هیگڵی مەزن

ئیستێتیك

فەلسەفەی جوانی و هونەر

د .حەمید عەزیز
(زانكۆی سەاڵحەددین  -كۆلێژی ئاداب)

 -١ئەگەر لە چوارچێوەی جیهاندیدی فەلســەفەی
تراســندێنتالی ڕەخنەگریــی کانــت دا بابەتــی هونــەر و
جوانیــی هــەوڵ درابــێ بــەرەو پەتــی و ئەبســتراکت و
ڕوخسارەکی برابێ و ناوەرۆک و ئامانجە ئاساییەکە
ســنوردار کرابــێ ،کاتێــک کانــت ڕەخنەکردنــی
توانایــی بڕیاردانــی کردبــوو بــە پــردی نێــوان هــەردوو
ڕەخنەکردنــیژیــری بێگــەرد و (ژیــر) ڕەخنەکردنــی
ژیــری کردەکیــی (ئــاکار) بــەوەی کایەکەی هەســت
و ئــاگا و چێژتنــە ،ئەمــەش هــەردوو دەڤــەری جیهانــی
ناچاریــی و جیهانــی ئــازادی ،کایــەی زانســت و
کایــەی میتافیزیکــی ئــاکار ،فــام و ژیــر ،زانیــن و
خواســت بــە یەکــەوە پەیوەســت دەکات .پەیوەســتەکە
ئەوەیــە لێــرەدا ئامــاژە بــە جیهانــی دەرەکــی دەوروبــەر
نــادرێ ،چونکــە بڕیاردانــی ئیســتێتیکی لــە هەســت
و ئــاگا و (شــعور) و چێــژ و ئــازارەوە ســەرچاوە
دەگــرێ ،ئەمانــەش خۆیــان بریتیــن لــە هەســت و
ســۆزی ناخــی دەروونــی مــرۆڤ کــە جوانــی و تــا
جوانــی دەیورووژێنــن و کاری تێدەکــەن.
دوای مردنــی کانــت ،بابەتــی ئیســتێتیک
بــە دەســتی ڕابەرانــی فەلســەفەی ئایدیالیزمــی
ئەڵمــان بــە هــەردوو ڕەهەنــدی خۆیەتــی و ڕەهــا
گۆڕانــی ســەرتاپاگیری بەســەردا هێنــراوە .ئــەو
گۆڕانــە لــە ئەنجامــی توێژینــەوەدا شــێواز و
نــاوەرۆک و ئامانــج و پێــوەری هەڵســەنگاندن
و بەهاکانــی گرتووەتــەوە ،ڕوخســار و بەرگــی
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هیگڵ

پەتــی و ئەبســتراکت لەبــەر هونــەر داماڵــراوە
بــە پێــی ڕەوشــی مێژوویــی قۆناغەکانــی دیــار
و دەستنیشــان کــراوە .شانبەشــانی ئاییــن و
فەلســەفە پۆلێــن کــراوە ،بــووە بــە پشــکێک کــە
پەرەســەندنێکی فراوانــی مێژوویــی جیهــان کــە لــە
سروشــتەوە دەســتی پــێ کــردووە و بــە گیانــی ڕەهــا
کۆتایــی هاتــووە ،ئەمەیــە مەبەســتت لــەوەی کــە
گوایــە هونــەر بــە ســێ قۆناغــدا گوزەریــوە :پەیــدا
بــوون ،کامــڵ بــوون ،لەناوچــوون!! ئیتــر لێــرەوە
ئیســتێتیک (هونــەر) پلــەی ژیــرەوە (پــەی پــێ
بردنــی هەســتەکی) و ئاییــن پلــەی دووەم بریتــی
بــووە لەبۆچوونــی ئایینــی و دوا پلــەش قۆناغــی
چەمکــی فەلســەفەیە کــە گیــان (ژیــری) ڕەهــا
دوا هــەواری پەرەســەندنی خــۆی تێــدا دەبینێتــەوە،
ئــەم بۆچوونــە بڕیــارە پابەندکردنــی ناچارەکــی
هونــەرە بــە گشــت ڕەگــەز و جۆرەکانــی بــە
میتــودەی دیالێکتیــک و هەڵکەوتــی مێژوویــی
پەرەســەندن و گــۆڕان ،هــەر ئــەو پابەنــد کردنــە
سروشــتی ئامانجی هونەر و پێوەری هەڵســەنگاندن
و دیاریکردنــی بەهاکانــی دیــار و دەستنیشــان
کــردووە.
 -٢ڕابــەر و داهێنــەری ئــەو جیهاندیــدە دەربــارەی

فەلســەفەی جوانــی و هونــەر و شۆڕەســواری
فەلســەفەی ئایدیالیســتی ڕەهــای ئەڵەمانــە:
گیــورگ ڤیلهێلــم فردریــش هیــگڵ (١٧٧٠
– ١٨٣١ز) .جیهاندیدێکــی ســەرەتاپاگیری
فەلســەفەی داهێنــاوە پشــت ئەســتوور بــە میتــودەی
دیالێکتیکــی و پەرەســەندن و ڕەهەنــدی مێژوویــی،
بــە پێــی ســەرچاوەکان هیــگڵ دروشــمەکانی
شۆڕشــی فەڕەنســای لــە مەیدانــی سیاســەتدا
دەرهێنــاوە و بــە فەلســەفەیەکی ســەرکەوتووانە
دەری بڕیــون ،ئەگــەر پێــش ئــەم ،کانــت هــزر
(بیــری) کردبــێ بــە بکــەر و کارا و چــاالک
هــەر خــۆی بابەتەکانــی خــۆی پێکهێنابــێ و
وای دانابــێ بابەتەکانــی زانیــن بــە پرۆســەیەکی،
وەک ئــەوەی ڕەنگیــان بــۆ ڕێژرابــی ،لــە دەرەوەی
بیــری مرۆڤــەوە بێــن و ژیــری کردبــێ بــە ڕەخنەگــر
و ڕەخنــەی پــێ لەخــۆی گرتبــێ و گەیشــتبێتە
ئــەو ئەنجامــەی کــە ناکــرێ بوونــی وێناکــراو
لــە مێشــکدا بوونــی ڕاســتەقینەی دەرەکــی لــە
دەرەوەی مێشــکدا لــێ بکەوێتــەوە ،چونکــە ئــەو
کەوتنەوەیــە بــە هیــچ بنەمایەکــی هــزر و لۆجیک
و ژیــر پشــت ئەســتوور نییــە ،لــەالی هیــگڵ ئــەو
جیهاندیــدە لــە میتــودە و ڕوخســار و ناوەرۆکــدا
مشــتوماڵ کــراوە .بۆچوونێکــی دیکــە دەربــارەی
هونــەر و ئاییــن و فەلســەفە و زانســت و مێــژوو
ســەرئاوکەوتووە.
 بــۆ تێگەیشــتن لــە هیــگڵ ،ئەوەنــدەی لــەتواناییدابــێ ،بــە گشــتی و لــە بۆچوونــی دەربــارەی
فەلســەفەی جوانیی و هونەر ،باشــتر وایە گەشــتێک
بەنێــو تــەالری بنەمــا بنەڕەتییەکانــی فەلســەفەکەیدا
بکــرێ:
بەالی ڕابەری فەلسەفەی ڕەها ئەڵمانەوە
یــەک :کاتێــک هیــگڵ باســی پەرەســەندن و
گۆڕان دەکات ،مەبەســتی تەنیا هەر پەرەســەندنی
(ژیــر ،گیــان ،هۆش)ـــە کــە بــەو جۆرەیــە:
 -پرۆســەیەکی ســێ قۆڵــی (ســێ قۆناغییــە)
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لــە بزووتنەوەیەکــی ڕەنــگ بــۆ ڕێــژراو دەچــێ کــە
بــە بابەتێکــی لەبــار (پۆزەتیــڤ -تێــزە) دەســت پــێ
دەکات ،ئەوجــا بــە بابەتێکــی نــارێ (نێگەتیــڤ-
ئەنتــی تێــزە) بەرپەرچــی خــۆی دەداتــەوە ،لــە
ئەنجامدا قۆناغی ســێیەم دێتە کایەوە (ســونتێزە)،
ئــەو پرۆســەیە بــە دیالێکتیــک ناودەبــرێ.
دوو :ئــەو هەیــەو لــە ئارادایــەو هەمیشــە مافــی
بوونــی هەیــە ،ڕاستودروســت و ڕاســتەقینەیە،
هەرەمەکــی نییــە و ناشــێ وا نەبووایــە ،نــەزم و
گەشــەکردن قانوونــی ژیانــن ،ئــەوی هەڵکەوتــی
ڕاســتەقینەیە ژیرەکییــە ،ئــەوی ژیرەکیشــە
هەڵکەوتــی ڕاســتەقینەیە.
سێ :هەمەکی گشتی بە هەموو هەمەڕەنگییەکەیەوە،
بــە ســادەیی و ئاڵۆزییــەوە لــە ڕەهــا بــەوالوە نییــە ،خــۆی
ژیرەکیــی و گییــا نییــە(.)١
چــوار :بــوون هۆکارەکــەی مانــەوە و لەناوچوونــی
لەخۆیدایــە .لــە لۆجیکــدا بنــە ئــەوەی ئامــاژە بــە
هەڵکەوتی ڕاســتەقینە بدات و دیار و دەستنیشــانی
بــکات ،لــە خۆیــدا ناکۆکیــی تێدایــە ،هــەر ئــەو
ناکۆکییــە ناوەکییــە هــۆکار و پاڵنــەری بــوون و
پەرەســەندن و نەمانیەتــی .ئــەو جــۆرە ناکۆکییــە
ئەگــەر ناکۆکییەکانــی ژیــری بێگــەردی کانــت
دەهێنێتــەوە یــاد ،بــەاڵم ئــەوەی هیــگڵ لەمــە
جیاوازتــرە.
 کەوابــوو جوانــی و هونــەر (ئیســتێتیک)چــۆن لــەو جیهاندیــدە ســەرەتاپاگیرە ڕەهایــە تاووتــو
کــراوە و هەڵســەنگێنراوە؟!
ئایــا جوانــی لــە خۆیــدا بەهایــە ،یــان خەســڵەت
و تایبەتمەندییــە؟ کەوابــوو ئــەو هەلومەرجــە
پێشــییانە کامانــەن کــە دەبنــە مایــەی ئــەوەی
بابەتێــک بڕیــاری جوانــی بارەیــەوە بــدرێ و
ئەگــەر هاتــو لەبەرچــاو ون بــوون بــە ناجــوان و
دزێــو بڕیــاری لــە بــارەوە بــدرێ؟! ئایــا ئــەو بڕیــارە
لــە خۆیــدا بابەتێکــی هەڵکەوتــەی ئەزمــوون پشــت
ڕاســت دەکاتــەوە ،یــان ناچارییەکــی زانســتی ،یــان

شــیاوەکییەکی لۆجیکــی بڕیــار دەدات و ســاغی
دەکاتــەوە؟!
 -٣هیــگڵ لــە دوو بەرگــدا کــە دوای مردنــی
چــاپ کــراوە ،ســاڵی (١٨٣٥ز) بــە ناوونیشــانی
«چەنــد وانەیــەک دەربــارەی ئیســتێتیک» وا
ســەرنجی بابــەت و کاری هونەریــی داوە کــە
لەالیەکــەوە لــە ڕاســتییە (هەقیقەتە)کانــی تــری
مرۆڤــی و سروشــتی کەمتــر نییــە و لەالیەکــی
دیکــەوە بایەخێکــی ڕێژەیــی هەیــە و پەیوەســتە
بــەو ســەردەم و شارســتانییەی دایــان هێنــاوە و
وەک ئاییــن و فەلســەفە و زانســت ڕەهەندێکــی
پەرەســەندنی مێژوویــی هەیــە .لــە بەرگــی
یەکەمــی ئــەو شــاکارەدا بــەو جــۆرە ئــەرک و
ڕۆڵ و ئامانجــی هونــەر و کاری هونەریــی ڕوون
کردووەتــەوە .هیــگڵ گوتوویەتــی:
هونــەری جــوان و شــەنگ هونەرێکــی ڕاســت
و ڕاســتەقینە دەبــێ ئەگــەر هاتــو بچێتــە نێــو
کایــەو دەڤــەری ئاییــن و فەلســەفە و لەگەڵیانــدا
ئامانجێکــی هاوبەشــی ناوکۆیــی هەبــێ ،ئەمــەش
ئەوپــەڕی ئەرکێکــی پــڕ بایــەخ و بــەرزە کەوتووەتە
ئەســتۆی و ئەویــش وەک ئــەوان جۆرێکــە لــە
دەربڕینــی ڕەبانیــەت و ســوود و قازانجــی مــرۆڤ
و ڕاســتییە فــراوان و ســەرتاپاگیرەکانی گیانــی و
هۆشــیارکردنەوەیە دەربارەیــان .میللەتــان بــە پیــت و
پێزتریــن ســەرنجدان و بۆچوونــی خۆیــان بــەکاری
هونــەری پیــادە کــردووە.
هونەری جوان زۆرجار کلیلی تێگەیشتنی دانایی
ئایینــی هەندێــک لــە میللەتــان بــووە ،ئــەم پێناســە و
دیاریکردنــەی هونــەر لەگــەڵ ئاییــن و فەلســەفەدا
هاوبەشــە ،لەگــەڵ ئەوەشــدا بــە جۆرێکــی تایبەتــی
بۆچوونــی هەســتەکی بەرجەســتە دەکات .هــزر لــە
هونــەردا بــەرەو جیهانــی ســەروو و هەســتەکی تــەکان
دەدات جیهانێــک بەرانبــەر هەســتی (شــعوری)
ڕاســتەوخۆ هەســتی لــە ئارادابــوو ڕادەوەســتێ،
چونکــە تێیــان دەپەڕێنــێ .ئەمــە ئــازادی زانینــی
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بیرکەرەوەیەکــە کــە هەڵکەوتــی هەســتەکی و
ســنوورداری کۆتایــی الدەبــات ،ئــەو دابڕانــە کــە
گیــان جێبەجێــی دەکات ،جــۆرە ســاڕێژکردنێکی
بــەدوادا دێــت کــە هــەر خــۆی دەیــکات و لــە
خــودی خۆیــەوە کار و بەرهەمەکانــی هونــەر جــوان
دادەهێنــێ ،ئەمــەش یەکــەم ئاشــت بوونەوەیەکــی
ناوەنــدە بەهــۆی هــزرەوە لــە نێــوان دەرەکــی ڕووت،
هەســتەکی ،ئــەوەی لەنــاو دەچــێ و بەســەردەچێ،
لەنێــوان سروشــت و هەڵکەوتــی ســنوردار و لەنێــوان
ئازادیــی هــزر و بیــری پــەی پــێ بــەری بــێ ســنوور
و بــێ کۆتایــی(.)٢
ئــەو قســەیەی هیــگڵ کــە لــە هەڵبەســتی
شــایەران دەچــێ و ئاڵــۆز و تەمومــژاوی و پــڕ
لــە گرێوگۆڵــە ،دەکــرێ ،ئەوەنــدەی پێوەنــدی بــە
بابەتــی هونــەر و جوانییــەوە هەیــە ،بــە جــۆر و
شــێوازی جۆراوجــۆر لێــک بدرێتــەوە و شــرۆڤە
بکرێــت.
جوانی ئەوەیە لە پرۆسەی نەسرەوتی ژیر -گیان
کارا بەشــداری بــکات ،جوانــی هونــەر لــە جوانــی
هونەریــدا بەرجەســتە دەبــێ و بــە هیــچ جۆرێــک
الســاییکردنەوەی سروشــت نییــە و پێوەنــدی بــە
هۆشــیارکردنەوە و ورووژاندنــەوە نییــە .جوانیــی
سروشــتیش لــە خۆیــدا ڕەنگدانــەوەی گیانــە!
هونــەر قۆناغێکــە لــە قۆناغەکانــی چاالکــی
نەپســاوە و نەســرەوتی ژیــر -گیــان ،گیــان لــە
خۆیــدا ،ئیتــر هونــەر و جوانیــی لــەو چاالکییــەی
گیانــدا ڕۆڵــی چەمکێــک لــە چەمکەکانــی
((بــوون)) دەگێــڕن ،هونــەر بــەو پێیــەی جوانییــە
((بــوون)) دەنوێنــێ .ئەمەیــە مەبەســتی هیــگڵ
کــە گوتوویەتــی :هونــەر لــە خۆیــدا بریتییــە لــە
ســاتە قۆناغێــک لــە قۆناغەکانــی پەرەســەندنی
گیان -ژیر بەهۆی هونەرەوە گیان کە ســنورداری
خــۆی و ڕوخســارەکەی ڕزگاری دەبــێ و بوونــی
ڕەهــا لــە هەســت پێکــراودا ســاغ دەکاتــەوە.
 -کاری هونــەری ،هونــەر ئامرازی ئەنجامێکی

لەخــۆی جیــاواز نییــە( ،)٣هەروەهــا ئامــرازی چێژ
و لــەزەت و خۆشــی و فێربــوون و شــادمانی نییــە!
ئامانجەکــەی لەناوخــۆی و لــە ناخــی خۆیدایــە
لــەوەدا دەردەکــەوێ (ئــەو ئامانجــە) لــە فۆرمــی
ڕەنگڕشــتنی هونەریــی هەســتەکیدا پــەردە لەســەر
ڕاســتی (هەقیقــەت) البــدات .لــە کاری هونەریــدا
هەرگیزاوهەرگیــز ئامــراز و ئامانــج لــە یەکتــری
جیــا ناکرێنــەوە.
ئەگــەر هونــەر ئــەو ڕۆڵــە ســەرەکییەی لــە
پەرەســەندنی گیانــدا هەبــێ ،دەکــرێ بــەو ئامــرازە
دابنــرێ( ،)٤بەپێــی بۆچوونــی هیــگڵ ،کــە
پەرەســەندنی کولتــووری شارســتانی مــرۆڤ دیــار
و دەستنیشــان دەکات؟! وەاڵمــی ئــەم پرســیارە
تــا چەنــد لەگــەڵ بڕیــاری هیــگڵ دەربــارەی
((کۆتایــی هاتنــی هونــەر)) دێتــەوە؟!
 -٤لــە چوارچێــوەی نەزمــە دیالێکتیکییــە
ســەرتاپاگیرەکەیدا هیــگڵ (تێــزە -دژە تێــزە-
ســونتێزە) ســێ قۆناغــی پەرەســەندنی هونــەری
بەپێــی نــاوەرۆک و ڕوخســار لــە یەکتــری
جیاکردووەتــەوە:
یــەک :هونــەری ســیمبۆلی ،ئەمــە یەکــەم
قۆناغی پەرەســەندنی هونەری جوانییە و هونەری
ڕۆژهەاڵتیــی نموونــەی ئــەو قۆناغەیــە.
دوو :هونــەری کالســیکی ،قۆناغــی دووەمــە
کــە هونــەری یۆنانــی کۆنــی بەرجەســتە کــردووە.
ســێ :هونــەری ڕۆمانتیکــی قۆناغــی ســێیەمە
و لــە فەلســەفەی مەســیحی ئەوروپــادا ســەرئاو
کەوتــووە(.)٥
ئــەو جــۆرە دابەشــکردنەی هونــەر بەو ســێ قۆناغە،
جگــە لــە ڕەهەنــدە مێژووییەکــە کــە ئەوپــەڕی بەالی
ڕابەری فەلســەفەی ئایدیالیســتی ڕەهاوە بایەخدارە،
لــە چوارچێــوەی نەزمــە دیالیکتیکییەکەیــدا پۆلێــن
دەکــرێ کــە مێــژووی پەرەســەندنی هــۆش -ژیــر-
گیــان بەرجەســتە دەکات! ئەمەیــە مەبەســت لــە
قســەکەی هیــگڵ کــە لــە چەنــد بەرهەمێکیــدا
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دووپاتــی کردووەتــەوە ،هونــەر ،بــە تایبەتــی هونــەری
جوانیــی ((فۆرمــی خۆیەتــی دەرکەوتنــی گیــان-
ژیــری ڕەهایــە ،)٦( )).کەواتــە ڕەوشــی ژیــر -گیان
لــەو ســێ قۆناغــەی پەرەســەندنی کاری هونــەری و
هونــەری جوانیــدا چــۆن و چییــە؟!
 ئــەو ســێ فۆرمــەی هونــەر بەپێــی جیــاوازیکاریگەریــی مێژوویــی هەڵوێســتیان لــە کولتووری
مرۆڤایەتیــدا کــە بەرجەســتەی پەرەســەندنی
پرۆســەی هۆشــیاری دەکــەن ڕۆڵــی دیاریکــراو
دەگێــڕن .ڕوخســار و کاریگەریــی هونــەری
جوانــی لەالیەکــی تــرەوە بەپێــی جیــاوازی قۆنــاغ و
کولتــوور جیــاواز دەبــن.
فۆرمــە ڕوخســارییەکانی هونــەری جوانی وەک
جێگیرکــردن و بــە ڕاســتەقینەکردنی جیاجیــای
«نموونــە» دەردەکــەون ،وەک شــێوازی جیــاوازی
کاریگەرییەکەیــان بەپێــی هەلومەرجــی مێژوویــی،
ئەمــەش ئەرکــی کولتــووری سەرشــانی هونــەری
جوانــی پشتڕاســت دەکاتــەوە.
 فۆرمــی هونــەری ســیمبۆلیی ،بــە بۆچوونــیهیــگڵ ســەرگەرمی بەدواداگەڕانــی ڕوخســار
و فــۆڕم و وێنــەی گونجــاوی دیتــراو بــووە بــۆ
بیرۆکــەی (ڕەب) .لێــرەدا ،ئەگەرچــی ســەرچاوە
فۆرمەکانــی سروشــت بــووە ،هونــەر دیتــراوی
هەمەڕەنگــی ســنورداری کــردووە بــە ســیمبۆلی
بــێ ســنووری لــە ڕادەبــەدەر! توانــراوە بەهــۆی
میتــودەی بــەرەو ژوور هەڵکشــان ڕەب (خواوەنــد)
بناســرێ ،بــەاڵم نــەک بــە شــێوازێکی ڕێکوپێکــی
تەواوەتــی ،بیرۆکەکــە پەتــی و تەمومــژاوی بــووە،
چونکــە پێوەنــدی ئــەو بیرۆکــە ســیمبۆلییە بــە
ڕوخســارە دەرەکییەکانــەوە کــە لــە سروشــتەوە
خوازراونەتــەوە ،ئاســایی نەبــوون ،بگــرە فۆرمــە
سروشــتییەکان لــە ڕادەبــەدەر گــەورە و زەبەلــاح
کــراون و واتــا و دەاللەتێکیــان پــێ بەخشــراوە
کــە لەگەڵیــان نەگونجێــن ،لێــرەوە نامۆبــوون
ســەرئاو کەوتــووە ،بــەاڵم بیرۆکــە ،هــۆش -گیــان

بەپێــی سروشــتەکە گەشــە دەکات و پەرەســەندنی
نەپســاوەی بــەدوادا دێ ،بۆیــە هــەر لــەو قۆناغــەدا
گیرناخــوات و چــەق بەســتوو نابــێ .خــۆی لــە
خۆیــدا بنەمــای بنەڕەتــی چاالکییــە و خــۆی
دەناســێ کــە گیــان و ژیــرە و پێویســتی بەوەیــە
خــۆی خــۆی بــەرەو قۆناغێکــی تــر ببــات ،بۆیــە
دەزانــێ کــە دەبــێ فۆرمێکــی دەرەکــی ئەوتــۆ
بــۆ خــۆی دابهێنــێ کــە لەگەڵیــدا بێتــەوە .لــەو
قۆناغــەی دووەمــدا نموونــەی جوانــی بەرزتــر لــە
جــاران پەیــدا دەبــێ!!
 لــە قۆناغــی کالســیکی هونــەری جوانیــدا کــەلــە چوارچێــوە و منداڵدانــی فەلســەفەی یۆنــان و
لــە باوەشــی گەلــی داهێنــەری ئەوســای یۆنانــدا
خەتوخاڵــی داوە و پێگەیشــتووە! هونــەری جوانــی
لــە ســونتێزەی گونجــاوی فــۆرم و نــاوەرۆک
پێکهاتــووە هەردووکیــان بــە یەکــەوە هونــەرە
جوانەکــە پێــک دەهێنــن و پێکــەوە دێنــەوە(،)٧
بــەاڵم لــەو قۆناغەشــدا ڕوخســاری شــیاوەکی
ڕەب(خواوەنــد) لــە هونەرەکــەدا بــە تەواوەتــی
ڕەنگــی نەداوەتــەوە و دەرنەکەوتــووە ،کەچــی بــە
جوانتریــن شــێوەی کار و چاالکیــی هونــەری،
جوانیــی فۆرمــی گیانیــی سروشــت لــە ســۆنگەی
ڕوخســاری جوانــی مرۆڤیــدا بەرجەســتەکراوە ،ئــەو
فۆرمــە بــۆ ئاســتی خواوەنــد بەرزکراوەتــەوە! لێــرەدا
نــەک ئــەو فــۆرم وەک لــە فۆرمــی هونــەری
ســیمبۆلیدا وایــە! بەڵکــوو جوانــی لــە خۆیــدا بــۆ
ئــەو ئاســتانە بڵنــد کــراوە( .)٨خواوەنــدی یۆنان کە
هونــەر ڕۆڵــی ســەرەکی لــە ڕەنــگ ڕشــتنەکەیدا
هەبــووە ،مــرۆڤ پەروەربــووە! ئایینەکەشــی ئایینی
ئــازادی بــووە .نــە خواوەنــد و نــە ئایینــی ئازادیــی
یۆنــان ،ئــەو دەســەاڵتە ڕەهایــە سەرووسروشــتییەیان
نەبــووە کــە هونــەری ڕۆژهــەاڵت بــەو هێــزە
سەرووسروشــتییەی بەخشــیوە .خواوەنــدی یۆنــان
لــە جوانتریــن و شــەنگترین ڕوخســاری مرۆڤیــدا
دەرکەوتــووە ،ئەمــەش ڕۆڵــی هونــەری جوانیــی ئەو
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قۆناغــە پشتڕاســت دەکاتــەوە کــە مرۆڤــی ئاســایی
و هونەرمەندیــش لــە جوانیــی خواوەنــددا سروشــت
و ڕوخســاری جوانــی خۆیانیــان بــەدی کــردووە
و دیتــووە ،لــەو ڕەوشــەدا ڕەوتــی تاکەکەســی و
ڕوحانییــەت شــان بــە شــانی یەکتــری کارا بــوون.
ئــەو ڕەوتــە تاکەکەســییە جۆرێکــە لــە مــرۆڤ
پــەروەری و ڕۆشــنگەری کــە سروشــتی گیــان-
ژیــر بەرجەســتە دەکات وەک هیــگڵ بــۆی چــووە.
لــەو قۆناغــەی هونــەری جوانیــدا هیــگڵ
کەموکووڕیــی لــە شــێوەی ناکۆکیــدا بــەدی
دەکات کــە دەبێتــە مایــەی تێپەڕاندنی قۆناغەکەو
هاتنــە کایــەوەی قۆناغــی ســێیەمی هونــەر لــە
جیهانــدا کــە بــە قۆناغــی ڕۆمانتیکــی نــاوی
بــردووە و لــە ئایینــی ســەرتاپاگیری مەســیحیدا
ڕەنگــی داوەتــەوە و بەرجەســتە بــووە.
بــەالی (هیگڵ)ـــەوە ،گیــان -ژیــر ،لــە قۆناغــی
کالســیکیدا کە ڕوخســار ڕاســتییەکی هەســتەکی
و لەشــییە ،بــە تاکــە فۆرمێــک ســنووردارە کــە
فۆرمــی مرۆڤییــە ،بۆیــە ئــەو قۆناغــە تێدەپەڕێنــێ
و قۆناغــی ســێیەم دێتــە ئــاراوە کــە گیــان -ژیــر
هەمــوو ســنوور و ڕادەیــەک دەبەزێنــێ و دەبــێ بــە
ژیــر -گیانــی ڕەهــا! .ئایدیــا لــەو جــۆرەی هونــەری
جوانیــی ڕۆمانتیکیــدا لــە ڕوخســار و فۆرمــی
دیــار و دەستنیشــانکراو دەربــاز دەبــێ و پــەی بــە
خــودی خــۆی دەبــات کــە گیانێکــی ڕەهــای بــێ
ســنوورە! ئەگــەر لــە قۆناغــی پێشــتردا فــۆرم-
ڕوخســار بابەتــی ســەرەکی بووبــێ لــە قۆناغــی
ســەرئاو کەوتنــی گیانــی ڕەهــادا دەبــێ بــە نامــۆ،
چونکــە گیــان جیهانــی هەســتەکی هەڵکــەوت
بەجــێ دەهێڵــێ و بــەرەو جیهانــی هۆشــیاری
تــەکان دەدات ،دەبــێ بــە هــۆش -گیــان -ژیــری
پەتــی و ڕووت و بێگــەرد .بــەو پێیــە گەشــتەکەی
ئایدیــا -ژیــر لــە قۆناغــی ســیمبۆلیدا کــە بــە دوای
نموونــەدا وێــڵ و ســەرگەردان بــووە ،لــە قۆناغــی
کالســیکیدا نموونەکــە دەدۆزێتــەوە و بیرۆکــە و

ڕوخســار پێکدێــن و لــە قۆناغــی ســێیەمدا ئایدیــا
و نموونــەی ئــەم جیهانــە ماددەییــە -هەســتەکییە
بەجــێ دەهێڵــن و بــەرەو ژوور دەچــن و لــە هەمــوو
فۆرمێکــی دەرەکــی دادەماڵرێــن ،بــە بــاوەڕی
هیــگڵ هەمــوو قۆناغــەکان پێویســت بــوون و
هیچیــان بەبــێ ئــەوی تــر نەدەکــرا بوونــی هەبــێ
هونەرێتــی هونــەری جــوان لــە هــەر قۆناغێکــدا
بــەو پێــوەرە هەڵســەنگێنراوە تــا چەنــد لــە ئاســتی
پێداویســتی قۆناغەکــەدا بــووە! هەربۆیــە هیــگڵ
خــۆی گوتوویەتــی:
جوانــی ئایدیایــە ،جوانیی و ڕاســتی (هەقیقەت)
دوو دیــوی یــەک شــتن و یەکــن .جوانــی بــە
تایبەتــی دەبــێ لــە خۆیــدا ڕاســتی بێــت ،بــەاڵم
لەگــەڵ ئەوەشــدا و لــە هەمانکاتــدا ڕاســتی لــە
جوانــی جیــاوازە(.)٩
ئــەو قســەیە جارێکــی دیکــە دووپــات کردنــەوەی
پرۆســە دیالیکتیکییەکەیــە .ئــەو قۆناغــەی
ســێیەمی هونــەر بــە جوانتریــن شــێوە لــە ئایینــی
مەســیحیدا بەرجەســتە بــووە ،بــەو پێیــەی بوونــی
ڕەبێــک کــە ســەربەخۆیە و ئەوپــەڕی ڕەهایــە
دووپــات و جێگیــر کــراوە .نموونــەی جوانــی لــە
دەرکەوتــی دەرەکییــەوە بــەرەو ناوەکیــی ڕەهــا
چــووە و بــووە بــە گیانــی ڕووت و بێگــەرد و ڕەهــا.
 -٥هیگڵ هونەری لەگەڵ ئایین و فەلســەفەدا
لــە یــەک خانــەدا پۆلێــن کردووە و لــە چوارچێوەی
فەلســەفە ئایدیالیســتە ڕەهاکەیدا کە پەرەســەندنی
هــۆش ڕۆڵــی ســەرەکی تێــدا دەگێــڕێ ،ئەرکــی
مێژوویــی دیــار و دەستنیشــانکراوی پــێ ســپاردووە
کــە لەســەرەتاوە نەخشــەی پرۆســەکەی ڕەنــگ
ڕشــتووە و ئەنجامەکــەش ڕوون و ئاشــکرایە.
 لــە قۆناغــی یەکەمــدا کــە بــە ســیمبۆلی نــاویبــردووە ،ناکۆکــی دەســتەویەخە لەنێــوان نــاوەرۆک
و ڕوخســاردا هەبــووە تــا ئــەو ڕادەیــەی هــۆش
گیــان  -ژیــر پــەی بــە بوونــی هۆشــیارمەندی
خــۆی بــردووە و لەمــەوە قۆناغــی دووەم هاتووەتــە
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کایــەوە کــە پالســتیکییە و گیــان لــە ڕکەبەرەکــەی
کــە سروشــتە دەربــازی بــووە ،خــودی خــۆی لــە
فۆرمێکی مرۆڤیدا ناسیوە .ئەم ڕەوشە لە هونەری
ســەردەمی فەلســەفەی یۆنانیــدا ســەرئاوکەتووە،
بــەاڵم گیــان لێــرەدا پابەنــدی بوونــی لەشــیی بــووە
و لــە قۆناغــی دواتــردا کــە بــە ڕۆمانتیکــی نــاوی
بــردووە ،لــە لەشــی ماددەیــی ڕزگاری بــووە و
ســەربەخۆیی خــودی خــۆی دەســتگیربووە ،بــەالی
(هیگڵ)ـــەوە هونــەری جوانــی لــە مێــژووی هونــەر
جیاناکرێتەوە و لە دابەشــکردنی جۆرەکانی هونەر
بەســەر ئــەو ســێ قۆناغــەدا بــە تەواوەتــی بیرۆکــە
جوانیــی جێگیــر دەبــێ و ئەرکــی سەرشــانی
بــە تەواوەتــی ڕاپەڕانــدووە .لێــرەوە تیورییەکــەی
هیــگڵ دەربــارەی هونــەر دەردەکــەوێ کــە ((بــە
تیــوری کۆتایــی هاتنــی هونــەر)) نــاوی بــردووە،
ئــەم تیورییــە چــی دەگەیەنــێ و چــۆن پاســاو
دەدرێتــەوە؟ ئایــا بەڕاســتی هونــەر لــە قۆناغــی
ڕۆمانتیکیــدا ،ئــەوەی هیــگڵ گریمانــەی کــردووە
کۆتایــی هاتــووە و هیــچ ڕۆڵ و ئەرکێکــی نەماوە
بیگێــڕێ و جێبەجێــی بــکات؟!
 ئەگــەر گیــان لــە قۆناغــی ســێیەمدا لــەوســەردەمەی هیــگڵ دەســتبەکاربووە و شۆڕشــی
فەڕەنسا ،کە هیگڵی حەپەساندووە ،دروشمەکانی
جێبەجــێ بووبــن و گیــان -ژیــر گەیشــتبێتە دوا
قۆناغــی پەرەســەندنی کــە خەســڵەتی ڕەهایــی
پــێ بڕابــێ و هونەریــش کارامــە و کاریگــەر لــەو
کایەیــەدا ئەرکــی سەرشــانی جێبەجــێ کردبــێ
ئاســاییە هیــگڵ ئــەو بڕیــارەی دابــێ .پاســاوەکەش
دەکــرێ بــەو جــۆرە بــێ :هونــەر بــە گشــتی و
هونــەری جوانیــی ســاتێکە کــە ســاتەکانی
هۆشــیاریی ژیر-گیــان ،لــەو ڕەوشــەیدا لــە ئاییــن و
فەلســەفە دەچــێ ،فەلســەفە لــە خۆیــدا ســونتێزەی
هونــەر و ئایینــە! بــەاڵم لــە شارســتانیەتی نوێــدا
ناتوانــێ ئــەو کاریگەرییــەی جــاران و کاریگەریــی
ئاییــن و فەلســەفەی هەبــێ! چونکــە هــەر

بابەتێــک لــەو دوو بابەتــە جێــگای ئەویــان
گرتووەتــەوە و کەلەبەرەکەیــان پــڕ کردووەتــەوە.
لەالیەکــی دیکــەوە هیچــی تــر ژیــر بــە زمانــی
هونــەر نــادوێ ،هونەریــش لــەالی خۆیــەوە ئــەو
چــاوە نەمــاوە جیهانــی مۆدێــرن خــۆی پــێ ببینــێ
و بناســێ(.)١٠
 -٦ئایــا هونــەر بــە گشــتی و یەکجارەکــی
کۆتایــی هاتــووە و گۆڕەپانەکــەی چــۆڵ
کــردووە و پاشەکشــەی کــردووە ،یــان جــۆرە
هونەرێــک کــە لەگــەڵ شۆڕشــی تەکنۆلۆجــی
و پێداویســتییەکانی ژیانــی ســەردەمدا نایەتــەوە؟
دەبــێ هــەر لــەو هەلومــەرج و ڕەوشــەدا ڕۆڵــی ژیــر
خــۆی چــی بــێ؟!
 ئەگەر مرۆڤ بە وردی سەرنجی فەلسەفەیهیــگڵ بــدات تاوەکــوو ڕادەیــەک ئــەو پرســیارانە
کاڵ دەبنــەوە و بابەتەکــە ڕوونتــر دەبێتــەوە:
هیــگڵ لــە ڕوانگــەی ژیــرەوە ســەرنجی جیهانــی
داوە ،بۆیــە وای دانــاوە کــە فەلســەفە لەســەروو
هونــەر و ئایینەوەیــە لــە جیهاندیــد و ســەرنجدانی
جیهــان بــەوالوە نییــە .ئــەو جیهانــە کــە هەڵکەوتــی
لــە ئارادابــووە ،کەموکووڕیــی تێدایــە! ئــەو
ڕەوشــە دەبێتــە مایــەی گــۆڕان و پەرەســەندن ،ئــەو
پەرەســەندنە کــە شــێوازی دیالێکتیکــی هەیــە (لــە
تێــزە و دژە تێــزە و ســونتێزە پێکهاتــووە) بریتییــە لــە
پەرەســەندنی هــۆش -ژیــر -گیان .لــەو جیهاندیدەی
هیــگڵ دا کــە مــرۆڤ تاکــە بوونــەوەرە هــۆش و
فــام و بیرکردنــەوە و ژیــری هەیــە ،هەمــوو شــتێک
ئەرکــی پــێ ســپێردراو و ئامانجــی دیــاری کــراوی
هەیــە .هەمــوو بزووتنەوەیەکیــش بــە مەبەســتی
گەیشــتنە ئــەو ئامانجــە بەرپــا دەبــێ .لــە هەمــوو
شــتێکدا ســەرەتا (پەیدابــوون) کامــڵ بــوون و
کۆتایــی هەیــە .لــە پرۆســەکەدا کۆتایــی دەبێتــە
ســەرەتا و دەســتپێکێکی نــوێ ،ئــەوی هەیــە و
نییــە ،هەردەبــوو هەبــێ و نەدەکــرا نەبــێ .ئەمەیــە
قســەکەی هیــگڵ کــە گوتوویەتــی:
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ئــەوی هەڵکەوتــی لــە ئارادابــووە ژیرەکییــە ،قســەی هیــگڵ ،سروشــت کــە قۆناغــی دووەمــی
ئــەوی ژیرەکیــش بــێ هەڵکەوتــی لــە ئــارادا ئــەو گۆڕانــە پەرەســەندووە بــەرەو پێشــچووەیە،
بریتییــە لــە نامۆبوونــی بوونــی ((ئایدیای ڕەها)).
بــووە(.)١١
ئەمــە خەســڵەتی ناچاریــی (حەتمیــەت) بــە
پرۆســەی گــۆڕان دەبەخشــێ! هونــەر و ئاییــن و
فەلســەفە ،چ وەک چەمــک ،چ وەک بابــەت
بەرجەســتەی پرۆســەی پەرەســەندنی دیالێکتیکــی
ژیــر -گیانیــان کــردووە.
 لــە قۆناغــی یەکەمــی هونــەری جوانیــدا ژیــر-سەرچاوە و پەراوێز:
گیانیــی خۆیەتی.
 لــە قۆناغــی دووەمــی هونــەری جوانیــدا ژیــر1- Bertrand Rassell: Philosophie des -AbendLandes. Wien. 2000. S.73q. ff.
گیانیــی بابەتــی.
 لــە قۆناغــی ســێیەمدا ژیــر -گیانیــی ڕەهــا 2- G.W.F. Hegel: Vorlesungen uberبەرجەستە بووە کە چڵەپۆپەی پەرەسەندنەکەیەتی die Aesthetik. In: Werke, Bd.13. part.
و لــە کۆمەڵــگای ژیــر هەژموونــی مەســیحییەتدا I. (Suhr kamp. Frankfur am Main.
1975).
لــە ئەوروپــای هیــگڵ پیــادە بــووە! ژیــر بەپێــی
3- G.W.F. Hegel: Ebenda. S.87.ff.
ئــەو بۆچوونــە خەســڵەتێک نییــە ببەخشــرێ بــە
مــرۆڤ و لێــی زەوت بکــرێ ،بەڵکــوو هێزێکــی 4- Gethmann-Siefert: Einfuhrung in
سەرووسروشــتی ،بــێ ســنوور و بــێ کۆتایــی die Aesthetik. UTB.W.Fink. Munchen
1995. S.202.ff.
هەمەکییــە ،بــەاڵم لــە دەرەوەی مــرۆڤ و سروشــت
بوونــی نییــە ،هــەر خۆیەتــی کــە گەوهــەر و بوونــی 5- G.W.F. Hegel: Ebenda. Bd. II.
S.391.ff.
بنەڕەتــی مــرۆڤ دیــار و دەستنیشــان دەکات!
ژیــر خــۆی لەگــەڵ هەڵکەوتــی لــە ئارادابــووی 6-Thomas Soren Hoffmann: G. W. F.
Hegel. Wiesbaden. 2004. S.440.ff.
ڕاســتەقینە لــە کۆتاییــدا وەک یەکــن .فەلســەفە،
هونــەر و ئاییــن ،لــەو جیهاندیــدەدا پــەی بــە 7- Gethmann-Siefert: Ebenda. S.215.
ڕاســتی (هەقیقــەت) دەبــەن ،بــەاڵم بــە شــێوازێک 8- Gethmann-Siefert: Ebenda. S.216.
کــە لەگــەڵ سروشــتی هــزر و بوونــدا بێتــەوە و 9- G.W.F. Hegel: Ebenda. Bd.1.
S. 1 5 1 .
بگونجێ! ئەو پەی پێ بردنە لە تێگەیشــتنەکەی
بــەوالوە نییــە ،ئیتــر لێــرەوە ،ئــەو هونــەرە کۆتایــی 10- Thomas Soren Hoffmann: Eben-
da. S.442.
دێ کــە هیــگڵ تێــی گەیشــتووە و ئــەرک و
ئامانجــی دیاریکــراوی لــە چوارچێــوەی پرۆســەی 11- G.W.F. Hegel: G|rundlinien der
دیالێکتیکــی پەرەســەندنی هــۆش – ژیــر -گیانــدا Philosophie des Rechts. In: Werke.
پــێ بەخشــیوە .پەرەســەندنیش لەالیەکــی دیکــەوەBd.7. Suhr kamp Verlag. 1970. S.24. ،
بریتییــە لــە وەرچەرخــان و گۆڕانــی ســەرتاپای
بوونــەوەر لــە خۆیــدا بــۆ بوونــەوەر بــۆ خــۆی .بــە
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