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پوختهی
منداڵ بوونهوهرێكی داهێنهرهو لهناو شانۆشدا دهتوانێت زیاتر داهێنهرانهتر بڕوانێت و فێر ببێت ،شانۆ بهیههکێک لههونههره مهزنههکانی مێهژووی شارسهنانیهتی
مرۆڤ دادهنرێ ،شانۆ مندااڵنیش ههر له سهرهتای سهر ههڵدانیهوه ،تا ئهم سهردهمه دهبینین بهدرێژایی ئهو مێهژووه توانیویههتی خزمههتێکی مههزن پێشهکهش
به مندااڵن و مرۆڤایهتی بکا له رێگای ئامانجهكانی دهق و بندێڕهكانی دهقهوه ،ئهوهش بههۆی ئهوهی هونهری شانۆ جگه لهنواندن بایهخ بهکۆمههڵێک ڕهگههز و
بابهتی ههمهجۆرتری وهکو( :دهق ،مۆسیقا ،ڕووناکی ،ڕووداو ،کات ،شوێن ،ئیکسیسوار ،ماکیاژ ،دیکۆر ،دیالۆگ )٠٠،دهدات ٠لهههمان کاتیشدا هههڵگری خههم
و پهژارهو ههموو ههست و نهسنهکانی منداڵهه و هههر لهسهرهتاشههوه بهۆ خزمههتی مهرۆڤ و هوشهیارکردنهوه و فێركهردن و بهرزکردنههوهی ئاسهنی دنیهابینی و
تێگهیشننی منداڵ و مرۆڤایهتی هاتۆتهه کایههوه ،هههر بۆیهه دهقهی شهانۆیی و گرنگهی دهق لهگههڵ گهشهکردنیشهیدا توانیویههتی بچێنهه نێهو زۆربههی ڕهههنهد و
کهلێنهکانی ژیانی مرۆڤهوه و سوودیان لێ وهربگرێت و بیانکات بهکهرهسهیهکی گرنگ ،لهوانهش وهکو( :باوهڕبههخۆبوون ،فێركهردن ،كهاری داهێنههری ،الیههنی
پهروهردهیی ،ئایین ،بابهته کۆمهاڵیهتیهکان ،سیاسهت ،مێژوو ،دڵداری ،نیشنامنپهروهری ،گاڵنهجاڕی  )٠٠،بێگومان ،ههموو ئهمانههش بوونههتە ههۆی هانهدان و
ڕێنوێنی کردنی منداڵ و گهلێک جۆری لێکۆڵینهوه و قسهکردن لهسهر تهکنیک و ناوهرۆکی شانۆ و دهقهكانی شانۆ لهالیهن ڕهخنهگرانهوه ٠لهو چوارچێوهیهشهدا
و بهمهبهسنی زیاتر ئاوڕدانهوه له ڕۆڵ و گرنگی دهقی شانۆی کوردی بهپێویسنامنزانی ئاوڕ له شانۆی مندااڵن بدرێنهوه له ههرێمی كوردسهناندا و گرنگهی دهقهی
شانۆیی له پهروهردهكردنی مندااڵندا ،له ههرێمی كوردسناندا.
كلیله وشه :ئاماژه ،پهروهرده ،دهق ،شانۆ ،منداڵ.

 -1پێشەكی
چوارچێوەی میتۆدی توێژینەوە
یەکەم /كێشەی توێژینەوە :گرنگرتین ههنگاوی ئهنجامدانی توێژینهوهی زانسنی ،دیاریكردنو ههڵبژاردنی كێشهیه ،چونكه
پرۆسهی دۆزینهوهو رادهی پهیربدنی توێژهره به گرنگی ئهو بابهته كه دهبێنه پاڵنهری ئهنجامدانی توێژینهوهكهو بهبێ ئهو
ههنگاوهش ،توێژینهوهیهكی دروستو كامڵ ،بهرههمناهێرنێت( ،الطايئ ،واخرون ،2007 ،ص.)16-15
كێشەی توێژینەوە گواسننهوهو گۆڕینی بابهتێكی گشنییه بۆ پرسیار یان بۆ كێشهیهك كه شیاوی توێژینهوه بێت .سهرباری ئهههوهی كههه
دیاریكردنی كێشه ،زۆر الیهنی دیكهی توێژینهوهكه دیاریدهكات ،وهك جۆری توێژینهوه ،مینۆد و پالنی توێژینهوهكه و ئامڕازهكانی و
تادهگاته جۆری ئهو داتاو زانیاریانهی پێویسنه لهسهر توێژهر بهدهسنیانبهێنێت.
ههڵبژاردنی بابهتی ئهم توێژینهوهیهش ،له ههسنكردن به كێشهیهك سهرچاوهی گرتووه كه له ههرێمی كوردسههناندا ههیههه ،ئهههویش
گرنگی دهقی شانۆیی له پهروهردهكردنی مندااڵندا و چۆنیهتی ئهو گرنگییه دیاری دهكرێت.
 -1ئایا دهقی شانۆیی چ گرنگییهكی ههیه له پهروهردهی مندااڵن؟
 -2ئايا دهكرێت له رێگهى شانۆى مندااڵنهوه بنهماكاىن پهروهردهى لهالى منداڵ گهشه پێبدهين؟
 -3ئایا دهقی شانۆیی مندااڵن چ رۆڵێك دهبینێ لهپرۆسهی پهروهردهدا ؟
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دووەم /ئامانجی توێژینەوە:ههموو توێژینهوهیهكی زانسنی چهند ئامانجێكی تایبهتی خۆی ههیه كه توێژهر ههوڵی هێنانهدییان
دهدات ،ئیرت ئهو ههوڵه ،كۆكردنهوهی زانیاری ،یان چارهسهری كێشهگهلێكو گهیشنت به راسنیو زانیاری نوێ ،یاخود گۆڕینو
ههمواركردنی ههڵویسنێك بێت( .كاللده واخرون.)19 :1997 ،
وێڕای ئهوهی ،ئامانجی توێژینهوهكه ،رهنگدانهوهی رادهی ئهههو خسننهسهههرهیه كههه تههوێژهر بههۆ چارهسهههری زانسههنیی سهههملێرناو بههۆ
كێشهی توێژینهوهكه دهیخاتهڕو .بهوپێیهش ،ئامانجهكهی ئهوهیه كه به جۆرێك له جۆرهكان بهشداری بكات له چارهسهركردنیدا .
لهئهنجامدانی ئهم توێژینهوهیهدا ،توێژهر ،چهند ئامانجێكی ههیه:
 -1زانینی گرنگی دهقی شانۆیی لەسەر پهروهردهكردنی مندااڵن ههموو ئهو گرنگییانهی كه بهشێوهیهكی بونیادنهرانه رۆڵ دهبنین لهو
پرۆسهیهدا.
 -2دیاریكردنی جۆری كاریگهری و بهرپرسیارێنی پهروهردهو فێربوون و خۆشهویسنی نیشنامن الی مندااڵن.
 -3دیاریكردنی ئهو بهربهسنانهی كه له رووی پهرورهدهییهوه دێنه رێگهی نووسینی دهقی شانۆی مندااڵن و شانۆكاری مندااڵن.
 -4زانینی ڕۆڵی ئاماژه پهروهردهییهكان له نێو دهقی شانۆیی.
 -5ئایا دهبێت دهقه شانۆییهكانی منداڵ چۆن دابڕێژرێن ؟
 -6ئایا ئاماژه پهروهردهییهكان تهنها له دهقی نورساودا بهدی دهكرێن؟
 -7ئایا دهقی شانۆیی چی الیهنێكی هزری منداڵ گهشه پێدهدات؟
سێیهم /بایهخی توێژینهوه:
 -1كهمی ئهم بابهته ههسنیار و گرنگهو بوونی بهشێوهیهكی زانسنی و سهملێرناو نییه یاخود زۆر كهمه.
 -2گرنگیدان بهو بهرههمانهی كه كههار لههه پهههروهردهی منههداڵ دهكههات چ چونكههه ههههركاتێك باسههی دونیههای منههداڵن بكریێههت ناكرێههت
پهروهرده ،خۆشهویسنی ،فێربوون ،منامنه ،لهشانۆی مندااڵن جیابكهینهوه.
 -3دهبێنه بنهمایهكی زانسنی بۆ توێژینهوهكانی داهاتوو و دهبێهنه دهروازهیهكی سهههرهتاو پێویسههت  ،ههههروهها ئاسههتو رادهی ئهههو
ماف و ژینگهیهی ئێسنای كاری دهقی شانۆیی و شانۆكاران دهخاتهڕوو.
چوارهم  /میتۆدی توێژینەوە
مینۆدی توێژینەوەكە مینۆدی (وەسفی و پەیوەندی)ە ،چونكە لەگەڵ ئامانجى توێژینەوەكە دەگونجێت ،كە تیایدا روپێوى دەكرێت
و ناوەرۆك و ئاماژه پهروهدهییهكان له دهقی شانۆی مندااڵندا ئاشكرا دەكات دواتر رۆڵی ئەو بەرنامه و ئاماژانه ئاشكرا دەكات كه لە
دهقی شانۆیی لەالى مندااڵندان .
پێنجهم  /توێژینهوهكانی پێشوو
 -1توێژینهوهی (جوان بههادین عه لی) ڕۆڵى بەرنامە تەلەفزیۆنیەكاىن مندااڵن لە دروسنكردىن ڕەف نههارى تونههدوتیژیى الى منههدااڵىن
كورد ،زانكۆی سلێامنی.2020 ،
 -2توێژینهوه ی (شوق عباده أحمد النكالوي) ،القيم الرتبوية يف مرسح الطفل مرسحية بائعة الكربيت منو ،قسم العمم األساسية
كمية الرتبية لطفولة املبكرة  -جامعة مطروح.2020،
 -3توێژینهوهی (فاروق سلطاين جامعة محمد بوضياف( املسيلة )هدى بليل جامعة محمد البشري اإلبراهيمي( برج بوعريريج ،دور
مرسح الطفل يف تحقي الكفاءة النعلمة والرثوة يف ظههل منههاهج مقارنههة الكفههاءات ،مرسههحية" الحههوا الخمه "يف مرحلههة
الرتبية النحضريية أمنوذجا .2018
 -4توێژینهوهی (بلقي عيل رشين الدوسيك) الدااللت الرتبوية والفنية يف نصوص مرسح الطفل مرسههحية الحكههواو امنوذجهها ،
كلية الفنون الجميلة  /جامعة صالح الدين  /اربيل.2018 ،
 -5توێژینهوه ی (سحر فاضل عبد اأملري) األبعاد الفكرية والرتبوية يف نصوص مرسح الطفههل العههرا ،جامعههة بابههل كليههة الفنههون
الجميلة ،قسم الفنون املرسحية. 2017 ،
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 -2چوارچیوهی تیۆری توێژینهوه
یەکەم :ئاماژە
ئاماژە :واتا ئەو مەبەست و الیەنە بیرناوە ،یاخو نەبیرناوەی كە لەناو دەقههدا بههوونی دەبێههت لە ڕێگههای دیههالۆگ و جههوڵەوە ئەمەش
بەشێوەیەكی ڕاسنەوخۆ و ناڕاسههنەوخۆوە دەبێههت یههاخو زۆر جههار لەبههن دێههری دیالۆگەكههان ئاماژەكههان سههەر دەردەكەن .يههان تيشههك
خسننەسەر بابەتێكی دیاریكراوە كە لەناو شانۆی مندااڵندا بە هەمیشەیی لەناو دیالۆگ و جوڵەكان بوونی هەیە و وەكو خۆر تیشكی
پەروەردەیی باڵودەكاتەوە.
جوڵە  :لە شانۆدا لێکدانەوەی بیرناوه بۆ ڕووداوە دراماتیکییە جیاوازەکان لە شانۆگەرییەکەدا ،بەبێ پەنابردن بۆ دیالۆگ ،هەروەههها
باری دەروونی کاراکنەرەکان و هەڵوێسنەکانیان بەرامبەر بەیەکرت ئاشکرا دەکات و تیشک دەخاتە سەر پیشەیی دەرهێنەرەکە ،تا ئەو
ڕادەیەی کە ئەو پیشەگەریە خزمەت بە ناوەڕۆک دەکات و دەبێنە فاكنەری تێگەیشننی ئاماژەیی جوڵە و تێگەیشنت.
له کێشانی جوڵەی شانۆییدا دوو مۆتیڤ هەیە:
مۆتیڤة کانی جوڵەی شانۆیی:
 : 1خودی (جوڵە گوزارشت لە دڵەڕاوکێ و خۆشەویسنی و بارە دەروونییەكان و هند دەکات).
 : 2هونەرییە یان تەکنیکی (وەک پێویسنی چۆڵکردنی شوێن ،چڕکردنەوەی کاراکنەرێک ،ڕاکێشانی جوڵەی گرووپ و ئەوانهی تههر) بههۆ
ئەوەی ئاسایی و رسوشنی بێت و سەرنجی بینەری بۆ ئەوە ڕانەکێشێت کە ئێسنا ئەکنەرەکان لە هەوڵی ئەوەدان جههوڵەیەک دروسههت
بکەن و بینەر هەست بكات ئەو جوڵەیە بە ئەنقەست دروسنكراوە ،چونكە ئاماژە جوڵەییەكان هۆكاری سەركەوتنی دەق و منههایش و
ئەكنەرن ،هەروەها دیالۆگێکی شانۆیی با ش و پڕ لە مۆتیڤ وا لە دەرهێنەر دەکههات کە جههوڵەیەکی شههانۆیی بههاش بههۆ کاراکنەرەکههانی
شانۆگەرییەکە پەرە پێبدات.
جگە لەوەی چەندین جوڵەی ئاماژەیی هەیە دەرهێنەر داوادەكات بۆ سوودی دەق و منایش و دڵخۆشی مندااڵن ،چونكە ئاماژەكانی
جوڵە لە شانۆی مندااڵن زۆر جار تەنگی زیاترە لە دیالۆگ یان پەروەردەكردنی ڕاسنەوخۆ.
جوڵە و ئاماژەی هێلەكانی سەر ستەیج – تەختەی شانۆ( :ئەلیاس ،2005 ،ل)60
أ -جوڵەی ئاسایی جیاوازی هەیە لەنێوان جوڵەکانی ئەکنەر لەسەر شانۆ ،هەروەها جوڵەی ئاسۆیی جیاوازە لە جوڵەی سنوونی یان
الری لێرەدا هەوڵ دەدەین ئاماژە ب ە تێبینییەکانی ئەم جوڵە و هەسههت و سههۆزانە بههدەین کە کههاریگەری لەسههەر بیههنەر و هههزر
هەیە.
ب -هێڵە ئاسۆییەکان :هەسنی ئاسوودەیی دروست دەکەن ،ئارامی ،ڕەهەند و هێمنی دەبەخشن ،هەروەها سەقامگیری ،کههێش و
تاکڕەوی ،دڵنیایی و سەركەوتن و هەسنی بەرپرسیاریەتی دەبەخشنە بینەر....هند.
ت -هێڵە سنوونییەکان :گوزارشت لە بەرزی ،گەورەیی ،شکۆ ،شاهانە یان ئەو کاریگەرییە زاڵەی کە خۆی بە تونههدی دەسههەپێنێت،
هەروەها گوزارشت لە ساردی و رەنگە ڕۆحی و ئاسامنییەکان دەکات جگە لە دڵ فراوانی و بەهێزی.
ث -هێڵە الرەکان :گوزارشت لە مانای جوڵەی نادروسنە ،دەسنکرد ،زیندوو ،خەمههۆکی یههان نائاسههایی ،بێههزاری ،تههوڕەیی ،نههاكۆكی،
شەڕانگێزی ،دەروونی خراپ.
ح -هێڵە چەماوەکان :دەربڕینی باشی ،ئاشنایی ،سۆز ،فەزڵ ،جدی ،هههاوڕێیەتی ،هاوكههاری ،بەخشههندەیی بەردەوام بههوونی ژیههان
جگە لە هەسنی نەرمی و ئاسوودەیی ،هەموو ئەم جوڵە و ئاماژانەش كاریگەری دەروونی دەبێههت لەسههەر بیههنەر و لە هەمههان
كاتیشدا ئاماژە جوڵەییەكان هۆكاری ئاماژەی پەروەردەیی سەركەوتنی دەق و منایشن.
ئاماژە پەروەردەییەكان لە بنیاتنانی دەقی شانۆیی مندااڵندا:
شانۆی مندااڵن شێوازێکە لە شێوازە هونەرییەکان کە چەندین وەسف و ئەرک و کار و هۆکار و کاریگەری لە ئاڕاسنەکردنی
منداڵەکە هەڵدەگرێت لەسەر ئەم بنەمایە دەبێت لێی تێبگەین ،مامەڵەی لەگەڵ بکەین و گرنگی پێ بدەین"
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 منداڵ پشت بە کۆمەڵێک مانای دەربڕین دەبەسههنێت کە بیسههنت و بینههین و دەروونناسههی تێیههدا بەشههدارن و تەنیهها پشههت بە زمههانیقسەکراو نابەسنێت ،ب ەاڵم گشنگیریی ڕەوانبێژی لەم فرەزمانییە بە تایبەمتەندییە جۆراوجۆرە دەربڕینەکانی خههۆی وەردەگرێههت و
مامەڵە لەگەڵ نیشانەکان دەکات.
 شانۆ گرنگییەکی زۆری هەیە لە پنەوکردن و بەهێزکردنی کەسههایەتیی منههداڵ و بەدیهێنههانی مەیههل و پێداویسههنییە دەروونییەکهانی وچارەسەرکردنی گرفنە دەسنبەجێیەکانی و وێنەکێشانی وێنەیەکی ئایندەی پەمەیی پاڵی پێوە دەنێت کە لەگەڵ ژیاندا تههێکەڵ بێههت و
تێیدا نوقم بێت و هههانی دەدات کە ژیههان و گەشههەی خههۆش بوێههت و لەدەوروبەری خههۆی نەخههولێنەوە و لەسههەر خههۆی بچههووک
نەكههاتەوە و لەو ڕوانههگەیەوە کە پێناسههەی وێههنە و پێکهههاتەی شههانۆی منههدااڵن دێههنە بههوون ،منههداڵیش گەشههە و منهها و ئامههاژە
پەروەردەییەكان لەناو دەقی شانۆییدا لەسههەر زاری دیههالۆگی كارەكنەرەكههانەوە زووتههر وەردەگرێههت و زیههاتری كههاریگەری دەبێههت،
چونكە كردەی دراما و جوڵەش بەهەمان شێوە كاریگەرییەكی ئەرێنی زیاتری دەبێههت لە دیههالۆگ هەر بههۆیە گرنگیههان بە پێكهههاتە و
ناوەڕۆكی دەقدا و زیاتر وێنەی دڵخواز و پەروەردەیی یان پێگونجاوتر و زانسنی تر بوو بههۆ پەروەردەكردنههی منههداڵ بە شههێوەیەكی
گشنی ،هەروەها ئاماژە پەروەردەییەكان لە بنیاتنانی دەقی شانۆیی مندااڵندا بەشێوەیەكی ڕەنگ ئاسا ڕەنگ دەداتەوە لەناو دەق و
دیالۆگی كاراكنەرەكان و ئەدمۆنسفێری گشنی منایش)mawdoo3.com( .
دووهم :پهروهرده
پەروەردە :خۆی چەمکێکه لە ڕاسنیدا پرۆسەیەکی مرۆییە کە پەیوەندی بە بوونی بەردەوام بوونی مرۆڤەوە هەیە لەسەر رسوشههت
بەردەوامبههوونی ژیههان مههرۆڤ بە هەمههوو هەسههت و سههۆز و ویههژدان و واقیههو و خەون و هیواکههان و هەروەههها هەڵگرتنههی کل هنهور و
ئامانجەکانی کۆمەڵگا .بۆ بەردەوام بوونی كۆمەڵگا و ژیانێكی تەندروسنە مههرۆڤ هەر لە سههەرەتای لەدایههك بههوونییەوە دانەبههڕاوە لە
پەروەردە و فێركردن ،چونكە پەروەردە ئاسنی تاك دیاری دەكات لە كۆمەڵگادا و ژیان و پههێگەی دەگۆڕێهت ،پەروەردەی منههدااڵنیش
لەسەر بنەمای دروسنی ژیانەوە دێت بۆ بەڕێكردنی ژیانێكی باشرت.
سێیهم :شانۆی منداڵ
شانۆى مندااڵن لەڕووی پەروەردەیی و دەروونییەوە هۆكارێكی زۆر گرنگە بۆ گەیاندنی ئەو مەبەسنەی كە شانۆكە یههاخود نووسههەری
دەق یان دەرهێنەر یاخود ئەكنەر دەیەوێت ،چونكە شانۆ هۆكاری گواسننەوەی زانیاری و پەیامە بەشێوەیەكی ناڕاسنەوخۆ ،ئەمەش
وا لە منداڵی بینەر دەكات لەڕووی بیر و تێگەیشننی خۆیەوە خوێندنەوە بۆ چەنههد بههابەت و دیههالۆگ و جههووڵە بكههاتەوە كە هەمههوو
ئەمانە و كاریگەرییەكانی تری شانۆیی كاریگەری ئەرێنی دروست دەكەن لەسەر منداڵی بینەر ،چونكە شههانۆ بەشههێوەیەكی گشههنی بە
ئاماژە تایبەتیە پەروەردەییەكانیشیەوە هۆی پێگەیاندن فێر بوون و پەروەردەن هەر لەبەر ئەمەیە شانۆی مندااڵن چەندین هههونەر و
ئامانج لە خۆ دەگرێت و دەبێنە پەیژەیەكی زۆر گرینگ بۆ هزر و الیەنههی پەروەردەیههی و چانههدنی تههۆی خۆشەویسههنی و هاوكههاری و
منامنە و بەسەربردنی كاتی گونجاو ،بە سوود و چێژ بەخش ،ئەم نواندنە درامههاتیكیەی كە لە شههانۆی مندااڵنههدا دەبیرنێههت دەبێههنە
هۆی بزواندنی هەست و بیر و دەروونی منداڵ لەڕووی دەروونییەو ،هەر بۆیە شانۆی مندااڵن لە زۆربەی واڵتان و نەخۆشخانەكانی
دەروونی ئامرازی پەروەردەیی و گواسننەوەی پەیامی گرینگی ژیان و مرۆڤایەتین ،لەم ڕوانگەیەشەوە بۆمان دەردەكەوێت كە شانۆی
مندااڵن و دەقەكانی ئەم بوارە پڕە لە وێنە و جوڵە و ئاماژەی پەروەردەیی و كە لە كۆتاییدا ئەمانە دەبنە فههاكنەر و بههزوینەری نههاخی
بینەرەكان و بابەت و چیرۆك و ڕووداوەكا ن و كارتێكەرەكانی شانۆیی لەگەڵ ئەوانەی سەرەوەدا دەبنە هههۆی پێگەیانههدنی منههدااڵن و
ڕێگایەكی كراوە و نوێ و زانسنی ئاشنا دەكەن بە جیهانی مندااڵن)mawdoo3.com( .
شانۆی منداڵ :برینییە لەو شانۆ فرە ڕەهەندانەی كە هەموو كردە و بیرناوێكی دەبێ كاری لەسەر كرابێت و ڕەوشنبەرزی و بەهای
پەروەردەیی و ئاماژەیی پێگەیاندن و بەرزكردنەوەی ئاسنی تیابێ ،ئەم شانۆیە لەوەوە ناونراوە كە بۆ منداڵ منایش دەكرێت
لەسەرەتاوە تا كۆتایی قۆناغی مێرد منداڵ( .عاميزة) www.mahewar.org)2017( ،
" شانۆ هونەرێكی ك ۆنی مرۆڤایەتیە و مرۆڤ بۆ گەیاندنی مەبەست و پەیامەكانی هەست بەم جۆرە خۆ نواندنە و هونەرێكی ئههاڵۆزە
و هەر لەناو ئەم هونەرە چەندین بواری تری هههونەری خههزمەت بە سههەركەوتنی ئەم هههونەرە گههرینگە دەكەن هەربههۆیەش بە شههانۆ
دەڵێن دایكی هونەرەكان".
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" یەکههێکە لە گههرنگرتین لههقە شههان ۆییەکان کە ئامههانجی ئەوەیە منههدااڵن مێشههکیان پەرە پێبههدەن بە گههرتنەبەری ئەرکههی سههەرەکی لە
بەرزکردنەوەی بەها پەروەردەییەکان".
" شانۆییەکی مرۆییە لەسەر لێهاتوویی بۆ تازە پیگەیشنوان و مندااڵن کاری کۆمەاڵیەتی دیاریکراوی برینیە لە پەروەردە کردنی یاخود
بەرەو باشرت و بیرتیژتر و خۆ پێگەیاندن و خۆ گونجاندن لەگەڵ ژیان و كۆمەڵگادا".
" شانۆیەکی ئاراسنەکراوە بۆ مندااڵن لەتەمەنی شەش ساڵیەوە تاکو تەمەنی دوای  ١٢ساڵ".
"یەکیکە لە هونەرە گرنگەکان بە دریژایی سەردەمەکان ،بەڵکۆ بە نازنههاوی بههاوکی هەمههوو هونەرکههان دادەنریههتب بەههۆی گشههنگیری
کۆبونەوەی هەموو بابەتە هونەریەکانی لەسەر تەخنی شانۆ.
چوارهم :دەق
دەقی شانۆی نورساوێكە پڕە لەوێنە و چیرۆك و كاراكنەر و ڕەگەزەكانی تههر ،بەجۆرێههك نههوورساوە لەسههەر شههانۆ پێشههكەش بكرێههت،
بەیههارمەتی پێكهاتەكههانی تههری شههانۆ لەوانە ڕووداو،كههاراكنەر و دیههالۆگی نێوانیههان لە ڕێههگەی زنجیههرەیەك دیمەنههی جههۆراو جههۆر و
پێكەوەیی...پاشان ڕوونكردنەوەی مەبەست و ئامانج لەدەقدا( .مشعلة ،2018 ،ل)45
پێنجهم :دەقی شانۆیی
چیرۆك زادەی بیری مرۆڤەچڕووداوێكەچیان چەنههد ڕووداوێههكە و یههارمەتی بیرۆكەیەكههی سههەرەكی دەدات بۆگەشههننە ئامههانجچ لەڕێگههای
گێڕانەوەی نووسەر یا ن كاراكنەرەكانی ناو چیرۆكچ كە چیههرۆك خههۆی بەسههەرهات نیههیە دارێههژراوەچ كههار لەسههەر كههراوەچ بەشههێوەیەكی
زانسههنی وتایبەمتەنههدی خههۆی هەیە هەم لە پرەنسههیل و هەم لە داڕشههنتچ چههونكە بنەماكههانی زۆر جیههاوازەو لەگەڵ گێههڕانەوەی
بەسەرهاتێك یان ڕووداوێكی ئاساییچڕووداوێكی ئاسایی یههان بەسهەرهاتێكچ ئەگەر خههاوەنی گەاڵڵە و بیرۆكەیەكههی زۆر باشههیش بێههت
تۆكمە و داڕێژراو نییە و لە كەسایەتی و زەمەن و شوێن هەروەكو كورتە چیرۆكێك یان چیرۆكێكی زانسنی نابێتچ ئەگەر زۆریش لێك
چوون هەبێت بێگومان لەپرەنسیل و شێوەی داڕشننی جیاوازەچ هەر بۆیە كهورتە چیههرۆك زۆر جیههاوازی هەیە لەگەڵ بەسههەرهات و
حەكایەت چ گێرانەوەچهەرچەندە چیرۆكی باشیش دەبێت بگێردرێنەوە لەسەر سفرەوخوان و شوێنە گشنییەكان پەندئامێز و پڕ وێنە و
بەهرە بەخشین بێتچ بەتایبەت بۆ مندااڵن دەبێت زۆر پەندیاری و پێگەیەنەر بێتچ هەربۆیە كورتەچیرۆكچیان چیرۆك بەسهەرهات و
حەك ایەت نییە (حەكایەت باسكردن و گێرانەوەیەكی ئاساییە كەبەبێ گەاڵڵەو بەهیچ نەخشە و چوارچێوەیەك نەبەسرتاوەتەوە و زیاتر
پاڵی بەبەسەرهات و باسكردن و گێڕانەوە دەداتەوە( ).یونسیچ 2005چل .)10
بەر لەوەی با لەشیكردنەوەو فەلسەفەی دەق بكەین پێویسنە بە باشی دەق بخوێنینەوە (خوێندنەوەی یەكەمههی دەقەكەت گەلههێ
گرینگە) ئێمە جۆرەكانی دەق و ڕەگەزەكانی زۆر بەباشی بناسین و بزانین ،بۆ ئەوەی تواناو زانسنی و خوێندنەوەی بۆ بههابەتی دەق و
فەلسەفەی دەق زیاتر بێت  ،چونكە ئەگەر بێت و ئێمە جۆرەكانی دەق و شێوازەكانی نەزانههین بێگومههان نههاتوانین دەقێكههی منههدااڵن
لەڕووی بابەت و ناوەڕۆك و فەلسەفییەوە هەڵبژێرین ،تەواو پێنا و ڕەگەزەكانی با و رشۆڤە بكەین ...زانسههت وبههابەتی ژیههانیش
وایە تۆ ئەگەر بنەوێ ڕۆ بچینەنێو هەربابەتێكەوە دەبێت لەسەرەتاوە زانیههاری تەواو پەیههدا بههكەی و ئەوسهها هەنگههاو هەنگههاو بەرەو
ئامانجەكە هەنگاو دەنێیت كەواتە هەر لەسەرەتاوە بابزانین دەقههی شههانۆیی منههدااڵن و ئامههانجی فەلسههەفەی دەق چیههیە؟ هەروەههها
دەقی ئاسایی بۆ خۆی مەبەست و پەیامی چییە لە شانۆی مندااڵن و فەلسەفەكەی كەمەبەسنامن فەلسەفەی دەقی شانۆی مندااڵنە.
(جاف : 2008 ،ل)92
شهشهم :پێناسەی دەقی شانۆيى مندااڵن
دەقی شانۆیی مندااڵن ئەو نوورساوەیە كەلەچوارچێوەیەكی زانسنی دارێژراوە ،بەهاوكاری ڕەگەزەكههانی دەقههی شههانۆیی ،بابەتەكههانی
ڕەنگدانەوەی ژیان و فێركاری و هۆشیاری و پەروەردەیی ،سایكۆلۆژیاو فەلسەفەیە و نووسەری دەق هەموو ئەمانەلە چوارچێههوەی
گەاڵڵەو بیرۆكەو بابەتێكەوە بە شێوازی دیالۆگ پێشكەش بەمندااڵن دەكات( .جاف : 2008 ،ل)92
 -3دهق و ئامانجهكانی
یهكهم :دابهشبوونی دهق
 -1دەقی نووسەر :بێگومههان نووسههەر كاتێههك بەكۆمەڵێههك ئایههدیاو فەلسههەفەوە دەسههت بەنووسههینی چیرۆكێههك دەكههات و لەكۆتایهدا
دەیگەێنێنە لوتكە ب ەهۆی گری و ڕووداوەكانی ناو درامههاكەوە بەهاوكههاری كههاراكنەر و دیالۆگەكههانی ئەكنەرەكههان ،ڕووداوەكههان
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بەرەو پێشەوە دەچن و بنای دەقی درامییەكە خۆی پههنەو تههر نیشههان دەدات (بنیههادی درامههی واتهها جەسههنەیەكی درامههی تەواو)
(بەرزنجی : 2008 ،ل)20
هەر بۆیە لەكۆتایدا چیرۆك و ئامانجێكی باش دەگاتە بینەر و لە شانۆی مندااڵنیش تیشك زیاتر دەخەیههنە سههەر ئامههانجەكە ،كە
دەقەكە بەشێوەیەكی گشنی لەخزمەتی ئامانجەكە دایە دواتر الیەنەكانی تههر وەكههو فێركههاری و دەروونههی و فەلسههەفی ،خۆیههان
لەنێو دیاڵۆگەكان جێگیر دەكەن ،دەق بەشێوەیەك لەشێوەكان تەواو ئامادەدەبێت بههۆ ڕەخسههاندنی هەلههومەرجی پێگەیانههدنی
ویست و فەلسەفەی ئامادەكار مەبەست لەمەش بیرۆكەو ویسنەكانی نووسەرە (عثامن : 2012 ،ل.)23
 -2دەقی ئەكنەر :هەر كاتێك نووسەر دوای پێشكەشكردنی وتەكەی بەكۆمەڵگا و شانۆ كاران دەكات و دەگات ئەوسهها دەقههی ئەكههنەر
لەدایههك دەبێههت مەب ەسههت لەمەش ئەوەیە دوای ئەوە دێههت لەڕووی مانههاو فەلسههەفە و مەبەسههنەوە دەقەكە دەخههوێنێنەوە و
دەیەوێت لێی تێبگات بۆ ئەوە ی زیاتر بنوانێت وابەسنەی دەورەكەی یاخود ناسینی دەورەكەی بێت (شنێك نههیە نههاوی راسههنی و
واقو بێت لە شانۆ چونكە هونەر بەرهەمی خەیاڵە) ،بەاڵم ئەمە لە شانۆی مندااڵن پێویسنی زیههاتر بەڕاهێههنەر و دەرهێههنەرە بههۆ
ئەوەی مندااڵن ئەمە بكەن و تێ بگەن و بزانن چی لەسههەریان پێویسههنە بههۆ ناسههینی ڕۆڵەكەیههان و ئامههانجی دەقەكە ...لەبەرئەمە
دەقی ئەكنەر لەشانۆی مندااڵن منداڵ زۆر بەكەمی دەتوانێت بن دێههڕی دیاڵۆگەگهان بزانێههت و بخههوێنێنەوە ،هەر بههۆیە لەسههەر
دەرهێنەری مندااڵن پێویسنە لەم خاڵەدا ڕوون كردنەوەی تەواو بدات وەكو ئەوەی ئەكنەرێكی گەورەلەمەبەست و بن دێرەكههان
بگات...هەر بۆیەش مارك ئۆین دەڵێت(:شانۆی مندااڵن مەزنرتین داهێنانی سەدەی بیسنەمە ،چونكە ڕۆڵێكههی بههااڵ دەگێڕێههت لە
فێركردن و پەروەردە دا) كەواتە دەقی ئەكنەرئەكنەر هەڵدەسنێت بەتێگەیشنت وخوێندنەوەی خۆی بۆ دەقەكەو مانا شههاراوەكانی
و دیاڵۆگە مەبەست دارەكان،چونكە هیچ گومانی تێدانییە هەروەكو چۆن هەموو شانۆیەك دیمەنێكی ئامههاژەی كۆمیههدیای تیههایە
هەر ئەوهاش دیالۆگی مەبەسندار و پڕ نهێنی ئامێزی تێدایە ،بۆیە ئەكههنەر لێههرەدا هەڵدەسههنێ بەبیركههردنەوەو تێگەیشههنی خههۆی
لەدەقەكەی خۆی كەلەمێشكی وێنای دەكات چونكە ئەكنەر دەقەكە وەكو نووسەر نابینێت و خوێندنەوەی خودی خههۆی دەبێههت
لەسەر دەقەكە بەشێوەیەكی گشنی جیاوازتر ڕەنگە بڕوانێنە دیالۆگەكان یاخود بابەتەكە ،كۆی ڕووداوەكان،یهان كەسههایەتییەكانی
تر كە ڕۆڵی لەگەڵ دەگێڕن ،هەر بههۆیە تەواو خوێنههدنەوەیەكی تێههر و پههڕو تێگەیەشههننێكی تههر لەدایههك دەبێههت لەالی ئەكههنەری
پیشەمەند بێگومان هەموو ئەمانەش لەسەر ڕاهێنەر و دەرهێنەری زیرەكە كەبیكات بۆ مندااڵن چونكە ڕێژەی ئاسنی ڕۆشەنبیری
و تێگەیشننی منداڵ جیاوازە و دەبێت دەرهێنەر زۆر لێزانانە بەم كارە هەڵسێت و تەواو دەقههی ئەكههنەر الی منههدااڵنی ڕۆڵ بههین
ئاشنا بكات( .لەتیف : 1999 ،ل)83
 -3دەقی تەكنیك :مەبەست لەم دەقە هەموو ئەو ئاماژە و ویسههنانەی نووسههەر و دەرهێههنەر و ئەكههنەرە كەهەموویههان وا دەخههوازن
تەكنیك و الیەنی تەك نیك چۆن بەكار بێت و بهێرنێت واتە دەقی تەكنیك خوێندنەوەیەكی گشنی دەقەكەیە بۆ الیەنی تەكنیك كار
چونكە بە بێ گومان تەكنیك كار هەڵدەسنێت بەجێ بەجێكردنی كاری تەكنیكی شههانۆیی بەاڵم لەسههەرەتا ئههێمە ومتههان هەرسههێ
كەسایەتییە گرینگەكانی نووسەر و ئەكنەر و دەرهێنەر وا دەخهوازن بەاڵم لەهەنههدێك كههات داو لەواڵتههانی پێشههكەوتوو تەكنیههك
كاری تایبەت و پیشەمەند ئەم كارە دەكەن و گەاڵڵەی بیرۆكەكەش نووسەرەو هەندێك كههات تەكنیههك كههار و دەرهێههنەر ئەمەش
دەگۆڕن هەر بۆیە دەقی تەكنیكی تێگەیشننە لەنیشان دانی الیەنی خوازراو یاخود پێویسنی دەقههی نووسههەر ،چهونكە لەكۆتایههدا
زۆربەی ویسنەكانی نووسەر جێبەجێ دەكرێت لەسەر تەخنەی شانۆ ،بێگومان شانۆی مندااڵن زۆر زیاتر گرینگی بەم بۆچوونەی
دەقی تەكنیكی دەدات چونكە الیەنێكی زۆر گرینگی شانۆی مندااڵنەوەئەم تەكنیكییەش دەبێنە زیاتر پەیوەسههت بههوونی بیههنەری
منداڵ بەمنایشەوە لەشان ۆی مندااڵن...دەقی تەكنیكی دەبێنە فاكنەرێكی بەهێز بههۆ سههەركەوتنی منایشههی شههانۆی منههدااڵن ئەگەر
بەشههێوەیەكی تەندروسههت و زانسههنیانە و جههوان كههار لەسههەر ئەم تەكنیكیههیە بكرێههت چههونكە تەكنیكههی ڕوونههاكی و ڕەنههگ و
تەكنیكییەكانی تر زۆر گرینگن لەشانۆی منداڵ و الیەنههی دەروونههی منههدااڵن ئەوەتهها (جههل و بەرگ و موكیههاژ و دیكههۆر تهها دوایههی
ڕەنگەكانیش كاریگەری خۆیان لەسەر جەماوەر هەیە) (ئەلیا  : 2005 ،ل)28
 4ه دەقی بینەر یاخود وەرگر :كاتێك هەرچوار دەقەكە بەپێی ئەزموون و زانست دەگەنەیەك و دەكەوێنە سههەر تەخههنەی شههانۆ بیههنەر
لیك دانەوەو خوێندنەوەی خۆی دەبێت هەرلەیەكەم چركەساتی منایشەوە ...بەتایبەتی بینەری منههداڵ زۆر لێههزان و ڕخنەگههرانە
دەڕوانێنە هەموو الیەنەكانی منایش تەنانەت بینەری منداڵ هەست بەنواندنی درۆیههنە دەكههات لەسههەر تەخههنەی شههانۆ بیههنەری
منداڵ (پێویسنی بە قووڵ بوونەوە و ڕۆچون لە زانیاری و ئەزموون لە بەرجەسهنە كردنههی هههزر و دەروون و جههووڵە هەیە ،هەر
بۆیە شانۆی مندااڵن قورسرتین جۆری شههانۆ و منایشههە چونكەهەمههوو جههووڵەو دیههالۆگ و ڕوونههاكی و جههل و بەرگ ومۆسههیقاو
تەنانەت ڕۆڵبینینی خراپی ئەكنەریش هەست پێكراوە ئەگەر بەشێوەیەكی زۆر زانسنی و لەجێگای خۆی بەكار نەیەت ...هەربههۆیە
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زۆر جار مندااڵن وا ڕۆدەچنە ناو منایشەوە دەكەونە قسە بۆ منونە :ئەها رێههوییەكە هههات ...نەت خههوات ئاگههاداربە...درۆیە ...بههۆ
وادەكەی ...چەندین وشەی تر كە لە منایشی شانۆی مندااڵن گوێامن لێ دەبێت و گوێامن لێ بووە ،ئەمەش مانههای وایە دەقێكههی
نوێ بەڕوانینێكی تایبەت ترلەالی ب ینەری منداڵ هەیە هەر بۆیە دەڵههێن دەقههی لەدایههك بههووی بیههنەر ڕاسههرتین دەقە لەكۆتاییههدا
چونكە بینەر لەكۆتاییدا بەپێی ئەزموونی خۆی لەدەقەكەو فەلسههەفەكەی دەگههات ئەگەر نووسههەر و دەرهێنەرێكههی سههەركەوتوو
لەشانۆی مندااڵن كار لەسەر دەقێكی تۆكمە و گرینههگ بههكەن دەبێههت هەرسههێكیان لە ئامههانج و ئەنجامههدا زۆر لەیەك نزیههك بههن
لەڕووی تێگەیشنەوە لەسەر دەقەكە واتە نووسەر ئەگەر زۆر لێزانانە دەقەكە دابرێژێت هەمان تێگەیشنت الی خۆیی و دەرهێنەر
و تەنههانەت بیههنەر دەسههنەبەر دەكههات هەر بههۆیە ئەگەر نووسههەرێكی شههانۆی منههدااڵن تههوانی ئەمە بكههات بیگومههان نووسههەرێكی
سە ركەوتووە ،بێگومان ئەمە بۆ دەرهێنەریش لەشانۆی مندااڵن هەمان ڕێگاو چەشنە ...بەاڵم مەرج نییە دەقی ئەكههنەر و دەقههی
تەكنیك هەمان بیرو بۆچونی نووسەر یاخود دەرهێنەر یان بینەر بێت كەواتە دەقی بیههنەر دەقێكههی نەنههوورساوە و لەپههاش تەواو
بوونی منایش بەردەوام دەبێت و لەسەرەتای چركەساتی یەكەمی منایشەوە دەست پێدەكات( .قەرەداغی : 2011 ،ل)346
دووهم :ئامانجی دەقی شانۆی مندااڵن ()http://www.jaraq.net/
هەرچۆنێههک بێههت پشههکی سههەرەکی ،لە شههانۆی منههدااڵن بههرینیە لە بەرجەسههنەکردنی دەق بە زینههدووکردنەوەی کاراکنەرەکههان و
وێنەکێشانی ڕووداوەکان و کێشمەکێش و تیشک خسننە سەر ملمالنێ لە شوێن و کاتی گونجاودا ،بۆ ئەوەی چێژ و سوود هەبێههت و
منداڵ لەو پەنجەرە فراوانەوە سەیری دونیایەكی تر بكات و ئاشنا بێت بە چەندین بیرۆكە و بابەتی تازە.
ئامانجی دەقی شانۆی مندااڵن :بەهۆی ئەوەی شانۆ هۆكارێكی زۆر باشە بۆ كاریگەر كردنی منههدااڵن لەسههەر بابەتێههك و ڕاسههنەوخۆ
شانۆ كاریگەری دادەنێت ،چونكە منداڵ كردار دەبینێت و جووڵەو وێنەی سەرنج ڕاكێش زیاتر منههداڵ پەلكههێش دەكەن بههۆ گههاریگەر
بوونی زیاتر ،هەر بۆیە ئەم كاریگەرییە دەبێنە هەوێنی ئامانج و ئامههانج لە دەقههی شههانۆیی منههدااڵن گههۆش كههردن و پەروەردەكههردی
منداڵی زیههرەك و پێگەیشنوو،تێگەیشههنووە ،جههگە لەفێركههردن و الیەنههی پەروەردەی و سههایكۆڵۆژی و بڕیههاردان و كههاری بەكههۆمەڵ و
هاوكاری و پێكەوە ژیان و هۆشیاری گشنی...هند.
ئەمانە هەموو ئامانجی دەقی شانۆییە لەمنایشێكی شانۆیی دا لەبەر ئەوەی چههااڵكی و سههەماو جههوڵە و مۆسهیقا و ڕوونههاكی هەمههوو
بەیەكەوە كار دەكەن بۆ خزمەتی پەروەردەی وپێگەیاندنی گشنی ...ئامههانج ئاسههانرت دێههنە بەرهەم بەهههۆی ئەوانەی سههەرەوە چههونكە
هەموو ئەوانە منداڵ ئارەزووی دەكەن و بەدڵنیایشەوە ئەمانەو بابەتی سەرنج ڕاكێش و ڕووحی ئاشنەوایی و نیشنیامن وپەروەردەی
سۆز و بەزەیی و نەچاندنی رق و قین هەمووی دەبێنە هۆی سەركەوتنی ئامانجی دەق هەر بۆیە (ناتالیا ساتز) دەڵێت( :مەبەسههت لە
شانۆی مندااڵن ئەوەنییە كۆمەڵێك دروسههت بكەیههن و بەسههەر تەخههنەی شههانۆدا بههێن و بچههن بەڵكههو پێگەیانههدنی ڕۆڵەی بیههر ڕوون و
خەباتكارە بۆ نیشنیامن و هەوڵدان بۆ ئاوەدان كردنەوە) .
ئامانج لەدەقی شانۆییدا بەتایبەت دەقی شانۆی مندااڵن ئامادەكاری منداڵە تا لە ئایندە واڵت بەڕێههوە ببههات و بنوانێههت خەڵكههی پههێ
بگەیەنێت و كاربەرێكاری واڵت و هاواڵتی بێت ئەمە ئامانجی دەقی شانۆی مندااڵنە جگە لەوانەش ئامانج لە دەقی شههانۆی منههدااڵن
فێر كردنی كاری باش و چااڵكییە ،یاخود نەكردنی درۆ و كههاری خههراپە واتە بەشههێوەیەكی گشههنی دەق و بیههرۆكەو فەلسههەفەی دەقههی
شانۆی مندااڵن پێگەیاندنی منداڵی تەندروسنە بۆ ئایندە ،هەروەها نەرێنیی كردنی كاری خراپە لەئێسنا و ئایندەدا ،چههونكە دەق پههڕ
لەئامانج و مەبەست و دیاڵۆگ و وێنە و كاراكنەر هەر بۆیە هەموو ئەمانە ئامانجێكی گشنیان هەیە ئەویش ڕۆشەنبیر كردنی منداڵە،
چونكە ئەگەر مندااڵن ڕۆشەنبیر بوون ئەوا هەر خۆیان پەنا بۆ هەموو كههارێكی بههاش و خێرخههوازی دەبەن ...بەپێچەوانەشههەوە دوور
دەكەونەوە لە هەموو شنێكی قێزەون و خراپ هەر لەبەر ئەم ڕۆشنایە بابەتی جاكە وخۆشی و شادی بەكار دەهێرنێت لەناو دەق و
منایشی شانۆی مندااڵن تاوەكو منداڵ لەو ڕێگایەوە فێری هۆشیاری و ڕۆشەنبیری تەواو بێت و هەمههوو ئەمههانەو گەیشههننە ئامههانجی
دەقی شانۆیی دەبێت هێندە ئاڵۆز و ناخۆش نەبێت بۆ ئەوەی مندااڵن هەرزوو بنوانن لێوەی فێربن و لێی بێزار نەبن ،بەاڵم ناكرێت
دەقەكەو بیرۆكەی دەقەكە بەگشنی هێندە سانا و ئاسان و ڕوون بێت هههیچ زانیههارییەك زیههاد نەكههاتە لەسههەر زانیارییەكههانی منههدااڵن
ئەگەر وابههوو ئەوە ئامههانجی دەق پههێچەوانە بههۆتەوەو دەق ئامههانجی خههۆی نەپێكههاوە لەڕووی بیههرۆكەو پەیههامەوە ،چههونگە لەدواجههار
دادەبێت منداڵ دوای بینینی تەواوی دەقەكە بەمنایش دەبێت زانیاری منداڵ بەرەوپێش چووبێت و پرسیاری ال دروست كردبێت بههۆ
ئەوەی مێشك بەدوای پرسیار و شنی تریشدا بگەڕێت لەدوای منایشدا ،ئەمەش ئامههانجێكی سههەرەكی دەقە چههونكە ناكرێههت هەمههوو
زانیارییەك و هەموو شنێك هەر لە ڕێگای دیاڵۆگ و كاراكنەر و ڕووناكی و پێكهاتەكانی ترەوە بگات بەڵكو دەبێههت نووسههەر وابكههات
منداڵ لەدوای بینینی منایش خۆی هەندێك شنی ال دروست بێت و بەدوای وەاڵم دا بگەڕێت چههونكە ئەگەر وانەبێههت والەمنههدااڵن
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دەكەی ن هەر خۆمان فێریان بكەین و ئەوان چههاوەڕوانی دەسههت و زانیههاری ئههێمە بههن ئەمەش كههارێكی زۆر زۆر بههاش و زانسههنی نیههیە
چونكە دەبێت لەناو دەقدا والەمنههداڵ بكرێههت خههۆی دەتوانێههت و دەبێههت بەدوای شههنی تههازەو زانیههاری تههازەدا بگەڕێههت لەهەمههوو
بوارەكانی ژیان و زانیاری( .ئەحمەد :٢٠١٨ ،ل.)83
یهكهم :ڕەگەزەكانی شانۆی مندااڵن
 . 1بیرۆكە و بابەت  :بیرۆكە و بابەت وەكو تەونی جاڵجاڵۆكەیە ،دەوری تەواوی هەموو بابەت و كارەكنەرەكههانی داوە لەنههاو منههایش،
بەتەواوی ڕەنگی داوەتەوە لە هەموو جومگەكانی دەق و منایشدا ،هەروەها بابەت كرۆكی منایشە و بابەتی منایش ڕەنگدانەوەی
بیرۆكەیە ،بابەتی شانۆی مندااڵن هەمەچەشنە و نووسەر دروسنكاری بیرۆكە و بابەتە .چیرۆك بەشێوەك لە شێوەكان كۆی گشنی
بههابەت و ڕووداوە،مەبەسههت و پەیههامی دەق دەگههرێنەوە بەشههێوەیەكی درامههی ،چههونكەچیرۆكی منههایش و دەق جیههاوازە لەچههاو
چیرۆكێكی ئاسایی كە نووسەر دەی نووسێت بۆ مەبەسنی گێڕانەوە بەاڵم لەشانۆو ڕەگەزەكانی شانۆی مندااڵن چیرۆك چەمكێكههی
ترە( ...علی : 2016 ،ل)401
 .2دیالۆگ  :ڕسنە و وشەكانی نێو دەقی شانۆیە لەڕێگای كارەكنەرەوە دیالۆگەكان شیدەكرێنەوە ،دەگەنە بینەر و ئامانجی دەرهێههنەر
و نووسەر لە ڕێگای دیالۆگەوە بە هاوكاری كارەكنەر دەگاتە ئێمە لە منایشههدا .مەبەسههت لێههی ئەو ڕسههنە و وشههانەیە كە لە نێههوان
كارەكنەری شانۆگەرییەكاندا دەوترێت (سوبحان : 2004 ،ل)39
 .3كاراكنەر  :ڕەگەزێكی سەرەكی گرینگە لە منایشی شانۆییدا و كاراكنەر نەبێت هیچ منایشێكی وێنەیی جواڵو بیرناو منایش ناكرێههت.
(یەكێك لە كارەكانی ئەكنەر ئەوەیەكە خۆی لە تەنگەالنی بیروبۆچوونەكانی خەڵكانی تر ئازاد بكات) (ئههادلەر : 2008 ،ل .)18ئایهها
شانۆ بێ كاراكنەر منایش دەكرێت؟
 . 4چنین  :تەواوكاری بابەت و بیرۆكە و رووداوەكان و كارەكنەرەكان بەیەكەوە گرێ دەدات ،سەرەنجام منایشێكی پوخنەی بەیەكەوە
بەسرتاو لە ڕووی بابەت كێشە و بیرۆكەوە بێنە منایش كردن ،بیرۆكە ڕۆحی منایشە و هەموو ڕەگەزەكان بەیەكەوە دەبەسنێنەوە
چنینیش هەموو بابەتەكان بەیەكەوە گرێ دەدات .ڕەگەزێكی هەرەگرینگی دەقی شانۆییە و چنین نەبێت درامهها و نوسههین بههوونی
نابیت (دەبێت چنین لەگەڵ ڕووداو تێكەڵ نەكەین چونكە ڕووداو شههانۆگەری ڕێكههدەخات ئیههرت گەر ڕووداوی سههادە بههن یههاخود
ئاڵۆز) (بەرزنجی : 2008 ،ل)36
 .5ملمالنێ  :ملامنێ هەمیشە لەنێو بابەت و دیالۆگی كارەكنەرەكان بوونی دەبێت و هیچ كات دیار نیە ،بەاڵم لە ژێرەوە بەشێوازێكی
هەست پێكراو خنوكەی كارەكنەرەكان دەدات بۆ ئەنجامدانی كاری باش و كاری خراپ ،هەروەها ملمالنێ ئاوێنەی نههاو دیههالۆگ
دەبێت و وەكو دیالۆگیش هەست پێكراو و بیسرتاو نیە( .بەرزنجی : 2008 ،ل)37
دووهم :کارامەیی نواندن لە شانۆی مندااڵندا
ئاکنەر جێی سەڕنجی سەرەکی منایشی شانۆکەیە گوێزەرەوە ی بیرۆکەکههانە و گەیەنەری هەسههنەکانە ،دەتوانێههت پێشکەشههکردنەکە لە
شکسنەوە بگوێزێنەوە بۆ سەرکەوتن یان بە پێچەوانەوە ،ئەکنەر شوێنێکی دیاری بۆخۆی بەدەسنهێناوە لە مێژووی شانۆدا ،هەروەها
ئیمە ناتوانین دەسنبەرداری هیچ لە کەرسنەیەكی منایش بین بههه ئەكنەریشههەوە هەروەک جههۆن دەگوترێههت کە (ئەکههنەر +شههوێن) تهها
منایشی شانۆیی پێشکەش بکرێت بەهەموو پێوەرەکههانی ،ئەو ئەکههنەره حەز دەکههات بەبەردەوامههی ڕاهێنههان بکههات بههۆ باشههرت کردنههی
رۆشنبیری و ئامراز و زانیارییە شانۆیەکانی تا ئاسنێکی بەرز بەدەست بێنێت ،بۆ ئەم مەبەسنانە ( :عەلی ،2016 ،ل)37
 -1سەیرک ردنی ژیانی رۆژانە و چاودێری کردنی راسنی کەسههایەتییەکە ،کە دەتوانێههت سههوود لە کەسههایەتیەکی ڕاسههنەقینە و واقعههی
ببێنێت و هەندی ئامرازی لی وەربگرێت بۆ خزمەت کردنی ئەو کەسایەتیەی کە لەسەر شانۆ دەینوێنیت.
 -٢بیرەوەریی سۆزدارییەکانی خۆی ،کە دەتوانێت سوود لە ئەزموونە شەخسییەکانی خۆی و بارودۆخههانەی کە پێیههدا تێپەڕیههووە و
ئەگەر لە دۆخی ڕۆڵدا بگونجێت بیگوێزێنەوە بۆ تەخنی شانۆ ئەگەر گونجاو لەگەڵ رۆڵەکەی.
 -٣هاو ئەکنەرەکانی ،کە دەتوانن سوود لە منایشکردنی چەند ئەکنەرێکی باش و پیشەیی لە شانۆ یههان هونەرەکههانی تههر وەربگههرن،
السایی هەم ان منایش و جوڵە بکەنەوە و هەمان ئامراز و شێوازەکانی خۆیههان وەربگههرن لەگەڵ زیههاد کردنههی ڕۆح و کەسههایەتی
خودی خۆی تا زیاتر ئەكنەر لەگەڵ دەق نزیك بێنەوە بنوانێت مافی تەواو بە ڕۆڵەكەی بدات ،كە ئەمەش خاڵێكی زۆر گههرینگە
لە شانۆی مندااڵن و بەرجەسنەكردنی دەقدا.
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نواندن بۆ مندااڵن :
توانههای دۆزیههنەوەی جههۆگەیەکی سههۆزی نههاوەکی هەسههت و سههۆزە و پاشههان ڕەنگههدانەوەی ئەم هەنههووکەیە لە ڕێههگەی ئامرازەکههانی
دەربڕینی ئەکنەرەوە ،ئەویش دەنگ ،دەموچاو و جەسنە و دەبێنە هۆی سەركەوتنی ئەكنەر.
كاتێک ئەکنەرێک ڕۆڵی شانۆیی دەبینێت ،دەبێت ئەم هەنگاوانە بنێههت بههۆ شههارەزا بههوونی دەق و ئامههاژەی پەروەردەیههی و ئامههانجی
گشنی ( :ئەحمەد :٢٠١٨ ،ل.)٦٨
-١دەقەکە بە باشی بخوێنێنەوە و بیرۆکەی دەق و مەبەسنەکەی بزانیت و باوەڕی پێ بكات و خۆی ئاشنا بكات بە ئامانجی دەقەكە.
 -٢شوێنی ئەو کەسایەتییە بکەوێت کە بەرجەسنەی دەکات و فێری ڕۆڵی خۆی بێت ،ڕووداوەکان و ڕۆڵههی خههۆی لە خزمەتکردنههی بە
بیرۆکە و ئامانجی دەقەکە ئاشنا بكات هەروەها ئاگاداری كردارەكانی ئامانجی دەقەكە بێت.
 -٣شیکردنەوەی کاراکنەرەکە دوای کۆکردنەوەی ئەو زانیاری و داتایەی کە لە دیالۆگەكان بەدیار دەكەوێت یان دیالۆگی کاراکنەرەکانی
تر لەسەری .پاشان ڕەهەنههد و ڕەوشههت و کههاراکنەر و بیههرۆکە و سههەردەم هەمههوو ئەمههانە لە دیههالۆگ و ئاماژەكههانی دەق بەدیههار
دەكەوێت ،هەروەها ڕەنگە ئەكنەر بگەڕێنەوە بۆ سەرچاوە مێژووییەکان ئەگەر کههاراکنەرەکە لە ڕابههردوو بێههت یههان لە کەل نههووری
بیانیەوە بیت ،یان ژینگە و پێگەی جیاواز بێت.
 -٤بەبایەخەوە گوێگرتن و سەرنج دان بۆ تێڕوانینی دەرهێنەر لەسەر گرنگی و ڕۆڵی خۆی لەڕووداوەکههان و لەمنایشههەکەدا ،شههێوازی
گونجاوی دەرهێنەری لەدابینکردن و ئیدانەکردنیدا دەیبینێت و هەر زانیاری و تێبینییەک کە دەرهێههنەر دەتوانێههت سههەبارەت بە
کاراکنەرەکە پێشکەشی ئەکنەر بکات ،دەبێت ئەكنەر بۆ ڕۆڵ و تێگەیشننی دەق بە بایەخەوە لەمانە بڕوانێت.
 -٥ئەكنەری باش تێڕوانینێکی ڕوون بۆ کەسایەتی و ئامراز و شێوازەکان پێناسە دەکات کە لە نواندندا بەکاری دەهێنێههت و ئەوەی کە
دەتوانێت زیاد بکات بۆ خەیاڵ و تێبینی و ئەزموون و خوێندنەوە شەخسییەکانی بۆ پێدانی قواڵیی پێویست بۆ دووپاتکردنەوەی
کههاراکنەرەکە  ،ئەمەش زیههاتر دەبێههنە هانههدان بههۆ تێگەیشههننی بیههنەری منههداڵ لە ئامههاژە پەروەردەییەكههان و دەق و دیههالۆگ و
مەبەسنەكانی نووسەر و دەرهێنەر و ئەكنەر.
 -6تاقیکردنەوەی ئەو تێڕوانین و ئەدایە لەسەر شانۆ لەکاتی ڕاهێنان کردن و ڕێنموویی کردن لەالیەن تێبینیەکههانی دەرهێههنەرەوە بههۆ
پەرەپێدان و جێگرتنەوە و پشنڕاسنکردنەوەو دابەزاندنی ئەداکەی بههۆ ئەدایەكههی باشههرت ئەکههنەر لە شههانۆی مندااڵنههدا پێگەیەکههی
تایبەتی هەیە و دەبێت زۆر بە ئاگایی ترەوە ئاگاداری جوڵەكانی.
 -4گرنگی شانۆ بۆ مندااڵن لەڕووی پەروەردەییەوە
شانۆی مندااڵن یەکێکە لەو ئامرازە فێرکاری و پەروەردەییانەی کە لە ڕووی سایكۆلۆژی و فکری و کۆمەاڵیەتی و دەروونی و زانسههنی
و زمانەوانی و جەسنەییەوە بەشداری لە گەشەی منداڵدا دەکات و هونەرێکی نواندنی ئاراسنە کراوە بههۆ منههدااڵن و تێیههدا چەنههدین
مەبەست و ئاماژەیی پەروەردەیی دەپێكین ،هەروەها سیسههنەمی بەههها پەروەردەیههی و ئەخالقههی و پەروەردەیههی و دەروونییەکههان بە
شێوەیەکی زیندوو لە ڕێگەی جواڵندنی کاراکنەرەکانی سەر شههانۆ هەڵههدەگرێت ،ئەمەش دەبێههنە ئههامرازێکی گرنههگ بههۆ بەخێههوکردنی
منداڵ و گەشەدان بە کەسایەتی ی ،خۆی بەتایبەتی کە منداڵ لە سەرەتای ساڵەکانی ژیانیەوە کاتێههک خەیههاڵی ئیهههامی خههۆی دەکههردە
شانۆگەرییەکە ،ئەوە شانۆی ئیهامی بوو ،کە خههۆی ئههاوازداڕێژی دەکههات ،ئاڕاسههنە دەکههات و منههداڵەکە خههۆی ڕۆڵ دەگێرێههت ،بههۆیە
پەیوەندی منداڵەکە لەگەڵ شانۆدا پەیوەندیەکی تەواوکراوە و گرنگن و جدییە لێرەشەوە گرنگی و مەبەسنداری شانۆ دەردەکەویت.
یهكه م :ئاماژە پەروەردەییەكانی شانۆ و گرینگی شانۆ ئەمانەی خوارەوە بۆ مندااڵن بەدەست دەهێنێت:
()https://mawdoo3.com
 -1دەروازەیەكی پەروەردەیی و بیرتیژیە و وا لە منداڵ دەكات لە مانا و وشە و ڕسنەكان بكۆڵێنەوە.
 – 2ڕابواردنی كاتی منداڵەکە و چێژوەرگرتن لێی.
 - 3دەوڵەمەندکردنی فەرهەنگی زمانەوانی منداڵەکە.
 -4هەسنی بەرپرسیاریەتی زیاد دەكات.
 - 5پەرەدان بە توانای منداڵ بۆ دەربڕین.
 - 6بەدەسنهێنانی بەها پەروەردەیی و ئەخالقییەکان.
 -7دەبێنە البردنی گرژی دەروونی و پاك بوونەوەی ناخ.
 -8ئامرازێک بۆ هێورکردنەوەی فشارە و گرژیە دەروونییەکان.
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 - 9برەودان بە منامنە بەخۆبوون ،بەتایبەتی بۆ مندااڵنی بەشدار لە نواندندا.
 -10ناسینی كلنوور و فەرهەنگی میللەتان و جیاوازی.
 - 11پەرەپێدانی توانای سەبر گرتن و خۆڕاگری.
 -12پەرەپێدان بە هەسنی دراوی ناوەكی.
 - 13پەرەپێدان بە تامی هونەری و جوانیناسی.
 -14شارەزابوون لە پۆشینی جل و بەرگ و مامەڵەی گونجاو.
 -15منداڵەکە چەندین خوی کۆمەاڵیەتی و بەهای ڕەفناری جوان بەدەست دەهێنێت.
 -16منداڵ لە بەردەم جیهانێکی پڕ لەژیانە و بە ڕووناکییەکان دەدرەوشێنەوە.
 -17فێربوونی گیانی هاوكاری.
 -18ئامرازێک بۆ دەوڵەمەندکردنی کلنور و مەعریفە.
 -19مامەڵە لەگەڵ چەندینی تر و فێربوونی كەم و كوڕییەكانی قسەكردن.
 -20هەست و سۆزی مندااڵن دەهەژێنێت و بە شێوەیەکی بەرز پااڵویان دەکات.
 -21پەرە بە بیرکردنەوە و دەرەنجام دەدات و وزەی دەروونی خۆی دەدۆزێنەوە و چاالکیەکەی زیاد بکات.
 -22فێربوونی هاوكاری و كاری بە كۆمەڵ و ڕاسنگۆیی و بەهێزی كۆمەڵ.
دووهم :ئاماژە پەروەردەییەكان لە بنیاتنانی دەقی شانۆیی مندااڵندا
شانۆی مندااڵن شێوازێکە لە شێوازە هونەرییەکان کە چەندین وەسف و ئەرک و کار و هۆکار و کاریگەری لە ئاڕاسنەکردنی منداڵەکە
هەڵدەگرێت لەسەر ئەم بنەمایە دەبێت لێی تێبگەین ،مامەڵەی لەگەڵ بکەین و گرنگی پێ بدەین"
 -1منداڵ پشت بە کۆمەڵێک مانای دەربڕین دەبەسنێت کە بیسنت و بینههین و دەروونناسههی تێیههدا بەشههدارن و تەنیهها پشههت بە زمههانی
قسەکراو نابەسنێت ،بەاڵم گشنگیریی ڕەوانبێژی لەم فرەزمانییە بە تایبەمتەندییە جۆراوجۆرە دەربڕینەکانی خۆی وەردەگرێت و
مامەڵە لەگەڵ نیشانەکان دەکات.
 2شانۆ گرنگییەکی زۆری هەیە لە پنەوکردن و بەهێزکردنی کەسایەتیی منداڵ و بەدیهێنانی مەیل و پێداویسنییە دەروونییەکانی و
چا رەسەرکردنی گرفنە دەسنبەجێیەکانی و وێنەکێشانی وێنەیەکی ئایندەی پەمەیی پاڵی پێوە دەنێت کە لەگەڵ ژیاندا تێکەڵ بێت و
تێیدا نوقم بێت و هانی دەدات کە ژیان و گەشەی خۆش بوێت و لەدەوروبەری خۆی نەخولێنەوە و لەسەر خۆی بچووک
نەكاتەوە و لەو ڕوانگەیەوە کە پێناسەی وێنە و پێکهاتەی شانۆی مندااڵن دێنە بوون ،هەروەها توێژەران بڕیاریاندا
لێکۆڵینەوەکانیان لەسەر گرنگی دروسنکردنی تێکسنی شانۆی مندااڵن بنووسن کەهاوبەشە لەگەشەپێدانی ڕۆحی دروسنکردن و
داهێناندا و توێژەرانی لەلێکۆڵینەوە تیۆرییەکانیان لەسەر گرنگی شانۆی مندااڵن لە بەشی یەکەمدا ڕوونکردەوە كە چەند گرینگە
بۆ پەروەردەكردنی منداڵێكی تەندروست بۆ كۆمەڵگا چونكە تێكسنی شانۆیی سەدان بەهای پەروەردەیی و دەروونی لەخۆ
دەگرێت ،منداڵیش گەشە و منا و ئاماژە پەروەردەییەكان لەناو دەقی شانۆییدا لەسەر زاری دیالۆگی كارەكنەرەكانەوە زووتر
وەردەگرێ ت و زیاتری كاریگەری دەبێت ،بەاڵم لە بەشی دووەم جەخنیان لەسەر گرنگی دروسنکردنی دراماتیکی لە تێکسنەکانی
شانۆی مندااڵندا کردەوە ،هەروەها بەرزکردنەوەی ئاسنی دەقی شانۆیی ،چونكە كردەی دراما و جوڵەش بەهەمان شێوە
كاریگەرییەكی ئەرێنی زیاتری دەبێت لە دیالۆگ هەر بۆیە گرنگیان بە پێكهاتە و ناوەڕۆكی دەقدا و زیاتر وێنەی دڵخواز و
پەروەردەیی یان پێگونجاوتر و زانسنی تر بوو بۆ پەروەردەكردنی منداڵ بە شێوەیەكی گشنی ،هەروەها ئاماژە پەروەردەییەكان لە
بنیاتنانی دەقی شانۆیی مندااڵندا بەشێوەیەكی ڕەنگ ئاسا ڕەنگ دەداتەوە لەناو دەق و دیالۆگی كاراكنەرەكان و ئەدمۆنسفێری
گشنی منایش)www.jamilhamdaoui.net( .
سێیهم :شانۆی مندااڵن بۆ مەبەستی پەروەردەیی منداڵ
مندااڵن سایەی بنیاتنانی خێزان و بنیاتنههانی ژیههان و کۆمەڵگههان ،بههۆیە واڵتە پێكەوشههنووەكان چههاودێریەكی چههڕی منههدااڵن دەكەن و
بەجۆرێك پەروەردەیان دەكەنكە داهاتووی ژیانیان پێ بەڕێوە بربێت ب ًیگومان ئەمەش پشكی زۆری دەویًنە سەر شانۆی مندااڵن و لە
ڕێگههای شههانۆی منههدااڵنەوە هەر ئامانجێههك یههاخود بەهەر جههۆرێكی تەندروسههت بیههانەوێ پەروەردەیههان بكەنههبە شههانۆ و دیههالۆگی
كاراكن ەرەكانەوە دەیبەسننەوە ئاراسنەی مندااڵن دەكەن ،چونكە شانۆ لەڕووی دەروونیەوە منداڵ زیاتر ئامۆژگاریەكانی وەردەگرێت
نەك ڕاسنەوخۆ شانۆ بەگشنی و شانۆی مندااڵن بەتایبەتی تایبەمتەندییەکی بێوێنەیان هەیە ،بۆ تێوەگالنی وەرگر لەگەڵ بیرۆکەکان و
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چەمک و بەهاکان کە لە الی ەن شانۆوە دەگوازرێنەوە ،بۆ بینەر و مندااڵن ،بێگومان شانۆی پەروەردەیههی و بههوکەڵەش لە گههرنگرتین
شانۆکان دلدەنرێت کە یارمەتی ئەم پڕۆسەیەی پەروەردەكردن و فێركردنە دەدات چونكە شانۆ ئەزموونێکی خۆش و دڵخۆشههکەریان
پێ دەبەخشێت .لە هەمان کاتدا ،چێژ وەردەگرن و فێر دەبن( .جالوجي :2008 ،ل)54
چوارهم :چۆنیەتی کارکردنی دەرهێنەر بۆ ئاماژە پەروەردەییەكانی ناو دەق
پێوسنە سەرەتا تێبنی ئەوە بکەین کە ڕەچەتەکی ئامادەکراو یان شێوازیکی چەسپاو هەبیت تاکو دەرهێنەر لەسەری پەیوەسههت بێههت،
چونکە جیهانی دەرهێنان فراوان و نەرمە ،بەاڵم هەنههدی یاسهها هەیە کە کههارەکە ڕیکههدەخات ،هەلەکههان کەمههدەکاتەوە كههه ئەوانەن:
(بەرزنجی ،2008 ،ل .)98
 -1شانۆکە بە وردی بخوێنێنەوە بۆ بینینی مانا و تایبەمتەندیەکانی ،لە کوێ و کەی ڕوودەدات.
 -2شیکردنەوەی شێوازی دەربڕینی شانۆیی
ڕۆڵی هەر کاراکنەرێک لە پەیوەندی کردنی بەشێک لە بیرۆکەی شانۆکە.
 -3لێکۆڵینەوە لەپەیوەندیی کاراکنەرەکان بەیەکرت
خوێندنەوەی کەش هەوای دەروونی بۆ گواسننەوەی لە ڕیگەی رینم و جوڵە و توخمەکانی تر.
 -4نیشاندانی ئەو ڕووداوانەی یاخود دیالۆگانەی پڕن لە ئاماژەی پەروەردەی كە منداڵ لە ڕێگای ئەو دیالۆگە ئاماژەییانەوە سههوود لە
دیالۆگ و جووڵەكان دەبینن.
 -5نیشاندانی زیاتر ئەو جووڵە پەروەردەییانەی كە ئەكنەر منایشی دەكات.
 -6ڕەخساندنی دەرفەتی زیاتر بۆ نواندنی ئەكنەر تا ئەو ئاماژە پەروەردەییانەی كە لە بن دێڕەكانن – دیالۆگەكانن – بگەیەنێت.
پێنجهم :دەرهێنەر و ئەکتەر و ئاماژە پەروەردەییەكانی دەق و كاست – تیم.
یەکێک لە ئەرکە سههەرەکیەکانی دەرهێههنەر دەسننیشههانکردنی دەسههنەی کههاری پێویسههنە لە نههوێنەران و بەڕێههوەبەران و تەکنیکههاران و
ڕوونکردنەوەی کاری هەریەک لەوانە ،دوای ئەوەی تیم و ئەكنەرانی خۆی دیاری کرد ئەوسا بەرپرسیاریەتیان بۆ دیاری دەکات وەک
سەرپەرشناری ڕووناکی ،کاریگەری دەنگ ،دیکۆر ،جلوبەرگ ،یاریدەدەری دەرهێنەر ،سنێج یان بەڕێوبەری شانۆ ئەکنەر گههرنگرتین
توخمە لە منایشکردنی شانۆییدا ،هەندێک جار گرنگییەکەی لە گرنگی دەقی شانۆیی زیاترە ،چونكە ئاماژە پەروەردەییەكان بە جههوڵە
و دیالۆگ بە بینەر ئاشنا دەكات.
شێوازی دەرهێنەر بۆ دەسننیشانکردنی ئەکنەر ئەوەیە کە داوا لە هەر ئەکنەرێک بکات کە ڕسنە شانۆییەکان لە ڕۆڵی چەند حاڵەتێکی
سۆزداری ،خەم و دڵەڕاوکێ و تر و هیسرتیا و خۆشیەوە جێبەجێ بکات .هند .لەو کاتەدا توانای ئەکنەرەکە دەبینێت...
یەکێکی تر لەبنەما کانی هەڵبژاردنی ئەکنەر ڕۆڵی گونجاوی ڕەهەندی جەسههنەیی کههاراکنەرەکەیە ،کە پەیوەنههدی هەیە بە سههەرکەوتنی
منایشەکەوە ،خاڵیکی بەهێزە ئەگەر سەرەکیش نەبێت ،چونكە لەڕووی دەروونییەوە زیاتر لەم بارەدا بینەر نزیك دەبێنەوە
پاشان ڕاهێنانەکانی سەر مێز دەست پی دەکات بههۆ گفنوگههۆ کههردن لەسههەر دەق ،نههاوەڕۆک ،کاراکنەرەکههان و هەسههنێکی کههۆمەاڵنەی
نواندن ،هەروەها ئەم ڕاهێنانانە لە ناو خانەی ڕسنەکانی دیالۆگدا بەکاردێت و وادەكات هەر لەوێ چەنههدین ئامههاژەی پەروەردەیههی
ئاشكرا بكرێت كە نووسەر خواسنوویەتی ،چونكە جگە لە ئامههاژە پەروەردەییەكههانی دەرهێههنەر و ئەكههنەر نووسههەر چەنههدین ئامههاژەی
تایبەتی هەیە بۆ پەروەردەكردنی مندااڵن.
شهشهم :ئاماژەی پەروەردەیی یاری لە دەقی شانۆیی مندااڵن
منداڵ پێویسنی بە یاریکردن و ڕابورادن و خۆشههی هەیە وەک پێویسههنی خههواردن و خههۆراك ،وزەی زینههدووی زۆری هەیە ئەگەر لە
کاری ئەرێنیدا بەتاڵ نەکرێنەوە لەوانەیە لە ڕووی دەروونی و جەسنەییەوە زیههان بە منههداڵەکە بگەیەنێههت ،کەواتە سههکریپنی شههانۆی
پەروەردەیی چاوپۆشیان لەو الیەنە گرنگەی ژیههانی منههداڵ نەکههردووە ،مههوهرەج – قەرەقههوش كە گرنگههی بە دڵخههۆش کردنههی منههداڵ
دەدات بە پێشکەشکردنی هەموو شنێک کە منداڵ دڵخۆش دەکات و سەرنجی ڕادەکێشێت ،وادەكات منداڵ لە جیهانی یاری گەمە و
دڵخۆش كردن نزیك دەكاتەوە و دەیكات هەر بۆیە قەرەقههوش و كههاراكنەرە دڵخوازەكههانی منههدااڵن هۆكههاری كههردنەوەی سههەرەداوی
هەست و ناخی منداڵن و دەبنە فههاكنەرێكی بەهێههزی كههردنەوەی گرێههی دەروونههی ،ڕۆچههوونە نههاو ژیههانی تههایبەتی منههداڵ ،هەروەههها
یاریكردن لەگەل قەرەقوش و بوکەڵە بە خۆشەویشنییەوە وا لە منداڵ دەکات بە شێوەیەکی ئەرێنی مامەڵە لەگەڵ ئەوانی تردا بکات،
بەاڵم دەقەکانی خەیاڵی سێبەر پێشەنگ بوون لە بایەخدان بە خۆشی و گەمەکردن بۆ ئەوەی وزەی زیندووی منداڵەکە بە ئەرێنی و
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هەروەها حەزی لە خۆدەربڕین جگە لەوەی یاری کردن لەگەڵ بوکەڵەکان بە خۆشەویسههنیەوە بەهههای پەروەردەییههانە الی منههداڵەکە
دروست دەكات بۆ ئارامی ناخ ،هێواش بوونەوەی باری دەروونههی نههاوخۆیی ،بەم شههێوەیە دۆخههی دەرەکیههی ئههارامی نههاوەخۆیی بههۆ
دەهێنێت ،شانۆی بووکەکانی ماریۆنێت بە ڕێژەیەک ی بەرز گرنگییان بە جۆش و خرۆش فاکنەرەکانی یارمەتیدانی منههداڵ داوە لەوەی
کە لە ناخیدا حەزی لێیەتی ،هەروەها هەموو شانۆ پەروەردەییەكان جۆرێك لە خۆشی و یاری تێدایە ئەمەش وادەكات منداڵ زیههاتر
تێكەاڵوی ڕووداو ،دەق ،بیرۆكە ،كاراكنەر بێت و شانۆی بوكەڵە و خەیههاڵی سههێبەریش بە ڕێژەیەكههی زۆر یههاری و كههات بەسههەربردنی
تێدایە و لە پاڵ ئەمانەشدا سەدان بابەتی پەروەردەیی و ئامۆژگاری لەخۆ دەگرێت ،چونكە لەڕووی دەروونی بیههری منههداڵەوە یههاری
كههردن جههۆرێكە لە ڕاسههنی و كههات بەسههەربردنیش پشههوو بە بیههرو هههزری منههداڵ دەدات و وادەكههات زیههاتر سههوود لە بههابەتە یههاریە
پەروەردەییەكانی ناو دەق و كاراكنەر ببینێت لە َرێگای شانۆی بههوكەڵە و سههێبەر و ئامههاژەی پەروەردەیههی و كههاراكنەری قەرەقوشههەوە
هەروەها ئاماژە پەروەردەییەكان بەشێوەیەكی گشنی برینین لە بوونی دەق ،چونكە دەقههی شههانۆیی منههدااڵن لەسههەرەتاوە تهها كۆتههایی
ئامانجی پەروەردەیی و پێگەیاندن و سوود وەرگرتنی منداڵە( .بەرزنجی ،2008 ،ل .)59
ئەنجام
 -1ئاماژه پهروهدییهكان لهناو دهقی شانۆییدا بهدی كراون و هۆكارێكی گرنگن بۆ گهشهو نهشومناكردنی الیهنی هزری منداڵ.
 -2دهق بهبێ بوونی ئاماژهی پهروهردهیی دهقێكی ناتهندروسنه و ناشێت بۆ پهروهردهی منداڵ.
 -3ڕۆڵی ئاماژه پهروهردهییهكان تهههنها لهههناو دهقههدا نههین بهههڵكو لهههناو جوڵهههو رونههاكی و جلوبهههرگ و ئێسسههكواروكوتلهو الیهههنی
دهرهێنان و جهسنهی ئهكنهردا دهبن.
 -4شانۆی منداڵ فاكنهرێكی بههێزه بۆ دهسننیشانكردنی الیهنی مێژویی و كۆمهاڵیهتی و پهروهرده و پێگهیاندنی منداڵ.
 -5بهدیكردنی كاریگهری و بهرپرسیارێنی پهروهردهو فێربوون و خۆشهویسنی نیشنامن الی مندااڵن.
سەرچاوەكان
یهكهم  :پهرتوكهكان
 .1احمد ،كەیفی ،)2018( ،شانۆ و شانۆی مندااڵن ،چاپی یەكەم ،كۆیە.
.2

ئادلەر ،سنێال ،)2008( ،هونەری نواندن ،چاپی یەكەم ،چاپخانەی حەمدی ،سلێامنی.

.3

ئەلیا  ،كامەران حاجی ،)2005( ،تەخنەی شانۆ ،چاپی یەكەم ،باڵوكردنەوەی سەننەری لێكۆڵینەوەی فكری و ئەدەبی منا ،هەولێر.

.4

جالوجي ،عزالدين ،2008 ،کلیپبۆردی ڕەش ،جەزائیر.

.5

بەرزنجی ،یاسین قادر ،)2008( ،فەرهەنگی شانۆ ،چاپی یەكەم ،چاپخانەی دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم ،سلێامنی.

.6

جاف ،فاضل ،)2008( ،دەرهێنانی شانۆیی ،چاپی یەكەم ،دەزگای ئارا  ،هەولێر .چاپی یەكەم ،چاپ ،....سلێامنی.

.7
.8

سوبحان ،كامەران ،محمد ،شۆرش ،)2005( ،دەرهێنان و شانۆی مۆدێرن ،چاپی یەكەم ،دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم ،سلێامنی.
ظاهرة كاللدة ومحفوظ جودة  ، )1997(،اسالیب البحث العلمي فی میدان العلوم االداریة.

 .9عثامن ،یوسف ،)2012( ،بنەماكانی نواندن ،چاپی یەكەم ،چاپخانەی ڕۆژهەاڵت ،هەولێر.
 .10عەلی ،خەلیل ،)2016(،بنەما هونەرییەكانی شانۆی مندااڵن لە زارۆخانە و خوێندنگاكان.
 .11عاميزة ،منصور ،)2017( ،مرسحية الطفلwww.mahewar.org .
 .12قەرەداغی ،بورهان ،) 2011( ،شانۆی مناڵ ،مێژوو ،بیبلۆگرافیا ،تیۆر ،پراكنیك ،چاپی یەكەم ،چاپخانەی كاردۆ ،سلێامنی.
 .13لەتیف ،نیاز ،)1999( ،پەروەردەكردنی ئەكنەر ،چاپی یەكەم ،چاپخانەی وەزارەتی رۆشنبیری ،هەولێر.
 .14مشعلة ،فاطمة ،)2018( ،مفهوم النص ،املوضوع املوقو العرا للعالwww.mawdoo3.com .
 .15یونسیچ ابراهیمچ ()2005چ گوڵبژێرێك لە هونەری چیرۆك نووسینچو.نەبەزجەهانگیرپوورچ چاپی یەكەمچ چاپخانەی چوار چراچ سلێامنی.
دووهم :ماڵپهرهكان

)https://mawdoo3.com( .16
)www.jamilhamdaoui.net( .17
)http://www.jaraq.net/ .18
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شوق عباده أحمد النكالوي،)2020( ،القيم الرتبوية يف مرسح الطفل مرسحية بائعة الكربيت منو ،قسم العمم األساسية كمية الرتبية لطفولة
املبكرة  -جامعة مطروح.
فاروق سلطاين جامعة محمد بوضياف  -املسيلة هدى بليل جامعة محمد البشري اإلبراهيم -برج بوعريريج ،)2018( ،دور مرسح الطفل يف
تحقي الكفاءة النعلمة والرتوة يف ظل مناهج مقارة الكفاءات ،مرسحية" الحوا الخم "يف مرحلة الرتبية النحضريية أمنوذجا.
بلقي عيل رشين الدوسيك ،)2018( ،الدااللت الرتبوية والفنية يف نصوص مرسح الطفل مرسحية الحكواو امنوذجا ،كلية الفنون الجميلة /
جامعة صالح الدين  /اربيل.،
سحر فاضل عبد اأملري،)2017( ،األبعاد الفكرية والرتبوية يف نصوص مرسح ا لطفل العرا ،جامعة بابل كلية الفنون الجميلة ،قسم الفنون
املرسحية.
الدالالت الرتبوییة يف نصوص مرسح الطفل
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ملخص
األطفال كائنات مخرتعة ميكنها البحث وتعلم املزيد من املخرتعني يف املرسح  ،ويعنهرب املرسهح مهن أعاهم الفنهون يف تهاريا الحضهارة اإلنسهانية  ،وقهد
أطلق املرسح من قبل األطفال يف البداية حنى هذا الوقت وطوال هذا الناريا كان قادرة عه تقهديم خدمهة جليلهة للطفهال واإلنسهانية مهن خهالل أههداف
النصوص وفرق القوى  ،وذلك بسبب فن املرسح ما عدا النمثيل .أهمية مجموعة أعراق وموضوعات مخنلفة ع النحو النايل( :داق  ،املوسهيقى  ،والضهوء ،
والحدث  ،والوقت  ،واملكان  ،وامللحق  ،واملكياج  ،والديكور  ،والحوار  ).. ،ورفو مسنوى الوعي والنعليم وتحسني مسنوى النارة العاملية وفهم األطفهال
واإلنسانية  ،ولهذا السبب تم إنشاء النص املرسحي و أهمية النص مو تطوره اسنطاع أن يهدخل يف معاهم أبعهاد واتهرات الحيهاة الباهية واالسهنفادة منهها
مهام  ،ومهن ب ينهها( :اإلميهان  ،النعلهيم  ،العمهل اإلبهداعي  ،النعلهيم  ،والهدين  ،واملوضهوعات االجنامعيهة  ،والسياسهة  ،والنهاريا  ،والحهب ،
وجعلها جز ًءا ً
والوطنية  ،والسخرية  ).. ،بالطبو كل هؤالء تسببوا يف تشجيو األطفال وتوجيههم والعديد مهن أنهواع النحقيقهات والخطهب حهول تقنيهة ومحنهوى القصهص
املرسحي ة واملرسح النقاد .يف هذا اإلطار ولترض البحث بشكل أكرب يف دور النص املرسحي الكردي وأهمينه  ،احنجنا إىل إلقاء ناهرة عه مرسهح األطفهال
يف إقليم كردسنان وأهمية مرسح النص يف تعليم األطفال يف إقليم كوردسنان.
الكلامت الدالة :إشارة  ،تعليم  ،نص  ،مرسح  ،أطفال
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Abstract
Children are invented beings that can search and learn more inventors in the theater, the theater is considered one
of the greatest arts in the history of human civilization, and the theater was launched by children at first Until
this time and throughout this history he has been able to provide a great service to children and humanity
through the goals of the texts and teams of the powers, and this is because of the art of theater except acting The
importance of a group of different races and subjects is as follows: (Texts, Music, Light, Event, Time, Place,
Accessor, Makeup, Dicor, Dialogue, ..) And raising awareness, teaching, and improving the level of worldview
and understanding children and humanity has been established, which is why the theatrical text and the
importance of text with its development He was able to get into most of the dimensions and gaps of human life
and take advantage of them and make them an important part,Among them: (Belief, education, creative work,
education, religion, social subjects, politics, history, love, patriotism, ridicule, ..)Of course, all of these people
have caused encouraging and guiding children and many types of investigations and speeches On the technique
and content of theatre and theatre stories by critics . in this frame and for the purpose of looking more In the role
and importance of Kurdish theatre text, we needed to look at children's theatre in Kurdistan region and the
importance of text Theatre in children's education in the Kurdistan Region.
Keywords: sign, education, text, theatre, children.
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