دوالیزمی (شكۆ و ئیستێتیكا)

لە نمایشی شانۆیی( :زەماوەندی دڕندەیی)دا
ڕێباز محەمەد جەزا*
(هەڵەبجە)
()٢ - ١
پوختە:
دوالیزمی چەمك و واتاكان لە نمایشی شانۆیی
«زەماوەنــدی دڕندەیــی»دا ،ڕووبــەڕووی چەنــدان
پرســیاری (ڕژد -جدی)مــان دەكاتــەوە ،لــەڕووی
ئەدەبــی و هونــەری و فەلســەفی و تەكنیكییــەوە.
ئــەم توێژینەوەیــە لەچواربــەش و چەنــدان پــار پێــك
دێــت:
بەشــی یەكــەم( :مەنهەجیەتــی توێژینەوە)كەیــە
و لــە كێشــە و گرنگــی و ئامانــج و ســنوور و
پێناســەی زاراوەكانــی توێژینەوەكــە پێــك دێــت.
بەشــی دووەم :كــە چێــوەی تیورییــە و لــە دوو
(پــار  -مبحــث)دا ،گەنگەشــە دەكەیــن ،لەژێــر
ناوەكانــی( :پــاری یەكــەم :پوختەیەكــی مێژوویــی
دەربــارەی چەمكەكانــی  -شــكۆ و ئیســتێتیكا -
لــە شــانۆی گریكیــدا) و لــە (پــاری دووەمــدا:
چەمكەكانــی شــكۆ و ئیســتێتیكا دەخوێنینــەوە
لەشــانۆی هاوچەرخــدا).
بەشــی ســێیەم :كــە تایبەتــە بــە توێژینەوەكانــی
پێشــووترەوە ،بابەتــی ئــەم توێژینەوەیەیــە و توێــژەر

لەنێــوان دوالیزمێكدایــە كــە لەچێــوەی تیوریــدا
ئامــاژەی بــۆدەكات و پشــت بەشــیكارییەكانی
دەبەســتێت لەڕێی میتودی (شــیكاری وەســفییەوە)
و ئامرازەكانیشــی ئەوانــەن كــە بــۆ شــیكردنەوەی
نموونــەی نمایــش ئامــاژەی بــۆ دەكات.
بەشــی چــوارەم :ئەنجــام و گفتوگــۆی خاڵەكانــە،
پاشــان لەكۆتاییــدا بەرئەنجامــی توێژینەوەكە دەبێتە
(دەســتەبەر -كفیــل)ی وەاڵمــی پرســیارەكانی نــاو
ئــەم توێژینەوەیــە كــە لەبەشــی كێشــەكانی ئــەم
توێژینەوەیــەدا خراونەتــەڕوو.
بەشی یەكەم  -مەنهەجیەتی توێژینەوەكە:
كێشەی ئەم توێژینەوەیە:
گەشــەی تراژیــدی ( )Tragedyلــە شــانۆی
گریكیــدا ،ڕۆڵێكــی تێبینیكــراوە لــە دیناوكردنــی
(كەشــفكردنی) شــتە شــاراوەكانی خــودی
مــرۆڤ كــە هەڵگــری عەبایەكــە لەگەشــەی
كۆمەڵــگادا ،ڕوانیــن لــە تراژیدیــا و ســەرهەڵدانی
لەیۆنــان لەكۆتایــی ســەدەی شەشــەم (پ.ز)،
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«لــەدوای داســتان و شــیعری گۆرانییــەوە دێــت،
لــەو ســاتەدا كەفەلســەفەی بەســەردازاڵ دەبێــت،
ئەمــەش بەواتــای -هــەر -تراژیدیایــەك كــە
دەكەوێتــە چەقــی دوالیزمــی ڕێگایــەك لەنێــوان
دەســەاڵتی (ئەفســانە) و دەســەاڵتی (بیــر -
فیكــر) و مافــی شــار لــە (ژیــار -الحضــارة)ی
گریكــی كۆنــدا ،ئەمەشــم لەگەشــەی كۆمەڵــگا
كــورت كردووەتــەوە لەنێــوان (ژیــار)ی پێــش
(شارســتانیەت)دا ،لەوانــە (هێلینــی) بــۆ ژیــاری
(شــار)ی (هێلنیســتی) ،تــاڕادەی دەربڕینــی
(فرنــان و ناكیــە) كــە ئــەو ڕۆڵەیــان ئەزمــوون
كــردووە لەدەرخســتنی ملمالنێكانــی مــرۆڤ -
لەپێنــاو هێنانــەدی مرۆڤــی جیــاواز و هەندێــك جــار
لەگــەڵ هێــزە شــاراوە سروشــتییە میتافیزیكییــەكان
و لەپێنــاو مانــەوە لەگــەڵ ئــەوی تــر -و بەهــا
بەدەســتهاتووەكان كــە پێویســتین ،لــەو ژمارانــەی
كەبەدەســتی هێنــاوە ،ئــەو تراژیدیایانــەی شــانۆی
گریكــی بــە تەنیــا «شــێوەیەك نیــن لەشــێوەكانی
هونــەر ،بەڵكــو ڕێكخســتنی كۆمەاڵیەتــی تاكــە
لەشــاردا لەپــاڵ دەزگا سیاســی و دادوەرییەكانــدا
لەدامەزرانــدی پێشــبڕكێ تراژیدیەكانــدا» (دكتــور
ســردار محمــود 2019 :ص)34
لەچاخــی ناوەڕاســت و نوێــی ئەوروپیــدا،
تراژیدیــا بــەو وەســفەی كاتیگۆرییەكــی درامایــە و
ڕیشــەیەكی مێژوویــی لەهونــەری شــانۆدا هەیــە،
گرنگــی و بایەخێكــی فراوانــی بــۆ مــرۆڤ
هەیــە ،لــەو مــاوە درێــژە ئامانجدارەیــدا زۆرێــك
لەگەشــە و (پێشــكەوتنەكان )Progress -
ی پەیوەســتن بــە چەمكەكانــی( :شــار ،ژیــار،
گەشەســەندن ،پێشــكەوتن و ...تــاد) و گــەڕان
بــەدوای حەقیقەتــی خــود و بابــەت و تەكنیــك و
شــێوازی ژیــان و گەیشــتن بــە یەقیــن تــاڕادەی
كەوتنــە نێــوان بەرداشــی (ڕێژەگەرایــی/
ڕەهاگەرایــی) لەفەلســەفەدا ،هونــەری (شــانۆ)ش
بــە ســەر هــەردوو ڕێــڕەوە ســەرەكی و گەورەكــەی

(نمایشــكردن و ژیانكــردن) دابــەش کــرا ،لێــرە
بــەدواوە قوتابخانــەكان دادەمــەزران و میتــودەكان
و شــێوەكانی بەشــدارییان لەپرۆســەی دوالیزمــدا
دەردەكەوتــن.
دەرخســتنی تایبەتمەنــدی (دوالیــزم) وەك بنەمــا
دەربڕینــە لــە نیگەرانیــی مرۆڤــی ئەوروپی لەدوای
ڕێنیسانســەوە ،بەتایبەتــی لــە (فەلســەفەی شــانۆ)
دا كــە ئــەم توێژینەوەیــەش هــەوڵ دەدات ئــەوە
بەرجەســتە بــكات لەمەعریفــەی دوالیزمــی (شــكۆ
و ئیســتێتیكا)دا ،بــە ڕەچاوكردنــی كاریگــەری
لەســەر ڕەوتــی شــانۆ لەكوردســتان و شــاری
كەركــووك لــەڕووی گەشــەی (كــرداری درامــی)،
بەتایبەتــی نمایشــی شــانۆیی« :زەماوەنــدی
دڕندەیــی» كــە توێــژەر لێــرەدا لــەم پرســیارانەدا
دایدەڕێژێتــەوە:
 ئایــا ئــەوەی بینیمــان شــانۆ بــوو؟ بــۆ ئــەوەیبتوانیــن دوالیزمــی شــانۆی تێــدا بخوێنینــەوە.؟!
 كارایی چەمكی دوالیزمی شكۆ و ئیستێتیكالــە نمایشــی شــانۆیی «زەماوەنــدی دڕندەیــی»دا
دەكەوێتــە كوێــی بوونێكــی ڕاســتەقینەی شــانۆوە؟!
گرنگی ئەم توێژینەوەیە:
 ئــەم توێژینەوەیــە گرنگــە ،لەدۆزینــەوەیڕۆڵــی دوالیــزم لــە نمایشــی شــانۆیی «زەماوەنــدی
دڕندەیی» و خوێندنەوەی چەمكەكانی (ئیستێتیكا
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و شــكۆ) دا و بەســوودە بــۆ:
 .1دراماتۆرگ و دەرهێنەر و ڕەخنەگر و ئەكتەر
و الیەنە هونەرییەكانی تری شــانۆ.
 .2توێژەرانی بواری ئەدەبی شانۆ.
 .3دەزگا زانستی و هونەری و ئەكادیمییەكانی
تایبەت بەهونەری شــانۆ.
ئامانجی توێژینەوەكە:
ئامانجــی ئــەم توێژینەوەیــە (دینــاو  -مكاشــفة)
ی دوالیزمــی (ئیســتێتیكا و شــكۆ) و (كارایــی-
فاعلیــە) لــە كۆتــا وێنــەی نمایشــكراوی شــانۆیی:
«زەماوەنــدی دڕندەیــی» كــە نووســەرەكەی «فــەالح
شــاكر» و وەرگێڕانــی« :كاردۆ محەمــەد» و
ئامادەكــردن و دەرهێنانــی« :شــكۆ عومــەر»
و یەكــەم نمایشــیان لــە شــاری كەركــووك بــووەو
دواتــر لەچەنــد شــار و شــوێنیكی تریــش هەمــان
نمایشــیان پێشــكەش كــردووە ،دوایــن نمایــش كــە
بینــەری بــووم ،ڕۆژی  2019/12/14لــە شــاری
هەولێــر لــە هۆڵــی پەیمانــگای هونەرەجوانــەكان،
لەمیانەی بەشــداریكردنی لەشەشــەمین فیســتیڤاڵی
نێودەوڵەتــی هەولێــر بۆشــانۆدا پێشــكەش كــرا.
سنووری توێژینەوەكە:
 ســنووری زەمانــی :نمایشــەكە لــە (-6-28 )2019كاتژمێــر 6ی ئێــوارە
 سنووری جوگرافی :شاری كەركووكچەمك و زاراوەكانی توێژینەوەكە:
دوالیزم:
لەزمانــی عەرەبیــدا پێــی دەوترێــت (الثنائیــة)،
بەئینگلیزیەكــەی وا پێناســەكراوە وەك نــاو
بریتییــە لــە« :پێرفێرفۆرمانســێكە لــە دوو دەنــگ
پێكهاتــووە ،یــان دوو ئامــراز» https://www.
)) -almaany.com
زاراوەی دوالیــزم  »Dualism« -لەمێــژووی
فیكــردا بەشــێوەی زۆر و فــراوان بەكارهاتــوون،

تەنیــا لەفەلســەفەدا ،لــەدوو بنەمــای ســەرەكی و
دژدا كورت دەكرێـــتەوە ،بۆنموونە (الهووت) و دوو
هێــزی دژ بەیەكــی وەك (خێــر و شــەڕ) یەكســان،
یــان نایەكســانن لــە هێــز و ســەربەخۆیی لەجیهانــدا،
هەروەهــا دوالیــزم بەرهەڵســتی (تاكەنەیــی
 )Monismدەكاتhttps://www.syr-( ...)res.com/article/12835.html
بــەاڵم بەگشــتی دوالیــزم بەنیســبەت فەلســەفەی
عەقاڵنییــەوە دابــەش دەبێــت بــۆ:
 .1دوالیزمی عەقڵ و جەستە.
 .2عەقڵ و دەماغ.
لــەڕووی زمانەوانییــەوە دوالیــزم ،واتــە بوونی دوو
زمــان بــۆ ڕكابــەری بەكاردێــن بــۆ چەشــەی یــەك
ماڵەیــی لەنووســین و وێنــەی فەرمیــداhttp:// .

arab426.blogspot.com/2011/04/blog)post_30.html

دوالیــزم لەفەلســەفەی ئیســامیدا ،لەڕێــی
فەیلەســوفە مەشــائیەكانەوە ئــەم چەمكەیــان
بەكارهێنــاوە ،هەمــوو وێناكردنــە ئایینییــەكان
بەشــێوەیەكی دوالیــزم ڕوانیویانەتــە (ئەنتۆلۆجیــا -
علــم الوجــود  -زانســتی بــوون) .بەگشــتی دابــەش
دەبــن بــۆ دوو بۆچوونــی :جیهانی بااڵ و «جیهانی
هەســتی» ))https://www.marefa.org ...
لەدوای ئەو پێناسە و تێگەیشتنە هەمەجۆرانەی
ســەرەوە ،توێــژەر ئــەم پێناســەیە ســەرباردەخات
بــۆ دوالیــزم :كــە بــاوەڕی وایــە :سروشــتی ژیــان
و دروســت بــوون و خەلیقەتــی گەردوونــی بــە
ئاراســتەیەكە بەلۆژیكــی دوالیــزم داڕیــژراوە و
لــەڕووی ئایینــی و فەلســەفی و هونەریشــەوە
هەمــان لۆژیــك بــەدی دەكرێــت ،بــە جۆرێــك دابــەش
دەبێــت بــۆ (خێــر و شــەڕ) لــەڕووی فەلسەفیشــەوە
بۆ(ئایدیالیزم و ماتریالیزم) و لەڕووی شانۆیشــەوە
بــۆ (ژیــان و نمایشــكردن) و...تــاد ،ئەمــەش
بەڵگەیــە لەســەرئەوەی هەمووبابەتێكــی هەســتی
و بــااڵ لــە بنیــاد و هەنــاوی خۆیانــدا هەڵگــری
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(دوالیــزم)ن و ناچنــە دەرەوەی ئــەو تێگەیشــتنەوە.
شكۆ:
بریتییــە لــە مەزنــی لــە قەبــارەدا ،یــان چــڕی
كــە دەبێتــە مایــەی واق وڕمــان و تۆقانــدن ،شــكۆ
خــود بەخــود بانگمــان دەكات بــۆ ڕووبەڕوونــەوە
بەشــێوەیەك كە كارێك دەكات هێزەكانمان یەكســانبن
بــە ئــەو ،لەهەمــان كاتــدا لەبەردەمماندا دەوەســتێتەوە
وەك كۆســپێك لەڕێــگای ترســێكەوە كــە لــە بــەراورد
لەتەكیــدا ئێمــە بچــووك دەبینــەوە بــۆ حاڵەتــی نــا
گرنگــی لەســەیركردنماندا بۆخــودی خۆمــان.(فــاروق ڕەفیــق 2008 ،ل)248
 +لــە قورئانــی پیــرۆزدا ،ســورەتی ڕەحمــان بــە:
(خاوەنــی مەزنــی و مــااڵت و كبریــا)ذو الجــال
واالكــرام هاتــووە ،هەروەهــا لەهەمــان ســورەتی
قورئانــی پیــرۆزدا هاتــووە بەواتــای مەزنــی و
دەوڵەمەنــدی ڕەهــا .-قــال اللــه تعالــی( :تبــارك
اســم ربــك ذی الجــال واالكــرام).
 +بــە واتــای :لــە هەمــوو شــتێكدا مــەزن
(المعجــم الوســیط).
 +بــەڕای (ئێدمۆنــد بێــرك) هەســتی شــكۆ،
ڕیشــەیەكی غەریزەیــی خــود -مانــەوە دا و ئــەوی
تــر لەخــودی ترســدا ،توێــژەر هاوڕایــە لەگــەڵ ئــەو
پێناســەیەی (ئێدمۆنــد بێــرك)دا كــە بــۆ شــكۆی
كــردووە دەڵێــت« :ڕیشــەیەكی لــە غەریزەیــی خــود
 مانــەوە داو ئــەوی تــر لەخــودی ترســدا كــە ئەمــەبــەڕای (بێــرك) شــكۆ هەســتە ،كەواتــە هەســتكردن
بەشــكۆ وا لەنــاو خــود و مانەوەدایــە»( .فــاروق
ڕەفیــق 2008 ،ل)256

پێشــنیاز دەكات كــە حوكمدانــە ئیســتێتیكییەكان
پشــتیان پــێ دەبەســتن (كەمــال میراودەلــی،
1979ل )11حوكمدانــە ئیســتێتیكییەكان پشــت
بــە بنەمــای بەهاكانــی جوانــی دەبەســتن
لەجیاكردنــەوەی شــتە هەســتییەكاندا (https://
 .)/hekmah.org/8162-2بنچینــەی وشــەكە
دەگەڕێتــەوە بــۆ Aestheticsی یۆنانــی
(گریكــی) مەبەســتیان لــەو زانســتە بــووە كــە
بــە هەســتەكانەوە هەڵواســراوبووەوە ،وەك پــۆل
ڤالیــری دەڵێــت« :زانســتی جوانــی زانســتێكی
هەســتەوەرە و لــە ئێســتادا زاراوەیەكــە ناونــراوە بــە
هــەر بیركردنەوەیەكــی فەلســەفی لەهونــەر ،كــە
ئیســتێتیكا لقێكــی تایبەتــە بــە لێكۆڵینــەوە لــە
هەســت و ویــژدان/https://ar.wikipedia.org .
توێــژەر لــەو پێناســانەی ســەرەوە دەگاتــە ئــەوەی:
ئیســتێتیكا وەك لقێــك لــە فەلســەفە بایــەخ بــە
لێكۆڵینــەوەی هونــەر و جوانــی و چەمكەكانیــان
دەدات و دەتوانرێــت بۆحوكمــدان لەســەر بەرهەمــە
هونەرییــەكان پشــتی پــێ ببەســتێت وكاریــان
لەســەربكات بەپێــی ئــەو بنەمایانــەی جــۆری
هونــەر و جوانــی بەرهەمــە كــە دەیخــوازن.

ئیستێتیكا:
ئیســتێتیك ( )Aestheticsلكێكە لەفەلســەفە
گرنگــی بــە لێكۆڵینــەوە و ڕوونكردنەوەی چەمكی تراژیدیا:
(جوانــی) دەدات وەك ڕوخســارێكی جیاكــەرەوەی ئەرســتۆ بــەوە پێناســەی كــردووە كــە گێڕانــەوەی
كارەكانــی هونــەر و ئــەو ســەرەتا دروســت و ســاغانە كردارێكــی جوامێرانــەی تــەواوە ،كــە درێژییەكــی
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زانــراوی هەیــە ،بەزمانێكــی فرەڕەنــگ و ڕازاوە
و جیــاواز بەپێــی بەشــەكانی ،ئەوگێڕانەوەیــەش
بەهــۆی ئــەو كەســانەوەیە كــە كردارەكــە جێبەجــێ
دەكــەن ،نــەك بەهــۆی حیكایەتــەوە ،ســۆز و بەزەیــی
و تــرس دەورووژێنــن بــۆ دۆخەكانــی پاكبوونــەوە
لــەو هەڵچوونانــە( .د .ســردار محمــود ســعید
2019ص)35
تراژیدیــا مەرگەســاتێكە و شــێوەیەكە لــە
شــێوەكانی كاری درامــی و ئەدەبــی ،لــە ڕێــی
نیشــاندانی بــە مانــۆڕی ڕووداوە خەمهێنــەرەكان
لــەكاری درامیــدا و كۆتاییەكــی غەمیگــن و پــڕ
كەســەرە)https://specialties.bayt.com .
تراژیدیــا ،یــان مەرگەســات ،بێژەیەكــی ئەدەبــی
كۆنــە ،مەبەســت لێــی چیرۆكێكــە كۆتاییەكــی
غەمگینــی هەیــە ،ئــەوەش لەنێــوان خەڵكیــدا
نەزانــراوە)https://www.alanba.com( .
دوكتــۆر ئیبراهیــم حەمــادە ئەوەمــان بیــر دێنێتــەوە
كــە تراژیدیــا ،یــان شــانۆی مەرگەســاتاوی یەكێكە
لــە ڕەگــەزە ســەرەكییەكانی هونــەری درامــی و
بااڵترین جۆر و قورســترینە لە نووســین و پێناســەدا
كــە دەبێتــە هــۆی پێكــدادان و ملمالنێــكان و لەكۆتــا
جار دا بۆمەرگ و چۆكدادانی پاڵەوانی درامی.
(ڕێبــاز محەمــەد جــەزا 2015ل)34
تراژیدیا :بەتاڵبوونەوەی دەرەوەی خەیاڵی (نووسەر
و هونەرمەنــدە) و خاڵیبوونەوەی(جوگرافیــا) و
(مێــژووە)و مێــژووش وەك بێكۆتایــی و (كات)
وەك (بیــر لــێ نەكــراوە) لــە (زمــان)دا و گــوێ
لــێ نەگیــراو لــە بانگــەواز و دەنگــەكان( .هەمــان
ســەرچاوەی پێشــوو ل)41
بەشی دووەم  -چێوەی تیوری و توێژینەوەكانی
پێشووتر
پاری یەكەم
دوالیزمی (شكۆ و ئیستێتیكا) لە شانۆی گریكیدا:
بەشــێوەیەكی گشــتی سروشــتی ئــەدەب و هونــەر

و فەلســەفەی گریكــی وابــووە ،زۆربــەی چەمكــە
دوالیزمــەكان لــە ناكۆكــی و ڕووبەڕووبونــەوەدا بــوون
لەخۆیانــدا ،ســەرباری ئــەو نیگەرانــی و ڕاڕاییــەی
كــە هەیــان بــووە بۆگەیشــتن بــە (مۆنــاد) و گرێــی
چارەنووس.
دوالیــزم لــە تراژیدیاكانــی گریكــدا ،هەمیشــە بــە
كێشــەكانی (ئێــرە) و (ئــەو نییــە) هەڵواســرابوون،
واتــە لەنێــوان (ئادەمیــزاد /ئێــرە) و (خواوەنــد /
ئــەو نییــە)،دا كــە دواتــر دەبنــە كێشــەی (خــود/
مــرۆڤ) و (بابــەت  /میتۆلۆجیــا) و دابــەش دەبــن
بــۆ دوو هێــزی (خێــر  /شــەڕ) و (ژیــان و مــەرگ)
و ...تــاد.
دوالیــزم لــە شــانۆی گریكــدا ســەر بــە
ســاتەوەختەكانی دووانــەی (شــار -سیســتم) ،یــان
(بەرهــەم -دەزگا)یــەو «كاتێــك كــە بــاس لــە دۆزێك
دەكەین كە پێوەندی بە ئاســتی مەعریفی و گەشــە
و خەماڵندنەكانــی هەیــە كــە پێویســتە ببێــت نــەك
بــووە ،یــان هەیــە ،ئەمــەش دواییــن جــار پێوەنــدی
لەگــەڵ چەمكــی هاواڵتــی و دەوڵــەت و شــێوازی
بەڕێوەبــردن و پــەروەردەو سیســتمە جیاوازەكانــی
حوكمڕانییــەوە دەگرێــت( »....ڕێبازمحەمــەد
جــەزا ،2015 ،ل.)21
لێــرەدا مەبەســتمە كێشــەی دوالیــزم ببەســتمەوە بــە
(شــار) و بــە الیەنــە مەعریفــی و پراكتیكییــەكان و
وەبەرهێنانــەوە گــرێ بدەمــەوە كــە لەگــەڵ بنیــادی
خۆیــدا هەڵگــری ئامانجــی (ئیســتێتیكی) و
(سیاســی) و (فەلســەفی)یەوە هەڵگــری شــێواز
و وێنــەی نوێیــە( .هەمــان ســەرچاوە ل ،)21پێــش
ئــەوەی ئــەم قۆناغــە لــە بیــری دوالیزمــدا گەشــە
بــكات ،كاریگــەری زۆر بــووە هــەر لەشــانۆكانی
ڕۆژهــەاڵت و ئەفســانەو قۆناغەكانــی پێشتریشــدا،
بــەاڵم پاڵنــەری ســەرەكی لەنــاو دەقــی شــانۆنامە
و نمایشــە شــانۆییەكاندا دەتوانیــن لــە نموونــەی
دەقــی شــانۆنامەی (ئۆدیپــی پاشــا)ی نووســەری
گریكــی (ســۆفۆكلیس)دا ،بخوێنینــەوە كــە من لەم
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بەرهەمــەدا چەنــدان ئاســتی دوالیــزم دەخوێنمــەوە
لەوانــە:
ئاستی یەكەم:
 دەركەوتنــی (الیــۆس پاشــا) و چۆنێتــیكوشــتنەكەی ،پاشــا لەنێــوان دوالیزمــی لوغــز و
مەتــەڵ و ئەبــول هــەول و وەاڵمەكانــدا كامیانــی
هەڵبــژارد ،ئایــا بــژاردەی تــری هەبــوو جگــە لــەوەی
ئەنجامــی دا؟ ئەگــەر وەاڵمەكەمــان بــژاردەی
دەرەوەی ئــەو ڕووبەڕووبوونەوەیــە ،ئایــا چارەنووســی
(الیــۆس پاشــا) چــۆن دەبــوو؟
 (ئۆدیــپ پاشــا)ی تیبــە لەنێــوان گــەڕانبــەدوای حەقیقــەت ،یــان بەردەوامیــدان بــە
باڵوبوونــەوەی تاعوونەكــە؟ پاشــان ســۆراخكردنی..
ئایــا ئەمــە دوالیــزم نییــە لەنێــوان یانێكــی خــوو
پێوەگرتــوو ،یــان گــەڕان بــەدوای حەقیقەتــدا؟
 كاتێــك دوو پیــاو دێــن و بــە ئۆدیــپ دەڵێــن«ڕەچەڵەكــی خێزانەكــەت نادیارن»!! (گە حســین،
د.ت :ص )13-12ئۆدیــپ لەنێــوان دوالیزمــی خــۆ
ســاغ كردنــەوەدا گیردەخــوات ،دەبێــت بڕیاربــدات و
دان بەچارەنووســیدا بنێـــت و شــوێنی بكەوێــت ،یــان
دەســتبەرداری ئەودۆخــە بێــت كــە هەیــە؟
 نەخۆشــی تاعوونەكــە خــۆی لیپاولیپــەلــە دوالیــزم ،ئــەو نێردراوانــەی كــە چــوون بــۆ
پەرســتگای دێلفــی و ئەنجامــی ڕاوێژكــردن بــە
(ئەپۆڵــۆن) خواوەنــد و دیناوكردنــی ئــەوەی كــە
ئۆدیــپ هــۆكاری تووشــبوونە بــەو تاعوونــە،
هەمــوو ئەمانــە بابەتــی دوالیزمــن تــا كاتــی چــوون
و گەڕانــەوەی نێــردراوەكان كــە خۆی دەبێتە دوالیزم
(چــوون /هاتنــەوە) ،لێــرەدا كێشــەیەكی دنیایــی و
ئێرەیــی و بــۆ (پەرســتگا) و خواوەندانــی ئــەو نییــە،
(ســوود وەرگیــراوە لــە :د .ســردار محمــود2019 ،
ص.)37
 دەستنیشــانكردنی (ئۆدیــپ) وەك بكــوژیباوكــی (الیــۆس پاشــا) لەالیــەن (ترســیاس)ی
عەرافــەوە ئەمــەش خــۆی شــەڕكردنە لەگــەڵ

چارەنــووس ،واتــە دوالیزمــی (پەســەند /ناپەســەند)
كــردن و بڕیــاری خواوەنــدەكان و عــەراف و
چارەنــووس ،ئایــا ئۆدیپــی پاشــا (چارەنــووس)
پەســەند دەكات ،یــان نــا؟! ئــەوە هەمــووان دەزانیــن
چــۆن ســزای خــۆی دەدات و ئــازار دەچێژێــت.
چەمكــی (شــكۆ) لەنــاو ئــەو دوالیزمانــەی
شــانۆی گریكیــدا ،كــە ســەر بــە سیســتمی
بنیــادی كۆمەڵــگای گریكییــە ،تێكەڵەیەكــە
لــە هەستی(شــانازی و غــروور) و شــەهامەت و
(ئیســتێتیكا)ش وەك دۆزێكــی ســەربەخۆ و لقێــك
لەفەلســەفە بارگاویــن بــە چەمكەكانــی« :مــاف،
خێــر ،جوانــی» لــە بەرانبەریشــدا هەڵــەی لۆژیكــی
و سەفســەتەكاری ئەوكاتــی سۆفیســتەكان و
بزڕكاندنەكانیــان دەبنــە تەواوكــەری دوالیزمەكە .بۆ
نموونــە :ئەگــەر بگەڕێینــەوە بــۆ «هیراكلیتــس»،
ئیســتێتیكا بەهــای «پیــرۆز»ی هەیــە و بەهــای
«جوانــی» لەســەربەهای «مــاف» بیناكــراوە و
بــەم پێــوەرەی هیراكلیتــس بــە «مــاف  -حــەق»
دەدوێیــن ،بیریشــم نەچێــت لــە بەرانبــەر چەمكــی
«شــكۆ» مەزنــی و دەســەاڵت و هێــز و...تــاد
دەخوێنینــەوە ،ئەمــە جگــە لــەوەی گریــك لــەم
ڕووەوە دووتایپــی پــەروەردەو ڕاهێنانــی هەیــە
كــە یەكەمیــان (بــەرەی ئەســپارتە)یە :كادیــر و
ســەركردەی ســەربازی دروســت دەكــرد و دووەمیــان
(بــەرەی ئەســینا) كــە بایەخــی بــە فەلســەفە
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بەگشــتی و (ئیســتێتیكا وەك لقێكــی فەلســەفە)
دەداو فەیلەســووف و هونەرمەنــدی گــەورەی پــێ
دەگەیانــد( .ســوودم وەرگرتــووە لــە :د .محمــد زیــاد
حمــدان ،2001-2000 :وە :بەســۆز ســەعید ،ل4
تــا ل.)8
ئــەم دووفێرگــە گەورەیــە خاوەنــی دوو دیــدگا
و دووجــۆر پــەروەردە بــوون و دوو دنیابینــی
جیــاواز بــوون ،گونجــاوە هــەر خۆیــان وەك دوالیــزم
تەماشــا بكرێــن و بخوێنرێنــەوە ،چونكــە جۆرێــك
لەتێگەیشــتن دەدەنــە چەمكــەكان كــە شــارێكی
هارمۆنــی و جوانــی و ئایدیالــی بــە پــەروەدەی
تــاك و مرۆڤــی خــاوەن ســەروەری و شــكۆ و
هەســتی شــانازیكردن بەرهــەم بهێنــن و لەكۆتاییــدا
بەرهەمــە هونــەری و ئەدەبــی و فەلســەفییەكان و
خوێندنــەوەی ئیســتێتیكی بــۆ شــاكارەكان بەرهــەم
بهێنــن كــە تاكــو ئێســتاش مرۆڤایەتــی شــانازییان
پێــوەدەكات .دووانــەی (هێــز /شــكۆ) دەبنــە
پێشــمەرج بــۆ بنیــادی كۆمەڵگەیەكــی (هارمۆنی/
ئیســتێتیكی) لەشــاردا.
پاری دووەم
دوالیزمــی (شــكۆ و ئیســتێتیكا) لــە شــانۆی
هاوچەرخــدا:
(ڕەگــەزی خودایــی لەپێســتی مرۆڤدا -یۆســتاین
گاردەر)
چاخــی ڕێنیســانس بــە قۆناغێكــی نوێــی
لەدایكبوونــی ژیانــی فیكــری و ژیــاری لە ئەوروپا
دادەنرێــت ،ئــەو چاخــە شــاهیدی دەســتپێكردنی
گومــان و بەهــا و چەمكــە زانســتییە جێگیــر
و ڕیشــەییە قووڵەكانــە ،لەجــۆری گەورەیــەو لــە
بەرهەمــی فیكــری و ڕۆشــنبیریی و ژیاریــدا
بەشــێوەیەكی گشــتی( ...د .ســەردار مەحمــوود:
ل )2019 ،38ژیار و شانۆ لەم قۆناغەدا واتایەكی
تایبەتــی هەیــە و دەربــڕی پێویســتییەكی تــری
ژیــارەو هێمایەكیشــە بــۆ ئاڵوگــۆڕە بــێ شــومار و

بڕیاردەرانــەكان كــە لەفەلســەفەوە ســەرچاوە بگــرن،
هەروەهــا هەبوونــی پێوەنــدی (دۆگــم) و شــێوازی
كاری(نــو نییــە) دەبنــە پێویســتییەكی تــری
شــار و خەڵكــی لــە ڕەوتــی ســەربەخۆیانەی ئــەو
بەشــدارییەدا ،قورســایی خۆیان وەك هاوواڵتییەكی
دروســت دیــاری دەكــەن و دەتوانــم بڵێــم :پێویســتمان
بــە جۆرێــك لــە ڕووبەڕووبوونــەوە و هەڵــژاردن
دەبێـــت كــە شــانۆ بــە تەنیــا دەتوانێــت تیشــك بخاتــە
ســەریان و ڕوونیــان بكاتــەوە و لەهەمــان كاتــدا،
هەندێــك الیەنــی تــری گرنــگ كــە دەبێــت شــانۆ
فەرامۆشــیان بــكات و وەك پێویســتییەكی (ژیــار)
خــۆی مانیفێســت بــكات ،لەمــەوە پێویســتبوونی
(شــانۆ) دێتــە ئــاراوەو دەتوانیــن شــانۆیەكی
هونەریمــان هەبێــت و فڕێــش نەدرێتــە تاریكییــەوە.
(ڕێبــاز محەمــەد جــەزا :ل.)2015 ،22
بەكورتــی ئەگــەر بمەوێــت لەچەمكەكانــی
دوالیزمــی (شــكۆ و ئیســتێتیكا) بدوێــم لەشــانۆی
هاوچەرخــدا ،دوو فەیلەســووفی گرنگــم كــردووە بــە
ژێــدەر بــۆ ئــەم توێژینەوەیــە ،پاشــان بــە شــانۆی
هاوچەرخــی ئەوروپییــەوە دەیانبەســتمەوە ،ئەوانیش:
یەكەمیــان( :ئەمانوئێــل كانــت)ی فەیلەســووفی
ئەڵمانییــە كــە لــە كتێبــیAesthtic( :
)Judjmentدا دەنووســێت« :شــكۆ هەمیشــە
مــەزن دەبێــت» و لێــرەوە لــە چەمكەكانی دوالیزمی
(شــكۆ و ئیســتێتیكا) دەتوێژینــەوە.
دووەمیان( :ئێدمۆند بێرگ) و كتێبە گرنگەكەی
«شــكۆ و جوانی»یــە و بێــرك ڕای وایــە خاســیەتی
شــكۆ ،ڕیشــەیەكی وا لــە غەریــزەی خــود  -مانــەوە
دایــە ،لێــرەدا ئامــاژە بــۆ هەندێــك بەشــی گرنگــی
ئــەم كتێبــە دەكــەم.
یەكەم :شكۆ و جوانی لە ڕوانگەی «كانت»دا:
كانــت دەیگــوت :تەنیــا ئاگایــی بەپێــی شــتەكان
خــۆی ناگونجێنێــت ،بەڵكــو شــتەكانیش :بەپێــی
ئاگایــی خۆیــان دەگونجێنــن ،ئــەو دەیگــوت ئەمــە
«وەرچەرخانی كۆپەرنیكییە» لەبواری مەعریفەی
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مرۆڤــدا (یۆســتاین گاردەر2002 :ل )347كانــت
دەری خســت هەرگیــز بەدڵنیاییــەوە ناتوانیــن بزانیــن
شــتەكان «خۆیــان لەخۆیانــدا» چــۆن چۆنیــن ،تەنیا
ئەوەنــدە دەزانیــن كــە شــتەكان بــەالی ئێمــەوە چــۆن
چۆنی خۆیان دەردەخەن( .هەمان ســەرچاوە:ل)348
كانــت لەكتێبەكەیــدا «حوكمــی جوانــی» ســێ
جــۆر لــە شــكۆ دیــاری دەكات .1 :شــكۆی
تۆقێنــەر :كــە تەریبــە لەگــەڵ ماخــۆالن و دوودڵــی
و نیگەرانــی .2 .شــكۆی جوامێرانــە :كــە
سەرســوڕمان و بێدەنگییــە .3 .شــكۆی درەوشــاوە،
یــان مــەزن :كــە مامەڵــە لەگــەڵ جوانییەكــی نــاو
نەخشــەی شــكۆدایە.
ئەگەر ئەم چەمكە «شــكۆ» بەرینە ناو(شــار)،
یــان (ژیار)ـــەوە ،ئــەوە كاتێــك ئێمــە لــە شــوێنێكی
تــەواو ئــارام و دڵنیــا دایــن ،كۆكردنەوەی هێزەكانمان
بــۆ تێگەیشــتنە ،ســەرباری دوودڵــی و نەتوانینمــان
بــە ئەنــدازەی سەرســوڕمان و هەســتێك كــە شــایانی
بەردەوامییــە (بەســەر ئازارەكانمانــدا زاڵ دەبێـــت)،
كەواتە(شــكۆ) بابەتێــك نییــە بــۆ تاموچێــژ ،بەڵكــو
هەســتێكە ،هەســتی جوواڵنــدن ،بەئاگاهاتنــەوە،
هەســتێكە كــە (شــكۆ) خــۆی بابەتەكەیــە.
كانــت لەكتێبــی (ڕەخنــەی عەقڵــی) دا بەم جۆرە
قســە لەســەر (شــكۆ) دەكات :لەڕێــی ڕیزكردنــی
ســیفاتە هاوبەشــەكانی لەگەڵ «جوانی»دا ،شــكۆ
و جوانــی الی(كانــت) هەردووكیــان چێژدەبەخشــن،
هەریەكەیــان بەپێــی تایبەتمەنــدی خۆیــان ،جۆرێــك
لــە چێــژی تێڕامانــن ،واتــە دوالیزمــی (ئیســتێتیكا
و شــكۆ) دەبنــە ســەرچاوەی چێژێــك كــە لــە
ســیفاتیاندا هاوبەشــن و یەكتــری تــەواو دەكــەن.
الی (كانــت) خۆشــی و (ئیســتێتیكا و شــكۆ)
بریتیــن لــە خۆشــییەكی عەقڵــی بــەو مانایــەی
كــە دەرگیــرە لەگــەڵ (فاكۆڵتــی  -بەشــی)
چەمكــەكان ،پاشــانیش تێگەیشــتن ،بەواتایەكــی
تــر دوالیزمــی (ئیســتێتیكا و شــكۆ) ســەرقاڵی
تــەواوكاری ،یــان ناتــەواوی بوونــی بابــەت نییــە،

حوكمــدان لەســەر ئیســتێتیكا و شــكۆ بریتیــن لــە
حوكمــدان لەســەر بابەتــەكان و لەهەمــان كاتــدا
ئــەو حوكمانــە دەربــارەی شــكۆ و ئیســتێتیكا،
دروســتییەكی گەردوونیانەیــان هەیــە لــەوەدا
كــە هەمــوو كەســێك دەبێــت هــاوڕا ،یــان تەبابــن
لەگــەڵ ئــەو حوكمانــەدا ،هەرچەنــدە كــە خاوەنــی
زانیارییەكــی ئەوتــۆش نەبــن ،دەربــارەی ئەو بابەتە.
مامەڵەكردنــی شــانۆی هاوچــەرخ لەگــەڵ
هەندێــك لەچەمكــە لۆكاڵــی و لــە هەمــان
كاتــدا گڵوباڵیزەكراوەكەیــدا ،مامەڵەكردنێكــە لــە
ســەرهەڵدانی شــانۆی سروشــتی لــە واڵتانــی وەك
(ئەڵمانیــا و بەریتانیــا و فەڕەنســا و زۆری تریــش)
كاریگەرییەكانیــان فەلســەفییە ،بــەو توخمانــەی كــە
لــەڕووی فەلســەفییەوە چــۆن كۆمەڵگاكانی خۆیان
دەخوێننــەوە و شــوێنی دەكــەون و وەك پێویســتیی
تەماشــای دەكــەن .بۆنموونــە دەتوانێــت گومــان لــەو
دۆخــە فەلســەفییە بــكات كــە لــە فەڕەنســا بــوو
بــە هــۆی ســەرهەڵدانی شــانۆی سروشــتی؟ یــان
كاریگەرییــە فەلســەفییەكانی ئــەو قۆناغانــە تــا
ئــەم سەدەی()21ـــە كــە قســەی لەبــارەوە دەكەیــن
هــەر لەنووســەر و دەرهێنــەر و ئەكتــەر و...تــاد
لــە قۆناغەكــەی خۆیــەوە دەســتی پــێ نەكــردووە؟
بــۆ نموونــە :ســەرهەڵدانی بازنــەی پــراگ و
كاریگەرییەكانــی لەســەر شــانۆی ڕووســی و لــە
ئێستەشــدا (كۆنســەرڤەتیڤ) و (نــوێ لیوبرالیــزم)
لەشــانۆی ئەمریكــی هاوچەرخــدا ،بــەاڵم لێــرەدا
كــە ئــەم چەمكانــەم خواســتووە بــۆ ئەوەیــە بتوانیــن
نمایشــی شــانۆیی پــێ بخوێنینــەوە ،بەتایبەتــی بــۆ
میللەتانی ڕۆژهەاڵت و لە ناویشــیاندا كوردســتان،
كە لەالیەك نەریتی بیركردنەوە و فەلسەفەمان نییە
و لەالیەكی تریشــەوە شــانۆكەمان هاوردەی واڵتانی
دراوســێیە و شــەقڵ و ســیمای تایبــەت بەخــۆی
نییــە و ناتوانیــن ڕوخســار و تایبەتمەندییەكانــی
بناســینەوە ،ئەمــە دەمانبــات بــۆ ئاســتێكی بااڵتــر
لــە قســەكردن لــە بــارەی نمایشــەكانەوە ،بــۆ ئــەوەی
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بزانیــن تــا چەنــد مەعریفــەی شــانۆییمان لەئاســت
پرســیارە گەورەكانــدا خۆڕاگــرە :دوالیزمی(شــكۆ و
ئیســتێتیكا) ،دوو زاراوەن لەســەرەوە لــە ڕوانگــەی
(كانــت)دا چەنــد قســەیەك و ســەرنجێكمان دەربــڕی
و دواتریــش ئــەم تێگەیشــتنە لەنــاو نمایشــدا
دەخوێنینــەوە .كانــت دەڵێــت« :ئیســتێتیكا لــە
سروشــتی خۆیــدا لــە پرســیاری فۆرمــی بابەتــدا
پێكدێت ،ئەمەش لەســنووردایە ،لەكاتێكدا (شــكۆ)
دەبینرێتــەوە لــە بابەتێكــدا تەنانــەت خاڵییــە لەفــۆرم
تــا ئــەو شــوێنەی كــە ڕاســتەوخۆ دەرگیــرە ،یــان
لــە ڕێــگای ئامادەبوونییــەوە» بوونــی وەك ئــەوەی
هەیــە ،خســتنەڕووی بێســنوور دەخاتــە ڕووی لــەم
ڕەوتــەدا فــۆرم ئاماژەكردنــە بەشــكڵی دەرەوە و وێنــە
و هێڵــكاری.
جــا ،ئــەم بابــەت بــۆ شــانۆ زۆرگرنگــە كــە
ئێســتا قســەی لەبــارەوە بكەیــن!! چونكــە فۆرمــی
ئیســتێتیكا الی كانــت (شــانۆ -ئیســتێتیكایە) كــە
چەنــدان (قیــاس و پێوانــە) لەخۆدەگرێــت لەوانــە:
 .1هاڕمۆنــی  -تناســق  -ســیمتری
 .2 .Symmetryگونجانــدن :بوونیادێكــی ڕوونو ئاشــكرای داڕێــژراو.
بــەم پێودانگــە ئەزموونــی (ئیســتێتیكی) زیاتــر
بریتییــە لــە چێژێكــی پۆزەتیــڤ و دامــەزراو و
جێبەخۆگرتــوو و ئــارام ،كــە پــڕە لــە گەمــەو وازی،
بەاڵم (شــكۆ) بانگمان دەكات بۆ ڕووبەڕووبوونەوە
بەشــێوەیەك كــە كارێــك دەكات هێزەكانمــان یەكســان
بــن و لــە هەمــان كاتــدا لەبەردەممانــدا دەوەســتێتەوە
بــۆ ئــەوەی وەك كۆســپێك لەڕێــگای ترســێكەوە كــە
لــە بــەراورد لەتەكیــدا ،ئێمــە بچــووك دەبینــەوە بــۆ
حاڵەتــی نــا -گرنگــی لەســەیركردنماندا بــۆ خــودی
خۆمــان ،كــە شــانۆی ئەوروپــی چەنــدان نموونــەی
جوامێــری و(شــكۆ و ئیســتێتیكا)مان پێشــكەش
دەكات كــە هەندێــك جــار ســنوور و زەمــەن دەبــڕن
و خوێنــەری بەڕێــز دەتوانێــت بــە تەنیــا بەچــاو
خشــانێك بەنــاو ســایتەكاندا ئــەم ڕاســتییەمان بــۆ

یكالبكەنــەوە.
دووەم :ئێدمۆنــد بێــرگ و دوالیزمــی شــكۆ و
ئیســتێتیكا:
كاتێــك (بێــرگ) قســە لــە تاموچێــژ دەكات وەك
فۆرمێــك لەحوكمــدان ( )Judgmentكــە بــەڕای
بێــرگ ئــەو تاموچێــژە خاســیەتێكی خودپەرســتانە
و (ئیگۆئیســتیك  )Egoistic -نییــە ،بەڵكــو
هاوپەیوەســتە بــە ڕێكەوتنــی مرۆڤایەتییــەوە ،ئــەم
ڕێكەوتنــە لــە (بینین)ـــەوە ســەرچاوەی گرتــووە،
(بینین)یــش الی هەمــووان وەك یەكــە .چێژێــك كــە
لــە بینینــەوە دەســت پــێ بــكات ،چێژێكــە پەیوەســتە
بــە خاســیەتی هاوبەشــی مرۆڤەكانــەوە و دوورە
لەخۆپەرســتی و شــتێكی بەكۆمەڵــە.
الی بێــرگ ئــەو شــتەی پێــی دەڵیــن تاموچێــژ
ئایدیایەكــی ســادە نییــە ،بەڵكــو بریتییــە لــە یــان
پێكهاتــووە لــە وێناكردنــی چێــژە ســەرەكییەكانی
(بینیــن و خەیــاڵ) و بەرئەنجامــی (فاكۆڵتــی
عەقــڵ) ،لەپــاڵ پێوەندییــە جیاوازەكانــی ئەمانــە
بەمرۆڤــەكان و هەڵســوكەت و خــود و ڕەوشــت و
ئــاداب و كردارەكانــەوە ،دەتوانیــن بڵێیــن :ئەزموونــی
ئیســتێتیكی بریتییــە لــە :وەك ئــەوەی كەوابــووە،
بۆنموونــە :ئــازار و تــرس ،كارێــك دەكات كــە
ئەزمــوون ببێتــە ئەزموونێكــی ئیســتێتیكی.
(بێــرگ) ئامــاژە بۆدەریــا دەكات وەك بابەتــی
تیــرۆر ،یــان ئــەو كاتــەی مــرۆڤ ڕووبــەڕووی
بابەتــە شــكۆمەندەكان دەبێتــەوە ،ئــەوە ڕووبــەڕووی
ئــەو بابەتانــە دەبێتــەوە كە لێیەوە دوورن ،بەواتایەكی
تــر ڕووبەرێــك و مەودایەكــی تــر لەنێــوان مــرۆڤ و
بابەتــە شــكۆدارەكاندا هەیــە بەجۆرێــك مرۆڤایەتــی
ناتوانێت دەستی پێیان بگات ،لێرەوە پەرچەكرداری
ســەرەكی و ڕاســتەوخۆ لــە بەرانبــەر ئــەو بابەتانــەدا
هیــچ نییــە جگــە لــە تــرس و تۆقانــدن و تیــرۆر،
خۆبینینــەوە لــە بەرانبــەر تیــرۆردا ،كەواتــە چەمكــە
دوالیســتییەكانی وەك (ئیســتێتیكا و شــكۆ) لێرەدا
بــارگاوی دەبــن بــە بچووككردنــەوە و گرنگــن
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كردنــی مــرۆڤ و بێدەســەاڵت هێشــتنەوەی
لــە بەرانبــەر ئــەو بابەتەنــەوە كــە (ئیســتێتیك)
یــن و خاوەنــی (شــكۆ)ن ،لەالیــەن كەســی خــاوەن
ئەزموونەوەیــە ،كەواتــە چەنــدان چەمــك و زاراوەی
گرنــگ دەرحــەق بــە چەمكــی دوالیزمی (شــكۆ و
جوانی) دێنە ناو دنیای مرۆڤایەتییەوە و شــانۆش
وەك فاكــت مامەڵــەی لەگــەڵ دەكات ،ئەمــەش لــە
قۆناغــی ســەرهەڵدانی شــانۆی ئەلیزابیســی و تــا
ســەرهەڵدانی شــانۆی ئەزموونگــەری و لەوێشــەوە
بــۆ شــانۆی هەنووكــە لەدنیــای هاوچەرخــدا
بەشــێوەی جیــاواز و جۆراوجــۆر كاریــان لەســەر
دەكرێــت و كاریگــەرن و پێویســتە بخوێنرێنــەوە.
توێژینەوەكانی پێشووتر:
توێــژەر زۆر هەوڵــی دا ،بەزمانەكانــی عەرەبــی
و ئینگلیــزی و كــوردی ،بابەتێكــی نزیــك لــەم
ناوونیشــانە بدۆزێتــەوە (دوالیزمــی شــكۆ و جوانــی
لەشــانۆیی زەماوەنــدی دڕندەیــی)دا ،بــەاڵم بابەتــی
زۆری فەلســەفی لــەم بارەیــەوە هەبــوون وەك:
(دوالیــزم لەڕوانگــەی زۆرێــك لەفەیلەســووفە
هاوچەرخــەكان) و هەندێــك نووســینی كورتیشــم
خوێندنــەوە كــە ســەبارەت بــە نمایشــی شــانۆیی:
(زەماوەنــدی دڕندەیــی) نووســرابوون ،ئەوانــە
زۆربەیــان لەشــێوەی وتــار ،یــان قســەی خێــراوە نزیك
بــوون ،لەبەرئــەوە نەمتوانــی ســوودێكی ئەوتۆیــان
لێوەربگــرم و بــۆ ئــەم توێژینەوەیــە بیانكــەم بــە
ســەرچاوەی زانســتی ،چونكــە زیاتــر لــە بۆچــوون
نزیــك بــوون وەك لــەوەی توێژینــەوە بــن ،یــان بابەتــی
ڕەخنەیــی بــن ،بــەاڵم هێشــتا بــۆ بەرچاوڕوونــی
توانیــم بیانخوێنمــەوە ،ئــەو ناوونیشــانەی كــە مــن
خوێندومنەتەوە لەوانە( :لە كەركووك شــانۆگەریی
زەماوەنــدی دڕندەیــی نمایــش دەكرێــت لەالیــەن هیوا
حوســامەددین  -ڕووداو)( ،نووســینێكی شــاعیر
دانــا عەســكەر لەبــارەی شــانۆیی زەماوەنــدی
دڕندەیــی -فەیســبووك)( ،لــە شــاری كەركــووك،

شــانۆگەریی (زەماوەنــدی دڕەندەیــی) ،كــە لــە
بنەڕەتــەوە لــە ڕۆمانێكــی فەڕەنســی وەرگیــراوە،
نمایــش دەكرێــت  -لەبــاس نیــوز بــاو بووەتــەوە)،
هەروەهــا چەنــدان وتــار و نووســینی تــر ،بــەاڵم
بەگشــتی توێــژەر لەگــەڵ زۆربــەی نووســینەكان
ناكــۆك بــوو لەبــەر چەنــد خاڵێــك:
 .1ئــەو نووســینانە هیچیــان نووســینێك نەبــوون
كــە پەیــڕەوی لــە هەیكەلیەتــی مەنهــەج بكــەن و
چێــوەی تیورییــان هەبێــت.
 .2زۆربەیــان ،زیاتــر چاوپێكەوتــن ،یــان لێــدوان و
ڕیكالمــی و هەواڵــی بــوون ،لەبەرئــەوە نەمتوانــی
بۆیــان بگەڕێمــەوە و وەك ژێــدەر پشــتیان ببەســتم.
ئاماژەكانی چێوەی تیوری:
 .1چەمكەكانــی دوالیزمــی (ئیســتێتیكا و
شــكۆ) دەگەڕێنــەوە بــۆ چاخــی كالســیك و
لەســەدەكانی ناوەڕاســتدا بەهــۆی بــارگاوی بوونــی
شــانۆ بــە ئاییــن و چوونــە ژێــر ڕكێفــی پەرســتگا
ئایینییــەكان ،کــە ئەمــە دابڕانێــك لەگــەڵ چاخــی
نــوێ و ســەرهەڵدانی شــانۆی ئەزموونگــەری و
مۆدێــرن دروســت دەكات.
 .2دەتوانرێــت لەڕێــی چەمكەكانــی (شــكۆ و
ئیســتێتیكا)وە ،بەرهەمــە شــانۆییەكان بخوێنرێنــەوە
و (دینــاو -مكاشــەفە) بكرێــن و بیانكەیــن بــە
بەشــێك لەتیــورە شــانۆییەكەمان و دەوڵەمەنــدی
بكەیــن.
 .3دووركەوتنــەوە لــەو زمانــە بــاوەی كــە هەمــوو
نمایشــێك بەقاڵبێــك و لەڕوانگەیەكــی دیاریكــراوەوە
ڕەخنــە بكەیــن ،یــان بیخوێنینــەوە.
 .4چەمكــی دوالیزمــی (شــكۆ و ئیســتێتیكا)،
ئاســتی جیــاواز و هەمەجــۆری هەیــە لەوانــە:
(فەلســەفی ،ئایینــی ،هونــەری و ...تــاد) ،ئەمــەش
بــۆ شــانۆكەی ئێمــە لەكوردســتان گرنگــی خــۆی
هەیــە ،لــەوەدا كــە زمانــی ســادە لەوحــی و ســاكار
بگۆڕێــت بەزمانێكــی گرنــگ و كاریگــەر لــە
تێگەیشــتن لەنمایشــە شــانۆییەكان.
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