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ئیستێتیك
فەلسەفەی جوانی و هونەر

د. حەمید عەزیز
)زانكۆی سەاڵحەددین - كۆلێژی ئاداب(

بینیدیتۆ كڕۆچێ
١- بەرپابوونی شۆڕشــی فەڕەنســا )١٧٨٩ز( كە 
ســەرتاپای ئەوروپــای بــەرەو گــۆڕان و پێشــكەوتن 
ــگڵ ســاڵی  ــی هی ــا كۆچــی دوای ــەكان دا، ئەوج ت
ڕێبــازی  پلەوپایــەی  جێگیربوونــی  و  )١٨٣١ز( 
بــە گــوڕ و تەوژمــی ڕۆمانتیكــی لــە واڵتانــی 
ــی  ــەر بابەت ــەرتاپاگیری بەس ــی س ــا گۆڕان ئەوروپ
هونــەر  فەلســەفەی  ئیتــر  هێنــاوە،  ئیســتێتیكدا 
بەجــۆرە جیاجیاكانییــەوە لــە ڕوخســار و نــاوەرۆك لــە 
ئامــراز و ئامانــج تاوەكــوو جــۆری هەڵســەنگاندنی 

ــوە. ــەوە قۆناغێكــی نوێ ــی ناوەت پێ
ئــەو  دوای  تایبەتــی  بــە  كەشــوهەوایەدا  لــەو 
بەگشــتی  هونــەر  بــارەی  لــە  هیــگڵ  بڕیــارەی 
ــەر و مــردوو( و شۆڕشــی  ــە )هون ــە گوای ــووی ك داب
پیشەســازی مەكینــەی لــە جێــگای مــرۆڤ دانــا، 
هــەوڵ درا گــۆڕان بەســەر ڕوخســار و نــاوەرۆك و 
ئاراســتە و ئامانجــی هونــەردا بهێنــرێ، گۆڕانەكــەش 
بــە ڕەوشــی ئــەو ســەردەمە پشــت ئەســتوور بــووە، 
نەمــاوە!  دەستەوەســتان  )بلیمەتــی(  تیــوری 
ــڵ و كارا و  ــە كام ــەو مرۆڤ ــد ئ ــوو هونەرمەن بەڵك
دەســتبەكارەبووە كــە لەســەر زەوی نەتوانــرێ ســنوور 
ــەوەی دابنــرێ،  بــۆ چاالكــی و توانایــی و بیركردن
كۆشــاوە بــە بیــر و چاالكــی هونەرییانــەی دەربــڕی 
ڕازونیــازی گۆڕینــی ژیــان بــەرەو باشــتر بــێ و 
لــە بەرهەمەكانیــدا خواســتوویەتی پشــت ڕاســتی 
دوای  )نــەك  زەوی  ســەر  ژیانــی  كــە  بكاتــەوە 
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مــردن( ئامانــج و واتــا و بایــەخ و ســوودی لــەوە 
پتــرە ببــێ بــە مەكینەیەكــی بــێ گیــان! هــەر ئــەو 
مرۆڤــەی بەنــدی هێزێكــی ترانســندێنتالی ســەروو 
سروشــت بــووە، ئێســتاكە لــە ڕوانگــەی هونــەری 
ــازادە  ــی، ئ ــەو ســەردەمەوە خــۆی ئاغــای خۆیەت ئ
ــدی و  ــی و بەهرەمەن ــەوە مرۆڤ ــۆی داهێنانیش بەه
بلیمەتــی خــۆی دووپــات دەكاتــەوە. ڕاســتە هــزر 
بەڵكــوو  نییــە،  شــتێك  هەمــوو  بــەاڵم  گرینگــە، 
ــان  ــە پلەی ــە ك ــدا كار و چاالكــی هەی ــە بەرانبەری ل

بەرزتــرە.
ــەو ســەردەمە  ــدا، ئ ــە بەرهەمــی هونەرمەندەكان ل
دوو ڕەهەنــد لــە سروشــتی مرۆڤــدا پێــی لەســەر 

داگیــراوە:
یــەك: بوونەوەرێكــی كۆمەاڵیەتییــە و بــێ ســنوور 
سەرانســەری  تــری  مرۆڤەكانــی  بــە  پێوەنــدی 
جیهانــەوە هەیــە، ئەمــەش جــۆرە ئــەرك و ئۆباڵێكــی 
و  مرۆڤپــەروەری  ئەســتۆ،  دەخاتــە  دیاریكــراوی 

هاوواڵتــی جیهانــی بێــت.
دوو: تاكێكــی ســەربەخۆیە و خــۆی خۆیەتــی 
و پاشــكۆی كەســی تــر نییــە! ناكــرێ پشــت بــە 
دەرەوەی خــۆی ببەســتێ و دەبــێ بچێتــە ژێــر باری 
ســەختی پێداویســتییەكانی ژیانــی، ئــەو ڕەوشــە 

هێــز و توانایــی و بــوون و مرۆڤایەتــی مرۆڤــی 
تــاك دووپــات دەكاتــەوە.

ــە و ڕەوشــە هەمەڕەنگــەدا  ــەو كای ــەر ل ــا هون ئای
چــی  كــراوە  بــۆی  و  هەبــووە  چــی  توانایــی 
مرۆڤــی  ئــازادی  سروشــتی  چەنــد  تــا  بــكات؟ 
تاكــی لــە كۆمەڵگــەدا بەرجەســتە كــردووە؟ ئایــا 
هونــەری ئــەو ســەردەمە ســەرەتای ســەدەی بیســت، 
توانیویەتــی ڕێژەیــی و ڕەهایــی بەهاكانــی هونــەر 
و ژیــان بنوێنــێ؟ تــا چەنــد ڕەوشــی نامۆبوونــی لــە 

بەرهەمەكانیــدا ڕەنگــی داوەتــەوە؟
ســەرەتای  لــە  كــە  ســەردەم  ئیســتێتیكی   -٢
ســەدەی بیســتەوە دەســتپێكەكەی دیــاری كــراوە، 
چێــژی  هونــەر،  سروشــتی  و  پوختــە  چەمكــی 
هونــەری و بەهــا و بایەخــی ئەزموونــی جوانــی 
جوانــی  و  هونــەری  جوانــی  نێــوان  جیــاوازی  و 
سروشــتی و ڕەخنەكردنــی بابەتــە هونەرییــەكان و 
توێژینــەوە: كەرەســتەی  بــە  كــردووە  ئاســتەكانی 
- بینیدیتۆ كڕۆچێ )١٨٦٦- ١٩٥٢ز( هزرمەند 
و فەیلەســووف و سیاســەتمەداری ئیتاڵیایــی بــە 
ڕابەرێكــی ئیســتێتیكی نــوێ هەژمــار دەكــرێ. 
لەســەرەتادا ماركسیســت و دوایــی بایداوەتــەوە و 
هونــەر،  بەالیــەوە  هیــگڵ،  الیەنگــری  بــە  بــووە 
پرۆســەی  ئاســتی  بەرزتریــن  فەلســەفە  ئاییــن، 
ژیــر  ڕاســتەقینەی  بەرجەســتەبوونی  مێژوویــی 
ئاشــكرا  بــە  ئەمــەش  دەهێنــن،  پێــك  گیــان   -
ــەری  ــە جیهاندیــدی فەلســەفەی ڕاب ــە ب پابەندبوون
ئایدیالیســتی ڕەهــای ئەڵمــان، كــە  فەلســەفەی 
بەالیــەوە پەیبردنــی تەواوەتی بەســەرجەم هەڵكەوتی 
ڕاســتەقینە، ڕەهەندێكــی مێژووییــەوە هەیــە)١(.
ــە كتێبــی )ئیســتێتیكی( كڕۆچــێ دا هــەردوو  ل
)چەمكــی دیــد Vision و چەمكــی بــۆ هاتــن 
Intution( )بەرانبەر بە حدس-ی عەرەبی( ڕۆڵی 
ــەم بەرهەمــە لەگــەڵ كتێبــی  ــڕن. ئ ســەرەكی دەگێ
جیهاندیــدی  هونــەر(  فەلســەفەی  )پوختەیەكــی 
ــە  ــی ب ــەری جوان ــارەی هون ــە ب ــەم فەیلەســووفە ل ئ

بینیدیتۆ کڕۆچێ
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ــژراوە.  ــە جۆرەكانییــەوە ڕەنــگ ڕێ ــدە جــۆر ب ڕەهەن
ئەگەرچــی خــۆی الیەنگیــری فەلســەفەی هیــگڵ 
بــووە، بــەاڵم ســەركەوتووانە توانیویەتــی بڕیــاری 
)مردنــی هونــەر( پووچــەڵ بكاتــەوە كــە هیــگڵ 

ــووی. داب
و  دەبــێ  پەیــدا  هونــەر  بۆهاتنــەوە  بەهــۆی   -
هــەر بەهــۆی ئــەوەوە پــەی بــە هونــەر دەربــردرێ و 
ــد، وێناكــردن  ــان دی ــن، ی ــۆ هات هەڵدەســەنگێنرێ! ب
دەبڕینــن، ئــەوەی لــە دەربڕینــدا بابــەت نەبێــت نــە بۆ 
هاتنــە و نــە دیــد و نــە وێناكردنــە، بەڵكــوو هەســت 
و شــعوورە و ســەر بــە جیهــان و كایــەی سروشــتە. 
ــات كــە  ــەوە دەب ــەی ب ــن پ ــۆ هات ــە ب ــر ب ــان- ژی گی
خــۆی داهێنــەرە و دەردەبــڕێ. دەربڕیــن و بــۆ هاتــن 
پێوەنــدی توندوتۆڵــی دەســتیاوی لەنێوانیانــدا هەیــە 

و لــە یەكتــری جیــا ناكرێنــەوە)٢(.
- ئەگەرچــی پێوەندییەكــی ئۆرگانیكــی لەنێــوان 
ڕوخســار و ناوەرۆكــی بابەتــی هونــەردا هەیە، بەاڵم 
ــەردا پشــكی شــێری بەردەكــەوێ  ــە هون ڕوخســار ل
و ســەرقافڵەی كاروانــی دەربڕینەكەیــە، بەهــرە و 
بلیمەتــی لــە ڕشــتنی ڕەنگــی بەرهەمــی ئەدەبــی و 
هونــەری ســەركەوتوودا ڕۆڵــی ســەرەكی دەگێــڕن، 
بــاوەڕی  بــە  بەهرەیــە،  و  بلیمەتــی  ئــەو  بــەاڵم 
كڕۆچــێ بابــەت و بەخشــندەیەكی سەرووسروشــتی 
نیــن، بەڵكــوو بەشــێكن لــە پێكهاتــەی سروشــتی 
مــرۆڤ خــۆی! ئــەو بۆچوونــە لــەوەوە كەوتووەتــەوە 
كــە هونــەر بەالیــەوە لــە دەربڕیــن بــەوالوە نییــە، 
گیانــەوە،  خانــەی  نێــو  دەچێتــە  چاالكییــە  ئــەو 
ئیتــر هــەر بــەو پێیــە هونــەر بەگشــتی بریتییــە لــە 
پێكهاتەیەكــی پێشــیانەی جوانیــی كــە بــە هەســت 
و ســۆز و وێنــەوە ڕەنــگ دەڕێــژرێ، بــەاڵم لەســەر 
شــێوەی بــۆ هاتــن و دیــد و بۆچــوون و وێناكردنــە. 
لــێ  چاالكــی  ڕەهەنــدە  دوو  خۆیــدا  لــە  گیــان 

ــە. ــە دوو وێن ــەوە كــە ب دەكەوێت
یەك: زانست.

دوو: كار و كردار.

زانســت جۆرێكــە لــە زانیــن، ئەمــەش بــۆ هاتــن، 
یــان لۆجیكــی دەبــێ، لــە ڕێــگای ئەندێشــەوە، یــان 
بەهــۆی فــام و مێشــكەوە دەكەوێتــەوە، زانینەكــە 
دەربــارەی تــاك )هەندەكــی(، یــان دەربارەی گشــتی 
)هەمەكــی( دەبێــت. یەكەمیــان دەربارەی شــمەكە و 
دووەمیــان دەربــارەی پێوەندییەكانــە. جــۆری یەكــەم 
وێنــە و بۆچــوون و ئــەوی تریــان چەمكــە ژیرییــە 

لۆجیكییەكانــی لــێ پەیــدا دەبێــت)٣(.
دەربــارەی  كڕۆچــێ  بــاوەڕی  بــە  كــردار  كارو 
ئابــووری و بابەتــی ئــاكارن و لــە هونــەرەوە نزیــك نیــن.
هــەردوو  بــە  تیورییانەیــە  زانینێكــی  هونــەر   -
و  دوور  بــەاڵم  دیــدەوە،  و  هاتــن  بــۆ  ڕەهەنــدی 
ــە چەمكــە لۆجیكــی و بۆچــوون  ــدی ب ــك پێوەن نزی
ــە، چونكــە خــۆی  ــەوە نیی ــە ژیرەكییەكان و وێناكردن
لەخۆیــدا )دیــاردەی جوانــی( دیاردەیەكــی دەروونــی 

نییــە، بەڵكــوو وێنــە و ڕوخســارە!.
ئــەو  لــەالی  و سروشــت  هونــەر  نێــوان  پێوەنــدی 
فەیلەســووفەی ئیتاڵیــا كێشــە ئامێــزە، ناكــرێ هونــەر 
الســاییكردنەوەی سروشــت بێــت، چونكــە سروشــت 
هــەر لــە چــاوی ئــەو كەســانەوە جــوان دەردەكــەوێ كــە 
هونەرمەندانــە ســەرنج دەدەن، جــوان خــۆی بوونێكــی 
سروشــتی نییــە. ئــەوی باســی جوانــی سروشــت و 
سروشــتی دەكات، پەنــا دەباتەبــەر ئەندێشــە و بەهــۆی 
ــتییەكە  ــە سروش ــە بابەت ــی ب ــەو ئەندێشــەیەوە جوانی ئ
دەبەخشــێ)٤( ئەوانــە جــوان دێنــە بــەر دیــد دەســتی 
هونەرمەنــد پێیــان گەیشــتووە  و دەریانخســتووە، یــان 
گۆڕیویانــە و دەســتكارییان كــردووە. هــەر ئــەوان ئــەو 
ڕوانگــە و گۆشــەیان دیــاری كــردووە كــە لێیانــەوە 
مــرۆڤ ســەرنجی ئــەو بابەتــە سروشــتیانە بــدات كــە 
جــوان بێنــە بەرچــاو. بــەو پێیــە جوانــی هونەریــی 
ئەوپــەڕی لەســەر جوانــی سروشــتییەوە دێت، سروشــت 
خــۆی كەڕوالڵــە و هونەرمەنــد دەیدوێنــێ و دەیهێنێتــە 
ــان  ــە، داهێن ــەر الســاییكردنەوە نیی قســە و دوان، هون
و دەربڕینــی بــاری ســەرنجە. كەوابــوو هونــەر بــۆ 
هونــەرە و لــە پێنــاوی هونــەر خۆیدایــە و دوورە لــە 



87 ژ )٢٨٦/٢٨٥( ٥/ ٧ - ٨/ ٢٠٢١

گشــت زانســت و ئــاكار و ئاییــن و سیاســەت و ســوود 
و قازانجــەوە، بۆیــە ناكــرێ چاكــەكاری و بــەدكاری 
هەڵــە  یــان  تــاوان،  )ئاییــن(  گومڕایــی  )ئــاكار( 
هونەرمەنــدەوە،  پارســەنگی  بخرێتــە  )فەلســەفە( 
چاالكــی هونەریــی دەربڕینــی بــۆ هاتنە و هونەرمەند 

ــڕێ. كەســایەتی خــۆی دەردەب
و  هاتنــە  بــۆ  هونــەر  وادابنــرێ  ئەگــەر   -٣
ئەمــەش هەســت و شــعوورێك نەبــێ كــە شــتومەكی 
دەوروبــەر بەســەر ژیــردا بیســەپێنن، بگــرە چاالكــی 
ــە هــۆش و ژیــری مرۆڤــدا  و كاریگەرییــەك بــێ ل
بــورووژێ و وێنــەكان لــە هۆشــی مرۆڤــدا ڕەنــگ 
بڕێــژێ و بــە كۆمەكــی ئەندێشــە ببــن بــە وێنــە و 
تابلــۆی دەربــڕ، چــۆن دەكــرێ جوانــی لــە سروشــت 

زەوت بكرێــت؟!
ــك  ــچ جۆرێ ــە هی ــتییەكە ب ــی سروشــت ڕاس جوان
ئەگــەر و گومــان و دوودڵــی هەڵناگــرێ و ناچێتــە 
ژێــر باریــەوە، سروشــت خــۆی تابلۆیەكــی ڕەنگینــی 
و  پەڕەمــووچ  بــە  دەڵێــی  هــەر  هونەرمەندییــە 
هــەر  ڕێــژراوە،  ڕەنــگ  هونەرمەندێــك  فڵچــەی 
خۆیشــی تاكــە ســەرچاوەیە كــە بابەتــی جوانــی لێــوە 
ــك  ــە سروشــتەوە نزی ــەر ل ــد هون ــەوە. چەن دەخوازرێت
بــێ، ئەوەنــدە گەرموگــوڕ و جــوان دەبــێ، بڕیارەكان 
كــە دەربــارەی جوانــی كاری هونــەری دەدرێــن، لــە 
سروشــتەوە نزیكتــرن لــەوەی ڕاســتەوخۆ پێوەندییــان 
هونەرمەنــدی  هەبــێ.  هونەرییەكــەوە  بابەتــە  بــە 
ڕاســتەقینە و ســەركەوتوو ئــەو هەســتیارەیە بتوانــێ 
لەنێــوان داهێنــان و هەڵكەوتــی  پێوەنــدی  پــردی 
سروشــتی دەوروبــەری ڕاســتەقینەدا هەڵببەســتێ و 
ــەرەو داهێنــان و دەرخســتنی  بەســەریدا بپەڕێتــەوە ب
دەســت و پەنجــە و بەهــرەی هونــەری لــەوەدا كــە 
دایهێنــاوە. ئەمــە بــە هیــچ جۆرێــك لــە بوونــی 
ــەوە،  ــەر و سروشــت كاڵ ناكات ــوان هون جیــاوازی نێ
لەگــەڵ ئەوەشــدا هەردووكیــان لــەوەدا پێكەوە دێنەوە 
كــە پێوەندییــان بــە ســوود و قازانــج و دەســكەوتەوە 
نییــە. سروشــت ئیلهــام بەخشــەو هونــەر دەربــڕە، 

بــەاڵم دەربڕینێــك كــە جگــە لــە دەربڕینــی ســەرنج و 
بۆچــوون، داهێنانێكــی هونەرمەندانــەی تێــدا بێــت.
- ئایــا دەكــرێ كاری هونــەری ســوود و ڕۆڵێكــی 
پەروەردەیــی و كۆمەاڵیەتــی هەبــێ؟ یــان هونــەر 
چاالكییەكــی تاكەكەســییە و پێوەنــدی بــە خــودی 
ــڕێ؟  ــە شــت دەردەب ــە ك ــدەوە هەی ناخــی هونەرمەن
كاری  دەربــارەی  ئیســتێتیكییانەی  بڕیــارە  ئــەو 
هونــەری و جوانــی دەدرێــن لــە چ بنجوبنەوانێكــەوە 

ســەرچاوە دەگــرن؟!
بڕیــاردان دەربــارەی كاری هونــەری و جوانــی، 
ناكرێ بە تەنیا هەر پشت بە چێژ و تام و زەوقەوە 
ببەســتێ، چونكــە كارەكــە خــۆی چاالكییەكــی 
ــە بڕیارێكــی پێشــییانە  زانیــن و ئپســتمۆلۆجییە، ل
پێكهاتــووە كــە لــە مێشــكی مرۆڤدایــە و پشــت بــە 
سروشــتی شــارەزایی )خیبرە(ی دەرەكی دەبەســتێ، 
چێــژ وەرگرتنیــش لــە بابەتێكــی هونەریــی پێوەنــدی 
ئــەو  بەخــودی كارە هونەرییەكــەوە هەیــە، دەبــێ 
ــە  ــە ببێت ــێ ك ــدا شــتێكی تێداب بەرهەمــە لەناوخۆی
ــێ  ــژ ل ــە بەرچــاو و چێ ــوان بێت ــەوەی ج ــەی ئ مای
وەرگرتنەكەشــی شــیاوەكیانە دەســتەبەرببێ، كەواتە 
هــەردوو تــای تەرازووەكــە: زانیــن و چێژتــن پێكــەوە 

لــەو چاالكییــەدا كارا و دەســتبەكارن.
- هونــەر لەخۆیــدا دوو ڕەنگییــەك نیشــان دەدات. 
بــۆ  پێوەنــدی  لــە  هونــەر  بــەالی )كڕۆچــێ(وە، 
ــووە  ــاوەرۆك پێكهات ــن، ڕوخســار و ن هاتــن و دەربڕی
و هیچیــان بەبــێ ئــەوی تریــان نابــن. لــە كــردن 
نایــەت قســە لــە بــۆ هاتــن بكــرێ ئەگــەر وێنــە و 
چاالكــی دەربڕینــی بــەدوادا نەیــەت، لێــرەدا ئــەو 
فەیلەســووفە قســەیەكی كانــت دەســكاری دەكات 
و دەڵــێ: بــۆ هاتــن لەالیەكــی تــرەوە لــە هەســت 
و ســۆز جیاناكرێتــەوە، مەبەســت كاری هونەرییــە، 
ــتەبەری كڵۆمــی  ــە دەس ــەو هەســت و ســۆزەیە ك ئ
و ســەركەوتوویی و هەماهەنگــی نــاوەرۆك دەكات، 
بۆیــە هەســت و ســۆز بەبــێ وێنــە، كوێــر و نابینایــە 
و وێنــە بــە بــێ ســۆز بــۆش و بەتاڵــە!. هونــەر لــە 
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ســونتێزەی پێشــییانەی ســۆز و وێنــە پێكهاتــووە كــە 
بەشــێوەی بــۆ هاتــن پێكــەوە بەنــدن. ئیتــر كاری 
هونەریــی كارێكــی تاكەكەســییە )هونەرمەنــدە( كــە 
داهێنانەكــە دەكات، ئــەو داهێنانــە لــە دەربڕینــی 
هەســت و نەســت و ورووژانــی ناخــی هونەرمەنــدی 
تــاك بــەوالوە نییــە. ئــەو تاكڕەوییــەی تاكانــەی 
هونەر و هونەرمەند دوو خاڵی لێ دەكەوێتەوە)٥(.
یــەك: ڕاســتە بــۆ هاتــن چاالكییەكــی تــاك و 

بــەاڵم هونــەر هونــەرە. هەندەكییــە، 
دوو: هونــەر لــە خۆیــدا دەربڕینــی بــارودۆخ و 
بۆیــە  تاكــە،  هونەرمەنــدی  تایبەتــی  ڕەوشــی 
ناكــرێ قســە لــە پێوەنــدی نێــوان هونــەر و كۆمەڵــگا 
ــەو ڕاســتییە كاڵ ناكاتــەوە  ــەاڵم ئەمــە ل بكرێــت! ب
كــە كاری هونــەری كار لــە كەســانی تــر دەكات 

دڵخــۆش، یــان خەمباریــان دەكات.
- هەرچۆنێك بێت بیر و بڕیاری ئەو هزرمەندەی 
ئیتــر  هونەرمەنــد،  و  هونــەر  دەربــارەی  ئیتاڵیــا 
مەبەســتی هونەرمەنــدی ڕوخســار دەركــەوت بــێ، 
یــان هــی پوختــە و نــاوەرۆك و گەوهــەر، هونەرمەند 
بابەتێــك هەڵدەبژێــرێ وێنــە نیــگار، تابلۆیەكــی لــێ 
ــەر  ــدا دوو شــیاوەكی لەب ــەو چاالكییەی دەكێشــی، ل

دەســتدایە:
ئەو دیاردەی بابەتە چۆن دێتە بەرچاو و دیدی، 
لــێ دروســت  تابلۆیەكــی  و  دەكێشــی  وێنەكــەی 
دەوروبــەری  سروشــتی  پابەنــدی  لێــرەدا  دەكات 
دەبــێ، یــان ئــەوە تــا ئەندێشــە و مێشــك و ژیــری، 
ــەوە ڕەنــگ دەڕێــژێ و  ــۆ دابیــن دەكات، ئ چــی ب
ســنووری سروشــت و بابەتەكانــی دەبەزێنــێ و بــەرەو 
پەتــی كــردن و ئەبســتراكت هەنــگاو هەڵدەگــرێ! 
لــە ڕەوشــی یەكەمــدا ســەرچاوەكە جیهانــی هەســت 
ــە و بۆچــوون  ــدا بیرۆك ــە دووەم ــتەكییە و ل و هەس
و  بەردەكــەوێ  شــێریان  پشــكی  ئەندێشــە)٦(  و 
تابلۆكێشــراوەكە پێویســتە چــۆن بــێ، ئاوەهــا ڕەنگ 
چوارچێوەكــەی  باڵــدار  ئەندێشــەی  و  دەڕێــژرێ 

دیــار و دەستنیشــان دەكات.

٤- هونــەر بابەتێكــی هەمەڕەنــگ و فــرە ئامانــج 
و ڕەهەنــدە، بەچــاوی هونەرمەنــد وێنــەی سروشــت 
و دەوروبــەر دەنەخشــێنێ، هەســت و نەســت و ڕاز و 
مــرازی ناخــی دەروون دەردەبــڕێ، جیهانــی هەڵكەوتی 
ڕەنــگ  بەرهەمەكــەدا  لــە  و  دەناســێنێ  دەوروبــەر 
دەداتــەوە، لەگــەڵ ئەوەشــدا دەستپێشــخەری و بەهــرە 
تــا  دەردەكــەوێ  لــەوەدا  هونەرمەندەكــە  بلیمەتــی  و 
ــر كــە  ــد توانیویەتــی ســەركەوتووانە جیهانێكــی ت چەن
لــە تابلــۆ و بابەتــە هونەرییــە ئەدەبییەكانــدا كێشــراوە، 
جێــگای جیهانــی دەوروبــەر و هەڵكەوتــی ڕاســتەقینە 

بگرێتــەوە.
ئــەو تابلۆیــەی هونەرمەنــد ڕەنگــی ڕشــتووە   -
یــان  دەرببــڕێ،  كێشــاویەتی، الیەنــی جوانــی   و 
هەســت و ســۆز، ڕابــوردووی كردبــێ بــە نموونــە، 
یــان هەڵكەوتــی ئێســتای لــە ئــارادا بــوو ســەرچاوەی 
ســرووش و ئیلهامــی بووبــێ، یــان لــە كارەكەیــدا 
پێشــبینی كردبێ دوا ڕۆژ چۆن بێ!؟ لەو ڕاســتییە 
ئــەو كارە هونەرییــە  بایەخــی  كــە  نابێتــەوە  كــەم 
ــی هەســت و  ــدە توانیویەت ــەوێ چەن ــەوەدا دەردەك ل
ســۆزی بینــەر و چێــژ ببزوێنــی بەبــێ گوێدانــە 
ناوەرۆكــی بابەتەكــەی و تــا چەنــد پێوەنــدی بــە 
پێكهاتــەی ژیانــی مرۆڤــەوە هەیــە! جوانــی هونــەر 
و ئــەو كارەی لــە بینەرانــی دەكات بــە چێژتــن بــێ، 
یــان بــە خەمباركــردن، دوو دیــوی یــەك دراون و لــە 
یەكتــری دانابڕێــن و بــە بڕشــتی كارەكــە تۆمــار 
دەكرێــت. دوور نییــە لێــرەدا پرســیارێك بەشــێوەی 
ــدە و ڕەخنەگرتــن ســەرئاو بكــەوێ و بپرســێ  گازن
و بڵــێ: هونــەر بــە كار و بەرهەمەكانــی كار لــە 
مرۆڤــی تــاك دەكات، بــەاڵم تاكــەكان لەنێــو خۆیاندا 
یــەك لەیەكتــری جیــاوازن! بۆیــە ئــەو كارەی هونــەر 
دەیــكات، بەپێــی جیــاوازی بــارودۆخ و ڕەوشــی 
دەروونــی تاكــەكان لــە یەكتــری جیاوازبــێ، هــەر 
ــی  ــەی چۆنێت ــە مای ــە، دەبێت ــەو ڕەوشــە دەروونیی ئ
ــە  ــژ وەرگرتنەك ــی هەســت و ســۆز و چێ ورووژاندن
ڕادەی  كایەیــەدا  لــەو  هــەر  بێــت،  جیــاواز  كــە 
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ڕۆشــنبیری و ژینگــە و ســەردەم و پــەروەردە ڕۆڵــی 
خۆیــان دەگێــڕن! ئایــا ئــەم قســەیە ئــەوەی لــێ 
ــان و كۆمەڵگــە ســێ  ــەر و ژی ــەوە كــە هون ناكەوێت
جەمســەری لەیەكتــری جیــان؟! چــی دەســتەبەری 
ئــەوە دەبــێ كاتێــك هونەرمەنــد كارە هونەرییەكــەی 
جێبەجــێ كــردووە و لــە ناخــی دەروونــی خــۆی 
بــەوالوە شــتێكی تــر لــە یــاد و بیــر و مێشــكیدا 

ــێ! بووب
- ناكــرێ الری لــەوە هەبــێ كــە هونــەر و ئەزموونــی 
هونەری جوانی شارەزایی و )خیبرە( ڕۆڵیان لە ژیاندا 
ــەر،  ــتن. هون ــز بوەس ــە كۆمەڵگــە دوورەپەرێ ــێ و ل نەب
بەالیەكــی تــردا، چاالكییەكــی داهێنەرانەیــە ســەرنج 
بــۆ الی ئــازادی و سەربەســتی مــرۆڤ ڕادەكێشــێ و 
توانایــی مــرۆڤ دووپــات دەكاتــەوە كــە دەكــرێ بچێتــە 
ژێربــاری تێپەڕانــدن و بەزاندنــی ســنووری هەڵكەوتــی 
خەســڵەتی  ئەمــەش  )واقیــع(،  بــوو  ئــارادا  لــە 
مرۆڤدۆســتی بەكاری هونەری دەبەخشــێ، دەربڕینی 
ــدا  ــە شــاكارە هونەرییەكان ــە ل ــدا ك ــە خۆی ــەری ل هون
بەرجەســتە دەبــێ، جــێ دەســتی مرۆڤپــەروەری لــە 
كــە  دەكاتــەوە  دووپــات  ئارادابــوو  لــە  هەڵكەوتــی 
ســەرگەرمی داهێنانــی جیهانێكــی هونەرییــە، ئــەو 
بەهایانــەش كــە بــە پاوانــی كاری هونــەری و جوانــی 
ناســراون،  ئیســتێتیكییەكان  بەهــا  بــە  و  دادەنرێــت 
ــە  ــە ل ــەوە ك ــا دەكرێن ــەكان جی ــا ئاكاریی ــە بەه ــەوە ل ب
خۆیانــدا ئەرێنیــن و چێــژ و لــەزەت و تــام و زەوقێــك 
دەبەخشــن لــە كاتێكــدا بەهــا ئاكارییــەكان نەرێنیــن 
بەگــژ بەدكاریــدا دەچــن و كۆششــی دوورخســتنەوەی 
ــد  ــاكار پابەن ــازار دەكــەن، ئەگــەر كایــەی ئ ئێــش و ئ
بــوون و گــوزەران و ئۆبــاڵ كێشــان و دووركەوتنــەوە 
هونــەر،  جیهانــی  بــێ،  بــەدكاری  و  گونــاح  لــە 
جیهانــی ئــازادی و چاالكــی سەربەســت و خــۆش 
ــە جوانــی، چونكــە بابەتــی  ــژ و هەســتكردنە ب و چێ
ــی گەرموگــوڕ و زینــدووی  ــەوە و ئەزموون تاقیكردن
ــی ئێرلێبنــس(. ــە وشــەی ئەڵمان ــەر ب ــە )بەرانب مرۆڤ
- ئــەو پرســیارە هــەر بــە گەرموگــوڕی دەمێنێتــەوە: 

ســەرچاوەی جوانــی چییــە و كامەیــە؟ ئــەو ڕەگەزانــە 
چیــن كــە بابەتێــك دەكــەن بــە جوانــی و چ پێوەندییەكیان 
هەســتە  ئــەو  كــە  هەیــە  مرۆڤــەوە  سروشــتی  بــە 
دەورووژێنــێ كــە پــەی بــە جوانــی بەرێــت و چێــژی 

لــێ وەربگــرێ!؟
فەلسەفەی جوانی و هونەر دوو ڕەهەندی هەیە:

- هەست و سۆز، جوانی و چێژ و لەزەت.
- ڕەخنەكردنی بەرهەمی هونەری و جوانی.

جوانــی  نییــە:  ئاســان  ڕەهەنــددا  هــەردوو  لــە 
پێناســە بكرێــت و لــە ناجوانــی جیــا بكرێتــەوە، لــە 
الیەكــەی دیكەیــەوە ئــەو پێــوەرەی بــۆ ڕەخنەكردنــی 
كاری هونــەری بەكاردەهێنــرێ، ناكــرێ لــە ڕۆڵــی 
ژیــر بــێ بــەش بێــت و هــەر پشــت بــە هەســت و 
ســۆز و چێــژ ببەســتێ، ئەمــەش پەیوەســتكردنی 
فەلســەفە  بــە  تــر  جارێكــی  جوانییــە  و  هونــەر 
بەگشــتی و بــە میتافیزیــك بــە تایبەتــی!! ئیتــر 
چــۆن دەكــرێ هەڵســەنگاندنی كاری هونــەری و 
جوانــی بــە بەڵگــەی ژیــر پشــت ڕاســت نەكرێتــەوە؟! 
ــا شــتێك جــوان بــێ، مــرۆڤ حــەزی لێیەتــی،  ئای

بۆیــە بەجــوان دادەنــرێ؟!
٥- زانیــن لــە فەلســەفەدا لــە ڕێــگای بیــر )هزر(
ــدا ئەندێشــە  ــەر و جوانی ــە هون ــێ ل ــدا دەب ــەوە پەی ـ
ئەگــەر  ئەســتۆ)٧(.  گرتووەتــە  ئەركــەی  ئــەو 
وانەبــێ چ جیاوازییــەك هەیــە لەنێــوان تابلۆیەكــی 
ــی گەڕەكێكــی هەژارنشــینی  ــە دیمەن ــەری ك هون
یــان  كۆمەڵناســێك،  وتارێــك  لەگــەڵ  كێشــاوە، 
سیاســەتمەدارێك دەربــارەی ئــەو گەڕەكــە هــەژارە 
لــە  لــە هونــەر و جوانیــدا بابــەت  نووســیویەتی، 
هەروایــە  بیرۆكەكــەش  نییــە،  گرینــگ  خۆیــدا 
كــە  كەرەســتەیەن  ئــەو  پێكــەوە  هەردووكیــان 
ــە  ــاون. ئەم ــێ داهێن ــی ل ــد شــتێكی نوێ هونەرمەن
ڕاســتییەكە و بەپێــی گۆڕانــی قۆناغــەكان و بیــر 
بنەڕەتییەكانــی  بەهــا  كاتێــك  هیــچ  بەهــاكان  و 
كاری هونــەر و جوانــی پڕووشــكی ئــەو گۆڕانــەی 
بەرناكــەوێ. بایەخەكــە لێــرەدا ســەرئاو دەكــەوێ، 
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چــۆن ئــەو هونەرمەنــدە توانیویەتــی ئــەو بابەتــەی 
هەڵیبــژاردووە لــە بابەتێكــی دەرەكییــەوە بیــكات بــە 

ســەرنجڕاكێش. هونەریــی  كارێكــی 
كاری  دەربــارەی  بڕیــاردان  و  هەڵســەنگاندن   -
هونەریــی و ناســینی جوانــی و جیاكردنــەوەی لــە نا 
جوانی، پەیوەســتە بە شــارەزایی هونەری )بەرانبەر 
بــە وشــەی خیبــرەی عەرەبــی و ئێرفارۆنــگ-ی 
ئەڵمانــی( ئــەم شــارەزاییە چییــە؟ ئایــا لــە خۆیــدا 
بەهــۆی  بابەتێكــە  یــان  زگماكــە،  خەســڵەتێكی 
تاقیكردنــەوە و ئەزموونــەوە دەســتگیر دەكــرێ و 
بــەدی دەهێنــرێ؟! پێوەنــدی بــە بەهــرە و لێهاتوویــی 

ــە؟ چییــە و چۆن
شــارەزایی لــە خۆیــدا، بــە واتــا گشــتییەكەی، بــە 
جــۆرە پێوەندییەكــی دەســتیاوی و كار لــە یەكتــری 
كردنــی مــرۆڤ و ژینگــەی دەوروبــەرە، ژینگــە 
ڕەگەزێكــی مــاددی )مەتریالییــە( لە دابونەریت و 
نەزمــی كۆمەاڵیەتــی پێكهاتــووە، بۆیــە دەگوتــرێ 
شــارەزایی لــە كار لەیەكتــری كردنــی خــود و بابــەت 
بــە واتــا ئپســتمۆلۆجییەكە، یــان لەنێــوان ناخــی 
دەروونــی مــرۆڤ و جیهانەكــەی دەوروبــەری پێــك 

دێــت.
- ئــەو خەســڵەتە چاالكییەكــی مرۆڤییــە و كار 
كردەیەكــی كاریگــەری دیــاردە و دەستنیشــانكردنی 
ئەوەیــە ڕوودەدات و دێتــە ئــاراوە، لێــرەدا مــرۆڤ 

كاریگــەرە نــەك تەنیــا هــەر وەرگــر و تۆمــاركار!
كارلێككردنــە و  كــە  دەســتیاوەییە  پێوەندییــە  ئــەو 
كارتێكرانــە چاالكییەكــە بەجــۆری كاردانــەوە و بــە 
ــەیە  ــەو پرۆس ــدە، ئ ــەوە پەیوەســت و بەن دەنگــەوە هاتن
بەیەكــەوە  جیهــان  و  مــرۆڤ  خــودی  و  دووالیەنــە 
كــۆ دەكاتــەوە كــە هــەردوو ڕەهەنــدی چاالكییەكــە 
ــان دەكات  ــە جیه ــەوە كار ل ــتە دەكات لەالیەك بەرجەس
ــد الیەنێكــی  ــرێ! ئەمــەش چەن ــێ دەك و كاریشــی ت
جیاوازی كار و كار لەیەكتری كردنی هەمیشــەیی و 
بــەردەوام دەنوێنــێ! شــارەزایی هونــەری لەالیەنەكــەی 
ــەروەردە و زانیــن و  ــە پرۆســەی پ ــۆڵ ب ــەوە توندوت تری

تاقیكردنــەوەی ڕۆژانــەی ژیانــەوە بەنــدە. سروشتئاســا 
)ڕەخنەگــر(  هەڵســەنگێنەر  و  هونەرمەنــد  مرۆڤــی 
هەریەكــە لــەالی خۆیــەوە و بــە پلــە و ئاســتی جیــاواز، 
لــە زگماكــەوە جــۆرە توانایــی و هەســت و ســۆزێكیان 
هەیــە، ئــەو تواناییــە بریتییــە لــە كەرەســتەیەكی خــاو 
و  پــەروەردە  و  ژیــان  تاقیكردنــەوەی  )پۆتتێنســال( 
خوێنــدن مشــتوماڵی دەکــەن و پــەرەی پــێ دەدەن. 
الیەنــی پێوەنــدی دەســتیاوی خــود و دەوروبــەر بــە 
ســایەی ئاڵوگــۆڕی كار و كارلێككــردن و كارتێكــران 
ــدن(  ــرە و پێگەیان ــەم )بەه ــی یەك ئەنجامێكــە لەالیەن
دەكەوێتــەوە. لــەم دوو ڕەهەنــدەوە توانایــی خــەت و 
خاڵداوی شێوازی دید و دیتن و دەربڕین دەكەوێتەوە. 
بــەوە  پشــت  هونەریــدا  كاری  لــە  ســەركەوتنەكەش 
دەبەســتێ تــا چەنــد هونەرمەنــد، ڕەخنەگــر لــە ئەركی 
ــوان خــودی  سەرشــانیاندا جــۆرە هەماهەنگییــەك لەنێ
ــان  ــدا كەرەســتەی بابەتەكــە دەڕەخســێنن و كاری خۆیان

ــن. ــرێ و كاریگــەر دەب تێدەك
چــی  زانینــەدا  شــت  پرۆســەی  لــەو  ئایــا   -
شــت  زانینــی  دەدیتــرێ؟  هونــەری  جوانــی  لــە 
هونــەری(  )كاری  بــە  یــان  )جوانــی(،  بــە  كــە 
مەبەســتە)٨(،  ڕەخنەكردنــی  و  ناســین  ناودەبــرێ 
لــەو  شــتی هەڵكەوتــی ڕاســتەقینەی دەوروبــەر، 
نازانرێــن،  بابەتــەكان  پرۆســەی كاری هونەریــدا، 
ــێ دەكــرێ  ــرێ و هەســتی پ ــەوەی دەزان بەڵكــوو ئ
خەســڵەتی دیاریكــراوی بابەتەكەیــە كــە )جوانییــە، 
ــان كارێكــی هونەرییــە( هەســتی پــێ دەكــرێ و  ی
دەزانــرێ! ئــەو الیەنــەش بــە )بەهــای جوانــی و 
كاری هونــەری( دادەنــرێ، كەواتــە واتــاو دەاللــەت 
ــدە  ــە ڕەهەن ــەری بەگشــتی ب ــای كاری هون و بەه
جیاوازەكانــەوە لــە هونــەری زانیــن بــەوالوە نییــە. 
واتــا ئــەو بیرۆكەیــە كارەكــە دەری دەبــڕێ. دەاللەت 
نابــەم(،  شــك  بەرانبەرەكــەی  كوردیــدا  لــە  )كــە 
ئەوەیــە كــە كارە هونەرییەكــە ئامــاژەی پــێ دەدات.
- فەلســەفەی هونــەر و جوانــی وەك بابەتەكانــی 
دیكــەی فەلســەفە، لــە ســەرەتای ســەدەی بیســت 
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ســەرتاپاگیرییەكەی  شۆڕشــە  پڕووشــكی  بــەدواوە 
گۆڕانــی  ئەنجامــدا  لــە  و  بەركەوتــووە  زانســتی 
ــێواز و  ــە ش ــەر ل ــووە، ه ــەردا هات ــەرتاپاگیری بەس س
ــەی.  ــا ئامانجــی دەربڕینەك ــتەوە ت ــاوەرۆك و ئاراس ن
چەنــد ئاراســتەیەكی نــوێ ســەرئاو كەوتــوون كــە لــە 
ــە یەكتــری جیــاواز  ــج و مەبەســتدا ل ــن و ئامان دەبڕی
بــوون، بگــرە ڕكابــەری یەكتریــش بــوون: ڕێبــازی 
ســوریالی، داهێنان، ســرووش )ئیلهام(، ڕۆمانتیكی، 
ئیگزیســتێنتیالیزم  ســمبۆلی،  )حــدس(،  بۆهاتــن 

ڕاســتی ئــەو بۆچوونــە پشتڕاســت دەكەنــەوە.
- بابەتی داهێنانی هونەری، سەرچاوەی داهێنان 
بــوون بــە كەرەســتەی ســەرەكی توێژینەوەیەكــی ئــەو 

لقەی فەلســەفە.
بــێ گومــان داهێنانــی هونەری لەخۆیدا جۆرێكە 
لە بۆ هاتن بەشــێوازی ســرووش )ئیلهام(، ئەمەش 
تواناییەكــی زگماكییــە، بــەاڵم نــەك لــەالی هەمــوو 
كەســێك و بــۆ هەمــوو كەســێك، ئــەو سرووشــە بەبــێ 
توانایــی ئەندێشــەی بەپێــز و فــراوان و توانایــی 
داهێنــان و دەربڕیــن، كاڵوكرچــە! ڕاســتە ســرووش 
بابەتێكــی لــە نــاكاو و ڕاســتەوخۆیە لــە ناخــی 
هونەرمەنــدا چەكــەرە دەكات، بــەاڵم پاشــخانێكی 
پێشــییانەی بیركردنــەوە و ڕامــان و ســەرنجدانی 
هەیــە و پەیبردنێكــی پاشــیانەی ژیرەكــی بەدوایــدا 
ــەك  ــە )ن ــا هونەرییەك ــە وات ــەون ب ــرەدا خ ــت!. لێ دێ
تــری  دابینكارێكــی  ســایكۆلۆجییەكە(  ڕەهەنــدە 

ــدە. ــی هونەرمەن چاالكــی هونەری
بــن،  بنەمــا  بــێ  ناكــرێ  ئەندێشــە  و  خــەون 
ئــەدەب  یــان  هونەربــێ،  كارەكــە  مەبەســت  ئیتــر 
بــە ڕەهەنــدە جــۆر بەجۆرەكانییــەوە. هەردووكیــان 
دەوروبــەرەوە.  هەڵكەوتــی  هەبوونــی  بــە  پابەنــدن 
و  نــاوەرۆك  بەبــێ  )خەیــاڵ(  ئەندێشــە  ناكــرێ 
ــوون  ــارەی بابەتێكــی ناب ــێ و دەرب ــێ مەبەســت ب ب
بێــت! ئەندێشــە ســەرچاوە لــە شــمەكی دەوروبــەری 
هەســت پێكــراوەوە وەردەگــرێ. ئایــا ئــەم بڕیــارە بــێ 
خەمــی بەرانبــەر بــە هێــز و توانایــی و ڕۆڵــی ژیــر 

ناگەیەنــێ؟! ئایــا خواســت لــە بەرانبــەر بــۆ هاتــن و 
سرووشــەوە دەخرێتــە چ خانەیەكــەوە؟

تیــوری ســرووش )ئیلهــام( وەك ڕابــەر و الیەنگرانــی 
جوانــی  و  هونــەر  فەلســەفەی  چوارچێــوەی  لــە 
ــۆ  ــن، وای ب داكۆكــی لــێ دەكــەن و لەســەری بەجواب
دەچــن كــە كاری هونــەری بە ڕەهەندە جیاوازییەكانەوە 
سرووشــێكی لــە نــاكاوە و لەپــڕ بــۆ هونەرمەنــد دێــت 
وەك چــۆن خورپــە دەكەوێتــە دڵ و ناخــی دەروونییــەوە 
چاالكییــەی  لــەو  هونەرمەنــد  خواســتی  و  ژیــر  و 

ــتن. ــز ڕادەوەس ــدا دوورەپەرێ داهێنان
ئەگــەر ژیــر و خواســتی هونەرمەنــدی داهێنــەر 
بخرێنــە الوە، چ ئەركێــك دەكەوێتــە ئەســتۆی )بــێ 
ــەم پرســیارە و وەاڵمەکــەی  ــی( و ســیمبۆل؟ ئ ئاگای
دەرگای چوونەنــاو جیهانــی ســوریالیزم وااڵ دەكات و 
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