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ئیستێتیك
فەلسەفەی جوانی و هونەر

د. حەمید عەزیز
)زانكۆی سەاڵحەددین - كۆلێژی ئاداب(

باومگارتن و كانت
1- لــە ناوەڕاســتی ســەدەی هــەژدە، فەیلەســووفی 
ئەڵمــان ئەلێكســەندەر گۆتلیــب )باومگارتــن( )1٧1٤ 
- 1٧٦٢ز( بەرهەمێكــی لــە دوو بەرگــدا باڵوكــردەوە. 
بەرگــی یەكــەم ســاڵی 1٧٥٠ز، بەرگــی دووەم ســاڵی 
1٧٥٨ز بە ناوونیشــانی ئیســتێتیكا بە )٦٢٤( الپەڕە 
كۆششــی  بــە  ڕۆژەوە،  لــەو  پەرەگــراف.   )٩٠٤( و 
ئــەو هزرمەنــدە، جوانــی و هونــەر پێكــەوە بــوون بــە 
لقــی پێنجەمــی فەلســەفە، ئیتــر ئــەو وشــەیە جێــگای 
شــیاوی خــۆی لــە كایــەی فەلســەفە و هونــەر و 
ئەدەبــدا پــێ بــڕاو بــوو بــە ناوونیشــانی بابەتێــك كە لەم 
ســەردەمەماندا خەریكــە بــە تەواوەتــی لــە فەلســەفەی 
دایــك جیــا ببێتــەوە و ببــێ بــە بابەتێكــی ســەربەخۆ.

- وشــەی ئیســتێتیك لە وشــەی یۆنانی ئیستێســیس 
وەرگیــراوە كــە واتــای توانایــی هەســت كــردن بــە شــت 

دەگەیەنێ.
ــە  ــەری ب باومگارتــن فەلســەفەی جوانــی و هون

ــاوە. ــەر دان زانســت و هون
مەبەســت لێــرەدا تیــوری هونــەری ئــازادە، بــەو 
پێیــە هەوڵــی داوە ئــەو بابەتــە بــكات بــە دیســپلینێك 
لــە نــەزم و سیســتمی فەلســەفە، بەالیــەوە گرنــگ 
لــە فەلســەفەی جوانــی و هونــەردا ســەرەڕای چێــژ 
و لــەزەت، توانایــی بڕیاردانــە، ئــەو تواناییــە لــە 

چوارچێــوەی فەلســەفەدا دوو ڕەهەنــدی هەیــە:
یــەک: هەســتەکی، ئەمــە چێــژ و لەزەت دەگرێتەوە 

و دەچێتــە خانــەی هونــەر و جوانی.
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دوو: ژیرەکی، بابەتی سەرەكی لۆجیكە)1(.
جێــگای  لــە  بڕیــاردان  هێــزی  دانانــی  ئیتــر 
نێــو  چوونــە  بــەرەو  هەنگاوێكــە  چێژوەرگرتــن، 
ــە دروســتی  ــەوەی ب ــۆ ئ ــن ب ــوری زانی ــی تی جیهان
بــژاردە و هەڵبــژاردن و بڕیــاری گونجــاو لــە بــارەی 
چێــژەوە بــدرێ، ئەگــەر ئەمــە ســەری گــرت و 
پەسندكرا، ئەوكاتە دەكرێ وا دابنرێ كە ئیستێتیك 
بریتــی دەبــێ لــە زانســتی زانیــن و ناســینی جوانــی 
ــە زانســت،  ــرەدا مەبەســت ل ــان لێ ــەر، بێگوم و هون
بــە واتــای ئــەو ســەردەمە، توێژینەوەیەكــی نەخشــە 
كــراوەوە  گریمانــە  پێشــەكییەكی  لــە  بۆڕێــژراوە، 
بــەو مەرجــە ئەنجامــە كــە  بــە ئەنجــام دەگات، 
لەگــەڵ پێشــەكییەكە ناكــۆك نەبــێ، ئەنجامەكــەش 
ئــەم  هــەر  نــاكات،  بــڕ  بــەوالوە  ڕێتێچــوون  لــە 
بۆچوونــەی باومگارتــن بووەتــە مایــەی ئــەوەی وا 
لێــك بدرێتــەوە كــە باومگارتــن جوانــی هونەریــی و 
ــای  ــو دوو ت ــەت(ی خســتووەتە نێ ڕاســتی )هەقیق
یــەك تــەرازووەوە و بەرانبــەر بــە یەكتــری داینــاون!
٢- بەالی باومگارتن، هونەر لەپێش هەڵبەستەوەیە، 
چونكە جوانی و شــەنگی بەرجەســتە دەكات، ڕاســتە 
ــەر جــۆرە زانینێــك دەســتەبەر دەكات كــە خودییــە  هون
بــەاڵم  دەگــرێ،  ســەرچاوە  ناخــەوە  توانایــی  لــە  و 

لــە دواییــدا دۆخ و ڕەوشــێكی بابەتــی پێدەبــڕێ، 
ئەگەرچــی هەڵبەســت زمانــی دایكــی مرۆڤــە، 
لەگــەڵ بوونــی هەســتەكییەوە لەگــەڵ مرۆڤــدا بووە 
و هەســت و نەســت و ڕازونیــازی دەربڕیــوە، بــەاڵم 
ئــەم زمانــەی مرۆڤایەتــی هونــەری الســاییكردنەوە 
و بەرجەســتەكردنی جوانی و ڕاســتی و ڕاســتەقینە 
ناتوانــێ شــان لــە شــانی هونــەر و جوانــی بــدات.

- جوانــی لەخۆیــدا جۆرێكــە لــە هونــەری پێكــەوە 
گونجــان و بەیەكــەوە هاتنــەوەی بەشــەكانی، جــۆرە 
بۆچوونێــك دەورووژێنــێ كــە دەبــێ ڕوون و ڕەوان 
بــێ ، ئــەو بڕیــارەش: )ئــەو شــتە جوانــە( دەبــێ 
ڕوون و تەواوەتــی و هەســتەكی بــێ، ئەمــە ئــەو 
ــە پرۆســەی زانیــن  خاڵەیــە كــە هونــەری جوانــی ل
ــژ  ــی چێ ــرەوە بڕیاردان ــی ت ــەوە، لەالیەك ــا دەكات جی
وەرگرتــن لــە هونــەری جوانیدا پێوەندی بە )هەســت 
ــە  ــە ل ــە، بەڵكــو بڕیاردان ــەوە( نیی ــە جوانیی ــردن ب ك
بــارەی بابەتێكــەوە كــە لــە ئارادایــە)٢( و خەســڵەت 

و سروشــتی تایبەتــی هەیــە.
لــەالی باومگارتــن لــە چوارچێــوەی فەلســەفەی 
خــۆی  بابەتێكــە  ئیســتێتیك  هونــەردا،  و  جوانــی 
)تیــوری داهێنانــی هونەرییــە( و لە تیوری بڕیاردانی 
ئیســتێتیكی جیــا ناكرێتــەوە، ئــەو بۆچوونــە دوو خاڵی 

لــێ دەكەوێتــەوە.
یەك: نزیك كردنەوەی جوانییە لە تیوری زانین.

چوارچێــوەی  لــە  ئــەوەی  بــۆ  هەوڵدانــە  دوو: 
میتافیزیكــدا جێــگا بــۆ هونــەر و جوانــی بكرێتــەوە، 
باومگارتــن  كــە  دەگرێتــەوە  بڕیــارە  ئــەو  ئەمــە 
داویەتــی، گوایــە )زانیــن و داهێنانــی هونەریــی 
لــە كاری داهێنەرانــەی ڕەبــدا یــەك و یــەك شــتە و 

هەروایــە(. جوانیشــدا  لەبیركردنــەوەی)٣( 
- ئەو پرسیارەی لێرەدا سەرئاو دەكەوێ:

بــێ  سروشــت  الســاییكردنەوەی  هونــەر  ئەگــەر 
بــەالی باومگارتــن، كامیــان لەپێشــەوە دێــت: جوانــی 
سروشــت، یــان جوانــی هونــەر؟ ئەمــە تــا چ ڕادەیــەك 
لەگــەڵ بەهــرە و بەهرەمەنــدی هونەرمەنددا دێتەوە؟! 

ئەلێکسەندەر گۆتلیب )باومگارتن(
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هەســتەكییە  زانینــی  تەواوەتــی  خــۆی  جوانــی 
ــە. ــی ژیرەكیی ــی زانین ــە بابەت ــەر ڕاســتی ك بەرانب

٣- لەنێــوان جوانــی و سروشــت و جوانــی هونــەردا 
پێوەندییەكــی دەســتیاوی هەیــە، چونكــە هیچیــان 
بەبــێ ئــەوی تــر بــڕ نــاكات! ئەگــەر هونەرمەنــد 
نەخوازێتــەوە،  سروشــتەوە  لــە  جوانــی  كەرەســتەی 
ــش  ــات! الری ســەرچاوەیەكی دیكــەی ئەمــە شــك ناب
ــەوەدا نییــە كــە هەســت و ســۆزی ناخــی دەروونــی  ل
هونەرمەنــد لــە چاالكــی هونــەری داهێنانــدا، ناكــرێ 
ــێ!  ــر بب ــاری ژی ــتبەرداری هەڵســەنگاندن و بڕی دەس
بــەاڵم پەیوەســت كردنــی هونــەر و جوانــی بــە هــەردوو 
بابەتــی لۆجیــك و میتافیزیكــەوە لەالیــەن باومگارتــن 
هونــەر  نادرێتــەوە،  پاســاو  بنەمایــەك  هیــچ  بــە 
و جوانــی پاوانــی تایبەتــی خۆیــان هەیــە و لــە 
جیهانــی لۆجیــك و میتافیزیكــدا نامــۆ و بیانــی 
دەبــن و نایەنەبــەر، دەبــێ لۆجیــك و هاوكێشــە و 
ــژ  ــی و چێ ــد لەگــەڵ جوان ــا چەن دەســتەواژەكانی ت
ــەوە؟  ــەزەت و هەســت و نەســتدا هەڵبكــەن و بێن و ل
هەســت و نەســت و حــەز و ســۆز بــە هیــچ جۆرێــك 
نایەنــەوە، دوور  بڕیــاری ژیــر و لۆجیــك  لەگــەڵ 
ــاڕۆم ئەگــەر مــن بڵێــم، گۆرانییەكــی شــاد ڕەوان  ن
ــە ســیمفۆنیا بەناوبانگەكانــی  ڕەفیــق چــاالك پتــر ل
ــدا  ــە خــودی مــرۆڤ خۆی ــدەكات! ل جیهــان كارم تێ
هەســتی چێژوەرگرتــن و ڕابــواردن بــە هیــچ بڕیارێك 
ــەوە!  ــان كاڵ نابێت ــن و گەرموگوڕی ســنووردار ناكرێ
و  هەســت  و  ڕابكێشــی  ســەرنج  بابەتێــك  ئەگــەر 
ســۆز بجووڵێنــی و كار لــە مــرۆڤ بــكات و ناخــی 
دەروونــی بوورووژێنــی، ئەســتەمە بڕیــاری لۆجیــك، 
هەڵوێســتی میتافیزیكــی لــەو كایــە و ڕەوشــەدا 
ــی بابەتێكــی  ــەر و جوان ــن شــتێك بكــەن، هون بتوان
مرۆڤیــن و ڕەوشــی ژیــان خــۆی )بوون و بایەخیان( 

ــەوە! پاســاو دەدات
- ئەگــەر بۆچوونەكانــی باومگارتــن لەســەردەمی 
خۆیــدا بایــەخ و گرنگــی خۆیــان هەبووبــێ، ئەمــڕۆ 
بــوون بــە بابەتێكــی مێژوویــی و لە ژیانی ســەردەمدا 

ئــەو هەلومەرجــەی ئەوســا و  نابێتــەوە،  جێگایــان 
ســەردەمی باومگارتــن، هانــدەری داهێنــەری ئــەو 
جــۆرە بیركردنەوەیــە بــوون، ئێســتا بــوون بــە بەشــێك لە 
ڕابوردوویــەك لــە چوارچێــوەی مێــژووی فەلســەفەدا 
وەك ئەڵقەیــەك لــە زنجیــرەی پەرەســەندنی كولتــوور و 

شارســتانیدا تۆماركــراون و هەڵگیــراون!
هەڵبژاردنــی بابەتێــك كــە بكــرێ بــە كەرەســتەی 
دەستپێشــخەری  لەالیــەن  هونەریــی  بەرهەمــی 
هونەرمەنــدی بەهرەمەنــدەوە، دیــار و دەستنیشــان 
دەكــرێ كــە لــە فەلســەفەدا بــە )هــۆكاری خــودی( 
بابەتــی  و  ئەمــڕۆ  هونەرمەنــدی  ناودەبــرێ. 
كاروچاالكــی و داهێنانەكــەی لــە چــاو ڕابــوردوو، 
ئەوپــەڕی جیــاوازن. دوێنــێ بــووە بــە ڕابــوردوو، 
جــۆری  و  هونەرمەنــد  ئارادایــە!  لــە  ئەمــڕۆش 
بیركردنــەوەش كۆرپــەی هەلومەرجــی لــە ئارادابــوون 

و ســەردەمن!
٤- ئەگــەر باومگارتــن لــە ســۆنگەی لۆجیــك و 
میتافیزیكــەوە ســەرنجی بابەتــی جوانی و هونەری 
دابــێ و وەك یەكــەم كــەس دەســتپێخەری كردبــێ بــە 
شــێوازی لۆجیكــی بنەمــا بنەڕەتییەكانــی بەرهــەم 
و داهێنانــی هونــەری و جوانــی تاووتــوو كردبــێ و 
ــتر  ــی پێش ــە دابونەریت ــا ل ــر جی ــتێكی ت ــە مەبەس ب
و لــە ئارادابــوو، هەندێــك چەمكــی بەكارهێنابــێ، 
هەندێــك چەمكــی لــە ئیســتێتیكدا بەكارهێنابــی 
ــە دوای خــۆی  ــەوە ل كــە پێشــتر بەكارنەهاتبــوون، ئ
گۆڕانــی ســەرتاپاگیر بەســەر ئــەو بابەتــەی هونــەر 
ــارەی  ــە ب ــاردان ل ــی و بڕی ــراوە، جوان ــدا هێن و جوانی
جوانییــەوە لــە یەكتــری جیاكراونەتــەوە و پێوەنــدی 
جوانــی بــە ئەنجــام و ســوود و قازانــج و چێــژەوە شــی 
كراوەتــەوە، لەالیەكــەوە بابەتی هەلومەرجی هاندەری 
بڕیــاری جوانێتــی و هەاڵواردن جیاكردنەوەی جوانی 
ــە مێشــك ســتێنراوەتەوە و  ــوی ل ــی و دزێ ــە ناجوان ل
دراوە بــە ســۆز و هەســت كــردن بــە چێژتــن و ئــازار 

كێشــان! پاســاوی ئــەم بڕیــارە ئــەوە بــووە:
بڕیــاری چێشــتن، بڕیــاری )زانیــن( نییــە و پێوەندی 
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بــە بابەتێكــی دەرەكــی دەرەوەی مرۆڤەوە هەیە، چونكە 
ــەو  ــە ئ ــەوە نیی ــرەدا ئ پرســیار و كێشــە ســەرەكییەكە لێ
بابەتــە پــەی پــێ ببــرێ و بزانــرێ، بەڵكــو بڕیاردانە لە 
بــارەی شــتێكەوە كــە جوانــە، یــان جــوان نییــە و ناحــەزە! 
شــیاوەكی  پێــوەری  كایەیــەدا  لــەو  مــرۆڤ  خــودی 
و  چێژوەرگرتــن  بــە  كــردن  هەســت  بڕیاردانەكەیــە. 
لــەزەت بنەمایەكــی هەســت و ســۆزی هەیــە، ئــەو 
هەســتەش )شــعور( لــە بابەتــی جوانــی و هونــەردا لــەو 
بــوارەدا پێوەنــدی بــە بابەتــی زانینــەوە نییــە، بەڵكــو 

تەنیــا كۆرپــەی خــودی مــرۆڤ خۆیەتــی.
- ئیمانۆییــل كانــت )1٧٢٤-1٨٠٤ز( داهێنــەری 
ڕابــەری  ئەڵمــان،  ترانســندێنتالی  فەلســەفەی 
ــە كــە بەســەر بابەتــی  ــەو گۆڕانەی ڕاســتەقینەی ئ
بــە  جیهاندیدەكــەی  هێناویەتــی.  ئیســتێتیكدا 
فەلســەفەی ڕەخنەگرانــەش ناودەبــرێ، چونكــە لــە 

ســێ شــاكاردا:
- ڕەخنەكردنی ژیری بێگەرد. )1٧٨1-1٧٨٧ز(

- ڕەخنەكردنی ژیری كردەكی )1٧٨٨ز(
- ڕەخنەكردنی توانایی بڕیاردان )1٧٩٠ز(

لەو ســێ شــاكارەدا كۆشــاوە وەاڵمی ســێ پرســیار 
بداتەوە:

- دەتوانــم چــی بزانــم )ڕەخنەكردنــی پرۆســەی 
زانیــن و ژیــری تیوریانەیــە(.

- چــی پێویســتە لەســەرم بیكــەم )ئــاكار، لێــرەدا 
چاالكــی ئــاكاری كــردووە بە ســێ جــۆرەوە: هەندێك 
كار هەیــە ڕێــگا دراوە بكــرێ، هەندێكــی دیكــە 
قەدەغــە كــراون و ســێیەمیان ئەركــە و پێویســتە 

مــرۆڤ بیــكات(
- دەتوانــم بــە هیــوای چــی بــم؟ مەبەســت لــە 
فەلســەفەی هونــەر و جوانییــە كــە لــە دوو بابەتــی 

ــێ. ســەرەكیدا بەرجەســتە دەب
- لەزەت و چێژ.

- ئامانجەكی سروشتی.
لــە ڕوانگــەی فەلســەفە و دوو ڕەنگییەكەیــەوە، 
ــۆی ڕۆی  ــوەرەی خ ــەو پێ ــەر  ئ ــاوە ه ــت كۆش كان

ــادە و  ــەردا پی ــی و هون ــی جوان ــەر بابەت ــاوە، بەس ن
پێوەنــدی  بوونــی  لەســەر  پــێ  بــكات.  جێبەجــێ 
ســۆزی  و  هەســت  و  ئــاكار  لەنێــوان  دەســتیاوی 
ئیســتێتیكی دادەگــرێ. مــرۆڤ لــە ناخــی خۆیــدا 
و سروشــت ئاســا شــارەزایی و جــۆرە ئەزموونێكــی 
)خیبــرە(ی لەگــەڵ بابەتــی جوانــی و ناجوانــی، 
شــەنگی و دزێــوی و ناشــیرینیدا هەیــە. جــۆری 
یەكەمیــان مــرۆڤ دڵخــۆش و شــادمان دەكات و 
دووەمیــان پەســت و خەمبــاری دەكات، بۆیــە كانــت 
كۆشــاوە جــۆرە هەماهەنگییــەك لەنێــوان توانایــی 
هەستكردنی هەستەكی و ئەندێشە لەگەڵ توانایی 
ژیرەكــی تێگەیشــتن )فــام( ڕەنــگ بڕێــژێ، بــۆ 
كــراوە،  تاووتــوو  پرســیارە  ئــەو  مەبەســتەش  ئــەو 
ئایــا هونــەر لــە خۆیــدا بەبــێ هیــچ قەیدومەرجێــك 
ــی  ــۆ مەبەســتێكی تایبەت ــان ئامــرازە ب ئامانجــە، ی

دیاریكــراو؟!
٥- فەلسەفەی ترانسندێنتالی كانت بە ڕەخنەگریش 
بــە  فەلســەفەكەی  دەســتپێكی  چونكــە  ناودەبــرێ، 
ڕەخنــە دەســت پــێ كــردووە، بــەاڵم چ ڕەخنەیــەك و 

ڕەخنەكردنــی چ بابەتێــك؟
ئــەو فەیلەســووفە بەدڵنیاییــەوە لــەو بــاوەڕەدا بــووە 
ڕەخنــە ئامرازێكــی ســەرەكی فەلســەفەیە و دەبــێ 
دەســتی ئــەو چاالكییــە بگاتــە هەمــوو بابــەت و 
الیەنێــك، بــەاڵم ڕەخنەكردنێــك نــەك هــەر بــە تەنیــا 
كتێــب و نووســراو و ڕێژێــم بگرێتــەوە، بەڵكــو دەبــێ 
ــز و  ــر بەخــۆی و هێ ــوون و ژی ــن و قان ــە ئایی بگات

تواناییەكانییــەوە. كانــت گوتوویەتــی:
ســەردەمی  تایبەتــی  بــە  ســەردەمەمان،  ئــەو 
ــەوە.  ــێ گشــت شــتێك بگرێت ــە دەب ــە ك ڕەخنەگرتن
ئاییــن بەهــۆی پاكــی و پیرۆزییەكــەوە، قانــوون 
ڕۆنــان بەهــۆی شــكۆمەندییەكەیەوە دەخــوازن لــەو 
ڕەخنەیــە بەدەربــن، بــەاڵم بــەو هەڵوەســتەیان گومــان 
ــان دەورووژێنــن و  ــدەی شایســتە دژی خۆی و گازن
ناكــرێ و ناتوانــن ئــەو مافەیــان هەبــێ داوا بكــەن 
ئــەو ڕێــز لــێ گرتنــە ڕەوایەیــان پــێ ببــڕێ كــە 
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ژیــر تەنیــا هــەر بــە وانــی دەبەخشــێ كــە ئەگــەر لــە 
تاقیكردنــەوە ئــازاد و ئاشــكراكەیدا دەربچــن)٤(.

ژیــری  كانــت  جیهاندیــدە،  بــەو  ئەســتوور  پشــت 
ڕەخنــە  و  تاووتــوو  نەشــتەری  ژێــر  خســتووەتە 
بــۆ دیــار و  و پڕۆســەی زانینــی ڕەخنــە كــردووە 
بنەڕەتییــە  هەلومەرجــە  كردنــی  دەستنیشــان 
پێشــییانەكان كــە بــەر لــە تاقیكردنــەوە دەســتبەرداری 

دەبــن. زانیــن 
كەواتــە فەلســەفەی هونــەر و جوانــی لــەو جیهاندیدە 
ترانســندێنتالییە ڕەخنەگرانــە لــە چ خانەیەكــدا پۆلێــن 

دەكرێ؟
- لــە ڕەخنەكردنــی ژیــری بێگــەرددا، زانیــن و 
شــارەزایی و ژیــر، بابەتــی توێژینــەوە بــوون و بــڕوا 

ــراوە. )ئیمــان( الواز ك
- لــە ڕەخنەكردنــی ژیــری پراكتیكیدا، بابەتی ئاكار 
شــی كراوەتــەوە و بــە بۆچوونــی )كانــت( جێــگای بــە 

بــاوەڕی ئایینــی مەســیحی لــەق كــردووە.
- لــە ڕەخنەكردنــی توانایــی بڕیــاردان، كــە كانــت 
بــە پــردی نێــوان هــەردوو ڕەخنەكــەی تــری دانــاوە، 
یەكەمیان بە دەڤەری سروشت و دووەمیان بەكایەی 
فەلســەفەی  كــە  ســێیەمیان  و  ئــازاد  خواســتی 
جوانــی و هونــەری كــردووە بــە پــاوان)٥(، هــەردوو 
چەمكــی جوانــی و ئامانجەكــی هەڵبــژاردووە، بــەو 
پێیــە لەنێــوان ژیــر كــە بابەتــی شــاكاری یەكەمــە و 
خواســتی ئــازاد كــە هــی ڕەخنەكردنــی كردەكییــە، 
كایــەی ســێیەم دێتــە كایــەوە كــە ناكــرێ بــەالی 
هیچیانــدا بچــێ و ناشــكرێ دەســتبەرداریان ببــێ، 

ئەویــش:
)هەســت كــردن بــە چێــژ و لــەزەت و ئێــش و 
ئــازار و پاوانــی ئــارەزوو و حــەز( هەرســێك توانایــی 

ــن: ــی مرۆڤ ناخــی دەروون
- زانین.

- خواست.
- ویــژدان و هەســت كــردن بــە چێــژ و خۆشــی و 

تــام و ئــازار.

دوای توێژینەوەیەكــی ورد و خەســت و خــۆڵ و 
چڕوپــڕ كــە ئایــا وەك زانیــن و خواســتی ئــازاد لــە 
بابەتــی جوانــی و هونــەردا )چێــژ و ئــازار( دەكــرێ 
ــد بنەمایەكــدا بگــەڕێ كــە  ــەدوای چەن مــرۆڤ ب
پێشــییانەن و لەپێــش گشــت ئەزمــوون و شــارەزایی 
و تاقیكردنەوەیەكــەوە دێــن؟! كەواتــە بەچــی ئــەم 
كایــە و دەڤــەری ســێیەم لــە دووەكانــی دیكــە جیــا 

ــەن؟ دەكــرێ و تایبەتمەندییەكانــی كامان
ــی و  ــە فەلســەفەی جوان ــت ل ــاوەڕی كان ــا ب - ب

هونــەردا، دوو جــۆر )بڕیــار Urteil( هەیــە
یەك: بڕیاری دەربارەی جوانیی)٧(و چێژ.

دوو: بڕیاری ئامانجەكی)٨(.
لەژێــر ناوونیشــانی ڕەخنەكردنــی بڕیــاردان دەربــارەی 
جوانــی، كانــت وای بــۆ دەچــێ كــە بڕیــاردان لــە بــارەی 
ــوە، پێــش چاالكــی  ــان دزێ ــە، ی ــا جوان بابەتێــك كــە ئای
بڕیــاری  دێــت.  چێژتنەكــەی  بــە  كــردن،  هەســت 
ڕێكوپێك دەربارەی جوانی و كاری هونەریی پەیوەستە 
بــە ڕابــواردوو و شــارەزایی و ڕەوشــی ڕۆشــنبیری و 
ــا  ــارە دەدات و ئای ــەو بڕی ــەو كەســەی ئ ــدەواری ئ خوێن
ئــەو تواناییــەی هەیەتــی، دەشــێ بڕیارێكــی تایبەتــی 
لــە بــارەی چێــژی جوانــی و كارە هونەرییەكــە بــدات؟ 
ئــەو ڕەوشــەش بێگومــان لــە بابەتەكــە جیــا ناكرێتــەوە و 
توندوتۆڵ پێوەی بەندە، ئەمە وا دەگەیەنێ كە خودی 
بڕیــاردەر و بابەتــی بڕیــار لــە بــارەوە دراو پێوەندییەكــی 
توندوتۆڵــی دەســتیاوی دەربــارەی هەڵســەنگاندنەكە لــە 
نێوانیانــدا هەیــە و هەردووكیــان لــەو چاالكییــەدا كارا و 

ئەكتیــڤ بەشــداری دەكــەن.
٦- بــەالی )كانت(ـــەوە: جوانــی خــۆی فۆرمــی 
ئامانجەكییــە لــە شــتێكدا، لــە بابەتێكــدا، ئەوەنــدەی 
ئــەو فۆرمــە بەبــێ وێناكردنــی ئــەو ئامانجــە، لــەو 
شــتەدا بــەدی بكــرێ و پــەی پــێ ببــردرێ)٩(. 
ئەمە چی دەگەیەنێ؟ ئایا لێرەدا مەبەســت جوانی 
سروشــتە، یــان جوانــی مــرۆڤ و كاری هونەرییــە؟ 
كانــت لــە شــاكاری ڕەخنەكردنی توانایــی بڕیارداندا 
پــێ لەســەر ئــەوە دادەگــرێ توانایــی هەســت كــردن 
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بە چێژ و ئازار لە )شــعور( و ویژدان بەوالوە نییە! 
ئەوكاتــە هەســت بــە جوانــی و ناجوانــی دەكــرێ كــە 
ــاری  ــرەوە بڕی ــازار و ورووژان لێ هەســتی چێژتــن، ئ
ــە و  ــە كای ــە و ل ــەوە نیی ــە زانین ــدی ب ــن پێوەن چێژت
ــر  ــە، ئیت ــەدەرە، بەڵكــو جوانیی ــی لۆجیكیــش ب پاوان
خــودی بڕیــاردەر ڕۆڵــی خــۆی دەبــێ و دەگێــڕێ! 
ــەوە  ــی دەمێنێت ــە كراوەی ــەر ب ــەو پرســیارە ه ــەاڵم ئ ب

كــە دەكــرێ بــەدوو بەشــەوە:
پێوەرێكــی  هەیــە  تواناییــدا  لــە  ئایــا  یــەك: 
شایســتەی دروســت بــۆ هەڵســەنگاندنی جوانــی و 

دابنــرێ؟ هونــەر  و  سروشــت  ناجوانــی 
دوو: كانــت كۆشــاوە ئیســتێتیك وەك بابەتەكانــی 
ــاكار،  تــری فەلســەفە )لۆجیــك، تیــوری زانیــن، ئ
میتافزیــك( لــە هەمــان ســۆنگەوە ســەرنج بــدات 
و شــی بكاتــەوە: ئایــا لــە جوانــی و لــە هەســت و 
شــعوردا هیــچ ڕەگــەز و الیەنێكــی پێشــییانە هەیــە 

ــەوەوە بێــت؟ كــە پێــش ئەزمــوون و تاقیكردن
ناكــرێ بابەتــی هونــەر و جوانــی لــە چوارچێــوەی 
بكرێتــەوە  جیــا  ترانســندێنتالییە  فەلســەفە  ئــەو 
كــە كانــت ڕەنگــی ڕشــتووە و بریتــی بــووە لــە 
هەلومەرجانــەی  ئــەو  پێشــییانەی  توێژینــەوەی 
دەبنــە مایــەی ئــەوەی زانیــن، زانیــن بێــت! ئەمــەش 
هەنگاوێكــە بــۆ ئــەوە هەڵگیــراوە كــە بابەتەكــە پتــر 
بەالی پەتی و ڕوخســارەكیدا ببرێ! بۆیە ئاســاییە 
بپرســێ، ئــەو هەلومەرجانــە كامانــەن دەبنــە مایــەی 

ــێ؟ ــی ب ــدا جوان ــی لەخۆی ــەوەی جوان ئ
ــندێنتالییەوە،  ــەری فەلســەفەی ترانس ــەالی ڕاب ب
چارەنووســی  هەمــان  خۆیــەوە  لــەالی  جوانــی 
ــە و ملكەچــی چەمكــی  ــی دیكــەی هەی بابەتەكان
چۆنێتــی و چەندێتــی و ناچــاری و شــیاوەكی و 
ئامانجەكییــە، چــۆن؟! )أمیــرة حلمــي مطر: 1٩٩٨، 
ص11٢(. وەك لــە ســەرەتای شــاكاری ڕەخنەكردنــی 
چەمكــە  چــوار  ئــەو  هاتــووە،  بڕیاردانــدا  هێــزی 
بڕیاردانــی  ڕوخســارییەكانی  مەرجــە  و  ڕەهەنــد 
)حوكمــی( ئیســتێتیكی دیــار و دەستنیشــان دەكــەن: 

ئەمانــەش خۆیــان ڕەهەنــدی بڕیــاری چێژ و لەزەتن:
یەك: بڕیاردان لە بارەی چێژ بەپێی چۆنێتی:

پێناســە و دیاریكردنــی چێــژ بریتییــە لــە توانایــی 
بڕیاردان لە بارەی جوانییەوە، شــیكردنەوەی بڕیاردان 
لــە بــارەی چێــژەوەش دەری دەخــات چ شــتێك جوانــە، 
بۆیــە لێــرەدا بایــەخ بەالیــەن و ڕەهەنــدی چۆنێتــی 
دەدرێ)1٠( ئیتــر چێــژ بــە تەنیــا، لێــرەدا، بڕیــاردان 
لــە بــارەی هەســت و )شعور(ـــەوە نابــێ، بەڵكــو هــەر 

لــە خۆیــدا هەســت و )شــعور( كردنــە بــە بڕیــاردان.
ئیتــر  دەدرێ،  كایەیــەدا  لــەو  بڕیــارەی  ئــەو 
دەربــارەی جوانــی، یــان لــە بــارەی چێــژەوە بــێ، دوورە 
لــەوەی بڕیــاردەر چاوەڕێــی ســوود و قازانــج بــكات، 
كاتێــك مــرۆڤ ســەرنجی بابەتێكــی هونــەر دەدات، 
یــان تەماشــای شــتێكی جــوان دەكات ئــەو چێــژەی 
پێــی دەگات و هەســتی پــێ دەكات زۆر لــەو چێــژە 
جیایــە كــە پێویســتییەكی ژیانــی خــۆی ئیتــر هــەر 
كامێكیــان بــێ هــەر لــە خــواردن و خواردنــەوە تاوەكــو 
پێوەنــدی هاوســەرگیری، یــان ئامانجێكــی كردەكــی 
جێبەجــێ دەكات و بــەدی دەهێنــێ، چێــژ خــۆی 
توانایــی بڕیاردانــە دەربــارەی بابەتێــك، بــەاڵم بەهــۆ 
و بــە ڕێــگای هەســت كــردن بــە چێــژ و خۆشــی، 
یــان ئێــش و ئــازارەوە، دەبــێ بەبــێ ئــەوەی چاوەڕێــی 
ئــەو  بابەتــی  بكرێــت،  قازانجێــك  و  ســوود  هیــچ 

چێژوەرگرتنــە لــە جوانــی بــەوالوە نییــە)11(.
ــان كارێكــی  ــی، ی ــارەی جوان ــارەی دەرب ــەو بڕی ئ
هونــەری دەدرێ، بێگومــان جیــاوازە لــەو بڕیــارەی 
دەربارەی شتێكی سوودبەخش دەدرێ كە قازانجی 
ــژ و ڕەزامەندییــەی  ــەو چێ ــێ بكــرێ! چونكــە ئ ل
یەكەمیــان جیــاوازە لــەوەی دووەم. یەكەمیــان خــۆی 
لەخۆیــدا و بەبــێ مەبەســت بەهــای خــۆی هەیــە، 
لــە  بــەاڵم ڕەزامەندییــەك  بــە بۆچوونــی كانــت، 
ــدا  ــە خۆی ــێ، ل دەســكەوتنی ســوود و قازانجــەوە ب
نییــە،  و چۆنیەتــی  بەهایەكــی خۆیەتــی  هیــچ 
چونكــە بەهاكــەی لــەو ئامانجــەوە دەكەوێتــەوە كــە 

ــی دەگەیشــترێ! پێ
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دوو: بڕیــاردان لــە بــارەی جوانــی و چێــژ بەپێــی 
چەندێتــی:

بەالی )كانت(ـەوە لێرەدا وا لە جوانی دەگەیشترێ 
وەك  ژیــر  هیــچ چەمكێكــی  بەبــێ  دەكــرێ  كــە 
بابەتێكــی ڕەزامەنــدی و پەســندكردنی گشــتی وێنــا 
بكرێــت)1٢(. ئــەو سروشــتە هەمەكییــە گشــتییە 
لــە خــودەوە نــەك لــە بابەتــەوە ســەرچاوە دەگــرێ، 
چەمكەكانــی  دەڤــەرەدا  لــەو  كانــت  ئەگەرچــی 
بۆچوونــی  پابەنــدی  كــە  بەكاردەهێنــێ  لۆجیــك 
ــە  ــەی ك ــەو گشــتی و هەمەكیی ــەاڵم ئ ــن، ب ژیرەكی
پێــك  جوانییــەوە  بــارەی  لــە  بڕیــاردان  خەســڵەتی 
دەهێنــێ، ئەوپــەڕی جیــاوازە لــە هەمەكی بڕیاردانی 
)حوكــم(ی لۆجیكی،خەســڵەتی هەمەكــی لۆجیكی 
بەهــۆی چەمكــەوە دەكەوێتــەوە، بــەاڵم هــی جوانــی 
هەســتەكییە و ناوكۆیــی و هاوبەشــە لەنێــوان ئــەو 
كەســانەی ســەرنجی هونــەر و بابەتــی جوانــی دەدەن 
ــی  ــەی جوان ــەو بڕیاردان ــر ئ و هەڵیدەســەنگێنن، ئیت
لــە چێــژ جیایــە، چێــژ بەپێــی تاكــەكان دەگــۆڕێ.
بــەو پێیــە هونــەر و جوانــی لــە جیهاندیــدی كانــت 
دا لە سوود و قازانجەوە دوورن و بڕیاردانەكانیشیان 
هەمەكــی و ناچارەكیــن، ناكــرێ گوڵێــك لــەالی 
)دانــا( جــوان دەبــێ و )توانــا( پێــی جــوان نەبــێ، 
بــەاڵم دەكــرێ چێژوەرگرتنــە كــە لــە یەكێكــەوە بــۆ 
ــەردابێت  ــی بەس ــە گۆڕان ــە ڕێژەییان یەكێكــی دیك
)كانــت: هەمــان ســەرچاوە. ل٧٠(، كەوابــوو جوانــی 
ئەوەیــە كــە بەبــێ چەمكــی لۆجیكــی و بۆچوونــی 

ژیرەكــی بەگشــتی پەســند و ســەرنج ڕاكێشــە.
ســێ: مەرجــی فۆرمالێتــی دیاریكردنــی بڕیــاردان لــە 
بــارەی جوانــی و چێــژەوە بەپێــی پێوەنــدی بــە ئامانجەوە.
و  جوانــی  بڕیــاری  ســێیەمی  مەرجــەی  لــەو 
چێــژدا، پــێ لەســەر ئــەوە دادەگیــرێ كــە دەبــێ ئــەو 
ــەك  ــەاڵم ن ــێ، ب ــدا گونجــاو و شــیاو ب ــە لەخۆی بابەت
ئارەزووییەكــی هەســتەكی، یــان پێداویســتییەك وەك 
ئامانــج بــەدی بهێنــێ و ســوودی لــێ وەربگیــرێ، 
ئامانــج  بــە  ئاماژەدانێــك  جــۆرە  جوانــی  ڕاســتە 

ئامانــج  بــە  جۆرێــك  بەهیــچ  بــەاڵم  دەورووژێنــێ، 
نییــە،  پەیوەســت  دیاریكــراوەوە  مەبەســتێكی  و 
خــۆی لەخۆیــدا و بــۆ خــۆی ئامانجــە، نــەك لــە 
دەرەوەیــدا، ئــەو جــۆرە ئامانــج و ئامانجەكییــە فــۆرم و 
ڕوخسارەكی پەتی و ڕووتە! هیچ جۆرە ناوەرۆكێكی 
هەســت پێكــراوی هەســتەكی نییــە. ئەمەیــە جــوان 
لەخۆیــدا كــە هیــچ پەكــی لەســەر بابەتــی گونجــاوی 
هەســتەكی نەكەوتــووە! ئەمەیــە مەبەســتی كانــت كــە 
گوتوویەتــی: جوانــی فۆرمــی ئامانجەكــی بابەتێكە، 
ئامانجێــك،  وێناكردنــی  بەبــێ  بكــرێ  ئەوەنــدەی 
هەســتی پــێ بكــرێ و پــەی پــێ ببــرێ )كانــت: 

هەمــان ســەرچاوە: ل٩٩ بــە ئەڵمانــی(.
جوانــی  و  چێــژ  دەربــارەی  بڕیــاردان  چــوار: 
بەپێــی ناچــاری، یــان شــیاوەكی ڕازی بــوون لــە 
بــە  كایەیــەدا  لــەم  بابەتێــك، هەمــوو بۆچوونێــك 
چێــژ و ئــارەزووەوە بەنــدە، ئــەوی پەســندە ئەوەیــە 
كــە لــە ناخــی مرۆڤــدا ئــارەزوو، چێــژ دەورووژێنــێ، 
بــەاڵم جوانــی پێوەنــدی توندوتۆڵــی بــەوەوە هەیــە تــا 
چەنــد مــرۆڤ ڕازی دەكات و پەســند دەبــێ، ئــەو 
پێوەندییــەش دەبــێ ناچاریــی بــێ. )كانــت: هەمــان 
ســەرچاوە بــە ئەڵمانــی پ: ٢٣٧(. ئــەو ناچارییــە 
جۆرێكــی تایبەتییــە و خەســڵەتی خــۆی هەیــە: 
تیورییانــەی بابەتــی نییــە كــە بتوانــرێ بەشــێوازی 
پێشــییانە بزانــرێ و پــەی پــێ ببــردرێ، هەمــوو 
كەســێك دەتوانــێ هەســت بــەو ڕەزامەندییــە بــكات 
ــرد، هەروەهــا كردەكیــش  ــاوم ب ــە جــوان ن ــە مــن ب ك
ئەنجامێكــی  ڕەزامەندییەكــە  تێیــدا  كــە  نییــە 
یــان  بێــت،  بابەتییانــە  قانوونێكــی  ناچارییانــەی 
بەهــۆی چەمكــی ژیــری بێگــەردەوە پەیــدا بووبــێ، 
ئــەو ناچارییــە تەنیــا دەكــرێ هــەر لــە بڕیاردانــە 

ئیســتێتیكییەكاندا بەبیــردا بێــت.
ئەمانــە ئــەو چــوار مەرجــە بنەماییە ڕوخســارەكییە 
فۆرمییانــەن كــە كانــت وتەنــی پێویســتە هــەر لــە 
ســەرەتاوە لــە بڕیــارەكان دەربــارەی جوانــی پەیــڕەو 
ــەرە  ــی و هون ــەوەی جوان ــەش نزیككردن ــن، ئەم بكرێ
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لــە كایــە و پاوانــی ڕوخســارەكی بنەماكانــی لۆجیك، 
ڕابــەری  دێــت،  بەبیــردا  لێــرەدا  پرســیارەی  ئــەو 
هەســتی  خۆیشــی  ترانســندێنتالی  فەلســەفەی 
بەمــە كــردووە، بڕیــاردان دەربــارەی چێــژ و لــەزەت 
و جوانــی بــە هیــچ شــێوازێك لەگــەڵ چەمــك و 
كاتێــك  نایەنــەوە،  ژیرەكــی  لۆجیكــی  بنەماكانــی 
ــردووە:  ــی ك ــەو چــوار شــێوازە پێناســەی جوان ــەو ب ئ
جوانــی ڕەزامەنــدی و هەســت بــە خۆشــی كردنێكــی 
بــێ مەبەســت بــێ، جوانــی چێژتنێكــی گشــتی 
ــە گشــت چەمــك و بۆچوونێكــەوە  هەمەكــی دوور ل
بــێ، جوانــی ئامانجەكــی بــێ ئامانــج بــێ، جوانــی 
ناچارییەكــی خــودی بێــت. بــە هیــچ جۆرێــك تاكــە 
كێشــەكانی  یەكالییكردنــەوەی  بــۆ  هەنگاوێكــی 
ئیســتێتیك هەڵنەگرتــووە)1٣(، بەڵكــو خســتوویەتییە 
خانــەی خشــتەی ناكۆكییەكانــی ژیــری بیگــەردەوە.
٧- بەڵگــەی ڕاســتی ئــەم قســەیە ئــەو پرســیارەیە 
كــە كانــت لــە كایــەی بابەتــی جوانــی و هونەریشــدا 

كردوویەتی:
چــۆن ئــەو بڕیاردانانــە لــە بــارەی چێــژ و لەزەتەوە 
شــیاوەكین؟ دەربــارەی وەاڵمــی ئــەو پرســیارە كــە لــە 
پاوانــی ئیســتێتیكدا نامــۆ دێتــە بەرچــاو، دەكــرێ 
ــە  ــەو فەیلەســووفە ل ــەو هەڵوێســتەی ئ ــرێ ئ بگوت
خانــەی )جیهاندیــدی ڕەخنەگرانــە( پۆلێــن دەكرێ، 
ڕەخنەیــەك كــە بــۆ ژیــر و زانیــن ڕەنگــی ڕێژرابــوو. 
ــارەی جوانــی  ــەی دەرب ــەو بڕیاران ڕاســتە هەمــوو ئ
و  بڕیــار  لۆجیــك(  بنەماكانــی  )بەپێــی  دەدرێــن 
بــە  )بارێــك(  چونكــە  لێكــدراون،  دەســتەواژەی 
چەمكــی )بنــە( دەبەخشــێ، ئەمــەش ســنووری 
پرۆســەی زانیــن دەبەزێنــێ و دەچێتــە نێــو پاوانــی 
هەســت كــردن )شــعور( بەچێــژ و ئــازار، خۆشــی و 

ناخۆشــی!.
- بــە هیــچ جۆرێــك ناكرێ بنەمایەكی بابەتییانەی 
چێــژ و چێژتــن ڕۆبنــرێ كــە بەهــۆی چەمكەكانــەوە 
جوانــی دەستنیشــان و پێناســە بــكات، ئیتــر گشــت 
بڕیــارەكان )حوكــم( كــە لــەو ســەرچاوەیەوە دەدرێــن، 

نــەك  خــود،  واتــە شــعوری  ئیســتێتیكین،  بڕیــاری 
چەمكــی بابــەت، بنەمــای ئــەو پێناســە و دیــار و 
دەستنیشــان كردنــە، جوانیــش بــۆ خــۆی لــە چاالكــی 
ناوكۆیی ئەندێشــە و فامەوە )مێشــكەوە( دەكەوێتەوە.
توانیویەتــی  ســەركەوتووانە  كانــت  پێیــە  بــەو   -
فەلســەفەی جوانی و هونەر لە ڕەوشــە كالســیكییە بۆ 
ماوەكــەی داببــڕێ، بیخاتە نێو چوارچێوەی پرۆســەی 
ڕەخنەگرانــەی جیهاندیــدە ترانســندێنتالیەكەی لــەوەدا 
كــە كۆشــاوە بابەتــی شــیاوەكی و مەرجەكانــی پەیبــردن 
و بڕیــاردان بــە جوانــی و لــە بارەیــەوە شــی و تاووتــوو 
بــكات، بــەو شــێوەیە ئەزمــوون و شــارەزایی )خبــرە(ی 

جوانــی بــوون بــە شــارەزاییەكی ســەربەخۆ!
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