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ئیستێتیك
فەلسەفەی جوانی و هونەر

د. حەمید عەزیز
)زانكۆی سەاڵحەددین - كۆلێژی ئاداب(

سەردەمی یۆنان
بــە  کــردن  هەســت  و  هونــەر  داهێنانــی   -١
بابەتێکــە  لــە جوانــی،  جوانــی و جیاکردنــەوەی 
هــەر لــە ســەرەتاوە ژیــان بــە جۆرێــک هەبــووە، 
پێــوەر  داهێنانــی  و  هونــەر  فەلســەفەی  بــەاڵم 
و  بابەتانــە  ئــەو  هەاڵواردنــی  یەکتــری  لــە  بــۆ 
ــی فەلســەفەی  ــان لەگــەڵ پەیدابوون ــن کردنی پۆلێ
کالســیکی یۆنانــدا ســەرئاو کەوتــووە و وردە وردە 
لەگــەڵ پێشــکەوتنی کولتــووری کۆمەاڵیەتیــدا 

داوە. خەتوخاڵــی 
و  ڕێژەیــی  ئاراســتەی  هــەردوو  ســەرەتاوە  لــە 
ــری  ــە یەکت ــی( ل ــەر و جوان ــارەی هون ڕەهــا )دەرب
چوونەتــە ســەنگەرەوە. سۆفســتایی و هیراکلیتــس 
ــە  ــوون و ســوکرات ل ــەری ئاراســتەی یەکــەم ب ڕاب
دیالۆگەکانــی ئەفالتوونــدا بــە گژیانــدا چووەتەوە. 
هیراکلیتــس کــە پێــی لەســەر بنەمــای گــۆڕان 
گەیشــتووەتە  بنەمایــە  ئــەو  دەســتی  داگرتــووە، 
هونــەر و جوانیــش، ئەگــەر هەمــوو شــتێک لــە 
گۆڕانــی بــەردەوام)١( بێــت، بــێ گومــان مــرۆڤ 
پێــوەر و بڕیاریــش گۆڕانیــان بەســەردا دێــت.  و 
بەبــێ  یۆنانــدا  فەلســەفەی  لــە  قۆناغــە  ئــەم 
هیــچ دوودڵییــەک بــە قۆناغــی ڕۆشــنگەری و 
مرۆڤپــەروەری دادەنــرێ، ڕێژەیــی بابــەت و پێــوەری 
هەڵســەنگاندنی کەرەســتەی هونــەر و جوانــی لــەو 
ئــەو  چونکــە  ئاســاییە،  ئێســتاش  و  ســەردەمەدا 
ــە  ــان ب ــێ گوم ــت، ب ــەوە دەدرێ ــەم بارەی ــارەی ل بڕی
ڕســتە و دەســتەواژە، دەردەبــڕدرێ پشــت بــە هەســت 
ــە دوو  ــەش ل ــەو الیەن ــژ دەبەســتێ، ئ و ســۆز و چێ
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الوە گازنــدەی لــێ دەکــرێ:
یــەک: هەســت و ســۆز و چێــژ هیــچ کاتێــک 
زانینێک نادەنە دەست ڕوون و ڕەوان و ئاشکرابێ، 
بــە واتــا دیکارتییەکــە، زانینــی گومــان هەڵنەگــر 
پشــت بــە ئەزمــوون و تاقیکردنــەوە و بنەمــای ژێــر 
کاڵ  گازندەیــە  ئــەو  دەکــرێ  بــەاڵم  دەبەســتێ، 
بکرێتــەوە و بگوتــرێ ئــەو زانینــەی هەســت و ســۆز 
ــەوە  ــە ناخــی دەروون ــە دەســت، ل و )شــعوور( دەیدەن
ســەرچاوە دەگــرێ و هونــەر و جوانیــش لــەالی 
خۆیانــەوە دەســتیاوی بــە ناخــی دەروونــی مرۆڤــەوە 
بەنــدن، بگــرە کۆرپــەی ســۆزی دەروونــن و هــەر 

ــە دەروون دەکــەن. خۆیشــیان کار ل
دوو: هەســت، ســۆز بابەتێکــی ناخــی مرۆڤــن، 
و  بــارودۆخ  جێــگاو  و  کات  بەپێــی  مــرۆڤ 
ــی بەســەردا دێ، کاتــی خــۆی  ڕەوشــتی، گۆڕان
ئەفالتــوون گوتبــووی ئەگــەر ســوکرات ســاغ بــێ 
شــەراب لــە دەمیــدا تاموچێــژی خۆشــی دەبــێ! 
خــۆ ئەگــەر نەســاغ بــێ هــەر ئــەو شــەڕابە خــۆی 

ــێ! ــت دەب ــاڵ و تف ــدا ت ــە دەمی ل
٢- کێشــە و بــەرەی نێــوان هــەردوو ئاراســتەی 
فەلســەفەی یۆنان )مەتریالیســتی و ئایدیالیستی( 
نــە گۆڕانــی  بــەردەوام و جێگیــری و  گۆڕانــی 
و  هونــەر  بــەر  پریشــکی  هــەر  نــەک  بــەردەوام 

لــە  تێکــردوون،  کاری  بگــرە  کەوتــووە،  جوانــی 
چاالکــی و بەرهــەم و هەڵســەنگاندنەکاندا ڕەنگــی 

داوەتــەوە؛ ڕەنگدانەوەکــە بــەم جــۆرە بــووە:
- ئایــا کار و بەرهەمــی هونەریــی هونەرمەنــد 

ــە؟ ــان دەربرین ــە، ی ــە، داهێنان الســایی کردنەوەی
ئەگەر هونەرمەند بە دوای ڕاســتی )هەقیقەت( 
ــرێ ڕاســتی  ــا دەتوان و ڕاســتەقینەدا بگــەڕێ، ئای
بزانــێ؟ پرســیارەکە بــە ئــارێ، یــان نــارێ وەاڵم 
تــەکان  ئاراســتەیەدا  بــەو  وەاڵمەکــە  بدرێتــەوە، 
دەدات کــە ڕاســتی لــە خۆیــدا ئەســتەمە پــەی پــێ 
بەرجەســتەی  ببــرێ و هونەرمەنــد دەریببــڕێ و 
ڕوخســاری  و  دیــاردە  دەزانــرێ  ئــەوەی  بــکات. 
خــۆی  ڕاســتی  نــەک  )فێنۆمین(ـــە  ڕاســتییە 

)نۆمیــن( کانــت وتەنــی!.
و  هەیــە  جــۆری  چەنــد  خۆیــدا  لــە  هونــەر 
ــری  ــە یەکت ــرازی دەربڕینەکــە ل ــاوەرۆک و ئام ن
تابلــۆ  چاالکــی  لــە  هونــەر  دەکرێنــەوە،  جیــا 
کێشــان و کاری تریــدا ئەگــەر بــە الســاییکردنەوە 
دابنــرێ، بــەاڵم ئــەو الســاییکردنەوەیە لــە هونــەری 
تێــدا  داهێنانــی  و  بەهــرە  دەبــێ  ســەرکەوتوودا، 
جیــاواز:  کەرەســتەی  بــەر  دەباتــە  پەنــا  بێــت، 
کەرەســتە و ڕەنــگ، دەبــێ وێنــە و تابلۆکانیشــی 
خەســڵەتی جێگاییــان هەبــێ، بــەاڵم هەڵبەســت کــە 
ــە وشــە و  ــەر، ب ــە هون ــاوەڕی مــن جۆرێکــە ل ــە ب ب
دەنــگ لــە کاتــدا دەردەبــڕرێ، کاری هونــەری 
بــە چــاو دەدیتــرێ، ڕاســتە هەڵبەســت بــە چــاو 
دەخوێنرێتــەوە، بــەاڵم بڕیــاری چێــژ وەرگرتــن و 
ــتنەوە  ــگای گوێچکــەو بیس ــە ڕێ ــەنگاندن ل هەڵس
ــاخ و  ــۆ ن ــە ب ــردی گەیاندن ــێ کــە ئامــرازی پ دەب

بڕیــاری ژیــری.
وایــە،  هــەر  بابەتەکــە  جوانیــش  دەربــارەی   -
ئەگــەر مــرۆڤ باســی بابەتــی جوانــی بــکات، 
مەبەســتی جوانــی لەشــە، یــان جوانــی گیــان؟! 
ئایــا جوانــی تەنیــا هــەر مــرۆڤ دەگرێتــەوە، یــان 
گشــت زینــدەوەر و سروشــتیش؟! ئەگــەر وەاڵمەکــە 
ئــارێ بــێ، ئــەو خەســڵەتە ناوکۆییــە هاوبەشــە 
چییــە و کامەیــە کــە گشــت جوانــەکان، مــرۆڤ، 

هیراکلیتس
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زینــدەوەر، سروشــت پێکــەوە کۆدەکاتــەوە و هەیانــە؟
ئایــا جوانــی خــۆی بــۆ خــۆی و لــە خۆیدا جوانە، 
ئامانجــە، یــان باســی ئامــرازە لــە پێنــاوی ئامانــج 
و مەبەســتێکی دیکــەدا؟ دەکــرێ جــوان بەخشــی 
ســوودبەخش بێــت، جگــە لــەو چێــژ و لەزەتــەی 

ــێ!؟ دەیبەخشــێ و دەیورووژێن
ئایــا دەکــرێ هونــەر و جوانــی پابەنــدی بنەماکانــی 
دەکــرێ  بکرێــن؟  ئــاکار  و  ڕاهێنــان  و  پــەروەردە 
بــەرەو  بکــرێ  ئاراســتەکردن  پابەنــدی  هونەرمەنــد 
چاکــەکاری؟ هونەرێــک کە ســەرگەرمی گەیشــتنە 
لــێ  ژیانــی  قازانجــی  و  ســوود  و  نەبــێ  ڕاســتی 

نەکەوێتــەوە، دەبــێ بخرێتــە چ خانەیەکــەوە؟
ئەفالتــوون )٤٢٧- ٣٤٧ پێــش زاییــن( یەکــەم 
فەیلەســووفە لــە مێــژوودا کــە بەرهەمــی تایبەتــی 
هونــەر  ڕەخنەکردنــی  و  جوانــی  و  هونــەر  بــۆ 
سیســتمی  و  نــەزم  داهێنــەری  بــەاڵم  نووســیوە، 
ئیســتێتیک نییە، بەڵکو لەنێو فەلســەفەی یۆناندا 
ــوەی فەلســەفە  ــە چوارچێ ــدە کــە ل یەکــەم هزرمەن
ڕەوشــی  ڕەنگدانــەوەی  کــە  ئایدیالیســتییەکەیدا 
سیاســی ســەردەمی خــۆی بــووە، تیورییانــە پــەردەی 
لەســەر بابەتــی )جوانــی الداوە و تاووتــوی کــردووە(
لــەو چوارچێوەیــەدا  بــەاڵم چ جوانییــەک،   )٢(
هەڵبەســتی بــە بابەتێکــی هونــەری دانــاوە و بــە 
ــە  ــەوە و داوای کــردووە ل گــژ شــایەرەکاندا چووەت
دەوڵەتــە نموونەییەکــەی دووربخرێنــەوە، چونکــە لە 
الیەکــەوە گوتــن و کرداریــان لــە یەکتــری جیایــە و 
لە الیەکی دیکەوە هیچ جۆرە زانینی ڕاســتەقینە 
ــدا نییــە، پاســاوی ئــەو قســانەیان  ــە هەگبەکەیان ل
پــێ نادرێتــەوە کــە دەیانکــەن و بەرهەمەکەیــان 
تێکدانــی بنەمــای ئــەو پەروەردەیــەی لێدەکەوێتــەوە 
کــە بەبــێ بنەماکــەی دانــاوە و ڕەنگــی ڕشــتووە. 
هونەرمەنــد لــەالی خۆیــەوە بەبــێ ئــەوەی هیــچ لــە 
نموونــەی شــت بزانــێ، الســایی دەکاتــەوە، بەاڵم چ 
الســاییکردنەوەیەک، تەنیــا هــەر الســاییکردنەوەی 
هیــچ  بــە  و  ڕاســتەقینە  و  ڕاســتی  ڕوخســاری 
ناچــێ!  بابەتەکــەدا  ڕاســتی  بــەالی  جۆرێــک 
هــەر چۆنێــک ئــەو قســەیەی ئەفالتــوون لێــک 

ئــەو  بەســەرچاوەكان.  ئەســتوور  پشــت  بدرێتــەوە، 
هەبــووە  ئەوتــۆ  هونەریــی  بەرهەمــی  ســەردەمە 
ســەركەوتووانە، هەســت و نەســتی ناخــی دەروونــی 
هــەر  كــردووە،  بەرجەســتەی  و  دەبڕیــوە  مرۆڤــی 
لــە خۆشەویســتی و ڕق و كینــە و نیگەرانــی و 
پەشــێوی و تــرس و لــەرز و شــڵەژانەوە تــا دەگاتــە 
گەورەیــی و دڵپاكــی و دڵڕەشــی و ئازایەتــی و 

جوامێــری و چاكەكاریی...تــاد!!.
٣- هەڵوێســتی ئەفالتــوون لــە بــارەی هونــەر و 
ــەو  ــوەی ئ ــە چوارچێ ــتەوە ل ــە هەڵبەس ــی ب جۆرەكان
ئایدیالیســتییە  فەلســەفەییە  سیســتمە  و  نــەزم 
دەبــێ  شــتێك  هەمــوو  كــە  پاگیــرەدا،  ســەرەتا 
نموونەیــی بــێ، دیــار و دەستنیشــان كــراوە. هــزر و 
ــراوە.  ــەو فەیلەســووفە دەستنیشــان ك فەلســەفەی ئ
هــزر و فەلســەفەی ئــەو فەیلەســووفە لــە ڕوانگــەی 
ئاراســتەی دوو ڕەنگییــەوە، ڕەنگیــان ڕێــژراوە، دوو 
ــەی  ــی نموون ــی بەرهەســت و جیهان ڕەنگــی جیهان

ــەرز! ب
ــرەدەرە هیــچ  ــەم: دەگــۆڕێ، ئەف ــی یەك - جیهان
كاتێك وەك خۆی لە بارودۆخ و ڕەوشێكدا نامێنێ، 
بۆیــە ناكــرێ پشــتی پــێ ببەســترێ و بــەوە دابنــرێ 
كــە ڕاســتی )هەقیقەتــی( بــوون بەرجەســتە دەكات 
و دەینوێنــی، ئەگــەر بابەتەكانــی ئــەم جیهانــە لــە 
ســەرەتادا بــە ڕێكوپێكــی و جوانــی دەربكــەون و 
بێنــە بەرچــاو، ئــەوە وردە وردە دەگۆڕێــن و ئــەو 
خەســڵەتانەیان لــە دەســت دەدەن. ئــەو پرســیارەی 
ــە  ــی ب ــەر و جوان ــا هون ــردرا دێ، ئای ــە بی ــرەدا ب لێ
هەمــوو ڕەهەنــد و جۆرەكانــەوە ســەر بــەم جیهانــەن، 

یــان نــا؟!
- جیهانی دووەم: جیهانی ڕاستی و ڕاستەقینەیە، 
جیهانــی نموونــەی بــەرز و هەتــا هەتایــی، جیهانــی 

بیرۆكەكان.
جیهانــی یەكــەم و وێنــە و ســێبەری جیهانــی 
دووەمــە، ئــەو شــتانەی مــرۆڤ لــە دەوروبــەردا 
هەســتیان پــێ دەكات، یــان بــە جۆرێــك لــە جــۆرەكان 
پــەی بــە بوونیــان دەبــات، لــە وێنــە و ســێبەر و 
ڕەنگدانــەوەی نموونــەی بــااڵ بــەو الوە نیــن، ئەگــەر 
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ڕەنگــی  یــان  دەكێشــێ،  تابلۆیــەك  هونەرمەنــد 
وێنەیــەك دەڕێــژێ و پەیكەرێــك دەتاشــی، تەنیــا 
بۆیــە  دەكاتــەوە!  ڕاســتەقینەكە  نموونــە  الســایی 
ــە ڕێــژەی جیــاواز دەردەكــەوێ،  بابەتــی جوانیــی ب
چونكــە ســێبەر و كۆپــی و الســاییكردنەوەیە، ئــەم 
هەڵویســتەی ئەفالتــوون ئەگــەر بــە زمانــی تیــوری 
جیاكردنــەوەی  لــە  بریتییــە  دەرببــڕدێ،  زانیــن 
ڕاســتی و ڕاســتەقینە لــە دیــاردە و روخســار، ئیتــر 
لــەو جیهانــدەدا دەبــێ لەمــە بــەوالوە چ جێــگا و 
پلەوپایەیەك بەر هونەر بكەوێ و ئەدەب بەگشــتی 
ــە تایبەتــی چــۆن ســەرنج  و هەڵبەســت و شــایەر ب
بدرێــن و هەڵبســەنگێنرێن!؟ لێــرەدا ئــەو تابلۆیــە 
ــە پەنجــە  ــە ب ــوون ك ــدا ئەفالت ــە تێی ــاد ك ــەوە ی دێت
بــەرزی كردووەتــەوە و ئامــاژە بــە ئاســمان دەدات 
و ئەرســتۆ ئامــاژە بــە زەوی دەدات! ئایدیالیســتی 
بــەر  و ڕێئالیســتی ئــەو ســەردەمە. پەنــا بردنــە 
ــە هەســت و  ــی ل ــە تەواوەت ــەوەی ب ــر و جیاكردن ژی
ــەوە!  ــێ دەكەوێت ســۆز ئەنجامــی سەرنجڕاكێشــێ ل
ئەوەنــدەی پێوەنــدی بــە بابەتەكــەوە هەیــە، دەكــرێ 
شــمەكی  بــە  ژیرەكــی  پەیبردنــی  بگوتــرێ، 
)ڕێئالیســتی-  هەڵكەوتێــك  جــۆرە  دەوروبــەر، 
واقیعــی( لــێ دەكەوێتــەوە، بــەاڵم ئــەوی تریــان كــە 
هەســتەكییە بەهــای شــمەك دەردەبــرێ، بەهــا لێــرەدا 
دوو ڕەهەنــدی دەبــێ، ڕەهەنــدی ئیســتێتیكی كــە 
بنەماكــەی چێــژ و زەوقــە، بەهــای ئاكارییانــە كــە 
بنەماكانــی چاكەكارییــە، ئــەم دووانــە بــە هیــچ 
جۆرێــك پەكیــان لەســەر ژیــر ناكــەوێ، چونكــە ئــەو 
بەهایانــە بابەتێــك نیــن لــە هەڵكەوتــی دەوروبــەرەوە 
بگوتــرێ،  دەكــرێ  لێــرە  ئــەوی  ببــن!  دەســتگیر 
تەماشــای  ئەمــڕۆ  چــاوی  بــە  ناكــرێ  ڕاســتە 
هــەزار  لــە  پتــر  تەمەنــی  بكــرێ  فەلســەفەیەك 
بەهــای  هــەردوو  بــە  قوربانیــدان  بــەاڵم  ســاڵە، 
و  ڕاســتی  پێنــاوی  لــە  چاكــەكاری  و  جوانــی 
ڕاســتەقینەیی ژیــردا بــە هیــچ بنەمایەكــی لۆجیــك 
و هەڵكــەوت پشتڕاســت ناكرێتــەوە، ئایــا دەكــرێ 
مــرۆڤ لــە بەشــە ڕەگەزێكــی ســەرەكی ژیانــی 

بێبــەش بكــرێ؟ هەســت و ســۆز!

٤- ئەفالتوون لە هەردوو دیالۆگی سیمپۆســیۆن 
و فایــدرۆس بــە ڕێكوپێكــی و لــە كۆمــار و چەنــد 
و  بابــەت  هــەردوو  البەالیــی  تــر  بەرهەمێكــی 
چەمكــی )خۆشەویســتی و جوانــی( كــردووە بــە 
كەرەســتەی توێژینــەوە، ئاســایی لــە هەردووكیانــدا، 
ســوكراتی مامۆســتای دیالــۆگ و هاوپەیڤینــەكان 

ــات. ــان دەب هەڵدەســووڕێنی و بەڕێوەی
لێــوە  باســی  ئەفالتــوو  خۆشەویســتییەی  ئــەو 
كــردووە، بــە خۆشەویســتی ئەفالتوونــی ناودەبــرێ و 
ناســراوە. چ كاتێــك خۆشەویســتی ئــەو خەســڵەتەی 
دوو  ئایــا  ببــڕێ؟  پــێ  نــاوەی  ئــەو  تــا  دەبــی 
ڕەنگــی جیهانــی هەســتەكی و جیهانــی بــااڵی 
و  )جزئــی(  هەندەكــی  بوونــی  بــەرز،  نموونــەی 
بوونــی هەمەكــی )كوللــی( ڕێــگای ناســینی ئــەو 

خۆشەویســتییە، خــۆش دەكــەن؟!
ئاشــكرایە خۆشەویســتی ڕەوش و پڕۆســەیەكی 

ــە: ســێ ڕەهەندیی
- كەسێك خۆشەویستییەكە لە ناخیدا دەورووژێ.
- ئــەوی خــۆش دەویســترێ و خۆشویســتنەكە 

دەیگرێتــەوە.
- ڕەوش و چاالكی خۆشەویستی خۆی.

كەوابــوو خۆشەویســتی هەســتێكی ئامانجەكییــەو 
هەمیشــە ســنووری خــۆی دەبەزێنــێ و بــەرەو كایــە 
و دەڤەرێكــی دیكــە دەیگرێتــەوە و كردوویەتــی بــە 
مەبەست و ئامانج و سەرگەرمی پێگەیشتنیەتی، 
ناخییــە،  دەروونییــە،  پرۆســە  ئــەو  كەوابــوو 
ئامانجەكییــە دەكــرێ بــە پێــوەری فەلســەفە كــە 
بابەتێكــە الفــی بەزاندنــی هەســت و نەســت لــێ 
بــووە!  ژیــر  باڵــداری  ئەســپی  ســواری  و  دەدات 

هەڵبســەنگێنرێ و ڕەخنــە و تاووتــو بكــرێ!
ــارە کاڵ ناکاتــەوە  ــا ئــەم بۆچوونــە ئــەو بڕی ئای
ــۆ  ــداو ب ــە خۆی ــە خۆشەویســتی ل کــە دراوە، گوای
خــۆی دەبــێ مەبەســت و ئامانــج  بــێ و چاوەڕێــی 
بەدەســتهێنانی شــتێکی دەرەوەی خۆی و ئامانجی 
دیاریکــراو نەبــێ، دەکــرێ قســەکەی ژنــە ســۆفی 
ڕۆژهەاڵتــی ڕابیعــەی عەدەوییــە لێــرەدا بــە هەنــد 
نەگیــرێ کــە بــە عەرەبــی گوتوویەتــی و لێــرە بــە 
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کــوردی دەینووســین:
- هــۆ خــودای مــن ئەگــەر مــن لــە پێنــاوی چوونــە 
دۆزەخ  ئاگــری  بــە  بــوێ،  خــۆش  تــۆم  بەهەشــت 
لەبــەر خاتــری  پێنــاو و  لــە  تەنیــا  بمســووتێنە، مــن 
خــودی )ذاتــی( خــۆت تــۆم خــۆش دەوێ، کەوابــوو 
جوانییــە هەمیشــەیی و هەتــا هەتاییەکەتــم، لێــم بــە 
ــێ مەبەســت و  ــە خۆشەویســتی ب دوور مەگــرە! ئەمەی
تەنیــا هــەر لــە پێنــاوی خۆشەویســتیدایە و بێ ئامانجە!
دەوڵــەت  شــاکاری  دەیەمــی  بەشــی  لــە   -٥
ــی ســوکرات الســاییکردنەوە  ــە زمان )کۆمــار(دا ب
لــە هەڵبەســت و هونــەر دەکات بــە کەرەســتەی 
و  شــایەر  گــژ  بــە  و  وتووێــژ  و  دیالــۆگ 
هونەرمەنددا دەچێتەوە و هێرش دەباتە ســەریان)٤( 
ئــەو هێرشــەی بــەوە پاســاو دەداتــەوە کــە هونــەر 
لــەو  بابەتێکــە  کۆپییەکــی  الســاییکردنەوەیە، 
بابەتانــەی بــە هەســتەکان پــەی پــێ دەبــرێ، هــەر 
درامــا،  پاڵەواننامــە،  هەڵبەســت:  جــۆری  ســێ 
لیریــک پەســەند نیــن، چونکــە بــەدکاری بــاو 
ئــەدەب خزمەتــی ســوود و  دەکەنــەوە، هونــەر و 
قازانجــی بابەتــی ئــاکار و ڕەوشــت ناکــەن و هانــی 
بــە  کولتــوورە  جــۆرە  ئــەم  نــادەن،  چاکــەکاری 
بۆچوونــی ئەفالتــوون )هەندێــک بابەتــی لیریکــی 
لــێ بــە دەربــێ( لەگــەڵ مەبەســت و ئامانجــی 
ژیــان و دەوڵەتــی نموونەیــی نایەنــەوە کــە بریتییــە 
هونــەر  زانیــن،  و  چاکــەکاری  و  دانایــی  لــە: 
لــەالی خۆیــەوە هەڵکەوتــی دەوروبــەر دەشــێوێنی و 
نموونــەی ناڕێــک و پێــک و چەواشــە پێشــکەش 
نییــە)٥(  داهێنــەر  هونەرمەنــد  بۆیــە  دەکات، 
وەســتا )ســنعات( کارە و ئــەوە وێنــە دەکێشــێ کــە 
وەســتایەک پێــش ئــەو دروســتی کــردووە، ئیتــر 
ــە  ــن پای ــێبەر دەچــن، نزمتری ــە س ــی ل بەرهەمەکان
ــە  ــەری ل ــوون بەرجەســتە دەکــەن و ئەوپ و پلــەی ب

دوورن. ڕاســتەقینەوە  و  ڕاســتی 
هەڵبەســتیش لــەو ســنوورە ناچێتــە دەرەوە، ئــەو 
بابەتــە لــە کێــش و ســەروا و ڕیتــم پێکهاتــووە و 
ــە تێگەیشــتنی پێوەندیــی ڕاســتەقینەی  مــرۆڤ ل
شــمەک و گەوهــەر دوور دەخاتــەوە، بۆیــە لــە چــاو 

و لــە بەرانبــەر ڕاســت و ڕاســتەقینە بــە پلــەی 
ســێیەم دێــت، جگــە لــەوەی شــایەر بــە شــێوەیەکی 
ناڕەوا باســی خواوەندەکان دەکات و شــتی نابەجێ 
دەخاتە پارســەنگیانەوە)٦( ئەگەر هەڵبەســت کێش 
و ســەروا و ڕیتمــی لــێ دابماڵــرێ لــە پەخشــانێکی 
هیپیاســدا  و  سیمپۆســیون  ســاکاری  و  ســادە 
ــی و  ــر ئاگــری دوژمنایەت ــدەی ت ــوون ئەوەن ئەفالت
بــە گژداچوونــی یەکتــری فەلســەفە و هونــەر، 
بــە  دەکات!  خــۆش  )هەڵبەســت(  تایبەتــی  بــە 
پێچەوانــەی هەڵوێســتی هونەرمەنــد و شــایەر کــە 
بەالیــەوە دەبنــە مایــەی هەڵچوونــی ناخــی دەروون، 
بــدات  فەیلەســووف  هانــی  خۆشەویســتی  دەبــێ 
ســەرگەرمی گەیشــتنە ڕاســتی و ڕاســتەقینە بێت 
و هــەر ئــەو خۆشەویســتییە پاڵنــەری هونەرمەنــد 
بــێ كــە خولیــای گەیشــتنە جوانــی ڕاســتەقینە 
ــاردە  ــەدوای الســاییكردنەوەی دی ــێ و ب ــە خۆیداب ل
ئــەو  دەكــرێ  ئایــا  نەبــێ،  وێــڵ  ڕوخســاردا  و 
ــێ دەكات،  ــوون قســەی ل خۆشەویســتییەی ئەفالت
لــە  كــە  بێــت  نموونەییــە  خۆشەویســتییە  ئــەو 
هەســت و ســۆز و ویــژدان و سروشــتی )ئیلهامــی( 
ڕەببانــی )خواوەنــدی( ســەرچاوە دەگــرێ!؟ ڕاســتە 
هونەرمەنــد هەڵبەســت بــە پلــەی ســێیەم دێــن دوای 
ــەو وێنــە  ــااڵ( و ئ بوونــی ڕاســتەقینە )نموونــەی ب
هەســتەكییەی نموونــەی بــەرز كــە لــە سروشــتدا 
میتــودەی  ئــەو  بەپێــی  بــەاڵم  بــووە،  بەرجەســتە 
ئەفالتــوون دایهێنــاوە و پەیــڕەوی كــردووە، دەكــرێ 
خۆشەویســتی و جوانــی بــە چەنــد قۆناغێكدا بەرەو 
ژوور تێپــەڕن تــا دەگەنــە ئاســتی ڕاســتەقینەی 
خۆیــان كــە بــەو جــۆرە بــن لەگــەڵ نەخشــەڕێگای 
ئــەو دەوڵەتــە نموونەییــە بێنــەوە كــە خــۆی ڕەنگــی 

ــتووە. ڕش
ــدا هەســتی  ــە تاكەكان - جوانــی هەندەكــی كــە ل

پــێ دەكــرێ.
- جوانــی هەمەکــی کــە نموونــەی بــەرزی جوانە 
تاکەکانــە و گشــت تاكــە جوانــەكان دەگرێتــەوە، 

هــەر هەمــان شــت دەربــارەی خۆشەویســتی وایــە:
- خۆشەویســتی ســادە و ســاكار كــە ئەمــەش 
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بــەرەو ژوور بــەرز دەبێتــەوە تــا دەگاتــە ئــەو ڕادەیەی 
بریتــی بــێ لــە:

- خۆشویســتنی دەروونــە پــاك و جوانــەكان كــە 
نموونــەی ئــاكاری جــوان و پــاك بێگــەردن، لێــرەوەش 

بــەرەو:
- جوانــی ژیرەكــی و ئیتــر خۆشویســتنی جوانــی 
لــە خۆیــدا)٧(!. ئــەو بۆچوونــەی ئەفالتــوون لــە 
قســەی ســۆفییەكانی ڕۆژهــەاڵت دەچــێ كــە لــە 
قۆناغــی مریدییــەوە )بــەرەو زاهیــد و  جاهیــد( 
دەگەنــە قۆناغــی )واصــل( و وەك فەیلەســووفی 
ڕاســتی  بەدیــداری  ئەفالتــوون  فەرمانڕەوایــی 
ڕاســتەقینە و خۆشەویســتی و جوانــی شــاد دەبــن.
جگــە لــەو الیەنــە ســۆفێتییەی ئەم فەیلەســووفە، 
لە بەرهەمەكانیدا كە باســی پەروەردە و هونەرمەند 
و  میتافیزیــك  ئاشــكرا  بــە  كــردووە،  ئەدەبــی  و 
ــەر تێكەڵوپێكــەڵ دەكات و دەیانخاتــە نێــو دوو  هون
تــای یــەك تــەرازووەوە، بــەم بڕیــارەش ئەركێكــی 
ــد و  ــەر و هونەرمەن ــە ئەســتۆی هون ســەخت دەخات
بــە ئاشــكرا ناچاریــان دەكات بچنــە ژێــر بــاری 

ــاكارەوە! ــی ئ بنەماكان
ــەر  ــارەی هون ــە ب ــوون ل ــی ئەفالت بیروبۆچوونەكان
و ئــەدەب بــوون بــە پشــكێك لــە مێــژووی كولتــوور، 
ناكــرێ لــە ڕوانگــەی ســەردەمەوە هەڵبســەنگێنرێن، 
ــان شــی  ــك الیەنی ــرێ هەندێ ــدا دەك لەگــەڵ ئەوەش
بــەاڵم  بابەتێكــی فەلســەفەیە،  ئــاكار  بكرێنــەوە: 
ســەربەخۆیە، میتــودە و ناوەرۆكــی تایبەتــی خــۆی 
هەیــە، پێوەنــدی ڕاســتەوخۆی بەكــردارەوە هەیــە، 
پێوەرێــک دادەنــێ بــۆ جیاکردنــەوەی چاکــەکاری 
لــە بــەدکاری و چــۆن و چــی لەســەر مــرۆڤ 
پێویســتە بیــكات، هونــەر پابەنــدی چەنــد بنەمــا 
و بەهایەكــە بــە هیــچ جۆرێــك بــەالی چاكــەكاری 
و بەدكاریــدا نــاڕوات، هیــچ كاتێــك ناكــرێ بــاری 
سەرشانی هونەرمەند بە چەند بنەما و ڕێنماییەك 
قــورس و ســەخت بكرێــت و ئــازادی داهێنانەكــەی 
بكــرێ، هونەرمەنــد ڕاســتە الســایی  زەوت  لــێ 
دەكاتــەوە، بــەاڵم الســاییەكی ڕووت و پەتــی نــا، 
بەڵكــو ئــەم چاالكییــەی ئاوێتــەی بەهــرە و داهێنــان 

دەكــرێ، لێــرەدا نــەك ژیــر بەتەنیــا، بەڵكــو هەســت 
و ســۆز و ویــژدان لــەو چاالكــی ڕەنــگ ڕشــتن و 

ــەدا پشــكی شــێریان بەردەكــەوێ. داهێنان
ــەر  ــە ه ــدا ب ــی لەخۆی - لەالیەكــی دیكــەوە جوان
بارێكــدا شــرۆڤە بكــرێ و لێــك بدرێتــەوە، بوونێكــی 
ــی  ــە و پەك ــراوی هەی ــێ ك ــت پ ســەربەخۆی هەس
لەســەر ئــەو ژیــرە نەكەوتــووە كــە پــەی پــێ دەبــات 
و بڕیــاری لەســەر دەدات! بایەخــی جوانــی لەوەدایــە 
تــا چەنــد ســەرنج بــۆ الی خــۆی ڕادەكێشــێ و كار 

لەوانــە دەكات كــە ســەرنجی دەدەن!
ــە  ــەوە ك ــتییە كاڵ ناكات ــەو ڕاس ــە ل ــەم بۆچوون ئ
پێوەندییەكــی دەســتیاوی لەنێــوان شــتی جــوان و ئەو 
ژیرییــەدا هەیــە كــە پــەی پــێ دەبــات و ڕەخنــەی 
دەكات و هەڵیدەســەنگێنێ! ناكــرێ الی تــەرازوو 
ــان خەســڵەتی  ــەالی خەســڵەتی خــودی، ی ــا ب تەنی
بابەتــی هونــەردا الســەنگ بكــرێ! جوانی لەخۆیدا 
چــی بــێ كــە مرۆڤێكــی جــوان پەرســت نەیبینــێ و 

پــەی پــێ نەبــات و كاری تــێ نــەكات؟!
لــە جیهاندیــدی فەلســەفەی مامۆســتای   -٦
و  شــیعر  و  هونــەر  بابەتــی  )ئەرســتۆ(دا  یەكــەم 
جوانــی بــە تەواوەتــی گۆڕانیان بەســەردا هاتووە! بە 
تایبەتــی هــەردوو بابەتــە چەمكــی )الســاییكردنەوە 
و هەڵبەســت(. بۆ ئەم مەبەســتە ئەرســتۆ شــاكاری 

هونــەری شــیعری)8( دانــاوە.
ــەر  ــووە، ه ــەوەر پێكهات ــە )٢٦( ت ــامارە ل ــەو ش ئ
تــەوەرە نمرەیەكــی بــۆ دانــراوە، گوایــە ئــەو بەرهەمــە 
لەمــە پتــر بــووە، بــەاڵم بــەش و تەوەرەكانــی دیكــەی 

لەناوچــوون و نەمــاون:
یەكــەم: لــە تــەوەری )١-٤( باســی جۆرەكانــی 
هەڵبەســت دەكرێــت، بەچیــدا و چــۆن ئــەم جۆرانــە 
لــە یەكتــری جیادەكرێنــەوە، جگــە لەمــە ســێ خــاڵ 
ــەوە: ــە كەرەســتەی شــیكردنەوە و توێژین ــن ب دەكرێ

- ناوەرۆك، پوختە فۆرمی هەڵبەست و هەڵبەست 
گوتن.

ــێواز  ــێوە و ش ــترین ش ــە باش ــرێ ب - چــۆن دەتوان
بابــەت و كەرەســتەی هەڵبەســت گەاڵڵــە بكرێــن و 

دەســتەبەر ببــن؟.
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- بەشــەكانی چاالكــی و بەرهەمــی هەڵبەســت 
كامانــەن؟

لــەو چەنــد تەوەرەیــەدا مامۆســتای یەكــەم تەنیــا 
قســە لــە پاڵەواننامــە و درامــا دەكات و جۆرەكانــی 
ــەو  ــەالی ئەرســتۆوە ئ دیكــە پشــتگوێ دەخــات. ب
بنەمایــەی گشــت ڕەگەزەكانــی هەڵبەســت پێكــەوە 

كۆدەكاتــەوە )الســایی كردنەوەیــە(.
دەگێڕنــەوە،  ڕووداوەكان  درامــا  و  پاڵەواننامــە 
بــەاڵم  نەقەومــاون،  ڕووداوانــە  ئــەو  ئەگەرچــی 
دوو  لــەو  شــایەر  بقەومابانایــە،  تێدەچــێ  ڕێــی 
یــان  داهێنــاوە،  شــتێكی  ئەدەبییــەدا  ڕەگــەزە 
دایدەهێنــێ كــە ڕێتێچــووە و دەكــرا بقەومــێ. لێــرەدا 
الســاییكردنەوەكە ســەرئاو دەكــەوێ و دێتــە ئــاراوە.
)الســایی كردنــەوە( ڕاســتە لــەالی ئەفالتــوون 
لــەالی  بــەاڵم  دراوە،  پــێ  ئامــاژەی  و  هاتــووە 
ئــەو  كــراوە.  تاووتــو  تــر  بەشــێوەیەكی  ئەرســتۆ 
چاالكییــە كــرداری مــرۆڤ دەكات بــە كەرەســتەی 
الســایی كردنــەوە، دەكــرێ ئــەو كەرەســتەیە چاكتــر، 
خراپتــر بــێ لــەوەی هەیــە و لــە ئارادایــە و الســایی 
كراوەتــەوە، یــان لەنێــوان هەردووكیانــدا مامناوەنــدی 
چ  بــە  ســەر  شــایەر  دەردەكــەوێ  لێــرەوە  بــێ، 

ئاراســتەیەكە:
ڕێئالیستییە، یان ئایدیالیستییە، یان لەنێوانیاندایە! 
الســایی كردنــەوە لــە خۆیــدا دەكــرێ بەشــێوازی درامــا 

بەگێڕانــەوە، یــان بەكردەوە بەرجەســتە بكرێت.
دووەم: لــە تــەوەری )٤-٥(دا مامۆســتای یەكــەم 
ســەرگەرمی ئەوەیــە هەڵبەســت چــۆن و لــە چییــەوە 

پەیدابووە؟
ســەڕوا  و  كێــش  و  موزیــك  و  وشــە  و  ڕیتــم 
لــە هەڵبەســتدا ڕۆڵــی ســەرەكی دەگێــڕن، هــەر 
ــەوە.  ــەر جیــا دەكات ــە هون ــە كــە هەڵبەســت ل ئەمەی
لــە هونــەردا لــە )تابلــۆ و وێنــە(دا ڕەنــگ ڕۆڵــی 

ســەرەكی هەیــە.
بوونــی  پەیــدا  گوتوویەتــی:  لەوێــدا  ئەرســتۆ 
كــە مــرۆڤ  ئەدەبــی  بابەتێكــی  هەڵبەســت وەك 
دایهێنــاوە، دوو هــۆكاری هەیــە; هەردووكیشــیان لــە 

سروشــت و ناخــی مرۆڤــەوە ســەرچاوە دەگــرن:

- هێــز و توانایــی و ئــارەزووی )الســاییكردنەوە( 
كــە لــە ناخــی مرۆڤــەوە ســەرچاوە دەگــرن.

- هەســت و نەســتی چێــژ و لــەزەت وەرگرتــن 
و چێشــتنی ئــاوازی موزیكــی ڕیتــم و دەنگــی 

كێشــدار لــە هەڵبەســت خۆیــدا.
ســێیەم: لــە تــەوەری )٦-٢٢(دا بەگشــتی هونــەر 
و تەكنیــك و ئەدەبــی تراجیــدی بووەتــە كەرەســتەی 

شیكردنەوە.
ســەرەكییەكانی  ڕەگــەزە  چییــە،  تراجیــدی 
كامانــەن، چووەتــە ژێــر چ بارێكــەوە و چ ئەركێكی 
و  ڕەگــەز  لــەو  تراجیــدی  ئەســتۆ؟  گرتووەتــە 

پێكدێــت: كەرەســتانە 
و  بیــر  كەســێتی،  و  ئــاكار  )ئەفســانە(،  كــردار 
مەبەست، زمان و فۆرمەكانی، میلۆدی و موزیك، 
الســاییكردنەوە  دەرهێنــان،  و  شــانۆیی  دیمەنــی 
ڕەگــەزی ســەرەكییە لــە هونــەر و ئەدەبــی تراجیدیــدا، 
ــایەتی  ــاكار و كەس ــردار و ئ ــە ك ــاییەكە ب ــەاڵم الس ب
و  مەبەســت  و  بیروبۆچــوون  و  دەكــرێ  جێبەجــێ 

ئامانجــی دیاریكــراو دەردەبــڕن.
و  ئاخاوتــن  و  وشــە  الســاییكردنەوە  كەرەســتەی 
گۆرانییــە، بــەاڵم جــۆری الســاییەكە ڕاپــۆڕت ئاســا 
نییــە، بەڵكــو گێڕانەوەیــە لەســەر شــانۆ، شــانۆكەش 
ــدا  ــەم ڕەوشــە تێیان ــە ئ ــووە ك لەچــوار دیمــەن پێكهات
وەك ئامانجــی ڕەنــگ بۆڕێــژراو بەرجەســتە دەبــێ و 
دەكەوێتــەوە، بەرجەســتە بوونەكــە ئەوەیــە هەر كەســێك 
ئــەو جــۆرە لــە شــانۆدا ببینــێ لــە ناخــی دەروونیــدا 

ــی. ــرس و بەزەی ــن: ت ــەو دوو ڕەوشــە دەورووژێنری ئ
- بــە زەیــی پێداهاتــووە، ئیتــر بــە پاڵەوانەكــە، یــان 

بــە نمایشــكاربێ، یــان بــە ئەنجامــی ڕووداوەكان.
- تــرس و ترســان. بینــەر تــرس دایدەگــرێ، كاتێك 
ــەری  ــی هون ــۆرەی بابەت ــەو ج ــانۆكەوە ئ لەســەر ش
ئــەدەب دەبینــێ. لێــرەوە ئــەو چەمكــە گرینگــە 
ســەرئاو دەكــەوێ و دێتــە ئــاراوە كــە ناوبانگــی بــۆ 

ئەرســتۆ تۆمــار كــردووە:
)چەمكــی پــاك بوونــەوە( Chatersis، ئەمــە 
چییــە و چــی دەگەیەنــێ؟ پــاك بوونــەوەی ناخــی 

دەروونــی مــرۆڤ.
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ــی  ــەری ئەدەب ــۆرە هون ــەو ج ــەالی ئەرســتۆوە ئ ب
و  ئــاكاری  و  كۆمەاڵیەتــی  گرینگــی  ڕۆڵــی 
ــە  ــەو ڕووداوان ــی دەگێــڕێ: كاتێــك بینــەر ئ دەروون
دەبینــێ و هەســت پــێ دەكات چــۆن بــە نــاڕەوا 
ئــەو پاڵەوانــە دووچــاری ئــەو چارەنووســە ڕەشــە 
بووەتــەوە، بەزەیــی پێــدا دێتــەوە، كارەســاتەكەش كــە 
هــەر لەســەر ئــەو شــانۆیە دەنوێنــرێ و تــرس و لــەرز 
الی بینــەر دەورووژێنــێ تــاڕادەی توقانــدن بەهــۆی 
ــە وەك گــرێ  ــدا هەی ــە دەروونی ــەو ڕەوشــەوە چ ل ئ
دەكرێتــەوە و ناخــی پــاك دەبێتــەوە و هەســت بــە 

جــۆرە ئاســوودەییەك دەكات.
چــوارەم: تــەوەری )٢٣-٢٦( تایبەتــن بــە ئەدەبــی 
یەكەمــەوە  مامۆســتای  بــەالی  پاڵەواننامــە، 
هۆمیــرۆس كەڵــە شــایەری پاڵەواننامەیــە و هەمــوو 
ئــەو خەســڵەتانەی تێــدا دیوەتــەوە كــە دەبــێ لــە 

شــایەری ســەركەوتووی پاڵەواننامــەدا هەبــن.
ــە شــەش ڕەگــەز )كەرەســتە، بــەش(  تراجیــدی ل
چونكــە  دێــت،  پێــك  چــوار  لــە  پاڵەواننامــە  و 
ئــەو جــۆرەی دوایــی ئــەدەب، هــەردوو ڕەگــەزی 
تێــدا  شــانۆیی  دیمەنــی  و  موزیــك  و  میلــۆدی 
لەمــە  جگــە  چــووە،  بــۆی  ئەرســتۆ  وەك  نییــە 
درێژیــی و قــەوارەی بابــەت و كێــش و ســەروای 
ــری  ــە یەكت ــە ل ــدی و پاڵەواننام هەڵبەســت، تراجی
جیــا دەكەنــەوە. هەڵبەســت و بابەتــی پاڵەواننامــە لە 
هــی تراجیــدی درێژتــرە وەك لــە هونــەری شــیعری 

ئەرســتۆدا هاتــووە.
مامۆســتای یەكــەم لــە بــارەی بابەتــی هونــەر 
و ئەدەبــدا لــەو بــاوەڕەدا بــووە كــە ناشــیاوەكییەك 
بــڕوای پــێ بكــرێ، چاكتــرە لــە شــیاوەكییەك كــە 

ــت)9(. ــردن نەبێ ــێ ك ــڕوا پ ــگای ب جێ
٧- جوانــی وەك خەســڵەت و پێكهاتــەی شــت كــە 
بــە جــوان دابنــرێ پشــت بــە لێكوەشــاوەیی و پێكــەوە 
گونجانی بەشــەكانی و نەزم و قەوارەكەیەوە هەیە، 
ئــەو شــتە جوانــە، ئەرســتۆ وتەنــی، كــە بەشــەكانی 
و  دابەشــكراون  و  پۆلێــن  نــەزم  و  هارمۆنــی  بــە 
پێكــەوە گونجێنــراون و یەكەیەكــی یــەك قەوارەییــان 
ــە هیــچ شــتێك ناكــرێ  ــۆ نموون ــت، ب ــك دێ ــێ پێ ل

جــوان بێــت كــە بەشــەكانی ڕێكوپێــك ڕێــك نەخرابــن 
ــێ  ــر ب ــان گچكەت ــە پێویســت، ی ــێ ل ــر ب و گەورەت

لــەوەی پێویســتە.
نــە ئەفالتــوون و نــە ئەرســتۆ هیچیــان داهێنــەری 
بیروبۆچوونــی  بەڵكــو  نیــن،  ئیســتێتیك  بابەتــی 
خۆیانیــان لــە بــارەی ئــەدەب و هونــەری ســەردەمی 
خۆیــان لــە چوارچێــوە جیهاندیدە فەلســەفییەكەیاندا 
خســتووەتە ڕوو، ئــەوی لێــرەدا بــۆ ئەرســتۆ تۆمــار 
دەكــرێ، ئەوەیــە هونــەر و ئەدەبــی لــە شــوێنەواری 
ئاســمان )بــە واتــای ئــەو ســەردەمە( و لــە الهــووت 
دوورخســتووەتەوە ڕێئالیســتیانە )هەر بە واتای ئەو 
ســەردەمە( بابەتەكانــی تاووتــو كــردووە، هەروەهــا 
ــی  ــا بنەڕەتییەكان ــەركەوتووانە بنەم ــی س توانیویەت
هونــەر بەســەر هەڵبەســت و ئــەو بابەتــە ئەدیبیانــەدا 
جێبەجــێ بــكات كــە بە زمانی هەڵبەســت نووســراون 
و داڕێــژراون، بۆیــە بەرهەمەكــەی بــە )هونــەری 

شــیعر( ناوبــردووە.
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