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ئیستێتیك
فەلسەفەی جوانی و هونەر

د. حەمید عەزیز
)زانكۆی سەاڵحەددین - كۆلێژی ئاداب(

ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست
1- لــە ناوەڕاســتی ســەدەی هــەژدەوە ئیســتێتیك 
لــە خۆیــدا  لقێكــی فەلســەفە، خــۆی  بــە  بــووە 
چەمكــی جوانــی و ناجوانــی )ناشــیرینی( لەگــەڵ 
كاری  و  »هەڵبەســت  لــە  هونەرییــەكان  شــاكارە 
ــاد( و  هونــەری )تابلــۆ، هەڵكۆڵیــن و پەیكەر...ت
موزیــك« دەكات بــە كەرەســتەی توێژینــەوە، بــەاڵم 

چــۆن توێژینەوەیــەك؟!
یۆنانــی  وشــەی  لــە  ئیســتێتیك  وشــەی 
)گریكــی( ئیســتێتیكوس وەرگیــراوە كــە واتــای 
پەیپێبردنــی هەســتەكی و زانینــی هەســتەكییانە 
ئــەم  ناوەڕاســتدا  ســەدەكانی  لــە  دەگەیەنــێ، 
وشــەیە جاروبــار بەكارهێنــراوە، بــەاڵم فەیلەســووفی 
ئەڵەمــان ئەلێكســندەر باومگارتــن )1714- 1762( 
تێیــدا  باڵوكردووەتــەوە)1(  نــاوەوە  بــەو  كتێبێكــی 
ــك  ــە شــانی لۆجی ــە شــان ب ــەو بابەت ــی داوە ئ هەوڵ
و تیــوری زانیــن و ئــاكار و میتافیزیــك بــكات 
ئەركەشــیدا  لــەو  فەلســەفە،  تــری  لقێكــی  بــە 
ــەر  ــی و هون ــەو ڕۆژەوە جوان ــووە و ل ــەركەوتوو ب س
شــان بــە شــانی لقەكانــی تــری فەلســەفە جێــگای 
ــەك پشــت ئەســتوور  ــەاڵم توێژینەوەی ــەوەن، ب توێژین
بــە ئامــراز و میتودەیــەك كــە لەگــەڵ نــاوەرۆك 
و  بێتــەوە  هونــەردا  كەرەســتەی  ڕوخســاری  و 
بتوانــێ ســەركەوتووانە پێودانگێــك ڕۆ بنــێ كــە 
جوانــی لــە ناجوانــی جیــا بكاتــەوە، بــێ گومــان 
دوای ئــەوەی پێناســەی جوانــی دەكات و بایــەخ 
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بــە كاری هونــەری دەدات و بابــەت و لقەكانــی 
هەڵدەســەنگێنی.

ئەوەیــە:  دێ،  بەبیــردا  لێــرەدا  پرســیارەی  ئــەو 
لــە  بــەدەر  لقەكانییــەوە،  بەگشــت  فەلســەفە 
بنەمــای لۆجیــك  بــە ژیــر و  ئیســتێتیك، پشــت 
دەبەســتێ، ئایــا دەكــرێ لۆجیكــی وشــك و بــێ 
گیــان پەنــای ببرێتــە بــەر بــۆ تاووتوكردنــی بابەتــی 
هونــەر و جوانــی؟ كەواتــە جوانــی چییــە؟ كــە 
مــرۆڤ دەڵــێ ئەمــە، یــان ئــەوە جوانــە، باســی 
چــی دەكات؟ پێویســتە چ مەرجێــك لــە بابەتێكــدا 
هەبــێ بــۆ ئــەوەی خەســڵەتی جوانــی پــێ بــدرێ؟ 
ــك  ــە و چ كاتێ ــدا چیی ــەر خــۆی لەخۆی ــەی هون ئ
ــی  ــوان جوان ــاوازی نێ ــەر؟ جی ــرێ هون ــی دەگوت پێ
و  ســەركەوتوو  هونــەری  نێــوان  ناشــیرینی،  و 
ســەرنەكەوتوو چییــە؟ ڕۆڵــی ژیــر، یــان ئەگــەر 
نەبــوو چێــژ لێــرەدا چۆنــە و چییــە؟ دەكــرێ بابەتــی 
ــاكار  ــن و ئ ــی ئایی ــەر لەگــەڵ بابەت ــی و هون جوان

بخرێنــە نێــو دوو تــای یــەك تــەرازووەوە؟!

بەهــای  و  جوانــی  بەهــای  نێــوان  جیــاوازی 
یەكتــری جیــا  لــە  بەچیــدا  ئایینــی  و  ئاكاریــی 
دەكرێتــەوە؟ وەاڵمدانــەوەی ئەو پرســیارانە، دەرگای 
چوونــە نێــو جیهانــی فەلســەفەی هونــەر و جوانــی 

ــەر پشــت. ــە س دەخات
2- چێژ و زەوق و ئارەزوو و هەستكردن بە جوانی 
و دووركەوتنــەوە لــە ناشــیرینی هــەر لــە ســەرەتای 
لــە  بــوون  بەشــێك  شارســتانیەتەوە  پەیدابوونــی 
هەبــوون و ژیانــی مــرۆڤ، تەنانــەت دەربڕینــی ئــەم 
هەســتانە هونــەری لــێ كەوتووەتــەوە. ئــەو وێنانــەی 
لەســەر دیــواری ئەشــكەوت و لەســەر تاشــەبەردە 
زەبەلالحــەكان كێشــراون، هــەر لــە ســەرەتای ژیانەوە، 
ڕاستیودروســتی ئەم قســەیە دەســەلمێنن، بەاڵم وەك 
بــاس و لێكۆڵینــەوەی بابــەت كــە بە نووســین تۆمار 
كرابــێ، ئــەوە دیالۆگــی هیپیاســی ئەفالتــوون)2( 
بــە كۆنتریــن ســەرچاوەیەك دەژمێــردرێ كــە تێیــدا 
سروشــتیی  مامۆســتای  ســوكراتی  زمانــی  بــە 
هونــەر و پێوەنــدی بــە ئــاكارەوە و ئەوجــا پێوەنــدی 
هەردووكیــان پێكــەوە و بەجیــا بــە نموونــەی بــەرزەوە 

چییــە، باســی كــردووە؟
ناجوانــی،  و  جوانــی  كێشــەی  لەوێــدا  هــەر 
و  ڕێكوپێكــی  و  نــەرم  و  جوانــی  تایبەتــی  بــە 
هارمۆنــی سروشــتی كردووەتــە بەڵگەیــەك بۆ پشــت 
ســاردكردنەوەی هەبوونــی هێزێكــی سەرووسروشــتی 
كــە ئــەو بــە داهێنــەر نــاوی بــردووە، ئــەوەی لــەالی 
ئەفالتــوون، بــە تایبەتــی لــە شــاكاری دەوڵــەت )كــە 
بــە عەرەبــی نــاوی كۆمــاری بەســەردا ســەپێنراوە( 
هێــرش دەباتــە ســەر شــیعر و شــایەران و داوای 
نموونەییــە  دەوڵەتــە  لــە  دەكات  دوورخســتنەوەیان 
پێشــنیازكراوەكەی، چــۆن پاســاو دەدرێتــەوە و چ 
لێكدانەوەیــەك هەڵدەگــرێ!؟ وەاڵمــی ئــەو پرســیارە 

ــەوە. ــێكی دیكــەدا دەدرێت ــە بەش ل
- ئەگــەر جوانــی و هونــەر و سروشــت، بابــەت 
و كەرەســتەی ســەرەكی ئــەو لقــەی فەلســەفەبن، 
بــوون و  پاســاوی  دەربڕینەكــەی  ئامــرازی  ئــەوە 

هیراکلیتس
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نەبــوون، جوانــی و ناجوانــی و بەهاكەیــان دەداتــەوە. 
جوانــی لــە خۆیــدا ئامــاژە بــێ بــە مــرۆڤ، ڕووەك، 
سروشــت و هــی تــر، ناكــرێ لــە بابەتــی هونــەر جیــا 
بكرێتــەوە، بــەاڵم جوانــی لەخۆیــدا چییــە؟ وێنــە و 
ڕوخســارە؟ ناوەرۆكە، هەســت و ســۆزە، یان شــتێكی 
تــرە!؟ بــە واتایەكــی تــر، ئــەو خەســڵەتە بوونــەی بــە 
چەمكــی »جوانــی« دەبەخشــرێ بابەتییــە و ئێمــە 
هەبیــن و نەبیــن، بڕیــاری لــە بارەیــەوە بدەیــن، یــان 
نەدەیــن، ئــەو هەیــە و هەبــووە و لــە دواڕۆژیشــدا 
هــەر دەبــێ؟ یــان ئــەو بوونــە خودییــە و پەیوەســتە 
بــە خــودی ئــەو كەســەی هەســت بــەو جوانییــە 
دەكات و دەیبینــێ و بڕیــاری لــە بارەیــەوە دەدات؟!
ئایــا بــە دەربڕینێكــی تــر، ئــەو جوانییــە ســەربەخۆ 
ــوان  ــەی ج ــە و بابەتەك ــی هەی ــەدا بوون ــە بابەتەك ل
كــردووە، یــان وێنــەی هەســتێكە لــە نــاخ و مێشــكی 

مرۆڤــی چێــژەری بڕیــاردا بوونــی هەیــە؟!
چوارچێــوە  لــە  پرســیارانە  ئــەو  زۆربــەی 
گشــتییەكەدا ســەرنجی بابەتــی جوانیــان داوە و 
ئــەو پرســیارە ســەرەكییەیان پشــتگوێ خســتووە كــە 
ئایــا جوانــی یــەك جــۆرە، یــان جوانــی سروشــتی و 
جوانــی هونــەری هەیــە؟ كەوابــوو جیــاوازی نێــوان 
ئــەم دووانــە چییــە؟! چــۆن و بــە چــی جوانــی 
لــە  و ناجوانــی )ناشــیرینی، دزێــوی و ناحــەز( 
یەكتــری جیــا دەكرێنــەوە؟ پێــوەر و پێودانگــی ئــەم 
جیاكردنەوەیــە چییــە و كامەیــە؟ پشــت بــە ژیــر و 
لۆجیــك دەبەســتێ، یــان بــە هەســت و نەســت و چێــژ 

زەوق؟! و 
كیــژە  جیهــان،  ســەركەوتووی  هونەرمەندێكــی 
ــەرگ شــڕ و پێخــاوس  قەرەجێكــی چڵكنــی، جلوب
و قــژ بــژ و ئاڵــۆزی تــووڕە و نــاڕازی، كــردووە 
بــە كەرەســتەی تابلۆیــەك، بــەاڵم چ تابلۆیــەك؟ 
ئایــا  ســەركەوتوو!  و  ســەرنجڕاكێش  ئەوپــەڕی 
ئەمــە جوانــە، یــان ناجوانــە؟ تابلۆكــە لــە خۆیــدا 
و  كێشــراوە  ســەرنجڕاكێش  و  جــوان  ئەوپــەڕی 
و  توانایــی  و  هــزر  بلیمەتــی  و  دەســتڕەنگینی 

ــان  ــە نیش ــدی پەڕەمووچــی هونەرمەندەك بەهرەمەن
هەرچــی  قەرەجەكــە،  کیــژە  ئایــا  بــەاڵم  دەدات، 
لــە  بــێ،  ڕووناكــی  و  ڕۆشــنبیری  و  جوانــی 
ــار  ــەم بڕی ــەوێ؟ ئ ناوچــاوان و دەموچــاوی دەردەك
و هەڵســەنگاندنە پشــتی بــە چ پێوەرێــك بەســتووە؟ 
تابلۆیــەك لــە كێشــان و ڕوخســاریدا ئەوپــەڕی جــوان 
و ســەركەوتووە، لــە ناوەرۆكــدا شــتێكی دیكەیــە! 
كــە دەگوتــرێ »ســەركەوتوو و جوانــی«  باشــە 
باســی چــی دەكــرێ و مەبەســت لــەوە چییــە؟ ئایــا 
ئەمــە ڕێكوپێكــی و پێكــەوە گونجــان و هاڕمۆنــی 

و هەماهەنگییــە، یــان شــتێكی دیكەیــە؟
3- لە فەلسەفەی هونەر و جوانیدا )ئیستێتیك( 
دوو قۆنــاغ لــە یەكتــری جیــا دەكرێنــەوە، ئەگەرچی 
ــان،  ــە یەكتــری جی ــوە تایبەتییەكــەدا ل ــە چوارچێ ل
بــەاڵم بەگشــتی توندوتــۆڵ بــە یەكترییــەوە بەنــدن و 

ناكــرێ دەســتبەرداری یەكتــری ببــن:
یەكــەم: قۆناغــی ســەرەتای پەیدابوونــی كاری 
ــوەی ئەفســانە و داســتان و  ــە چوارچێ ــی ل هونەری
الهووتــی ســەرەتاییدا و دەركەوتــن و خەتوخاڵدانــی 
هەســتی جوانیناســین و چێژوەرگرتــن لــە جوانــی، 
خۆیــدا  لــە  مــرۆڤ  ئاســا  سروشــت  ئەگەرچــی 
شــەیدای جوانییــە و دڵخــۆش و شــادمان دەبــێ 
بەدیتــن و هەســت پــێ كردنــی و لــە ناجوانــی و 

ناشــیرینی دوور دەكەوێتــەوە!!
لە واڵتانی هیند و چین، فارس، میســۆپۆتامیا 
فــوڕات(  و  دیجلــە  ڕووبــاری  دوو  نێــو  )دۆڵــی 
دۆڵــی نیــل كــە دوای ئــەوەی عەرەبــەكان تێیــدا 
نیشــتەجێ بــوون، نــاوی )میســر(یان لــێ نــاوە، ئــەو 
جــۆرە هونــەرە بــە شــێواز و ســتایلی جیــاواز بوونــی 

هەیــە و ســەرنج ڕادەكێشــێ)3(.
ســەردەمەكە(  )بەپێــی  هونــەر  قۆناغــەدا  لــەو 
لەگــەڵ ئەفســانە و داســتان تێكەڵوپێكــەڵ كــراوە 
و بــە ئاشــكرا لــە بەرهــەم و كارەكانــدا بەجۆرێكــی 
و  بەهــا  و  سروشــت  و  كێشــە  ســەرنجڕاكێش 
ــراون،  ــار و دەستنیشــان ك ــرۆڤ دی چارەنووســی م



112 ژ )٢٧٦/٢٧٥( ٥/ ٩ - ١٠/ ٢٠٢٠

ــەوە و  ــە بابەتێكــی لێكۆڵین ــن ب ــەوەی كراب ــێ ئ بەب
توێژینــەوە، لەالیەكــی دیكــەوە دەڤــەری سروشــت 
لەیەكتــری  تەواوەتــی  بــە  مــرۆڤ  دەڤــەری  و 
و  دیــاردە  و  ئەزمــوون  بگــرە  جیاكراونەتــەوە، 
كــراون  تەماشــا  وا  مرۆڤییــەكان،  تاقیكردنــەوە 
كــە بەشــێك بــن لــە چەنــد ڕووداو و قەومانێكــی 
گەردوونــی، لــەو قۆناغــەدا وەك لەبەرهەمەكانــدا 
و  هــزر  ڕێكوپێكــی  پرۆســەیەكی  دەردەكــەوێ، 
بیركردنــەوە هەســتی پــێ ناكرێــت! بەڵكــو مــرۆڤ 
بكــەر  و  كاریگــەر  چاالكییەكانــدا  گشــت  لــە 

كارلێكــراوە! و  پاشــكۆ  بەڵكــو  دەرناكــەوێ، 
ــەوە ئەفســانەیی  ــەو جــۆرە هەڵوێســت و بیركردن ئ
و داســتانە، ئەگەرچــی ئاییــن و مێــژووی لــێ 
ــك خەســڵەتی  ــە هیــچ جۆرێ ــەاڵم ب ــەوە، ب كەوتووەت
چاالكــی توێژینــەوەی لــێ بــەدی ناكــرێ، بەڵكــو 
لە پرۆســەی پاســاودان بە شــێوەیەكی سادە و ساكار 
بــەوالوە شــتێكی دیكــەی لــێ نەكەوتووەتــەوە! ئــەو 
جــۆرە پرۆســەی بیركردنــەوە ســادە و ســاكارە، لــە 
قۆناغێكــی دواتــردا هــزری شــیكاری ڕەخنەگــری 
لــە گشــت دەڤەرەكانــدا لــێ پەیــدا بــووە، بــەاڵم لــە 
یۆنــان و لەگــەڵ ســەرهەڵدانی فەلســەفەدا كــە بــە 
ڕووداوێــك دادەنــرێ، بــە هیــچ جۆرێــك لە موعجیزە 

كەمتــر نەبــووە، بــەاڵم نــەك بــە واتــا ئایینییەكــە!
بــەو پێیــە، ئــەو هونــەرەی لــەم قۆناغــەدا، لــە 
لــە چوارچێــوەی  ڕۆژهــەاڵت ســەرئاو كەوتــووە، 
داوە،  خەتوخاڵــی  ناوچەیــی  ئایینــی  هەســتی 
دامــاو  مرۆڤــی  ســۆزی  و  هەســت  كۆشــاوە 
و  گــەردوون  و  سروشــت  بەرانبــەر  حەپەســاو  و 
ڕووداوەكانــی دەربــڕێ! بۆیــە دەكــرێ بوتــرێ ئــەو 
هونەرە دەربڕی هەســت و نەســت و ســۆز و باوەڕی 
مرۆڤــی ئــەو ســەردەمە بــووە كــە بــە تەواوەتــی 
ــووە كــە خواوەنــد و گیــان و هێــزی  ــاوەڕەدا ب ــەو ب ل
غەیبــی ئەفســانەیی لــە سروشــت باڵوبوونەتــەوە و 

كــردووە.)4( كۆنترۆڵیــان 
دووەم: قۆناغی ســەرهەڵدانی فەلســەفە لە یۆنان 

ــی  ــا دەركەوتن ــن ت ــش زایی ــەدەی شەشــی پێ ــە س ل
باومگارتــن كــە بنەمــای ئیســتێتیكی داڕشــتووە. 
ئەگــەر لــە قۆناغــی یەكەمــدا هونــەر بابەتێكــی 
چاالکــی  پێنــاوی  لــە  و  نەبووبــێ  ســەربەخۆ 
هونەریــدا نەبووبــێ، بەڵکــو ئامرازێکــی ســاکاری 
ئەوســا  مرۆڤــی  نیگەرانــی  و  تــرس  دەربڕینــی 
بووبــێ لەبــەردەم كارەســاتە زەبەلالحــە دڵتەزێنەكانی 
سروشــت و گــەردوون، ئــەوە لــەم قۆناغــەی دووەمــدا 

ــە دوو بەشــەوە: ــە خۆیشــی دەكــرێ ب ك
أ- پێــش باومگارتــن، كــە لەســەردەمی یۆنانــەوە 
و  ناوەڕاســت  ســەدەكانی  و  دەكات  پــێ  دەســت 

دەگرێتــەوە. ڕۆشــنگەری  قۆناغــی 
ب- قۆناغی دوای باومگارتن تا ئەم سەردەمەمان 
كــە ئیســتێتیك بــە هــەردوو بەشــیەوە: جوانناســی و 
هونــەر، گۆڕانــی گــەورە و مەزنــی بەســەرداهاتووە 
ــازی  ــەر و ڕێب ــدان فەیلەســووفی ڕاب ــدا چەن و تێی
پەیدابــوون،  و  كەوتــوون  ســەرئاو  هەمەچەشــنە 
بــووە و  بابەتــی جوانناســی و هونــەر ســەربەخۆ 
بــەرگ و ناوەرۆكێكــی تــری پــێ بــڕاوە و كۆششــی 

ــە فەلســەفە. ــەوە دەكات ل جیابوون
4- لــە ســەردەمی یۆنــان، بــە تایبەتــی بــە دەســتی 
لــە  هونــەر  ســەرەتاوە  لــە  هــەر  فەیلەســووفەكان، 
كۆتوپێوەنــدی قوربانیــدان و پەرســتنی خواوەنــدەكان 
جــادوو  لەگــەڵ  دیكــە  هیچــی  ڕزگاركــراوە، 
كاركــردن  بــۆ  نەبــراوە  بــۆ  پەنــای  ئەفســانە  و 
كردنــی  ڕازی  و  سروشــت  ڕووداوەكانــی  لــە 
خواوەنــدەكان، بەڵكــو بــووە بــە چاالكییەكــی كارا و 
ــدا  ــە خۆی ــی ل ــۆ مەبەســتێكی ســەربەخۆی دنیای ب

پەنــای براوەتــە بــەر و پیــادە كــراوە.
دەربڕینــی  ئامرازێكــی  بــە  بــووە  هونــەر 
هەڵكەوتــی ژیانــی دەوروبــەر و كاركــردن لــە خەڵــك 
ڕێــگای  و  بەهــۆ  ئەمــە  ئیتــر  هاوواڵتییــان،  و 
گوتــار خوێندنــەوە، دیالــۆگ، یــان بــە هونــەری 
بووبــێ،  موزیــك  و  پەیكەرتاشــی  و  وێنەكێشــان 
ئیتــر هونــەر هیچــی تــر لــەو ســەردەمەدا پابەنــد و 
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ملكەچــی هونــەر و بابــەت و بنەماكانــی ئــاكار و 
ئاییــن نەمــاوە.

لــەو كایەیــەدا و لــە قۆناغــی پێــش )ئەفالتــوون(
دا سۆفســتاییەكان و هێراكلیتــس، فیتاگــۆراس و 
دێمۆكریــت كاراو چــاالك بــوون و لــە چوارچێــوەی 
ئــەو چەنــد ڕســتە و دەســتەواژەی فەلســەفە كــە 
لــە پاشــیان بەجــێ مــاوە و دوای خۆیــان بۆیــان 
تۆماركــراوە، بــە ئاشــكرا هەســتی جوانناســی و 
هەڵســەنگاندنی هونــەری. ئەگــەر تاڕادەیەكیــش 

ــن. ــەدی دەكرێ ــێ، ب ــی پێویســت نەبووب بەپێ
- ئایــا جوانیــی وەك »چەمــك و خەســڵەت و 
ــی  ــا بوون ــێوەیەكی ڕەه ــە ش ــدا ب ڕوخســار« لەخۆی
هەیــە؟ ئایــا مرۆڤ شــەیدای »جوانییە لەخۆیدا« 
وەك ئامانــج و مەبەســت، نــەك لەبــەر هــۆكار و 
بەهایەكــی  جوانــی  ئایــا  دیكــە؟  مەبەســتێكی 

ڕەهایــە، یــان ڕێژەیــی؟!
ــە  ــەو پرســیارانەوە، دەرگای چوون ــە وەاڵمــی ئ ل
یۆنانــی  سۆفســتاییەكانی  جیهاندیــدی  نێــو 
ــە  ســەردەمی ســەدەی پێنجــی پێــش زاییــن دەخرێت
ســەر پشــت كــە بــە ڕاســتی ڕابەرانــی پرۆســەی 
ڕۆشــنگەریی ئەوســای یۆنــان بــوون)5(. سروشــت 
كــراوە  خــراون و مــرۆڤ  پشــتگوێ  دەوروبــەر  و 
بــە سەرپشــك و بابەتــی توێژینــەوەی فەلســەفە، 
بەگــژ دۆگماكانــی ئایینــی ســەردەمی خۆیانــدا 
چوونەتــەوە، بەپێــی ســەردەمی خۆیــان داكۆكییــان 
بــە  بوونیــان  بــڕوا  كــردووە،  دێمۆكراســی  لــە 
خواوەنــدەكان الواز كــردووە و كردوویانــە بــە بابەتــی 
ــەردەم  گومــان و ئەگــەر و نیشــانی پرســیاریان لەب
ــز  ــەو هێ ــەو پێیــە كۆشــاون، ئ ــەوە، ب قــوت كردوونەت
و پاڵنەرانــەی كۆنترۆڵــی ژیانــی مــرۆڤ دەكــەن، 
بكــەن بــە چەنــد بنەمــا و بنەڕەتێكــی ڕووت و 
پەتــی! ئــەو ڕێبــازە بــەو دەســتەواژەیە ناســراوە كــە 
»مــرۆڤ سەرپشــك و پێــوەری هەمــوو شــتێكە بــە 
ــە  ــەوە« ئەمــەش دەســتێكی دلێرانەی ــوون و نەبوون ب
و  وەشــێنراوە  ڕەهــا  بنەمــای  و  بیرۆكــە  لــە  كــە 

بنەمــای ڕێژەیــی جێگیــر كــردووە)6(، ئــەو بنەمــا 
ڕێژەییە، بابەت و كایەی جوانناســی و هونەریشــی 

گرتووەتــەوە.
ــی  ــری جوان ــی بگوت ــدا پێ ــە خۆی ــە ل ــتێك نیی ش
ڕەهــا و ســەربەخۆ، بەڵكــو مــرۆڤ خــۆی ئــەو 
چــی  و  جوانــە  چــی  و  كامــە  دەدات  بڕیــارە 
ناجوانــە! هــەر بــەو پێــوەرە گشــت بەهــا جوانییــەكان 
بەپێــی  و  بەپێــی كات و جێــگا  و هونەرییــەكان 
گۆڕانــی هەلومــەرج و ڕەوشــی ژیانــی مــرۆڤ 
گۆڕانیــان بەســەردا دێــت)7(. دەكــرێ شــتێكی 
توانــا  لــەالی  و  بــێ  جــوان  دانــا  لــەالی  جــوان 
و لــە چــاوی زانــاوە جــوان نەبــێ. ئایــا هونــەر 
هیــچ پێوەندییەكــی بەلۆجیــك و ئــاكارەوە هەیــە، 
و  ڕاســتییە  ســەرگەرمی  یەكەمیــان  نــا؟  یــان 
دووەمیــان پابەنــدی بەهــای چاكەكارییــە، ناکــرێ 
ئــەو ڕۆڵــە نادیــدە بگیــرێ كــە جوانــی و هونــەر و 
كاری هونــەری لــە ژیانــی مرۆڤــدا دەیگێــڕن، ئیتــر 
دڵخۆشــكردن و خــەم ڕەواندنــەوە بــێ، یــان چێژپێــدان 
و پاككردنــەوە لــە هەســت و ســۆزی دەمارگیــران 
و هەڵچــوون و ڕق و كینــە، هەمــوو بەهایــەكان 
ڕێژەییــن و هیــچ پێوەندییــان بــە ئاییــن و هێــزی 

سەرووسروشــت و خواوەنــدەوە نییــە.
كــە  هەڵناگــرێ  گومــان  و  ئەگــەر  هیــچ   -
سۆفســتاییەكان لــە فەلســەفەدا بەگشــتی و لــە 
ڕۆشــنگەرییان  شۆڕشــێكی  ئــاكاردا،  و  هونــەر 
ســەردەمی خۆیانــدا  لــە  ئەوســا  پێــوەری  بەپێــی 
بەرپاكــردووە. بــە هەنــد زانینــی بوونــی مــرۆڤ 
و بایەخــدان بــە ژیــان و جێگیركردنــی بنەمــای 
ڕێژەیــی، داهێنانێكــە مێــژووی فەلســەفە بەوپەڕی 
ڕێــزەوە بــۆی تۆماركــردوون، الری لــەوەش نییــە كــە 
ئــەوان بــە پێچەوانــەی تەوژمی ئاســایی ســەردەمی 
هەربۆیــە  كۆشــاون،  و  داوە  تەكانیــان  خۆیــان، 
و  چوونەتــەوە  بەگژیانــدا  ڕۆشــنبیر  كەســانێكی 
مامۆســتای  ســوكراتی  كــردوون،  بەربەرەكانییــان 
ــە  ــە ب ــە! ك ــەو ناحەزان ــووە ل ــك ب ــوون ناحەزێ ئەفالت
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ــاش بەجــێ  ــچ نووســینێكی لەپ قســە، چونكــە هی
ــە و توانجــی  ــردوون و تان ــاوە!، سەرزەنشــتی ك نەم
ئــەو  بــەاڵم  لــێ داون. ڕێژەیــی هونــەر ڕاســتە، 

الیەنــە ڕەهایەشــی كاڵ ناكاتــەوە!
و  جوانــی  چێژتنــی  بــێ،  ڕاســت  ئەگــەر 
بەپێــی كات و جێــگا و  هەڵســەنگاندنی هونــەر 
بڕیــاردەر  و  هەڵســەنگێنەر  و  چێــژەر  كەســانی 
بگــوڕێ و الیەنــە ڕێژەییەكــەی دووپــات بكرێتــەوە، 
كاری  و  جوانــی  گشــتییەكەدا  چوارچێــوە  لــە 
جــوان و تابلــۆی ســەركەوتوو و كیــژی دڵگیــر، 
ــاردەر هەبــن و  ــە ڕەهایــی، مرۆڤــی چێــژەر و بڕی ب
نەبــن، بەهــا و بایەخــی خۆیــان لــە دەســت نــادەن 
بابەتــی  ئەگــەر  ســەركەوتوون،  و  جــوان  هــەر  و 
ڕەهەنــدی  و  وردەكاری  لــە  هونــەر(  و  )جوانــی 
و  نەبــن  قوتــار  گــۆڕان  دەســتی  لــە  هەندەكیــدا 
ڕێژەیــی بووبــێ بەبــار بەســەر شــانیانەوە، ئــەوە لــە 
چوارچێــوە گشــتییەكەدا، الیەنــی خــودی چێــژەر و 
بڕیــاردەر كاڵ دەكەنــەوە و »بوونــە بابەتییەكەیــان« 
بــە ڕەهایــی ســەرئاو دەكــەوێ، ڕێژەیــی و ڕەهــا دوو 

دیــوی بەهایەكــی جوانیــن.
- ئــەو پرســیارەی لێــرەدا دێتــە پێشــەوە و ســەرئاو 
دەكــەوێ: پێوەنــدی نێــوان جوانــی و هونــەر چییــە؟ 
ئایــا دەكــرێ، بــە مەبەســتی لێكۆڵینــەوە لــە هونــەر، 

بابــەت و خەســڵەتی جوانــی لــێ دابماڵــرێ؟
- ئەگــەر تاكەكانــی كۆمەڵــگا بیروبۆچوونــی 
جیاوازیــان هەبــێ، ئــەوە كۆمەڵــگا خۆیشــی لــە 
جیــاواز  ئاراســتەی  و  دەســتە  و  توێــژ  و  چیــن 
ئــەوەی  مایــەی  بووەتــە  ئەمــەش  پێكهاتــووە! 
بابەتەكانــی هونەریــش جیاوازبــن لەنێــو خۆیانــدا، 
دوور  هەیــە  هونــەری  شــاكاری  هەندێــك 
ئــەو  ســاكارەوە  و  ســادە  كەســانی  بــەالی  نییــە 
ــكات،  ــان تــێ ب ــان نەبــێ كــە كاری گەرموگوڕییەی
كەچــی بــە پێچەوانــەوە بــەالی ئەندامانــی چینــی 
ڕۆشــنبیر و دەســت ڕۆیشــتووەوە كــە لێــی تێدەگــەن، 
ــان  ــارێ هەڵبســەنگێنرێن و بایەخی ــە جۆرێكــی ئ ب

پــێ بدرێــت: ئەگــەر هونــەر لــە پێنــاوی هونــەر 
خۆیــدا بــێ، یــان لەپێنــاوی خزمەتكردنــی ژیــان و 
كۆمەڵــگادا بــێ، نابێ دەســتبەرداری ئــەو بەهایانە 
بــێ كــە كار و چاالكــی مــرۆڤ پەروەرانــە و دادی 
كۆمەاڵیەتــی و یەكســانی و ئــازادی ئامانجــی 
ســەرەكییەكانی بێــت، ئەگــەر الیەنــی جوانییەكــەی 
بــە هەندیــش نەگیــرێ، نابــێ ئەمــە ببێتــە مایــەی 
ئــەوەی هونــەر بەگشــتی ئامانجــە ســەرەكییەكەی 
ــووە،  ــدا ب ــدا پەی ــە پێناوی ــە ل ــدات ك ــە دەســت ب ، ل
ئەوكاتــە هەســتی تێگەیشــتنی هونــەر، كــە هــەر 
ــاوەرۆك  ــا و ن ــە وات ــە، ب ــژ نیی ــی و چێ ــا جوان تەنی
و ئامانجــەوە گەرموگــوڕ و ســەرتاپاگیر دەبــێ. 
ــە  ــر نیی ــە كەمت ــەو ڕۆڵ ــەر بەگشــتی ل ــی هون ڕۆڵ
كــە زمــان لــە ژیانــی ڕۆژانــەدا، لــە چوارچێــوەی 
كۆمەڵــگادا دەیگیــڕێ، ڕاســتە ئاســان نییــە بــە 
ئەگــەر  بكــرێ،  زمــان كاری هونەریــی شــرۆڤە 
وابایــە، هونەرمەنــد ئەوكاتــە بــە وشــە و پەیڤیــن 
هونــەر  دەردەبــڕی،  هونەرییەكــە  كارە  زمــان  و 
كاتێــك گــرەو دەباتــەوە كــە دوورەپەرێزیــی خەڵــك و 
ــەری  ــك كەلەب ــەوە و وەك هاندەرێ ــژەر كاڵ بكات چێ
تەنــگ  چێــژەر  مرۆڤــی  و  هونەرمەنــد  نێــوان 
بــكات و لەیەكترییــان نزیــك بكاتــەوە! ئەگــەر پەنــا 
پتــر  بــۆ  بەریــن  بــۆ ڕســتەیەكی تۆڵســتۆی)8( 
ڕوونكردنەوەی ئەو بابەتە، هونەر هەســت و نەســت 
و ســۆز و ڕاز و نیــاز و خواســت و هەڵچوونــی 
مــرۆڤ دەردەبــڕێ، بۆیــە وتــراوە هونــەر ئاوێنــەی 
كۆمەڵگایــە، كەچــی زمــان بیروبۆچوونــی مرۆڤــی 
قســەكەر دەردەبــڕێ و پێوەنــدی لەنێــوان تاكەكانــی 

كۆمەڵــگا پــرد ئاســا هەڵدەبەســتێ.
6- بــۆ توێژینــەوەی كاری هونــەری و بابەتــی 
جوانــی، وەك هــەر بابەتێكــی كولتــوور و شارســتانی 

و هــزری مــرۆڤ، دوو ئاراســتە لەبەردەمــدان:
یەكــەم: ئاراســتەیەكی مێژوویــی، پشــت ئەســتوور 
مــرۆڤ  پێویســتە  ئاراســتەكارە،  میتــودە  بــەو 
ئــەو هەلومەرجــە  بارودۆخــە،  ئــەو  ئــەو ڕەوشــە، 
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لەبەرچــاو بگــرێ و بــە هەنــد بزانــێ كــە ئــەو كارە 
هەڵــداوە،  ســەری  و  پەیدابــووە  تێیــدا  هونەرییــە 
گومانــەكان  دەبنــەوە،  كاڵ  پرســیارەكان  ئەوكاتــە 
دەڕەونــەوە، ئــەوەی سەیروســەمەرە هاتووەتــە پێــش 

چــاو، ئاســایی دەبنــەوە!!
یۆنــان و  ســەردەمی  كــۆن و  لــە ڕۆژهەاڵتــی 
ــەری و  ــدان كاری هون ســەدەكانی ناوەڕاســت، چەن
ئەدەبــی لــە ئــارادان لــە چــاو و ڕوانگــەی مرۆڤــی 
ئــەم ســەردەمەوە ســەیر دێنــە بەرچــاو، بــەاڵم ئەگــەر 
مرۆڤ ڕەوشی مێژووی ئەو سەردەمەی ئەوسای 
كۆن لەبەرچاو بگرێ، سەرســوڕمانەكەی نامێنێ، 
چونكــە ئەوكاتــە هزرمەنــد، هونەرمەنــد، شــایەر بەو 
جــۆرە كــە ژینگــە و دەروبــەر ڕەنگیــان ڕشــتووە، 
بیریــان كردووەتــەوە و چــاالك بــوون، بەرهەمیــان 
ــردووە.  ــردووە و هەڵوێســتیان تۆمــار ك پێشــكەش ك
تابلــۆ هونەرییەكانــی یۆنانــی كــۆن و ســەدەكانی 
ناوەڕاســت بــە مەســیحی و ئیســالمەوە، بابەتــی 
ئەوتۆیــان تۆمــار كــردووە كــە بــە ژیــان نامــۆ بــوون 
و ڕەوشــێكی تــری ژیانــی دوای مردنیــان ڕەنــگ 
ڕشــتووە و تۆمــار كــردووە، چونكــە ئەوكاتــە ئەمــە 
نموونەیەكــی  بــووە!  مــرۆڤ  ســەرەكی  كێشــەی 
لێــرەدا  بشــێ  ئەگــەر  ئەدەبــی،  سەرنجڕاكێشــی 
ئامــاژەی پــێ بــدرێ ئەمەیــە: زانایەكــی ئایینــی 
تەواوكردنــی  دوایــی  خــۆی،  ژیانــی  ســەرتاپای 
خوێنــدن لــە قوتابخانــە و دامــەزراوە ئایینییەكانــدا، 
بــۆ ئــەوە دانــاوە بزانــی فریشــتە )مەالئیكەتــەكان( 

نێــرن، یــان مــێ؟!
لەگــەڵ  كــە  نامێژوویــی  ئاراســتەیەكی  دووەم: 
ناگونجــێ،  زانســتیدا  توێژینــەوەی  بنەماكانــی 
ــە پشــتگوێ دەخــات و  ــە مێژووییەك چونكــە الیەن
ــێ و  ــد نازان ــە هەن ڕەوش و هەلومەرجــی ئەوســا ب
بــە چــاوی ئەمــڕۆ و لــە ڕوانگــەی ســەردەمەوە 
دەدات  ڕابــوردوو  هونــەری  بەرهەمــی  ســەرنجی 
و هەڵیدەســەنگێنێ، بۆیــە بابەتەكــە نامــۆ دێتــە 
ئاراســتەیە  ئــەو  دیكــەوە  لەالیەكــی  بەرچــاوی، 

پرۆســە و تەوژمــی دیالێكتیكــی هونــەر پشــگوێ 
دەخــات، هونــەر خــۆی لەخۆیدا ئاوێنەیەكە ڕەوشــی 
ژیانــی ئەوســا، بــە هەمــوو ڕەهەندەكانییــەوە، تێیــدا 
لــە  دەدات،  نیشــان  ئاســا  تۆمــار  و  دەردەكــەوێ 
هەمــان كاتــدا هۆكارێكیشــە بــۆ گۆڕینــی ئــەو 
ڕەوشــەی تۆماری كردووە و پاڵنەری ڕەنگڕشــتنی 
تابلۆكــەی بــووە، یــان بــەالی كەمــەوە ســەرنجی بــۆ 

الی ئــەو بابەتــە، ئــارێ، نــارێ، ڕاكێشــاوە.
7- هونــەری هــەر قۆناغێــك لــە قۆناغەكانــی 
ــە  ــێوەیەك ل ــتانیەت، بەش ــوور و شارس ــان و كولت ژی
شێوەكان وێنەیەكی تاڕادەیەك الساییكار و دەربڕی 
ــی  هەســت و ســۆزی مــرۆڤ و سروشــت و جیهان
دەوروبــەری خــۆی تۆمــار دەكات و داهێنەرانــە لــە 
چوارچێوەیەكــی ڕەنــگ بــۆ ڕێــژراودا، ڕەنگــی 
دەڕێــژێ و هەرســێك خەســڵەتی تەواوەتــی )كامــل( 
و پێكــەوە گونجــان و هەماهەنگــی و هارمۆنــی 
ــی پــێ  ــی و ناجوان سروشــتی ڕەســەنایەتی و جوان
ــوێ ئاشــكرا ناكــرێ،  ــە شــتێكی ن دەبەخشــێ! بۆی

ئەگــەر بگوتــرێ:
فەلســەفە ســەرگەرمی گەڕانە بەدوای هەرســێك 
و  چاكــەكاری  و  )هەقیقــەت(  ڕاســتی  بەهــای 
پوختــەی  و  كاكڵــە  كــە  جوانییــە  ئــەو  جوانیــدا، 
ــەرە لــەالی خۆیــەوە پــەردە لەســەر هەقیقەتێــك  هون
الدەدات لــە ڕوخســار و ناوەرۆكــدا لــەو ڕاســتییە 
جیــاوازە كــە خەمــی ســەرەكی فەلســەفە و زانســتە 
ئەزموونــی و ڕوخســارییەكانە، ئــەوەی فەلســەفە 
دایدەڕێــژێ، ئیتــر بۆچــوون و بیروهــزری پەتــی 
و ڕووت )ئەبســتراكت( بــێ، زانســت بــە چەنــد 
مەبەســتی  گیــان  بــێ  و  وشــك  هاوكێشــەیەكی 
خــۆی تۆمــار دەكات و دایدەڕێــژێ، هونــەر بــە 
پێچەوانــەوە گەرموگــوڕ و تــەڕ و پــاراو بــە وێنــەی 
بەرهەســت و ســەرنجڕاكێش و دڵڕفێــن مەبەســت و 

ئامانجــی خــۆی بەرجەســتە دەكات.
- لــە بابەتــی ئیســتێتیكدا، هونــەر لــە خۆیــدا 
لەگــەڵ ئەزمــوون و شــارەزایی هونەریــی )خیبــرە(، 
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بیركردنــەوە و هەســت پــێ كــردن ڕۆڵــی بەرچــاو 
پاشەكشــە  تاڕادەیــەك  ژیــر  بابەتــی  دەگێــڕن، 
دەكات و ســۆز ســەرئاو دەكــەوێ، لێــرەوە هونــەر 
و  كایــە  لــە  و  دەكــەن  خۆیــان  ماڵــی  جوانــی  و 
دوور  فەلســەفە  و  زانســت  گۆڕەپانــی  و  دەڤــەر 
ــی  ــێوازی تایبەت ــود و ش ــاوەرۆك میت ــەوە، ن دەكەون
خۆیــان دووپــات و دەستنیشــان دەكــەن، لەجیاتــی 
ــەی ســۆز  ــك و ئەپســتمۆلۆجی، وێن ــی لۆجی بابەت
و ئەندێشــەكان و هەڵچوونــن، كاتێــك هونەرمەنــد 
ــەكارە  ــان ب ــێ، گەرموگــوڕی و ژی دووچــاری دەب
هونەرییەكە دەبەخشــن، ئەم دووانە لەالی خۆیانەوە 
پێوەندییەكــی توندوتۆڵــی دەســتیاوی لەنێوانیانــدا 
هەیە، بگرە پشتڕاست دەكرێتەوە، ڕوون و ئاشكرایە 
كــە هەڵچــوون خــۆی جۆرێكــە لــە ســۆزی تایبەتــی 
كارلێكــراو و ورووژێنــراو لــە كاتــە ســاتی داهێنانــدا 
لــە چەنــد وێنەیەكــی سەرنجڕاكێشــدا بــە ســایەی 
پەڕەمووچــە ڕەنگینەكــەی هونەرمەنــد دەبــێ بــە 
چەنــد وێنەیــەك كــە مەبەســت و ئامانجــی تایبەتی، 
دەرەكی و ناوەكی دەردەبڕن و بەرجەســتەیان دەكەن.
دەبــێ  و  پێویســتە  هونەریــی  كاری  ئایــا   -
ســوودی هەبــێ و چێژبەخــش بــێ؟ یــان كاری 
هونــەری خــۆی لەخۆیــدا دەكــرێ ئەوپــەڕی جــوان 
و ســەرنجڕاكێش بــێ، هیــچ ســوود و چێژێكــی 

نەكەوێتــەوە؟ لــێ  تایبەتــی 
ئــاكارەوە،  بــە  هونــەر  پێوەنــدی  بابەتــی  لــە   -
هــەر بــەو جۆرەیــە و ناكــرێ بــە ئاســانی یەكالیــی 
بكرێتــەوە و وەاڵمەكــەی بەالیەكــدا بخرێ: ئاســاییە 
كــە تابلۆیەكــی هونەرمەنــدێ، بابەتێكــی ئەدەبــی، 
تۆمــاری  شــایەرێك  خامــەی  كــە  هەڵبەســت، 
هەڵوێســتێك،  كارێــك،  تابلۆیــەك،  یــان  كــردووە، 
كــە  كــردووە  تۆمــاری  و  دەردەبــڕێ  ڕەوشــێك 
یــان  بێــت،  پەســەندكردن  و  ڕێزلێنــان  شــایەنی 
سەرزەنشــت بكرێــت لــە ســۆنگەی ئــاكارەوە، بــەاڵم 
وێنەكــە، تابلۆیەكــە، پارچــە ئەدەبییەكــەی شــایەر 
ناكــرێ ببــێ بــە بابەتێــك بڕیــار )حوكمــی( ئــاكاری 

ــدرێ،  ــەوە ب ــە بارەی ــان سەرزەنشــت ل ــە ســتایش، ی ب
ــەی  ــە كای ــاكار ل ــەر و ئ ــوان هون ــدی نێ ــە پێوەن بۆی
فەلســەفەدا بابەتێكــی كێشــە ئامێــزە و هەویرەكــەی 
ناشــێ  ئیتــر  دەكێشــێ،  زۆروزەبەنــدە  ئاوێكــی 
هونــەر هانــی خەڵــك بــدات بــەرەو چاكــەكاری، یــان 

بــەدكاری!!
ــە  ــوان دێت ــە ج ــوان ب ــەی و چــۆن شــتی ج 8- ك
بەرچاو؟ ئایا لە ناخ و سروشــتی مرۆڤدا ڕەگەزێك 
هەیــە دەبێتــە مایــەی ئــەوەی مــرۆڤ ئامــادە بێــت 
هەســت بــە جوانــی بــكات؟ ئەوجــا پێوەنــدی نێــوان 

جــوان و هەســتكردنی مــرۆڤ چۆنــە و چییــە؟!
كاتێــك دەكــرێ وەاڵمــی ئــەو پرســیارانە بدرێتــەوە، 
ئەگــەر مــرۆڤ توانــی پێوەنــدی نێــوان بەهــای 
جوانــی و هــەردوو بەهــای ڕاســتی )هەقیقــەت( 
و چاكــەكاری )خێــر( دیــار و دەستنیشــان بــكات 
پێوەندییەكیــان  چ  ئەمانــە  بكاتــەوە  ڕوونــی  و 
بــە هونــەرەوە هەیــە بەگشــت جــۆر و ڕەگــەز و 
بابەتەكانییــەوە، لەالیەكــی دیكــەوە دەبــێ دەڤــەری 
بــەو  بكرێــت  فراوانتــر  تاڕادەیــەك  جوانناســی 
پێیــەی چاالكــی ڕەخنەكردنــی هونــەری بگرێتــەوە 
ســەرەڕای ئــەوەی خــۆی لەخۆیــدا جۆرێكیشــە لــە 
ــی  ــی هەســتەكی، ئیســتێتیك پەیبردن ــەی پێبردن پ
پەیبردنــی  گومــان  بــێ  دەگرێتــەوە،  هەســتەكی 
ــی،  ــە جوان ــە ب ــەوە پەیبردن ــەالی خۆی هەســتەكی ل
كەوابــوو فەلســەفەی جوانــی و هونــەر بەگشــتی 

بریتییــە لــەو دوو ڕەهەنــدە:
یەكــەم: ڕەخنەكردنــی هونەریــی بابەتەكانــی هونــەر 

و جوانــی.
دووەم: پەیبردنی هەستەكی بە بابەتەكان.

ــە  ئیســتێتیك ڕاســتە وەك بابەتێكــی ســەربەخۆ ل
ناوەڕاســتی ســەدەی هــەژدە لەالیــەن ئەلیكســەندەر 
لــەالی  پێشــتر  بــەاڵم  داهێنــراوە،  باومگارتــن 
لــە  و  یۆنــان  قۆناغــی  ئەرســتۆی  و  ئەفالتــوون 
ســەدەكانی ناوەڕاســت و ســەردەمی ڕۆشــنگەریدا 
پرۆســەی هونــەر و جوانــی و ڕەخنەكردنیــان لــەالی 
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فەیلەسووفەكان بەدی دەكرێ و لەم سەردەمەماندا 
ــد ئاراســتە و ڕێبازێكــی گرنگــی ئیســتێتیك  چەن

دەســتبەكارن.
ــك  ــەر شــیاو و پەســندە؟ كاتێ كام پێناســەیەی هون
هونەرمەندێك ڕەنگی تابلۆیەك دەڕێژێ السایی)1٠( 
سروشــت دەكاتــەوە، یــان بــەو كارە هونەرییــەی بەهرە 
و بلیمەتــی و توانایــی داهێنانــی خــۆی دەردەخات؟ 
ئایــا دەكــرێ وا ســەرنجی بابەتــی هونــەری بدرێــت 
كــە لــە خۆیــدا ســەربەخۆیە و لــە ڕوانگــەی بابەتــی 

تــرەوە ناكــرێ ســەرنج بــدرێ و هەڵبســەنگێنرێ؟
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