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ئیستێتیك
فەلسەفەی جوانی و هونەر

د. حەمید عەزیز
)زانكۆی سەاڵحەددین - كۆلێژی ئاداب(

سەدەكانی ناوەڕاست
1- لــە دوای هێرشــەكانی ئەســكەندەری مەكدۆنــی 
بــە  یۆنانــی  فەلســەفەی  ڕۆژهــەاڵت،  ســەر  بــۆ 
تایبەتــی و كولتــووری ڕۆژهەاڵت بەگشــتی گۆڕانی 

ســەرتاپاگیریان بەســەردا هاتــووە.
ئەسكەندەر دەستێكی جەرگ بڕی لە ئیمپراتۆریەتی 
فارس و ئایینی زەردەشــتی وەشــاندووە، زمانی ئەوســای 
ئێرانییــەكان و كولتوورەكەیــان پاشەكشــەیان كــردووە و 
یۆنانــی  قوتابخانــەی  گرینــگ  مەڵبەنــدی  زۆر  لــە 
ــراون،  ــان خوێن ــووری یۆن ــەوە و فەلســەفە و كولت كراوەت
فەلســەفەی یۆنــان لــەالی خۆیــەوە پڕیشــكی ئــەو هێرش 
ــەی  ــاك و بێگەردیی ــەو پ ــووە، ئ ــەی بەركەوت و هەڵمەتان
جارانــی نەمــاوە، ئاوێتــە و تێكەڵی ســۆفێتی و ئەفســانە 
و داســتان و ئایینەكانــی ڕۆژهــەاڵت بــووە، بــێ گومــان 
هونــەر و جوانــی لــەو ڕەوشــە نامۆیــە بــێ بــەش نەبــوون 
و گۆڕانیــان بەســەرداهاتووە. ڕابەرێــك لــە ڕابەرانــی ئــەو 
گۆڕانــە، ئەگەرچــی خــۆی لــە ئەســكەندەرییەی میســر 
لــە دایــك بــووە، ئەوپــەڕی شــارەزای فەلســەفەی یۆنــان 
تیــوری  بــە  بــووە  ئەفلۆتیــن )204 - 270ز(  بــووە، 
لەســەرەوە ڕژان كــە لــە شــاكاری نۆنۆییەکانــدا هاتــووە، 
ناوبانگــی دەرکــردووە، ئــەو کتێبــە لــە شــەش تــەوەر 
پێكهاتــووە و هــەر تــەوەرەش نــۆ بەشــە. فرفوریــۆس كــە 
ــەو كتێبــەی  ــەو بەشــانەی ئ ــووە، ئ ــی ئەفلۆتیــن ب قوتاب

ڕێــك خســتووە و بــاوی كردووەتــەوە.
ئەفلۆتیــن وەك هەمــوو هزرمەند و فەیلەســووفانی 
و  ناوەنــد  ناوچەیەكــە  كــە  ڕۆژهــەاڵت  ناوچــەی 
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دەڤــەری ئایینــە و هەرســێك ئایینــە گەردوونییەكــە 
لــەوێ ســەریان هەڵــداوە، فەلســەفە و ئەفســانە و 
الهووتــی ئایینــی ئاوێتــەی یەكتــری كــردوون. لــەو 
پرۆســەیەدا هونــەر پشــكی شــێری بەركەوتــووە و 
تاڕادەیەك سروشــت و خەســڵەتی ســەرزەمینی خۆی 
كــراوە.  سەرووسروشــت  پابەنــدی  و  داوە  لەدەســت 
بەرگێكــی  و  ســتێنراوەتەوە  لــێ  مرۆڤــی  ڕۆڵــی 
هیــچ  هانــی  تەنانــەت  بەبەردابــڕاوە،  ئاســمانی 
كەســێك نــەدراوە وێنــە بكێشــی!! وەك لــە ئیســامدا 

ــاوە! ب
- لەو قۆناغەوە كە فەلسەفەی سەدەكانی ناوەڕاست 
كــردووە، كاروبــاری ژیانــی ڕۆژانــە و  پــێ  دەســتی 
داوە.  لەدەســت  جارانیــان  بایەخــەی  ئــەو  كۆمەڵــگا 
خەمــی ســەرەكی هزرمەنــدان، وەك لــە بەرهەمەكانیانــدا 
دەردەكــەوێ، ژیانــی دوای مــردن لــە دنیایەكــی دیكــەدا 
بــووە، مــرۆڤ چــۆن بــژی و چــی بــكات بــۆ ئــەوەی 
دەربــاز  مەینەتییــە  لــەو  و  بەختەوەربــێ  دنیــادا  لــەو 
ببــێ كــە لەســەر زەوی دووچــاری هاتبــوو! سروشــت 
ژیانــەوە  ســەرچاوەی  و  توێژینــەوە  كەرەســتەی  لــە 
ــدان،  ــی و هزرمەن ــەالی الهووت ــەوە، بگــرە، ل گوێزراوەت

بــووە بــە ســیمبۆلی تاریكــی و بــەدكاری!
2- ســەدەكانی ناوەڕاســت قۆناغێكــی بەرچــاوی 

پەرەسەندنی مێژووی كۆمەڵگایە، بەاڵم چ قۆناغ 
و چ پەرەســەندنێك؟! لــەو قۆناغــەدا )ئاییــن( بــووە 
بــە شــا هــۆكار و كاركــردەی ســەرەكی و كۆنترۆڵــی 
و  فەلســەفە  ڕۆڵــی  كــردووە،  شــتێكی  هەمــوو 
ئــەدەب و هونــەر تاڕادەیــەك الواز بــووە و بــەو پێیــە 
پاشەكشــەی پــێ كــراوە كــە دەبــێ خزمەتــی لــە 
ســوود و قازانــج و جێگیركردنــی بنەماكانــی ئاییــن 
بــێ لــە كۆمەڵــگا و لــە دڵ و دەروونــی خەڵكــدا، 
ــە  ــراوە ب ــە ئامانجــەوە ك ــەوە ل ــەالی خۆی مــرۆڤ ل
ئامرازێكــی بــێ هێــز و دەســەاڵت لەبەردەم هێزێكی 
ترانســندنتالی سەرووسروشــت! بــاری سەرشــانی بــە 
هەڵــە و چەوتــی ڕابــوردوو ســەخت و قــورس كــراوە! 
چارەنووسیشــی تەمومــژاوی و لێــڵ و نادیاركــراوە. 
ئەگــەر لــە فەلســەفەی یۆنانــدا )مــرۆڤ، ژیانــی 
ســەرزەوی و سروشــت و ئاكار، جوانی( كەرەســتەی 
توێژینــەوە بووبــن، ئــازادی و داد و بەختــەوەری لــە 
ســەدەكانی ناوەڕاســتدا بــە ئامانجــی ســەرەكی ژیان 
دانــرا بووبــن، ئــەو دیــد و ئــاوات و ئامانجانە لەســەر 
زەوی كاڵ كراونەتــەوە و جــۆرە جیهاندیدێكــی نامۆ 

بــە ژیانــی ســەر زەوی جێگیــر كــراوە.
- هەرســێك ئایینــە گەردوونییەكــە كــە كۆنترۆڵی 
و  ئەفەریقــا  باكــووری  و  ڕۆژهــەاڵت  تێكــڕای 
ئەوروپایــان كــردووە، كۆشــاون ئــەو بۆچوونــە نامۆیە 
دەربــارەی ژیــان لــە ناخــی دەروونــی خەڵــك جێگیــر 

بكــەن:
یــەك: پێویســت نــاكات گازنــدەی بــەدكاری و 
نەخۆشــی و قاتوقڕی و بێ دادی و ســتەم و زوڵم 
و جــەور بكــرێ )چونكــە ئــەو ژیانــەی ســەرزەوی 
خانوویــەك  لــە  وایــە  خەونێــك  وەك  نییــە،  هیــچ 
دەچــێ، مــرۆڤ لــە دەرگایەكــەوە دەچێتــە ژوورەوە 
بەبــێ  دەرەوە  دەچێتــە  دیكــە  دەرگایەكــی  لــە  و 

ــڕێ(. ــێ بب ــەوەی هیچــی پ ئ
ئــازادی  و  كێشــان  ئۆبــاڵ  چارەنووســی،  دوو: 
بــە تەواوەتــی چەواشــە و تەمومــژاوی  خواســت 
ــی  ــە تەواوەت ــل(دا ب ــەورات و ئینجی ــە )ت ــراون، ل ك

ئەفلۆتین
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ڕوون نەكراوەتــەوە كــەی و چــۆن و چ كــەس دەبــێ 
ــتەم  ــەدكاری و س ــەور و ب ــێ دادی و ج ــی ب ئۆباڵ
لــە ژیانــدا بكێشــێ و بچێتــە ژێــر باریانــەوە! هەمــوو 
شــتێك لە ئاســمانەوە هاتووە و هەرلەوێ كە باســی 
پاداشــت و ســزا و بەهەشــت و دۆزەخ كــراوە، بڕیــار 
لــە بارەیــەوە دراوە؟! بەپێــی گشــت ڕێســا و بنەمــا 
كۆمەاڵیەتــی و مــاف و دەســتووری ژیــان بــە هیــچ 
جۆرێــك چارەنووســی نووســراو و دیاریكــراو لەگــەڵ 
ســزا و پاداشــت و بەهەشــت و دۆزەخ نایەنــەوە. 
تایەفــەی  )جوولەكــە،  عیبرانییەكانــەوە  بــەالی 
بــۆ  دەكاتــەوە  تاقــی  مــرۆڤ  ڕەب  مووســایی( 
ئــەوەی بزانــێ چ كــەس پشــوودرێژە و دەچێتــە ژێــر 
بــاری فەرمایشــتەكان و گوێڕایــەڵ و خۆڕاگــرە! 
ئــەم قســەیە بەهیــچ بنەمایەكــی ژیــر و لۆجیــك 
پشــت ڕاســت ناكرێتــەوە. چــۆن؟ وەك لــە تەوراتــی 
مووســادا هاتــووە ڕەب هێزێكــی سەرووسروشــتی 
دەســەاڵت لــە ڕادە و ســنوور بــەدەرە، ئــاگاداری 
هەمــوو وردەكاری ژیانــە، ئەگــەر ئــەو بۆچوونــەی 
جوولەكــە دەربــارەی ڕەبــی داهێنــەر و ئافەریــدەكار 
ڕەب  نــاكات  پێویســت  ئــەوە  بكرێــت،  پەســەند 
بەندەكانــی خــۆی تاقــی بكاتــەوە لەبەر دوو هۆكار:
یــەك: هەمــوو شــتێكی لــە چــارەی بەندەكانــی 
خۆی نووسیوە و هەر خۆی بكەری ڕاستەقینەیە.
و  دەناســێ  خــۆی  بەنــدەی  خــۆی  ڕەب  دوو: 
پێویســت بــەو تاقیكردنەوەیــە گریمانە كــراوە ناكات.
- دوور نییە لێرەدا ڕەخنەگرتنێك لەســەر شــێوەی 
پرســیارێك ســەرئاو بكــەوێ: ئــەوە نییــە تیــوری 
)كەســبی ئەشــعەری( پاســاوی ئــەو ئازادییــەی 
ئەمــە  لێكدەدرێتــەوە،  چــۆن  ئەمــە  داوەتــەوە؟! 
نەپاســاوە و نــە وەاڵمدانــەوەی پرســیارەكەیە! ئایــا 
مــرۆڤ ئــازادە، یــان هەمــوو شــتێك لــە چــارەی 
نووســراوە؟! وەاڵمەكــە بەهــەر الیەكــدا بــێ بــەالی 
ئیســامەوە(  )مــەالی  و  جوولەكــە(  )ئاخونــدی 

ــە! ــند نیی پەس
- ئەگــەر بگوتــرێ مــرۆڤ ئــازادە لــە ژیانــی و 

ئــەو كار و چاالكیانــەی ئەنجامیــان دەدات، ئــەو 
ئازادییــە لەگــەڵ دەســەاڵتی بــێ ســنووری ڕەب دا 

ناگونجــێ و نایەتــەوە.
- گریمانــەی )چارەنــووس( ســنوورداركردنی ئــازادی 
مرۆڤــە و ئــەو ســنوور بــۆ دانانــە چوونــە ژێــر بــاری كار 
و كــردار بــە چاكــەكاری و بەدكارییــەوە كاڵ دەكاتــەوە! 
ــرابێ،  ــە چارەنووس ــتێكی ل ــوو ش ــرۆڤ هەم ئەگــەر م
پرۆســەی ســزا و پاداشــت واتای نامینێ! ئەوە مرۆڤ 
خــۆی خاوەنــی کردارەکانــی خــۆی نامینــێ و هــەروەك 
فرمانــی پــێ كرابــێ ئــەوە بــكات كــە كردوویەتــی وایــە.
3- ئەگــەر مــرۆڤ ســەرنجێكی وردی )ســفری 
بــۆی  بــدات،  جوولەكــە  تەوراتــی  پەیدابــوون(ی 
دەردەكــەوێ كــە گریمانــەی )داهێنانــی جیهــان لــە 
شــەش ڕۆژدا لەالیــەن ڕەبــی مووســاوە( هــۆكاری 
ســەرئاوكەوتنی هــەردوو بابەتــی كێشــە ئامێــزی 
بەهیــچ  بۆیــە  مرۆڤــن،  چارەنووســی  و  ئــازادی 
ئامرازێــك ئــەو دوو بابەتــە یەكایــی ناكرێنــەوە! 
ســەرتاپاگیرییان  ئایینــەكان گۆڕانــی  پێیــە  بــەو 
و  هێنــاوە  ژیانــدا  ڕەهەندەكانــی  هەمــوو  بەســەر 
لەگــەڵ  كــە  گۆڕیــوە  بەجۆرێــك  كۆمەڵگایــان 

ئایینــدا بگونجــێ. بنەڕەتییەكانــی  بنەمــا 
ــل(  ــەورات و ئینجی ــر )ت ــزر و ژی ــگای ه ــە جێ ل
و لــە جێــگای سیاســەتی بەڕێوەبردنــی كۆمەڵــگا، 
لــە جێــگای زەوی، ئاســمان و  ئــاكار،  ئاییــن و 
لــە جێــگای ئیشــوكار و چاالكــی، ڕەب پەرســتن، 
لــە جێــگای هــەژاری و ناگوزەرانــی، دۆزەخ و 
لــە جێــگای مرۆڤــی ئــازاد- ئاســایی- مرۆڤــی 

جوولەكــە و مەســیحی دانــراون)1(. 
فەلســەفەی هونــەر وەك فەلســەفە و لقەكانــی 
ــەو ڕەوشــەی  ــەن ئ ــووری مــرۆڤ لەالی ــری كولت ت
ناوەڕاســتەوە  ســەدەكانی  ســەرتاپاگیری  ئایینــی 
ڕەنگــی ڕێــژراوە، بــەاڵم بەشــێوازێكی جیــاواز. لــە 
كاتێكــدا وێنــە و تابلــۆ و ئــەدەب و هونــەر بەگشــتی 
ســنووردار  ئەوپــەڕی  ئیســامدا  و  جوولەكــە  لــە 
كــراون، بــۆ نموونــە لــە ئیســامدا گوتــراوە هــەر 
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ــان  ــدا هەڵبواســێ، ی ــە ماڵەكەی ــەك ل كەســێك وێنەی
پەیكەرێك دابنێ بنەماكانی ئیسام پێشێل دەكات، 
مــن وای بــۆ دەچــم ئــەو بڕیــارە هەڵوەســتەی ئــەو 
ــش هاتنــی  ــە پێ ــەوە ك ــەوەوە كەوتووەت ــە ل دوو ئایین
ئایینــی جوولەكــە و لــە جاهیلییەتــدا بــت پەرســتی 
هەبــووە، ئــەو بتانــە لەســەر شــێوەی پەیكــەر بــوون، 
بــۆ پچڕاندنــی هەمــوو پێوەندییــەك لەگــەڵ ئــەو 
قۆناغــەدا، ئــەو بڕیــارە دراوە، تەنانەت لە ئیســامدا 

ــاوە كــە پەیامنێــری ئیســام گوتوویەتــی: ب
)فریشــتە و پەرییــەكان ناچنــە ماڵێــك وێنــەی 
شــێوەیە  بــەو  هــەر  هەڵبەســتیش  تێدابــێ!)2((. 
پەســند نەبــووە. لەســەردەمی ڕابــەری ئیســامدا 
بــە تەواوەتــی پاشەكشــەی كــردووە، گوایــە هــەر 
تاكــە  كــە  هەبــووە  ســابت  ئیبــن  حەســان  شــایەر 
هەڵبەســتێكی گوتــووە، لــە قورئانــدا بەنــاوی باس و 
نــاوی شــایەران هاتــووە گوایــە قســە و كرداریــان لــە 
یەكتــری جیــاوازە. بەپێچەوانــەی ئــەو ڕەوشــەوە لــە 
جیهانــی مەســیحیدا هەڵوێســت بەرانبــەر بــە هونــەر 
بەگشــتی و تابلــۆ و پەیكەرتاشــین بــە تایبەتــی 

ــووە! ــە ب جۆرێكــی دیك
دیــواری كڵێســا و كاتیدراییــەكان بــە جوانتریــن 
تابلــۆی هونــەری ڕازێنراونەتــەوە، دۆمــی كۆڵــن 
)كاتیدرایــی كۆڵــن لــە ئەڵمانیــا( ڕاســتیی ئــەو 
قســەیە ســاغ دەكاتــەوە، ئــەو دۆمــە بــەالی كەمــی 
ــراوە و  ــەی دان ــتەوە بناغەك ــەدەكانی ناوەڕاس ــە س ل
ئێســتا بایەخــی ئایینــی و هونەریــی خۆی لەدەســت 
جوانتریــن  دیوارەكانیــدا  چــوار  لەنێــو  و  نــەداوە 

شــاكاری هونەریــی تابلۆكێشــان پارێــزراون.
ئەفلۆتیــن بــە ڕابــەر و دامەزرێنــەری فەلســەفەی 
ســەدەكانی ناوەڕاســت دادەنــرێ، تیــوری لەســەرەوە 
ڕژانەكــەی بابەتــی ســەرەكی زۆربــەی فەیلەســووفە 
موســڵمانەكان بــووە، لەالیەكــی تــرەوە، هۆكارێكــی 
گرینگــی ڕشــتنی ڕەنگــی فەلســەفەی مەســیحی 
ســەدەكانی ناوەڕاســت و الهووتــی كاتۆلیكــی بــووە. 
كێشــەی ســەرەكی لەبیركردنەوەیــدا كێشــەی پێوەنــدی 

پرســیارە  ئــەو  بــووە،  ڕەنگــی  یــەك  و  فرەڕەنگــی 
ــە  ــەو هەمەڕەنگییــە ل هەراســانی كــردووە، چونكــە ئ
هێزی یەك ڕەنگی كەوتووەتەوە. بەپێی ســەرچاوەكان 
لەســەدەی ســێی زاییــن تەوراتــی جوولەكــە لــە زمانــی 
عیبرانییــەوە كــراوە بــە یۆنانــی، بــە دوور دانانــرێ 
ســەرگەرمی  لەوێــوە  و  خوێندبێتییــەوە  ئەفلۆتیــن 
چارەســەركردنی ئــەو كێشــەیە بووبــێ، چاكــەكاری و 
بــەدكاری و جوانــی و هونــەر بابەتێكــی دیكــەن كــە 

ــووە. ــەوە خەریــك ب پێیان
لۆجیــك،  و  فەلســەفە  بنەماكانــی  بەپێــی   -4
پەیــدا  فرەڕەنگییــەوە  لــە  هەمیشــە  فرەڕەنگــی 
یــەك  و  تایــی  یــەك ڕەنگیــش هەریــەك  و  دەبــێ 
ڕەنگــی لــێ دەكەوێتــەوە. ئەفلۆتیــن بــاوەڕی بــە 
بوونەوەرێكــی سەرووسروشــتی هەبــووە كــە )یــەك 
تــا( و )یــەك ڕەنگــە(، ئیتــر چــۆن ئــەم بــوون و 
تیورییــە  لێــرەوە  پەیدابــوون،  فرەڕەنگییــە  جیهانــە 
ــوری لەســەرەوە ڕژان.  ــاوە، تی بەناوبانگەكــەی داهێن
وشــەی  بــە  بەرانبــەر  ڕژان  لەســەرەوە  بەتیــوری 
عەرەبــی )فیــض( بابەتــی كەوتنــەوەی هەمەڕەنگییــە 
لــە یەكتــا، چاكــەكاری و بــەدكاری، هونــەر و جوانــی 

كراونەتــەوە. ڕوون  مــاددە  و 
كەڵــە  ئــەو  میتافیزیكییــەی  فەلســەفە  لــەو 
هزرمەنــدەدا ســێ چەمــك ڕۆڵی ســەرەكی دەگێڕن:

- یەكە )یەك ڕەنگ، یەكتا(
- گیان )ژیر(

- دەروون.
ئەگەرچی ئەو تیورییە لە ڕوانگەی سەردەمەوە 
بــە بابەتێــك دادەنــرێ كــە بەســەرچووە و بــە هیــچ 
ئەســتوور  پشــت  زانســت  و  لۆجیــك  بنەمایەكــی 
نییــە، بــەاڵم لــە ســۆنگەی پەیــڕەوە مێژووییەكــەوە 
ــەو  ــەوەی ئ ــۆ وەاڵمدان ــووە ب ــك ب هەوڵێكــی ڕێكوپێ
پرســیارانەی ئــەو ســەردەمە هزرمەنــد و الهووتــی و 
پیاوانــی ئایینــی نیگــەران و ناڕەحــەت كــردووە. بــە 

بــاوەڕی ئەفلۆتیــن دوو ڕێــگا هەیــە:
- ڕێگای بەرەو ژوور.
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- ڕێگای سەرەوژێر.
ڕێــگای دووەم ئــەو ڕێگایەیــە كــە ژیــر و دەروون 
ــە خــوارێ،  ــدا هاتوونەت و مــرۆڤ و گــەردوون پێی
ســەرچاوەكەش یەكەیەكــی یــەك ڕەنگــی كامــڵ و 
تەواوەتییــە. بەپێــی ئــەو تیورییــە ئــەو یەكتــا یــەك 
ڕەنگییــە ئەوپــەڕی تەواوەتییــە و لــەو تەواوەتییــەوە 
وەك خــۆر تیشــكی پژانــدووە و لەســەریەوە ڕژاوە 
بەبــێ ئــەوەی جوواڵبێتــەوە، یــان گــۆڕان بەســەر 
خواســتیدا هاتبــێ، چونكــە جوواڵنــەوە و گــۆڕان و 
مەیــل نیشــانەی كەموكورتیــن، ئەمــەش لەو یەكتا، 
یــەك ڕەنگییــەوە دوورە. بــەو پێیــە لــە ســەرەتادا 
ژیــری هەمەكــی لێكەوتووەتــەوە، لەژیریــش دەروون 
و ئەوجــا دەروونــی تاكــەكان و مــاددە و سروشــت 

پەیــدا بــوون.
ئــەو یەكتایــە ســەرچاوەی كامڵــی و تەواوەتــی 
و چاكــەكاری و جوانییــە. دەروون لــەالی خۆیــەوە 
ئەگەرچــی لــە مــاددەوە دوورە، بــەاڵم خــۆی لــەش 
دروســت دەكات و وێنــە و نــەزم و ڕێــك و پێكــی 
پــێ دەبەخشــێ لەبــەر ئــەوەی لــەش لــە مــاددە 
دروســت كــراوە، مــاددەش ســەرچاوەی كەموكورتــی 
ــە بەندیخانــەی دەروون  و بەدكارییــە، بۆیــە لــەش ب
بەندیخانەیــە  لــەو  بویســترێ  ئەگــەر  دادەنــرێ. 
ــەوە  ــك بوون ــە نزی ــرێ و ب ــە دەســت بهێن ڕزگاری ب
ــۆت و  ــە ك ــێ ل ــن، دەب ــاد ببی ــا ش ــداری یەكت و دی

پێوەنــدی لــەش ڕزگاری ببــێ!
- ســەرچاوەی بــوون و چاكــەكاری و جوانــی لــە 
یەكتــای بــااڵی سەرووسروشــتەوەیە و بــەدكاری و 
نەهامەتــی لــە سروشــت و جیهــان و ماددەوەیــە، 
ــی  ــی و نەهامەت ــەدكاری و كڵۆڵ ــە ب ــوون ل دەربازب
بەڕێــگای بــەرەو ژوور بــەرەو یەكتــای یــەك ڕەنــگ 

دەبــێ.
ــە  ــدە میتافیزیكیی ــەو جیهاندی ــی ل ــە جوان - كەوات
ســۆفێتییەدا چییــە و چۆنــە و چــۆن دەكــرێ مرۆڤ 
پێــی بــگات و چێــژی لــێ وەربگــرێ؟ ئەفلۆتیــن 
فەلســەفە الهووتییەكــەی لــە شــاكاری نۆنۆییەكانــدا 

پەخــش و ڕەنگڕێــژ كــردووە. ئــەو بەرهەمــە لــە شــەش 
تــەوەر پێكهاتــووە و هــەر تــەوەرە بــە نــۆ بــەش دابــەش 

كــراوە:
- تەوەری یەكەم: دەربارەی مرۆڤە.

- تەوەری دووەم و ســێیەم: پەیوەســتە بە جیهانی 
بەرهەســت و هەستەكی.

- تەوەری چوارەم: دەربارەی دەروونە.
- تــەوەری پێنجــەم: ژیــری كردووە بە كەرەســتەی 

توێژینەوە.
- تــەوەری شەشــەم: جیهانــی سەرووسروشــت و 

بوونــی بــەردەوام ناوەرۆكەكەیەتــی.
ئــەوی پێوەنــدی بــە بابەتــی جوانــی و هونــەرەوە 
بــە  شەشــەم  بەشــی  یەكــەم،  تــەوەری  لــە  هەیــە 
تێروتەســەلی قســەی لێــوە كــراوە، بــەاڵم چ جوانــی و 

چــۆن هونەرێــك؟!
چاكــەكاری  و  جوانــی  بابەتــی  ئەفلۆتیــن   -5
ئاوێتــەی جیهاندیــدە ســۆفێتییە ئایینییەكەی كردووە، 
بەالیــەوە جوانــی بابەتێكــە دەروونــی مــرۆڤ حــەزی 
پــێ دەكات و دڵــی پــێ خــۆش دەبــێ، ئەوجــا دەروون 
ــەی  ــی سروشــتێكی ژیرەكییان خــۆی و بابەتــی جوان
هەیە و ســەر بە جیهانی سەرووسروشــتن )ئاســمان(ن. 
ناشــیرینی كــە دەروون قێــزی لــێ دەكاتــەوە، چونكــە 
لەخۆیــدا  مــاددەش  ماددەیــە،  جیهانــی  بــە  ســەر 
ــە  ــە بووەت ــەك چوون ــەو لەی ــە. ئ ســەرچاوەی بەدكاریی
مایــەی ئــەوەی دەروون هەمیشــە خولیــای دیتــن و 
ــە ناجوانــی و  چەشــتنی جوانــی هەبــێ و نەفــرەت ل

ــكات. ناشــیرینی ب
دەروون خۆی لە ژیری هەمەكی سەروو سروشتەوە 
پەیدابــووە، ڕەگەزێكــی پیــرۆزی ئاســمانی تێدایــە 
كاتێــك جوانیــی بــەدی دەكات، وێنــە و گەوهــەری 
خــۆی تێــدا دەدۆزێتــەوە!! پەیوەســت كردنــی جوانــی 
بــە جوانــی سەرووسروشــتی و دەروونــەوە و ناشــیرینی 
و دزێــوی بــە مــاددە و بەدكارییــەوە لــە بیــروڕاو 

جیهاندیــدی ئەفلۆتینــەوە ســەرچاوەی گرتــووە.
- دوو جۆر جوانی هەیە:
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یــەك: جوانییــەك هەســتی پــێ دەكــرێ، دەدیتــرێ 
و دەبیســترێ.

دوو: جوانی دەروون و گیان كە لە كردار و سروشتی 
مرۆڤدا دەردەكەوێ.

بــەالی ئــەو فەیلەســووفە ســۆفییەوە )ئەگەرچــی 
ســەر بــە هیــچ ئایینێــك نەبــووە( شــت كاتێــك جــوان 
ــڕێ، ئەگــەر  ــێ دەب ــی پ ــڵەتی جوان ــێ و خەس دەب
بــە جۆرێــك لــە جــۆرەكان لــە سروشــتی ڕەببانــی 
بەشــدار ببــێ، یــان بەشــداری بــكات. ســەرچاوەی 
هەیــە.  ڕەببانــی  بنەمایەكــی  هونــەر  و  جوانــی 
كــە  شــاكارەكانیدا  لــە  بەهرەمەنــد  هونەرمەنــدی 
هەســت و شــعووری خــۆی دەردەبــڕێ، پــەی بــە 
گەوهــەری ئــەو بنەمــا ڕەببانییــە دەبــات كــە لــە 
كەرەســتەیەكی مــاددەدا بەرجەســتە بــووە و لــە كات 

و جێــگادا دەردەكــەوێ.
ئیتــر كــە دەروونــی مــرۆڤ كارێكــی هونەریــی 
دەبینێ، دڵخۆش و شاگەشكە دەبێ، لەوەوەیە دەروون 
ــە  ــەو جوانیی ــە و ئ ــی هەی ــتێكی ڕەببان ــۆی سروش خ
ــك بوونەوەیەكــی  ــەوە و نزی ــر هاتن لەشــتدا جــۆرە وەبی

ــەو سروشــتە ڕەببانییــەی پــێ دەبەخشــێ. ل
ئــەو وشــكە ســۆفییە هیــچ كاتێــك بیــری لــە 
هەلومەرجــە شــیاوەكی و بابەتەكانــی زانیــن و ژیــن 
و پێوەنــدی نێــوان بڕیــار و هەڵكەوتــی ڕاســتەقینە 
ــە فەلســەفە و  ــەوە گرینــگ ل ــەوە، بەالی نەكردووەت
جیهاندیــدا ئەوەیــە چــۆن دنیــا و مــرۆڤ لــە ڕەببەوە 
ــە  ــوون! پێوەنــدی ئــەم ژیانــەی ســەر زەوی ب پەیداب
ــێ  ــە و دەب ــەوە( چیی ــی دوای مــردن )قیامەت ژیان
چــۆن بــێ! بۆیــە كۆشــاوە فەلســەفەكەی بچێتــە 
ژێــر بــاری ئــەو ئەركــەوە چــۆن ســاغی بكاتــەوە 
كــە جیهــان كــە لــە ســەرجەم و تێكــڕای بوونــەوەران 
هونــەر  كەوتووەتــەوە)5(  ڕەببــەوە  لــە  پێكهاتــووە 
ئــەو  پڕیشــكی  بابەتەكانییــەوە  و  جــۆر  بەگشــت 
جیهاندیــدە ئەفســانەییەی بەركەوتــووە، هیچــی تــر 
الســاییكردنەوەی كۆپی و لەبەر گیراوەی ئایدیا و 
فۆرمەكانــی ئەفاتــوون نەمــاوە و الســاییكردنەوەی 

و  )ســروش  بەڵكــو  نییــە،  سروشــتیش  بابەتــی 
ئیلهامێكــە( لــە ئاســمانەوە هاتــووە. هونەرمەنــدی 
ســەركەوتوو لــە كارەكانیــدا ئــەو سروشــە بەرجەســتە 
ئامرازێــك  وەك  كــە  كردنێــك  بەرجەســتە  دەكات، 
تێــی دەگەیشــترێ كــە بنەمــا بنەڕەتییــە گیانییــە 
گشــتییە هەمەكییەكانــی ڕاســتەقینەی بــااڵ لــە 
لێــرەدا  مــاددەدا دەردەخــات و ڕەنگــی دەڕێــژێ! 
جوانــی دەبێتــە ســیمبۆلی چاكــەكاری و جوانــی 
لەخۆیــدا مــرۆڤ لــەوە خاترجــەم دەكات كــە لــە 
دنیــای تــر، لــە سەرووسروشــت، لــە ئاســمان نــەزم و 
ڕێكوپێكــی هەیــە و ئەوپــەڕی دڵنیایــی دەكات كــە 
مــرۆڤ لــە گونــاح پــاك دەبێتــەوە و ئەســتۆ پاكــی 
بــۆ دابیــن دەكات و لــە تاریكــی و بــەدكاری مــاددە 

قوتــار و ڕزگاری دەكات.
زەوی  لەســەر  جوانــی  گوتوویەتــی  ئەفلۆتیــن 
نییــە، ئــەو دنیــای تــر لــە خۆیــدا جــوان و دڵڕفێنــە. 
لــەش كاتێــك جــوان دەبــێ ئەگــەر هاتــو لــە ئایدیــا، 
نموونــەدا بەشــداری كــرد. ســەرگەرمی گــەڕان بــێ 

بــەدوای چاكەكاریــدا کــە لەخۆیــدا جوانــە)6(.
جوانــی خــۆی لــە داهێنــەرەوە بــۆ داهێنراوەكانــی 
ــەر لــە  شــۆڕ دەبێتــەوە، هــەروەك چــۆن جوانــی هون
هونەرمەنــدەوە دەچێتــە بــەر كارە هونەرییەكــەی، 
ئــەوی لێــرەدا ڕۆڵــی ســەرەكی دەگێــڕێ و جوانــی 
نییــە،  كەرەســتەكە  دەبەخشــێ،  بابەتەكــە  بــە 
ــەر كارە  ــە ب ــە ب ــە و ڕوخســارەیە ك ــەو وێن بەڵكــو ئ

هونەرییەكــەدا كــراوە.
- پشــت ئەســتوور بــە تیــوری لەســەرەوە ڕژان 
و هــەردوو ڕێــگای ســەرەو ژوور و بــەرەو ژێــر، 
ــە  ــە ك ــۆفییە الهوتیی ــووفە س ــەم فەیلەس ــەالی ئ ب
بــە ئاشــكرا جێدەســتی ئایینــە ڕۆژهەاڵتییــەكان لــە 
ــكرایە  ــدا ڕوون و ئاش بیروبۆچــوون و جیهاندیدەكەی
چ كارێكیــان لــێ كــردووە و چــۆن ژیانــی ســەر 
زەوییــان لەبــەر چــاوی خســتووە، ڕۆڵێكــی ســەرنج 
ــەر و كاری هونەریــی بەخشــیوە! ــە هون ڕاكێشــی ب
هەڵســوكەوتی  بارێكــدا  هــەر  بــە  ئیتــر  هونــەر 
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لەگەڵــدا بكرێــت دەروونــی مــرۆڤ لــە جیهانــی 
بــەرەو جیهانــی ڕاســتییە گیانییــەكان  هەســتەوە 
ڕاســتەقینە  ئــەو  دیــداری  بــە  ئــەوی  دەبــات، 
ــە شــاد ببــێ، بەختــەوەر دەبــێ و هەمیشــە  ژیرییان
مەیلــی دیــدار و ســەرنجدانیانی لــە ناخــدا جێگیــر 
دەبــێ و بــە تەواوەتــی پشــت دەكاتــە كاروبــاری دنیــا 

و ژیانــی ڕۆژانــە.
ئەفلۆتیــن گوتوویەتــی: جوانــی و چاكــەكاری 
یەكــن، ژیــر خــۆی جوانییەكــەی لــە چاكەكارییــەوە 
پــێ دەبــڕێ، دەروونیــش لــە ژیــرەوە ئــەو جوانییــەی 
بــۆ دێ و ئەویــش دەیــدات بــە شــتەكانی دیكــە، 
خواوەندییــە  )ڕەببانییــە(  گەوهەرێكــی  دەروون 
دەســتی بــە هــەر شــتێك بــگات، جوانــی دەكات. 
چاكــی و جوانــی دەروون لــەوەوە دێــت تــا چەنــد لــە 
چاكــی و جوانــی خواوەنــد )ڕەب( دەچێــت. هەمــوو 
بوونــەوەرەكان  بــەاڵم  ڕەببەوەیــە،  لــە  جوانییــەك 
ــن، سروشــت  ــە شــەنگ و جوان ــان هەی ــە دەروونی ك
ماددەیــە، بۆیــە ناحــەز و ناجوان و دزێوە)7(. دوای 
وردی  و  دوورودرێــژی  بــە  بیروبۆچوونــەی  ئــەو 
باســی ئــەوە دەكات كــە شــاد بــوون بــە دیــداری 
ڕەب، چەنــد خــۆش و جوانــە و چ شــادمانییەك 
مرۆڤــی بــەو دیــدارە گەیشــتوو دادەگــرێ، ئــەو 
پرســیارەی لێــرەدا دەكــرێ دەبــێ تــا چ ڕادەیــەك 
هــی  و  بەگشــتی  ڕۆژهــەاڵت  ســۆفییەكانی 
ئیســام بــە تایبەتــی )ئیبــن عەرەبــی( ســوودیان 

لــەو جیهاندیــدەی ئەفلۆتیــن وەرگرتبــێ؟!
بــەالی ئەفلۆتینــەوە، ئــەو پرســیارە گرینگەی كە 
ئایــا ئــەو هەمــوو جوانییــە جیــاواز و جۆراوجۆرانــە 
تاكــە هۆكارێكیــان هەیــە؟ ئــەو هــۆكارە كامەیــە وا 
ــەر  دەكات شــتێك لەبەرچــاوی یەكێكــی دیكــە لەب

گوێــدا )بــە بیســتن( جــوان و دڵگیــر بێــت.
جوانــی بەبــێ هەماهەنگــی و پێكــەوە گونجانــی 
بەشــەكانی ناكــرێ و نابــێ)8(. ئــەو بەشــانەش كــە 
جوانییــە گشــتییەكەیان لــێ پەیــدا دەبــێ، پێویســتە 
جــوان بــن، ئیتــر ناكــرێ لــە بەشــی دزیبــوون، حەز و 

پێكهاتەیەكــی هەمەكــی گشــتی جــوان بكەوێتــەوە.
عیبرانییــەكان  تەوراتــی  ســەرچاوەكان،  بەپێــی   -6
)جوولەكە - مووســا( لە ســەدەی ســێیەم وەرگێڕدراوەتە 
لــە  خــۆی  ئەفلۆتیــن  یۆنانــی،  زمانــی  ســەر 
ئەســكەندەرییە ژیــاوە پێــش ئــەوەی ڕوو لــە ڕۆم بــكات 
ئایــا تەوراتــی دیــوە و خوێندوویەتییــەوە؟ وەاڵمەكــە لــە 

مەزنــدە و گریمانــە بــەوالوە نابــێ.
كردووەتــەوە،  دووپاتــی  تەوراتیــش  وەك  ئەگــەر 
زیندەوەرەکانــەوە  و  بوونــەوەر  هەمــوو  بــە  جیهــان 
ــەوە  ــەوە كەوتبن ــە ڕەبب ــان ل ــن، ی ــراوی ڕەب ب داهێن
و پەیدابووبــن، ئــەوە دەبــێ ڕەب هــەر خــۆی بــە 
تەنیــا ســەرچاوە و داهێنــەری هەمــوو جوانییــەك 
ئــەو جوانییەیــە!  بێــت، ڕەب خۆیشــی نموونــەی 
ئــەو  ئەوپــەڕی جوانــە و جوانــی خــۆش دەوێ. 
بڕیــارە كێشــەیەك دەورووژێنــێ كــە كاتــی خــۆی 
بــەردە  و  بگــرە  جێــگای  كەالمــدا  زانســتی  لــە 
ــە  ــی ك ــا جوانی ــڵەتەكان(، ئای ــووە )كێشــەی خەس ب
پێــی  و  ڕەب  دراونەتــە  دانایــی  و  هێــز  و  )داد 
لــە  بەشــێكە  یــان  )خەســڵەتە(،  كــراون(  پێناســە 
بوونــی خــودی گەوهەریــی ڕەب؟ وەاڵمەكــە بــە 
ــی  ــی ئایین ــەالی پیاوان ــەوە، ل ــدا بدرێت ــەر الیەك ه
پەســند نابێــت و لــە بابەتــی ئــەم نووســینەی ئێمەش 
ــووت و زانســتی  ــەی اله ــە خان ــە دەرەوە و ل دەچێت
لــەو  پرســیارانەی  ئــەو  دەخــوات!  كەالمــدا گیــر 
قۆناغــە مێژووییــەدا لــە بــارەی هونــەر و بەگشــتی 
و جوانــی بــە تایبەتــی كــراون، بریتــی بــوون لــە 
بابەتەكــە و بەالڕێــدا بردنــی  بــە پەتــی كردنــی 
بەجۆرێــك كــە گەوهــەر و خەســڵەت و ئامانجــی 

ســەرەكی خۆیــان لەدەســت بــدەن.
ژیرییەكــە  چوارچێــوە  لــە  جوانــی  ئەفلۆتیــن 
جێگیــر كــردووە و بەڕاســتی )هەقیقــەت(ی پــاك و 
پیــرۆز و نەمرییــەوە بەنــدی كــردووە، بگــرە هەرچــی 
خەســڵەتی جوانــی هەیــە نــە لــە مرۆڤــدا بــەدی 
مرۆڤانــەی  سروشــتی  نەویســتوویەتی  و  كــردووە 
ــەر و  ــەوە هیــچ هون ــێ ببەخشــێ، هەروەهــا بەالی پ
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جوانییــەك لەخۆیــدا مەبەســت نییــە، بەڵكــو ئامــرازە 
بــۆ مەبەســتێكی تــر كــە ڕێگاكــەی بــەرەو ســەروو 

سروشــتە.
بــە  پێوەندییــان  جوانــی  و  هونــەر  ئەگــەر   -
مرۆڤــی ئــەم دنیایــە و ئــەم ســەر زەوییــە نەبــێ، 
ناشــكرێ كار لــە هەســت و نەســتی مــرۆڤ بكــەن 
و ئەوكاتــە دەچنــە جیهانــی پەتــی )ئەبســتراكتی( 
ڕووت و قووتــی ڕوخســاری بــێ نــاوەرۆك. ڕاســتە 
هونەرمەنــد و مرۆڤــی جوانپەرســت جــۆرە بــۆ هاتــن 
)ئیلهــام( و سروشــێكیان هەیــە كــە لــە بەهــرەدا 
ــە  ــە ب ــەم بەهرەی ــووە، ئ خەســتوخۆڵ و بەرجەســتە ب
ــە و  ــتی نیی ــك بابەتێكــی سەرووسروش ــچ جۆرێ هی
لەوێــوە نەهاتــووە، بەڵكــو بــە شــارەزایی و فێربــوون 

ــووە. ــدا ب ــەروەردە پەی و پ
شتێك نییە و بوونی نییە پێی بگوترێ چاكەكاری 
ڕەهــا، دادپــەروەری ڕەهــا و جوانــی ڕەهــا. ئــەوەی 
هەیــە تاكــە هەندەكییەكەیــە توانایــی چاكــەكارە، زانــا 
دادپــەروەرە، لەنجەخانــی نەوەشــم جوانــە، جوانــی ڕەهــا 
لــە  بۆچوونــن  و  وێنــە  ڕەهــا  چاكــەكاری  و  داد  و 

ــدا. مێشــكی مرۆڤ
- ڕاســتە لــە ژیانــی هــزری مرۆڤــدا دوو ئاســت 

هەیــە:
ئاستی بوونی ژیرەكی و ئاستی بوونی هەستەكی، 
یەكەمیــان ڕووت و قــووت و پەتییــە و گریمانــە كــراوە 

و لــە مێشــكدایە، ئــەوی تریان ڕاســتەقینەیە.
هونــەر بــە هەمــوو ڕەهەندەكانییــەوە، جوانی بابەتەكانی 
ئامــرازن، مــرۆڤ دایهێنــاون و لــە هــەر قۆناغێكــدا لــە 
شارســتانیەتی  و  كولتــوور  پەرەســەندنی  قۆناغەكانــی 
مــرۆڤ و كۆمەڵــگا ئەركــی دیــاری كــراوی لەپێنــاوی 
و  ســپاردوون  پــێ  بۆڕێــژراودا  ڕەنــگ  مەبەســتی 
بــەكاری هێنــاون، ئەگــەر هەندێــك ئاییــن وێنــە و تابلــۆ و 
پەیكەریــان قەدەغــە و حــەرام كردبــێ، مەبەســتیان پــەك 
ــەر و  ــە هون ــووە ك ــتییە ب ــە مرۆڤدۆس ــەو ڕۆڵ خســتنی ئ

ــڕن. ــگادا دەیگێ ــان و كۆمەڵ ــە ژی ــی ل جوان
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