ ــۆرگ ل درامات
واڵتــدا، پێموایە باشــترین و فرەالیەنترین پێناســەی واڵتــدا، پێموایە باشــترین و فرەالیەنترین پێناســەی 
دراماتورگــی، پێناســە بەناوبانگەكــەی )پاتریــس دراماتورگــی، پێناســە بەناوبانگەكــەی )پاتریــس 
ــەری  ــە دان ــایییە، ك ــی فەڕەنس ــس(ی تیۆرزان ــەری پاڤی ــە دان ــایییە، ك ــی فەڕەنس ــس(ی تیۆرزان پاڤی
ــدا. ــە ئەمڕۆمان ــدا.ناســراوترین فەرهەنگــی شــانۆییە ل ــە ئەمڕۆمان ناســراوترین فەرهەنگــی شــانۆییە ل
پێناســەی پاتریــس پاڤیس بــۆ تێرمی دراماتورگی پێناســەی پاتریــس پاڤیس بــۆ تێرمی دراماتورگی 
بــەم شــێوەیەیە: توێژینــەوەی پێوەندییەكانی نێوان بــەم شــێوەیەیە: توێژینــەوەی پێوەندییەكانی نێوان 
هەمــوو ڕەگــەزە هێمــا »دەاللەت« بەخشــەكانی ناو هەمــوو ڕەگــەزە هێمــا »دەاللەت« بەخشــەكانی ناو 
ــدووی(  ــی )زین ــێوازێكی ئۆرگانیك ــە ش ــە، ل ــدووی( نمایش ــی )زین ــێوازێكی ئۆرگانیك ــە ش ــە، ل نمایش
ــێ  ــانۆیی ل ــی ش ــی دەرهێنان ــە بەرهەم ــۆدا ك ــێ ئەوت ــانۆیی ل ــی ش ــی دەرهێنان ــە بەرهەم ــۆدا ك ئەوت

دێتــە ئەنجــام.دێتــە ئەنجــام.
ــا بڵێیــت  ــا بڵێیــت بێگومــان ئــەم پێناســەیەی پاڤیــس، ت بێگومــان ئــەم پێناســەیەی پاڤیــس، ت
لەگــەڵ سروشــت و ئەركــی شــانۆی مۆدێــرن و لەگــەڵ سروشــت و ئەركــی شــانۆی مۆدێــرن و 
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ناكرێــت  بــەاڵم  لەبــارە،  ناكرێــت هاوچەرخــدا گونجــاو و  بــەاڵم  لەبــارە،  هاوچەرخــدا گونجــاو و 
ــی شــانۆدا بیســەپێنین،  ــی شــانۆدا بیســەپێنین، بەســەر هەمــوو قۆناغەكان بەســەر هەمــوو قۆناغەكان
واتــە پێناســەكەی پاڤیــس بــۆ چەمكــی دراماتورگی واتــە پێناســەكەی پاڤیــس بــۆ چەمكــی دراماتورگی 
بــۆ ئەمــڕۆی شــانۆی ئەوروپایــی پــڕ بــە پێســت و بــۆ ئەمــڕۆی شــانۆی ئەوروپایــی پــڕ بــە پێســت و 

ــاوە. ــاوە.گونج گونج
پێناســەكەی  ناوەرۆكــی  پۆختــەی  و  پێناســەكەی كاكڵــە  ناوەرۆكــی  پۆختــەی  و  كاكڵــە 
دراماتورگــی  كــە  دەگەێنێــت  ئــەوە  دراماتورگــی »پاڤیــس«  كــە  دەگەێنێــت  ئــەوە  »پاڤیــس« 
هونەری پێكهاتی گشــتیی درامییە و پێشكەشــكردنی هونەری پێكهاتی گشــتیی درامییە و پێشكەشــكردنی 
ڕەگەزەكانــی درامایــە لــە ســەر شــانۆ و لــە نمایشــدا.ڕەگەزەكانــی درامایــە لــە ســەر شــانۆ و لــە نمایشــدا.
ئــەم پێناســەیەش لــە ڕووی ئــەرك و پێكهاتــەوە، ئــەم پێناســەیەش لــە ڕووی ئــەرك و پێكهاتــەوە، 
)لێســینگ(دا  ســەرەتاییەكەی  پێناســە  )لێســینگ(دا لەگــەڵ  ســەرەتاییەكەی  پێناســە  لەگــەڵ 
یــەك دەگرێتــەوە، یــان هــەر نەبێــت دەتوانیــن یــەك دەگرێتــەوە، یــان هــەر نەبێــت دەتوانیــن 
بڵێیــن كــە ئــەم پێناســەیەش بــۆ هەمــان ســەرچاوە بڵێیــن كــە ئــەم پێناســەیەش بــۆ هەمــان ســەرچاوە 

ــەوە. ــەوە.دەگەڕێت دەگەڕێت
دیــارە لــەم ســەردەمەدا پیشــەی دارماتــورگ، دیــارە لــەم ســەردەمەدا پیشــەی دارماتــورگ، 
پیشــەیەكی  خــۆی  بــۆ  گوتمــان  پێشــتر  پیشــەیەكی وەك  خــۆی  بــۆ  گوتمــان  پێشــتر  وەك 
ســەربەخۆیە، وەك پســپۆڕێتییەكی تایبەتــی شــانۆ ســەربەخۆیە، وەك پســپۆڕێتییەكی تایبەتــی شــانۆ 
ــەو  ــت، ئ ــتگەكاندا دەخوێنرێ ــە و زانس ــە پەیمانگ ــەو ل ــت، ئ ــتگەكاندا دەخوێنرێ ــە و زانس ــە پەیمانگ ل
پێــی  دراماتورگیــش دەكات  كــە كاری  پێــی كەســەی  دراماتورگیــش دەكات  كــە كاری  كەســەی 
ــادا  ــی ئەوروپ ــە تیپەكان ــورگ، ل ــت درامات ــادا دەگوترێ ــی ئەوروپ ــە تیپەكان ــورگ، ل ــت درامات دەگوترێ
تایبەتــی  پێگــەی  و  ڕۆڵ  دراماتــورگ  تایبەتــی كەســانی  پێگــەی  و  ڕۆڵ  دراماتــورگ  كەســانی 
ــی  ــەورەكان و تیپەكان ــە شــانۆ گ ــە. ل ــان هەی ــی خۆی ــەورەكان و تیپەكان ــە شــانۆ گ ــە. ل ــان هەی خۆی
ســەر بــە شــانۆی فەرمــی، یــان دەوڵەتــی، زۆر جــار ســەر بــە شــانۆی فەرمــی، یــان دەوڵەتــی، زۆر جــار 
نــەك یــەك دراماتــورگ، بگــرە چەنــد دراماتورگێــك نــەك یــەك دراماتــورگ، بگــرە چەنــد دراماتورگێــك 
هــەن، زۆر جاریــش وەك تاقمێــك، یــان دەســتەیەك هــەن، زۆر جاریــش وەك تاقمێــك، یــان دەســتەیەك 
و  بــەش  كارگێڕیشــەوە  ڕووی  لــە  دەكــەن،  و كار  بــەش  كارگێڕیشــەوە  ڕووی  لــە  دەكــەن،  كار 

ــە. ــان هەی ــەی تایبەتیی ــە.هۆب ــان هەی ــەی تایبەتیی هۆب
هەندێــك جاریــش وا هەڵدەكەوێــت كــە دەرهێنــەر هەندێــك جاریــش وا هەڵدەكەوێــت كــە دەرهێنــەر 
خــۆی دراماتورگــە، یان تواناییەكــی دراماتورگیانەی خــۆی دراماتورگــە، یان تواناییەكــی دراماتورگیانەی 
باشــی هەیــە، هــەر خۆیشــی كاری دراماتورگــی بــۆ باشــی هەیــە، هــەر خۆیشــی كاری دراماتورگــی بــۆ 
نمایشــەكەی خــۆی دەکات، ئــەم دۆخــە زیاتــر ئــەو نمایشــەكەی خــۆی دەکات، ئــەم دۆخــە زیاتــر ئــەو 
ــە شــارەزاییەكی  ــەوە ك ــەرزە ڕیژیســۆرانە دەگرێت ــە شــارەزاییەكی ت ــەوە ك ــەرزە ڕیژیســۆرانە دەگرێت ت
باشــیان لــە هونــەر و تەكنیكــی شانۆنامەنووســین و باشــیان لــە هونــەر و تەكنیكــی شانۆنامەنووســین و 

زمانــی شــانۆییدا هەیــە.زمانــی شــانۆییدا هەیــە.

بەشــێوەیەكی گشــتی دراماتورگــی هونەرێكــی بەشــێوەیەكی گشــتی دراماتورگــی هونەرێكــی 
شــانۆیی،  دەرهێنانــی  هونــەری  لــە  شــانۆیی، جیــاوازە  دەرهێنانــی  هونــەری  لــە  جیــاوازە 
جیــاوازە لــە هونــەری نووســینی شــانۆنامە، بــەاڵم جیــاوازە لــە هونــەری نووســینی شــانۆنامە، بــەاڵم 
پێوەندییەكــی پتــەوی بــە هــەردوو هونەرەكــەوە پێوەندییەكــی پتــەوی بــە هــەردوو هونەرەكــەوە 
لــە  بــاش  دراماتــورگ  پێویســتە  بۆیــە  لــە هەیــە،  بــاش  دراماتــورگ  پێویســتە  بۆیــە  هەیــە، 
و  تەكنیــك  و  هونەرەكــە  هــەردوو  و بنەماكانــی  تەكنیــك  و  هونەرەكــە  هــەردوو  بنەماكانــی 

بێــت. شــارەزا  بێــت.كەرەســتەكانیان  شــارەزا  كەرەســتەكانیان 
ئەركی دراماتورگ كاركردنە لەســەر ســاغكردنەوە ئەركی دراماتورگ كاركردنە لەســەر ســاغكردنەوە 
و تاووتوكردنــی دەق، واتــە دراماتــورگ كار لەســەر و تاووتوكردنــی دەق، واتــە دراماتــورگ كار لەســەر 
ــی  ــەو بینایەك ــە ئ ــەك ك ــە ئەندازەی ــی دەق دەكات، ب ــەو بینایەك ــە ئ ــەك ك ــە ئەندازەی دەق دەكات، ب
ڕوون و تۆكمــە و زمانێكــی ســفت و ڕەوان بــەو ڕوون و تۆكمــە و زمانێكــی ســفت و ڕەوان بــەو 
دەقــە دەبەخشــێت، بــە شــێوەیەک ئیتــر هیــچ دەقــە دەبەخشــێت، بــە شــێوەیەک ئیتــر هیــچ 
بــەدی  تێــدا  الســەنگییەكی  و  بــەدی كەلێنوكەلەبــەر  تێــدا  الســەنگییەكی  و  كەلێنوكەلەبــەر 
ــانۆنامەكەدا  ــە نمایشــی ش ــە پاشــتر ل ــت، ك ــانۆنامەكەدا نەكرێ ــە نمایشــی ش ــە پاشــتر ل ــت، ك نەكرێ
ڕەنــگ بداتــەوە و ببێــت بــە مایــەی خــەوش و ڕەنــگ بداتــەوە و ببێــت بــە مایــەی خــەوش و 
ــەم ئەركــە  ــە نمایشــەكەدا، بێگومــان ئ ــەم ئەركــە الســەنگی ل ــە نمایشــەكەدا، بێگومــان ئ الســەنگی ل
بــە پلــەی یەكــەم زمانــی شــانۆنامەكە دەگرێتــەوە. بــە پلــەی یەكــەم زمانــی شــانۆنامەكە دەگرێتــەوە. 
لــە بــواری زمانــدا دەكرێــت ئەركــی دراماتــۆرگ لــە بــواری زمانــدا دەكرێــت ئەركــی دراماتــۆرگ 
بــەم شــێوەیە چــڕ بكەینــەوە: داڕشــتنەوەی زمانــی بــەم شــێوەیە چــڕ بكەینــەوە: داڕشــتنەوەی زمانــی 
ــە شــێوەیەك كــە گونجــاو و ســادە  ــە شــێوەیەك كــە گونجــاو و ســادە شــانۆنامەكە ب شــانۆنامەكە ب
ــەش وا  ــش، ئەم ــدن و نمای ــو نوان ــت ب ــەش وا و ڕەوان بێ ــش، ئەم ــدن و نمای ــو نوان ــت ب و ڕەوان بێ
دەخوازێــت كــە زمانــی شــانۆنامەكە ســادە و ڕەوان دەخوازێــت كــە زمانــی شــانۆنامەكە ســادە و ڕەوان 
هــاوكات  ئەكتــەرەكان،  زمانــی  بــۆ ســەر  هــاوكات بێــت  ئەكتــەرەكان،  زمانــی  بــۆ ســەر  بێــت 

ــت. ــۆز نەبێ ــەران ئاڵ ــۆ بین ــت ب ــك بێ ــت.زمانێ ــۆز نەبێ ــەران ئاڵ ــۆ بین ــت ب ــك بێ زمانێ
بەریتانــی  دەرهێنــەری  و  نووســەر  و  بەریتانــی توێــژەر  دەرهێنــەری  و  نووســەر  و  توێــژەر 
دراماتــورگ  ئەركــی  دەڵێــت:  لیــچ،  دراماتــورگ رۆبێــرت  ئەركــی  دەڵێــت:  لیــچ،  رۆبێــرت 
ئەوەیــە شــانۆنامەكە بــە باشــی بــۆ نمایشــكردن ئەوەیــە شــانۆنامەكە بــە باشــی بــۆ نمایشــكردن 
پیشــەمەند  دراماتورگــی  بۆیــە  بــکات،  پیشــەمەند ئامــادە  دراماتورگــی  بۆیــە  بــکات،  ئامــادە 
ــی  ــی شــانۆدا خاوەن ــژوو و ڕێبازەكان ــە مێ ــت ل ــی دەبێ ــی شــانۆدا خاوەن ــژوو و ڕێبازەكان ــە مێ ــت ل دەبێ
شــارەزاییەكی دەوڵەمەنــد بێــت، نــەك تەنیــا لە ڕووە شــارەزاییەكی دەوڵەمەنــد بێــت، نــەك تەنیــا لە ڕووە 
ئەدەبییەكەیــەوە، كــە مێــژووی قۆناغەكانــی شــانۆ و ئەدەبییەكەیــەوە، كــە مێــژووی قۆناغەكانــی شــانۆ و 
قوتابخانــە و ڕێبــازە ئەدەبییەكانــی شــانۆ، هــەر لــە قوتابخانــە و ڕێبــازە ئەدەبییەكانــی شــانۆ، هــەر لــە 
كالســیكەوە تاكــوو پۆســت مۆدێرنیــزم دەگرێتــەوە، كالســیكەوە تاكــوو پۆســت مۆدێرنیــزم دەگرێتــەوە، 
بگــرە دەبێــت شــارەزاییەكی تەواوی دەربــارەی ڕێباز بگــرە دەبێــت شــارەزاییەكی تەواوی دەربــارەی ڕێباز 
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و فــۆرم و ســتایلە جیاجیاكانــی هونــەری نمایشــیش و فــۆرم و ســتایلە جیاجیاكانــی هونــەری نمایشــیش 
هەبێــت، ئەمــە جگــە لــە شــارەزاییەكی گشــتی هەبێــت، ئەمــە جگــە لــە شــارەزاییەكی گشــتی 
ســەبارەت بــە كاری تەكنیكــی و كردەیــی شــانۆیش، ســەبارەت بــە كاری تەكنیكــی و كردەیــی شــانۆیش، 
ئەوجــا لــە ڕووی سۆســیۆلۆجیاوەش، دراماتــورگ ئەوجــا لــە ڕووی سۆســیۆلۆجیاوەش، دراماتــورگ 
ــارەی  ــارەی دەبێــت شــارەزاییەكی سۆســیۆلۆجیانەی دەرب دەبێــت شــارەزاییەكی سۆســیۆلۆجیانەی دەرب
بینەرانــی شــانۆ هەبێــت، ئەمــەش بــە پلــەی یەكــەم بینەرانــی شــانۆ هەبێــت، ئەمــەش بــە پلــەی یەكــەم 
زمانــی ســەردەمەكەی خــۆی دەگرێتــەوە، هەروەهــا زمانــی ســەردەمەكەی خــۆی دەگرێتــەوە، هەروەهــا 
و  نمایــش  لــە  بینــەر  بەشــداریكردنی  و ئەنــدازەی  نمایــش  لــە  بینــەر  بەشــداریكردنی  ئەنــدازەی 
ــە ســەر مێشــك و هەســت و  ــەوەی نمایــش ل ــە ســەر مێشــك و هەســت و كاردان ــەوەی نمایــش ل كاردان

ــەوە. ــش دەگرێت ــی بینەری ــەوە.دەروون ــش دەگرێت ــی بینەری دەروون
هەر لە ســۆنگەی ئەم بۆچوونە سۆســیۆلۆجییەوە، هەر لە ســۆنگەی ئەم بۆچوونە سۆســیۆلۆجییەوە، 
ــنەر«  ــال بێس ــی »دانی ــواری دراماتورگ ــژەری ب ــنەر« توێ ــال بێس ــی »دانی ــواری دراماتورگ ــژەری ب توێ

دراماتورگــی لــە چــوار مەیدانــدا پۆلێــن دەكات:دراماتورگــی لــە چــوار مەیدانــدا پۆلێــن دەكات:
جــۆرە  ئــەم  جــۆرە   ئــەم  دوکیۆمێنتــی:  دراماتورگــی  دوکیۆمێنتــی:(  دراماتورگــی   )11((
دراماتورگــە كار لەســەر هەمــوو ئــەو دوکیۆمێنــت و دراماتورگــە كار لەســەر هەمــوو ئــەو دوکیۆمێنــت و 
ــان بــە شــانۆییەكەوە  ــە دەكات كــە پێوەندی ــان بــە شــانۆییەكەوە بەڵگان ــە دەكات كــە پێوەندی بەڵگان
هەیــە، هــاوكات ڕایــان لــە ســەر دەردەبڕێــت و ڕۆڵ هەیــە، هــاوكات ڕایــان لــە ســەر دەردەبڕێــت و ڕۆڵ 

ــەوە. ــان ســاغ دەكات ــەوە.و بایەخی ــان ســاغ دەكات و بایەخی
))22( دراماتورگــی ئامادەكــەر، یــان گونجێنــەر:( دراماتورگــی ئامادەكــەر، یــان گونجێنــەر:  
ــەڵ  ــتەكان لەگ ــوو كەرەس ــرەدا هەم ــورگ لێ ــەڵ درامات ــتەكان لەگ ــوو كەرەس ــرەدا هەم ــورگ لێ درامات
یەكتــردا دەگونجێنێــت و لــە چوارچێوەیەكــی درامی یەكتــردا دەگونجێنێــت و لــە چوارچێوەیەكــی درامی 

ــان دەڕێژێتــەوە. ــاردا دای ــان دەڕێژێتــەوە.لەب ــاردا دای لەب
))33( دراماتورگــی بینــەر:( دراماتورگــی بینــەر: ئــەم دراماتورگــە قۆنــاغ  ئــەم دراماتورگــە قۆنــاغ 
ــەكان، كار  ــە قۆناغــی پرۆڤــە و مەشــق و ڕاهێنان ــەكان، كار ب ــە قۆناغــی پرۆڤــە و مەشــق و ڕاهێنان ب
ــە  ــۆ نموون ــەران دەكات، ب ــەوەی بین ــە لەســەر كاردان ــۆ نموون ــەران دەكات، ب ــەوەی بین لەســەر كاردان
لــە  گرووپێــك  قۆناغێكــدا  چەنــد  لــە  لــە دەكرێــت  گرووپێــك  قۆناغێكــدا  چەنــد  لــە  دەكرێــت 
ــكات،  ــت ب ــەكان بانگێش ــاو ڕاهێنان ــۆ ن ــەران ب ــكات، بین ــت ب ــەكان بانگێش ــاو ڕاهێنان ــۆ ن ــەران ب بین
ــە نمایشــكردنی شــانۆنامەكە  ــە نمایشــكردنی شــانۆنامەكە تاكــوو بزانێــت بــەر ل تاكــوو بزانێــت بــەر ل

ــت! ــۆن دەبێ ــان چ ــت!كاردانەوەی ــۆن دەبێ ــان چ كاردانەوەی
))44( دراماتورگــی نووســەر:( دراماتورگــی نووســەر: ئــەم دراماتورگــە هــەر  ئــەم دراماتورگــە هــەر 
خــۆی نووســەری شــانۆنامەكەیە، كەســێكە كــە خــۆی نووســەری شــانۆنامەكەیە، كەســێكە كــە 
نایەوێــت شــانۆنامەكەی بــە شــێوەیەكی دابــڕاو لــە نایەوێــت شــانۆنامەكەی بــە شــێوەیەكی دابــڕاو لــە 
  theatricalitytheatricality - پرۆســەی شانۆاندن )التمسرح - پرۆســەی شانۆاندن )التمسرح
ــی شــانۆنامەكەی بنووســرێت،  ــردن، دەق ــی شــانۆنامەكەی بنووســرێت، و پرۆڤەك ــردن، دەق و پرۆڤەك

پرۆڤەكــردن،  و  مەشــق  پرۆســەی  پرۆڤەكــردن، شانبەشــانی  و  مەشــق  پرۆســەی  شانبەشــانی 
ــت. ــش دەگونجێنێ ــۆ نمای ــت.تێكســتی شــانۆنامەكە ب ــش دەگونجێنێ ــۆ نمای تێكســتی شــانۆنامەكە ب

بێگومــان لەگــەڵ گەشــەی شــانۆی هاوچــەرخ بێگومــان لەگــەڵ گەشــەی شــانۆی هاوچــەرخ 
و شــانۆی پــاش مۆدێرنیزمــدا: چەنــدان جــۆری و شــانۆی پــاش مۆدێرنیزمــدا: چەنــدان جــۆری 
ــی  ــە: دراماتورگ ــاراوە، لەوان ــە ئ ــی هاتن ــی دراماتورگ ــە: دراماتورگ ــاراوە، لەوان ــە ئ ــی هاتن دراماتورگ
ــە كار لەســەر  ــك ك ــە دراماتورگێ ــە كار لەســەر ســینۆگرافیا، وات ــك ك ــە دراماتورگێ ســینۆگرافیا، وات
هەروەهــا  دەكات،  هێماكانــی  و  هەروەهــا ســینۆگرافیا  دەكات،  هێماكانــی  و  ســینۆگرافیا 
دراماتۆرگــی ڕووناكــی، كــە كار لــە ســەر پێگــە دراماتۆرگــی ڕووناكــی، كــە كار لــە ســەر پێگــە 
و ڕۆڵــی تیشــك دەكات، بــە هەمــان شــێوەیش و ڕۆڵــی تیشــك دەكات، بــە هەمــان شــێوەیش 
ــەم ســااڵنەی  ــان ل ــە ئەمی ــك، ك ــی موزی ــەم ســااڵنەی دراماتورگ ــان ل ــە ئەمی ــك، ك ــی موزی دراماتورگ
پۆســت  بەرهەمــی  لــە  بەتایبەتــی  پۆســت دواییــدا،  بەرهەمــی  لــە  بەتایبەتــی  دواییــدا، 
مۆدێرنیســتەكانی وەك ڕۆبێــرت ولســۆن دەبینرێــت. مۆدێرنیســتەكانی وەك ڕۆبێــرت ولســۆن دەبینرێــت. 
لەگــەڵ  كارەكانــی  زۆربــەی  ولســۆن  لەگــەڵ ڕوبێــرت  كارەكانــی  زۆربــەی  ولســۆن  ڕوبێــرت 
كــە  دەکات،  گالس  فیلیــپ  درامــی  كــە موزیكزانــی  دەکات،  گالس  فیلیــپ  درامــی  موزیكزانــی 

داهێنەرێكــی گــەورەی ئــەم بوارەیــە.داهێنەرێكــی گــەورەی ئــەم بوارەیــە.
ــورگ  ــی درامات ــت و ئەركەكان ــك بێ ــەر چۆنێ ــورگ  ه ــی درامات ــت و ئەركەكان ــك بێ ــەر چۆنێ  ه
چەنــد جیــاواز بــن، بەاڵم لە ســەرووی هەموویانەوە، چەنــد جیــاواز بــن، بەاڵم لە ســەرووی هەموویانەوە، 
شــیكردنەوەی  دەڵێــت:  پاڤیــس  شــیكردنەوەی هەروەكــوو  دەڵێــت:  پاڤیــس  هەروەكــوو 
دراماتورگییانەیــە، بــە مەبەســتی ئــەوەی دەقــی دراماتورگییانەیــە، بــە مەبەســتی ئــەوەی دەقــی 
شــانۆنامەكە بــۆ نوانــدن و نمایشــكردن ڕەوان بێــت.شــانۆنامەكە بــۆ نوانــدن و نمایشــكردن ڕەوان بێــت.
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