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ئیستێتیك
فەلسەفەی جوانی و هونەر

د. حەمید عەزیز
)زانكۆی سەاڵحەددین - كۆلێژی ئاداب(

هونەر و ئاكار
١- كاتێــك جۆرێــك لــە زانین دەخرێتە پارســەنگی 
فەلســەفەی جوانــی و هونــەرەوە )ئیســتێتیك(، 
بــە  دەبــن  و  دەكــەون  ســەرئاو  خاڵێــك  چەنــد 
پێشــمەرج بــۆ جیاكردنــەوەی جوانــی لــە ناجوانــی و 

هەڵســەنگاندنی كاری هونــەری:
- السایی كردنەوەی سروشت.

لــە خۆیــدا داهێنانیشــە، ســەرەڕای  - هونــەر 
لەگەڵیــدا. دەربڕیــن 

- جوانــی بــە هەر جۆرێك لێــك بدرێتەوە )جوانی 
ــی،  ــە پێشــمەرجێكی نموونەی ــی( دەكات ب نموونەی
ئــەو پرســیارە هــەر بــە كراوەیــی دەمێنێتــەوە: ئایــا 
دەكــرێ هونــەر ڕۆڵــی پەروەردەكــردن بگێــڕێ؟ 
وەاڵمــی ئــەو پرســیارە پشــت بــەوە دەبەســتێ لــە 
چ ســۆنگەیەكەوە ســەرنجی هونــەر دەدرێ و كام و 

چ پەروەردەیــەك مەبەســتە؟
هونــەر بــە هەر جۆرێك لێك بدرێتەوە و ســەرنجی 
بدرێتــێ، بەشــێكی دانەبــڕاوی كولتــووری بەپێــز و 
بــە بڕشــتی مرۆڤایەتییــە و ئــەرك و فرمانێكــی 
مێژوویــی كەوتووەتــە ئەســتۆ، ئەمــەش بــە جۆرێــك 
پێناســە و دەستنیشــان كردنــی  لــە جــۆرەكان 
ئەركــی كولتــووری هونــەرە لــە خۆیــدا، ئیتــر ئــەو 
ئەركــە كــردار بــێ، كارلێكردنــی كۆمەڵگــە و ژیــان 
و جــۆری بیركردنــەوەی تاكــەكان بــێ، ڕەخنەگرتن، 
ــد بێــت،  ــە جیهاندی ــان ڕەنــگ ڕشــتنی جۆرێــك ل ی
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ــەی  ــی دیك ــەفە و بابەتەكان ــۆن فەلس ــەروەك چ ه
كولتــوور و شارســتانییەت دەچنــە ژێــر بــاری ئــەم 
ئەركــەوە. كاریگەریــی بەرهــەم و كاری هونــەری 
ــد دانەنــرێ! ــە هەن ناكــرێ لەبەرچــاو نەگیــرێ و ب

جــۆرە  ناوەرۆكــدا  جوانیــی  هونــەری  لــە   -
ئازادییــەك لــە دیــاردەدا بەرجەســتە دەبــێ، ئەمــە 
بــە سروشــتی شــتەكەوە  پێوەنــدی  ڕاســتەوخۆ 
نییــە، بەڵكــوو لــە ناخــی هێــز و توانایــی ناخەكــی 
مرۆڤــەوە ســەرچاوە دەگــرێ! ئــەو جــۆرە بۆچوونــە 
ــەر،  ــێ، مرۆڤــی بین ــەو ڕەوشــە دەب دەســتەبەری ئ
ســەرنجدەر، چێژوەرگــری جوانــی كاری هونــەری 
لــە بابەتــی ســەركەوتوو جوانــی هونــەردا توانایــی 
ژیریــی خــۆی پــەی پــێ بــەرێ و هەســت پــێ 

بــكات)١(.
و  دوورەپەرێــز  و  دابــڕاو  هونــەر  ناكــرێ   -
ــادە و  ــە پی ــەی ل ــە بوونەك ــێ، چونك ــەربەخۆ ب س
جێبەجێكردنــی خواســتی تایبەتــی مــرۆڤ بــەوالوە 
بــە جوانیشــەوە  نییــە. هونــەر  دیكــە  شــتێكی 
بەرهەمــی داهێنانــی مرۆڤــە بــۆ مــرۆڤ و لەپێنــاوی 
مرۆڤــدا. دوور نییــە لێــرەدا پرســیارێك بەشــێوەی 
گازنــدە كــردن ســەرئاو بكــەوێ و بڵــێ: هونــەر 

خــۆی لەخۆیــدا جــۆرە نامۆبوونێكــە لــە سروشــت و 
دەوروبــەردا، لــە هەلومەرجــی دیــار و دەستنیشــان 
كــراودا ڕەوشــی ژیرەكــی و ئــازادی و پــەروەردە 
لەپێنــاوی  دەكات  بەرجەســتە  و  دەســتەبەر 
دواڕۆژێكــی شایســتە بــە مرۆڤــی داهێنــەری كولتوور 
و شارســتانی. كەوابــوو دەبــێ هونــەر لــە بەرانبــەر 
سروشــتی هەڵكەوتــی لــە ئارادابــوودا ســەربەخۆ 
بێــت! بــۆ ئــەوەی دەرفــەت و توانایــی ئــەوەی بــۆ 
بڕەخســێ ژیانــی ژیرەكــی و ئــازادی و بەختــەوەری 
لــە بەرهەمەكانیــدا بنوێنــێ و تۆمــار و بەرجەســتە 
بــكات. ئــەو ئەركــەش الیەنــی دووەم كــە بلیمەتیــی 
بــە  و  پێشــمەرج  بــە  دەكات  هونەرمەندەكەیــە، 
وێنــە )تابلــۆ( پیــادە و جێبەجێــی دەكات. ئەمەیــە 

ــی. ــەر و جوان ــەفەی هون ــدی فەلس جیهاندی
٢- هونــەر و جوانــی وەك گشــت بابەتەكانــی 
ــە فەلسەفەشــەوە  كولتــوور و شارســتانی مــرۆڤ ب
ســەرتاپاگیری  شۆڕشــی  پڕیشــكی  هــەر  نــەك 
بــە  بەڵكــوو  بەركەوتــووە،  ســەردەمی  زانســتی 
ــارە،  ــەو شۆڕشــەی پێــوە دی ئاشــكرا جێدەســتی ئ
ــە  ــەرداو ل ــەفەی هون ــی فەلس ــك و بابەت ــە چەم ل
ڕوخســار و نــاوەرۆك و میتــودەی كاری هونــەری و 

ــی بەخۆیــەوە دیــوە. ــی گۆڕان جوان
بابەتــی بوونــی )حەقیقــەت(ی هونەری پرســیاری 
لەبــەردەم قــوت كراوەتــەوە، ئامانجــی ئــەو لقــە 
گرنگــە بووەتــە مایــەی مشــتومڕ و هاوپەیڤیــن. ئایــا 
شــتێك هەیــە پێــی بگوتــرێ )وێنــەی هونــەری( و 
بــە چــی لــە وێنــەی جیهاندیــدی ئەدەب و فەلســەفە 
ــەری  ــان تەواوك ــان هەردووكی ــەوە؟ ی ــا دەكرێت جی

یەكتریــن؟!
وەاڵمدانــەوەی ئــەو پرســیارانە ســووك و ئاســان 
نیــن، چونكــە چەنــد ڕێبــاز و قوتابخانــەی جیــاوازی 
هونــەری لــە ســەرەتای ســەدەی بیســتەوە تــا 
ئــەم ســەردەمە چــاالك و كاران و هــەر ڕێبــازە لــە 

ئاینشتاین
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ســۆنگە و بۆچــوون و ڕوانگــەی جیاجیــاوە ڕەنگــی 
ــەم پرســیارانە  ــی ئ ــژێ و وەاڵم بەرهەمەكــەی دەڕێ

ــەوە! دەدات
بەپێــی بۆچوونــی ڕێبــازە هونەرییەكــەی ســەدەی 
بیســتەم، هــەر لــە ســوریالیزمەوە، بــەرەو ڕێبــازی 
تــا دەگاتــە  ســیمبۆلی و پەتــی )ئەبســتراكت( 
ڕێئالیــزم و ڕێئالیزمــی سۆسیالیســتی، دوو وەاڵم 

ــەون: ــاو دەك بەرچ
ــە  ــەو حەقیقەت ــی ئ ــان بوون - ئاراســتەی یەكەمی
ــەر  ــی لەس ــەوە و پێ ــات دەكات ــت و دووپ پشتڕاس
بــێ حەقیقــەت،  ئــەوە دادەگــرێ كــە هونــەری 
ــۆی  ــی خ ــوون و ئامانج ــتەقینەیی ب ــتی و ڕاس ڕاس
ــەوە  ــەی كاڵ دەبێت ــەو ڕۆڵ ــت دەدات و ئ ــە دەس ل
پەیدابوونەكــەی  و  چاالكــی  ئامانجــی  وەك  كــە 
چووەتــە ژێــر بارییــەوە، كەچــی بــەالی ئاراســتەی 
ــدا  ــەر لەخۆی ــی هون ــی حەقیقەت ــەوە، چەمك دووەم
ئاڵــۆز و تەمومژاوییــە و ئەمــە داواكارییەكــە بــە 
هەڵــە لــە ئەركــی سەرشــانی هونــەر و جوانــی 
كاری  و  هونــەر  ســەرەكی  مەبەســتی  و  دەگات 
هونــەری چەواشــە دەکات، دەبــێ مەبەســت لــە 
ــرێ  ــا دەك ــێ؟ ئای ــی ب ــەردا چ ــە هون ــەت ل حەقیق
كاری هونــەری پــەردە لەســەر ڕاســتی و ڕاســتەقینە 
زانســتییانە  ســنوورێكی  هیــچ  مــرۆڤ  البــدات؟ 

ــێ: ــەر بڵ ــێ ئەگ نابەزێن
بــە  پشــت  كــە  هونــەری  كاری  و  حەقیقــەت 
نایەنــەوە،  هەســت و ســۆز دەبەســتێ پێكــەوە 
پێداگرتــن لەســەر بوونــی ئــەو چەمكــە لــە هونــەردا 
بــە ئاشــكرا پێشــێل كردنــی بایەخــی جوانــی كاری 
هونــەری دەگەیەنــێ، كاری هونــەری چەنــد پابەندی 
هەســت و ســۆز و چێــژ و ئەندێشــە بــێ، ئەوەنــدە 

ــەوە. ــك دەبێت ــەی ســەركەوتوویی نزی ــە لووتك ل
- بەالیەكداخســتنی ئــەو كێشــە بابەتــە: پێوەندی 
حەقیقــەت بــە كار و بەرهەمــی هونــەری جوانییەوە، 

ــە چ  ــە چ مەبەســتێك و ل ــدە مــرۆڤ ب ــەوەوە بەن ب
ڕوانگەیەكــەوە ســەرنجی كاری هونــەری دەدات؟!

و  هەڵســەنگاندن  لێــرەدا  مەبەســت  ئایــا 
ڕەخنەكــردن و لێكدانــەوەی كاری هونەرییــە بــە 
ڕەهەنــدە هەمەڕەنگــە جــۆر بەجۆرەكانییــەوە، یــان 
مەبەســت شــیكردنەوە و لێكدانــەوەی چۆنیەتــی 
و  هونــەری  كاری  پەیدابوونــی  و  ســەرهەڵدان 
كاریگەرییەكەیەتــی)٢(؟ چــۆن بەرهەمــی هونــەری 
پەیدابــووە و چ كار و كاریگەرییەكــی لەســەر بینــەر 

و بیســتەر هەیــە؟!
٣- الری لــەوە نییــە كــە ڕاســتی )حەقیقــەت( 
و  بەهــا  بنچینەیــی  و  گرینــگ  ســەرچاوەیەكی 
بایەخــی هونــەرە، بــەاڵم لــەو كایەیــەدا چەمكێكــی 
جیهانــی لۆجیــك دەخوازرێتــەوە و بەســەر جیهانــی 
پــان و بەرینــی كار و و بەرهەمــی هونەریــدا پیــادە 
و جێبەجــێ دەكــرێ، ئەمــەش لــە خۆیدا كێشــەیەك 
دەورووژێنــێ كێشــەی پەنابردنــە بــەر دەســتەواژەی 
وشــك و بــێ گیانــی لۆجیــك كــە دوور و نزیــك 
لەگــەڵ بابەتــی هونــەر و جوانیــدا نایەتــەوە. دەكرێ 
ــە مەبەســتێكی  ــەو دەســتەواژەیە ب ــی ئ بەكارهێنان
دیكــە بووبــێ، ئەویــش ڕاستیودروســتی دەربڕینــی 
ئــەو هەڵكەوتــەی دەوروبــەر بــێ كــە بەرهەمــە 
هونەرییەكــە دەری بڕیــوە و بەرجەســتەی كــردووە 
ئەمــە  ئەگــەر  دێتــەوە!  لەگەڵیــدا  تــا چەنــد  و 
ــیمبۆلی،  ــەری س ــێ هون ــێ، دەب ــتەكە بووب مەبەس
ئــەو هونــەرەی ناخــی دەروون و هەســت و نەســتی 
پێــوەرە  لــەو  و  دەردەبــڕن  هونەرمەنــد  خــودی 
بــەدەر و دوور بگیــرێ. گریمانەكردنــی پێداویســتی 
بوونــی حەقیقەتــی هونــەری لەالیەكــی دیكــەوە 
ــای  ــە هەڵســەنگاندنی كار و بەه ــۆ ل ڕۆڵێكــی ئەوت
بەرهەمــی هونەریــدا ناگێــڕێ، بــە تایبەتــی لــەم 
ســەردەمەماندا كــە ئاراســتە و ڕێبــازی هەمەڕەنگیی 
ــارادان و بــە پێــوەری جیــاواز نەبــێ،  ــە ئ هونــەر ل
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ڕەخنەكــردن و هەڵســەنگاندن و بایــەخ پێدانیــان 
وا ســووك و ئاســان نییــە، بــە تایبەتــی هەرســێك 

ــی: ــازی هونەری ڕێب
و   )Expressionism( دەربڕیــن  ڕێبــازی 
ســیمبۆلی. و   )Im pressionism )إنطباعــي 
- پەرەســەندنی شــۆڕش ئامێــزی زانســت بــە 
نەگەڕایــەوە.  هونــەری  قازانجــی كاری  و  ســوود 
زانســت  چاالكــی  و  زانســت  ئامانجــی  ئەگــەر 
و  ســوود   بــۆ  بــێ  سروشــت  كۆنتڕۆڵكردنــی 
قازانجــی مــرۆڤ، ئــەو ئەركــە پشــت بــە ئامــراز و 
میتــودەی زانســتی دەبەســتێ. ئــەو دەســكەوتانەش 
كــە زانســت دەســتبەرداریان بــووە لەگــەڵ ئەنجامــی 
كاری بابەتەكانــی تــری كولتــوور و شارســتانییەتدا 
ــەو  ــە دەكــرێ بگوتــرێ كــە ئ ــەراورد ناكــرێ، بۆی ب
ڕێژەیــی  تیــوری  لــە  هــەر  زانســتییە  شۆڕشــە 
ــی  ــوری كوانتەم ــاز و تی ــا ڕێب ــەوە ت )ئاینشتاین(ـ
ــە  ــەی ئەندێش ــەر و كای ــراك دەڤ ــرگ و دی هایزنبێ
ــنووردار)٣(  ــەر و س ــۆزیان تەنگەب ــت و س و هەس
كــردووە! بۆیــە ســەیر نییــە كــە هزرمەنــد لــەو 
پرســیارە نیگــەران و هەراســان بــێ و بڵــێ: هونــەر 
و هونەرمەنــد لــەو كایەیــەدا چییــان بــۆ ماوەتــەوە.
ــە  ــد نەچووەت ــچ ســەردەمێكدا هونەرمەن ــە هی - ل
لــە  )حەقیقــەت(  ڕاســتی  بــارەوە  ئــەو  ژێــر 
بەرهەمەكانیــدا بدركێنــی، یــان پــەردەی لەســەر 
البــدات، بەڵكــوو ئەركــی سەرشــانی خــۆی لــەوەدا 
بینیــوە كــە جــۆرە ڕەوشــێك، دۆخێكــی دەروونــی، 
ســەرنجدەر  و  بینــەر  ســۆزی  و  هەســت  یــان 
بورووژێنــێ و ســەرنجی بــۆ بابەتێــك ڕابكێشــێ كــە 
كارە بەرهەمهێنراوەكــەی بەرجەســتەی كــردووە، 
هەڵبەســتیش  و  شــایەر  زمانــی  بڕیــارە  ئــەم 
ــی  ــە كراوەی ــەر ب ــیارەی ه ــەو پرس ــەوە، ئ دەگرێت
دەمێنێتــەوە و وەاڵمدانــەوەی ســووك و ئاســان 
بەرهەمێكــی  هونــەری  حەقیقەتــی  ئایــا  نییــە: 

هونەریــی پێوەندییەكــی ڕاســتەوخۆی بــە بەهــا 
هونەرییەكــەوە هەیــە، یــان نــا؟ وەاڵمەكــە بــە هــەر 
الیەكــدا بدرێتــەوە، لــەو ڕاســتییە كاڵ نابێتــەوە كــە 
ــت  ــە دەس ــاری دەدات ــە زانی ــی ن ــاكاری هونەری ش
ئــەم  بــەاڵم  دەكات!  شــتێك  پێشــبینی  نــە  و 
ــەوەی  ــەی ئ ــە مای ــە نابێت ــە سەرنجڕاكێش هەڵكەوت
كاری هونــەری لــە ڕاســتی و ڕاســتەقینە بــێ بــەش 
بكــرێ، ڕاســتی بــە واتــای گونجــان و هاتنــەوە 
ــەو هەڵکەوتــەی بەرجەســتەی کــردووە و  لەگــەڵ ئ
دەری دەبــڕێ! هیــچ کاتێــک مەبەســت و ئامانجــی 
كاری هونــەری گەیاندنــی ڕاســتی و ڕاســتەقینە 
نییــە و نەبــووە، خــۆ ئەگــەر توانایــی پیادەكردنــی 
ئــەو ئەركەشــی نەبــوو، ئــەو دۆخــە لــە بەهــای 

جوانییەكــەی كــەم و كاڵ ناكاتــەوە!
لــەوەدا  ســەركەوتوو  هونــەری  ڕاســتییەكەی 
خەســت و خــۆڵ دەبێتــەوە تــا چەنــد ئەزموونێكــی 
ڕێكوپێك و نەزم ئاســای هەڵچوونی هەســت و ســۆز 
لــەالی بینــەر و خوێنــەر دەورووژێنــێ!)٤( بۆیــە لــە 
كاری هونەریــدا توێــژەر هەرســێك چەمكــی ڕاســتی 
و واتــا و هەســت و ســۆز لــە یەكتــری جیادەكاتــەوە 
و دەكۆشــێ بزانــێ و بــۆی ڕوون بێتــەوە كامەیــان 
كار لــەوەی دیكەیــان دەكات؟! ناكــرێ هونــەر و 
كاری هونــەری جوانــی لەگــەڵ هــەردوو بابەتــی 
ــەك  ــای ی زانســت و فەلســەفەدا بخرێنــە نێــو دووت
ــی  ــچ قۆناغێك ــە هی ــەر ل ــە هون ــەرازووەوە، چونك ت
پەیــدا بــوون و پەڕەســەندنیدا ئــەو الفــەی لــێ 
نــەداوە كــە ڕۆڵێكــی ئپســتمۆلۆجی )مەعریفــی- 
لــە كاری  بەڵكــوو هونەرمەنــد  بگێــڕێ،  زانیــن( 
داهێنانەكەیــدا ئەزموونــی مــرۆڤ بــە شــێوازێكی 
دیاریكــراو لێــك دەداتــەوە و شــرۆڤەی دەكات و 
ــەفە و  ــە فەلس ــە ن ــەش كارێك ــڕێ، ئەم دەری دەب
ــەر كاری  ــر بارییــەوە، ئەگ ــە ژێ ــت ناچن ــە زانس ن
ــە  ــەو ڕاســتییە ل ــڕێ، ئ ــەری ڕاســتییەك دەربب هون
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هــی زانســت و فەلســەفە جیایــە و جــۆر و شــێوازی 
دەربڕینەكــەش لەخۆیــدا سروشــت ئاســا جیایــە 
بــە  تــاك و كەســێتی هونەرمەنــد  و دەگمەنــە! 
پێچەوانــەی بابەتەكانــی دیكــەوە لــە بەرهەمەكەیــدا 
لەســەر  پەكــی  و  دەگێــڕێ  ســەرەكی  ڕۆڵــی 
بەكارهێنانــی چەمــك و بۆچوونــی زانیــن و زانســتی 
بەرهەمــی  و  كار  هەڵســەنگاندنی  لــە  ناكــەوێ! 
ــە  ــوەرە کاریگەرەی ــەو پێ ــاك ئ ــی ت ــدا مرۆڤ هونەری
کــە کارەکــە هەڵدەســەنگێنێ و پۆلێنــی دەکات 
و دەیخاتــە چ خانەیەكــەوە! ئەوجــا ڕاســتی لــە 
كاری هونەریــدا بابەتێــك نییــە لــە دەســتەواژەیەكی 
هەروەهــا  دەرببــڕدرێ،  و  دابڕێــژرێ  لۆجیكیــدا 
بكرێتــەوە،  تاقــی  ئەزموونــەوە  بەهــۆی  ناكــرێ 
ــە  ــەوێ ك ــتەدا دەردەك ــەو مەبەس ــتییە ل ــەو ڕاس ئ
هونەرمەنــد بــەكارە بەرهــەم هێنراوەكــەی ئامــاژەی 
بــە  بۆچوونــە  ئــەم  دەكــرێ  ئایــا  دەدات.  پــێ 
پێــوەر دابنــرێ؟ ئایــا ئــەم پێــوەرە كــە بشــێ 
پەســند بكــرێ، هەڵبەســت بــە تایبەتــی و ئــەدەب 
بەگشــتی دەگرێتــەوە، یــان مەبەســت هــەر لــە كاری 

هونەرییــە؟!
ئــەوەی تــا ئێســتا گوتــرا وەاڵمــی ناڕاســتەوخۆی 
ئــەو پرســیارە بــوو: ئایا هونەر لەخۆیــدا ئەو بابەتە 
گرنگەیــە شایســتەی بایــەخ پێــدان و هەڵســەنگاندن 
بــێ و بایــەخ و بەهــای هونــەر و كاری هونــەری 

لەچیدایــە؟!
ــاكار كێشــەیەكە  ــەر و ئ ٤- پێوەنــدی نێــوان هون
هەویرەكــەی ئاوێكــی زۆر و زەبەنــد دەكێشــێ و 
وا ســووك و ئاســایی بەالیەكــدا ناخــرێ! بــوون 
هــەن  ناحەزانــی  و  الیەنگیــر  نەبوونەكەشــی  و 
خــۆی  هەڵوێســتی  پاســاوی  هەریەكەیــان  و 
دەداتــەوە. ئایــا پێویســتە هونەرمەنــد لــە چاالكــی 
و بەرهەمەکانیــدا پابەنــدی بنەماکانــی ئــاکار ببــێ، 
یــان نــا؟ ئــاكار لەخۆیــدا چییە و باســی چی دەكات 

و چ ئەركێــك دەخاتــە ئەســتۆ و سەرشــانی مرۆڤــی 
ــی و  ــی جوان ــوان بابەت ــدی نێ ــد؟! پێوەن هونەرمەن

ــە؟ ــە و چیی ــاكار چۆن ــدان و ئ ــن و چێژپێ چێژت
ــدی  ــدەی پێوەن ــدا ئەوەن ــاكار لەخۆی ــی ئ - بابەت
بــە فەلســەفەوە بەگشــتی و بــە فەلســەفەی هونــەر 
ــا و  ــد بنەم ــە چەن ــە ل ــە، بریتیی ــەوە هەی و جوانیی
ــەوەی  ــۆ جیاكردن ــی و پێــوەر ب ڕێوشــوێن و ڕێنمای
چاكــەكاری لەبــەدكاری و چــی ڕێــگا دراوە و چــی 
و  پێــوەر  ئــەو  بیــكات!  مــرۆڤ  نــەدراوە  ڕێــگا 
ڕێنماییانــە دەرفەتــی هەڵســەنگاندنی كار و كــرداری 
مــرۆڤ دەدەن و بڕیــار )حوكــم( لــە بارەیانــەوە 
دەدەن و دەردەكــەون. كردارێــك كاتێك خەســڵەتی 
ئاكاریــی دەبــێ و دەكــرێ مــرۆڤ ئۆباڵــی بكێشــێ و 
بچێتــە ژێــر بــاری ئەنجامەكــەی ئەگــەر هاتــو ســێ 

مــەرج- خاڵــی تێــدا پشــت ڕاســت بكرێتــەوە:
یــەك: ئــەو كارە دەبــێ بــە ئــازادی و بەبــێ 
گوشــار و تۆبــزی لــێ كــردن، مرۆڤێكــی ئــازاد خۆی 
ــازادەوە  ــتێكی ئ ــە خواس ــی و ل ــۆی كردبێت ــۆ خ ب

كەوتبێتــەوە.
ــت و  ــكرا مەبەس ــە ئاش ــێ ب ــە دەب دوو: كردارەك
ئامانجێكــی هەبــێ، كــرداری بــێ ئامانج هیــچ كاتێك 
ــادرێ و  ــارەوە ن ــە ب ــاری ل بەالیەكــدا ناخــرێ و بڕی
ناكــرێ و ناشــێ بەهیــچ پێوەرێــك هەڵبســەنگێنرێ.
ســێ: دەبــێ كردارەكــە ئەنجامێكی لــێ بكەوێتەوە 
ــەو كارە  ــەنگێنرێ. ئ ــرێ هەڵبس ــەوەی بتوان ــۆ ئ ب
ئەگــەر ئەنجامــی نەبــێ و بەهــەر نیازێــك )چــاك، 
بــەد( كرابــێ، هیــچ بایەخێكــی ئاكارییانــەی نابــێ، 
ــە دوو چەمــك  ــاژە ب ــاكار ئام ــی ئ ــە بابەت ــەو پێی ب
ــد  ــن: پابەن ــتە دەب ــردەوە بەرجەس ــە بەك دەدات ك

بــوون و قەدەغــە و ڕێگەنــەدراو )تابــو(.
ڕوونكردنەوەیــە،  پێناســە  ئــەو  دوای  كەواتــە 
ــە چ  ــی ل ــەی( جوان ــی )تەجرەب ــەر و ئەزموون هون

خانەیەكــی ئــاكاردا پۆلێــن دەكرێــن؟
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ــە  ــی ل ــێك باس ــچ كەس ــەردەمێكدا هی ــچ س لەهی
ئەركــی سەرشــانی هونــەری و جوانــی بــەو جــۆرەی 
ســنووری  مــرۆڤ  بۆیــە  نەكــردووە،  ســەرەوە 

توێژینــەوەی زانســتی نابەزێنــێ ئەگــەر بڵــێ:
هونــەر و ئەزموونــی جوانــی بەچێــژ و لــەزەت 
ئــاكار،  كایــەی  دەرەوەی  دەكەونــە  تامیــەوە  و 
دابنــرێ  بــەوە  ئــاكار  بابەتــی  ئەگــەر  تەنانــەت 
كــە كۆمەڵگــە پەســندی دەكات، ناكــرێ باســی 
چاكــەكاری و بــەدكاری كاری هونــەر و جوانــی 
بكرێــت، داهێنانــی هونــەری جۆرێكــە لــە دەربڕینــی 
ــدا دوو  ــەش لەخۆی ــرۆڤ، ئەم ــەری خــودی م گەوه

بەپێشــمەرج: دەكات  ڕەهەنــد 
- ئازادی هونەر و هونەریی.

- ئــەو ڕۆڵــەی لــە خۆشــبەختی و دڵخۆشــكردنی 
ئەزموونــی  كاتێــك  هیــچ  دەیگێــڕێ.  مرۆڤــدا 
ئیســتێتیكی ئەنجامــی زیانبەخشــی لــێ ناكەوێتەوە، 
بگــرە لەخۆیــدا سوودبەخشــە! الری لــەوە نییــە كــە 
هەندێــك بابەتــی هونــەری هەیــە دەبنــە مایــەی 
ــدا بچێتــەوە  ئــەوەی مــرۆڤ جارێكــی دیكــە بەخۆی
و بیــر لــە بیروبــاوەڕە ئاكارییەكانــی بكاتــەوە، 
تەنانــەت ڕەخنەشــیان بــكات، ئەمــەش ناچێتــە 

ــاكارەوە. ــەی ئ خان
ئیســتێتیكی  هۆشــیاری  دیكــەوە  لەالیەكــی 
)جوانــی( هەســت كــردن و پەیبردنــە بــە بایــەخ و 
بەهــای جوانــی كــەم تــا زۆر پێوەنــدی بــە بابەتــی 
قازانجــەوە  و  ســوود  و  بەرژەوەنــدی  و  ئــاكار 
ــێ و  ــتدا ب ــە سروش ــە ل ــەو جوانیی ــر ئ ــە، ئیت نیی
دەركــەوێ، یــان لــە كارێكــی هونەریــدا بەرجەســتە 
بووبــێ، بــە هیــچ پێوەرێكــی دەرەوەی ئیســتێتیكی 
هەڵناســەنگێنرێ و بڕیــاری لــە بــارەوە نــادرێ.

جوانــی  بەهــای  بابەتــی  لــە  قســەكردن   -٥
و  هەڵســەنگاندن  ئاراســتەی  ســێ  هونــەر،  و 
كــە  كایــەوە  دێنێتــە  الیەنــە  ئــەو  نرخاندنــی 

تاڕادەیەكــی ســەرنجڕاكێش ســەربەخۆن و سروشــت 
و خەســڵەتی تایبەتــی خۆیــان دووپــات دەكەنــەوە، 
ــۆڵ بەیەكــەوە  ــەوە توندوت ــەاڵم لەالیەكــەی دیكەی ب
ــان  ــەوی دیكەی ــێ ئ ــان بەب بەســتراونەتەوە و هیچی
بوونیــان نابــێ، چونكــە پێوەندییەكــی دەســتیاوی 

لەنێوانیانــدا هەیــە:
- ئاراستەی خۆیەتی.
- ئاراستەی بابەتی.

- ئاراستەی ڕێژەیی بابەتی)٥(.
ئــەو جــۆرە لــە پۆلێــن كردنــی ئــەم ئاراســتەیەی 
ــەر  ــی و هون ــی جوان ــا و بابەت هەڵســەنگاندنی بەه
فەلســەفە  كردنــەوەی  نزیــك  لەخۆیــدا  ئەگــەر 
نەبــێ لــە جوانــی و هونــەر و لــەو ڕوانگەیــەوە 
ســەرنج نەدرێــت، ئــەوە پەنابردنــە بــۆ بــەر لقێكــی 
ــە  ــوری زانین(ـ ــە ئپســتمۆلۆجییە )تی فەلســەفە ك

ــە. ــەم الیەن ــەوەی ئ ــۆ ڕوونكردن ب
هەڵســەنگاندنی  خۆیەتیــدا  ئاراســتەی  لــە   -
ــاك  ــودی( ت ــۆی )خ ــی، خ ــەر و جوان ــای هون بەه
دەكــرێ بــە پێــوەر و بڕیــاردەر، مــرۆڤ خــۆی بڕیــار 
دەدات ئــەو دیاردەیــە، ئــەو شــتە، ئــەو تابلۆیــە ئەو 
ــەو  ــی ئ ــا! جوان ــان ن ــە، ی پارچــە هەڵبەســتە جوان
تایبەتمەندییەیــە كــە خــودی مــرۆڤ بــە بابەتەكــەی 
دەبەخشــێ و پشــت ئەســتوور بەهەســت و ســۆزی 
ناخــی دەروونــی ئەو بڕیــارە دەدات، جوانــی ئەوەیە 
لە چاوی مرۆڤی تاكی ســەرنجدەر و تەماشــاكارەوە 
ــە كــە  ــدە عەرەبییەكەی ــێ! مەبەســتی پەن جــوان ب
وتوویەتــی قســە لەســەر چێــژ -زەوق- ناكــرێ ئــەو 
مــرۆڤ-  ڕاســتە  دەردەبــڕێ،  خودییــە  ئاراســتە 
تــاك- خەســڵەتی جوانــی و ناجوانــی بــە بابەتێــك 
دەبەخشــێ. ناخــی دەروون و هەســت و ســۆز لــەو 
بەخشــین و بڕیاردانــە پشــكی شــێریان بەردەكەوێ! 
سۆفســتاییەكان  قســەكەی  تاڕادەیــەك  ئەمــەش 
دێنێتــەوە یــاد كــە مــرۆڤ خــۆی لــە گشــت شــتێكدا 
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شــتێكە  هەمــوو  پێــوەری  )مــرۆڤ  سەرپشــكە 
بــە بــوون و نابوونــەوە(. بــەو پێیــە، وەك ئــەو 
ئاراســتەیە پێــی لەســەر دادەگــرێ، جوانــی شــتێك 
هەبــێ،  ســەربەخۆی  بوونــی  خۆیــدا  لــە  نییــە 
ــە  ــی هەی ــە جوان ــوو هەســت و هەســتكردن ب بەڵك
كــە لــە ناخــی دەروونــدا دەربــارەی ئــەو شــتە هەیــە 
ــۆی  ــەو خەســڵەتەی خ ــتە، ئ ــەو ش ــد ئ ــا چەن و ت
كــە جوانییــە لەبەرچاومــان دەنوێنــێ! بێگومــان 
پشــت ئەســتوور بــە ســایكۆلۆجی مۆدێــرن، مــرۆڤ 
لــە ناخیــدا هەســت و ئارەزوویەكــی هەیــە و هانــی 
ئــەو شــتە دەرببــڕێ كــە هەســتی پــێ  دەدات 

دەكات.
ــی  ــۆ یەكێك ــێكەوە ب ــە كەس ــەش ل ــەو دەربڕین ئ
دیكــە دەگــۆڕدرێ، دوور نییــە تابلۆیەكــی ڕەنگینــی 
هونەرمەنــدێ بــەالی )توانــا(وە ئاســایی بــێ و 
لــەالی )زانــا( ئەوپــەڕی جــوان و دڵڕفێــن بــێ. بــە 
قســەی ڕابەرانــی ئــەو ئاراســتەیە كەوابــوو شــتێك 
نییــە لەخۆیــدا پێــی بگوتــرێ جوانــی، یــان نــا 
ــە هەســت و ســۆزی مــرۆڤ و  ــەوی هەی ــی، ئ جوان

ــی. ــی و دەربڕینەكەیەت ــێ بردن دەرك پ
- ئاراســتەی بابەتــی لــە چوارچێــوەی فەلســەفەی 
ــەی  ــە پێچەوان ــی ب ــە تەواوەت ــدا ب ــەر و جوانی هون
ئاراســتەی یەكەمەوەیــە. مــرۆڤ هەبــێ و نەبــێ 
بــارەی  لــە  بڕیــاردان  جوانــی هــەر جوانییــە و 
ــەری  ــای هون ــە بەه ــۆڕێ ك ــەوە ناگ ــەوە ل بەهایەك
بابەتــە  و  هونــەری  كارە  لــە  ســەربەخۆییانە 
جوانــی  بەهــای  كەوابــوو،  هەیــە  جوانەكــەدا 
ــت  ــت ڕاس ــەك پش ــۆرە ڕەهایی ــان ج ــە )ی بابەتیی
ــەری خەســڵەتی  ــی هون ــەر كارێك ــەوە(. ئەگ دەكات
ســەركەوتووی جوانــی تێــدا بــێ، بــە هیــچ جۆرێــك 
ــێ  ــتی پ ــات و هەس ــێ دەب ــەی پ ــەی پ ــەو كەس ئ
دەكات لــە جوانــی و ســەركەوتووییەكەی ناگــۆڕێ و 

كاری تــێ نــاكات!.

ئــەو تابلۆیــەی بــە وێنــەی مۆنالیــزا ڕازێنراوەتــەوە 
و پۆرترێتــی كچــی كافرۆشــی و تابلــۆ و وێنــە 
كڵێســەی  كــە  مادۆنــا  سەرنجڕاكێشــەكانی 
مەســیحییەكانی پــێ ڕازێنراوەتــەوە و لــە ســەردەم 
بەهــادار و  و  بــە پەســند  قۆناغــی جیــاوازدا  و 
پــڕ بایــەخ نرخێنــراون و هەڵســەنگێنراون، هــەر 
بــە جوانــی و سەرنجڕاكێشــی و ســەركەوتوویی 
لــە  كەســێك  تاكــە  كــە  تەنانــەت  دەمێننــەوە، 
جیهانــی پــان و بەرینــدا نەمێنــێ و تەماشــایان 

نــەكات!.
لەبیروبۆچــوون  نییــە كــە خەڵــك  لــەوە  الری 
و بڕیاردانیــان و حــەز و ئارەزوویــان لەیەكتــری 
ــاو  ــەس بەرچ ــێ دوو ك ــەن نەب ــاوازن و بەدەگم جی
ناكــەون لەگــەڵ یەكتــری بێنــەوە و لــە جیهاندیــد و 
بۆچوونیــان وەك یــەك بــن، بۆیــە گوتــراوە چەنــدە 
بیــروڕای  ئەوەنــدەش  هەبــن،  خەڵــك  و  كــەس 
جیــاواز هەیــە. بــا هــەر خەڵــك لــە بڕیاریانــدا 
هونــەری  كاری  جوانــی  بەهــای  بــەاڵم  جیابــن، 
ــەوە،  ــە دەمێنێت ــەربەخۆیی و بابەتیان ــە س ــەر ب ه
ئەمــەش پەكــی لەســەر هاودەنگــی و جیــاوازی چێــژ 

و چێژكــردن ناكــەوێ!
- بەهــۆی ئــەو ڕەخنانــەی لــەو دوو ئاراســتەیەی 
هەڵســەنگاندنی بابەتــی هونــەر و جوانــی گیــراوە، 
ــی  ــە ڕێژەی ــە ب ــووە ك ــێیەم دەركەوت ــتەی س ئاراس
بابەتیــی ناســراوە. ڕابەرانــی ئــەو ئاراســتەیە هەموو 
جــۆرە ســووربوون لەســەر بۆچــوون و بڕیارێــك 
كــە خەســڵەتی ڕەهــای هەبــێ، ڕەت دەكەنــەوە 
ــەنگاندن  ــی هەڵس ــی ئەنجام ــەر ڕێژەی ــی لەس و پێ
و بڕیاردانــەكان دادەگــرن! هەڵســەنگاندنی كاری 
ــێ،  ــی نابەزێن ــی، ســنووری ڕێژەی ــەری و جوان هون
چونكــە ئــەو چاالكییــە لــە كەســێكەوە بۆ كەســێكی 
تــر، تەنانــەت لــە یــەك كەس خۆیدا لــە هەلومەرجی 
جیــاوازدا دەگــۆڕێ و گۆڕانــی بەســەردا دێــت، هــەر 
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ئــەو بڕیــارە، ئــەوەش دەگرێتــەوە كــە لێــرەدا كات 
ــی پەرەســەندنی كۆمەڵگــە و  ــگا و قۆناغەكان و جێ
كولتــوور و شارســتانییەت دەبنــە مایــەی جیــاوازی 
بیروبۆچــوون و هەڵســەنگاندن و بڕیــاردان! وەنەبــێ 
ــێ  ــازی بب ــردن دەرب ــە ڕەخنەک ــەو ئاراســتەیەی ل ئ
ئەگــەر هــەردوو ئاراســتەی خۆیەتــی و بابەتــی 
جــۆرە ڕەهایەتــی بڕیاردانیــان بخرێتە پارســەنگەوە، 
ــە  ــەو گازندەی ــی ئ ــی بابەت ــتەی ڕێژەی ــەوە ئاراس ئ
ــو  ــە نێ ــا و هەڵســەنگاندن دەخات ــە بەه ــرێ ك دەك
تێكــەاڵوی  بگــرە  تــەرازووەوە،  یــەك  تــای  دوو 
یەكترییــان دەكات، لــە كاتێكــدا بەهــا هــەر بەهایــە 
ــەاڵم هەڵســەنگاندنەكە  ــەوە، ب ــەرواش دەمێنێت و ه
خــۆی لەخۆیــدا بــە پێــی كەســی بڕیــاردەر و كات و 
جێــگا و ڕەوش و كولتــوور و شارســتانیەت گۆڕانــی 
بەســەردا دێــت. ســەرنجدانی بەهــا و هەڵســەنگاندن 

ــە بەهــا جیــاوازە. و نرخاندنــی ئەوپــەڕی ل
ــە هــەر پێوەرێــك بێــت جێگیــر  هەڵســەنگاندن ب
نییــە و هەمیشــە دەگــۆڕێ و گۆڕانــی بەســەردا 
ــە  ــەروەك خــۆی ب ــۆڕەو ه ــا نەگ ــەاڵم بەه ــت، ب دێ
بەهــا دەمێنێتــەوە و لــە بوونــدا بــەردەوام دەبێــت.
ــەنگاندنی كاری  ــتە و هەڵس ــاوازی ئاراس ــە جی - ل
هونــەری بابەتێكــی كێشــە ئامێــز ســەرئاو دەكــەوێ 
ــدی  ــەوە: پێوەن ــی ناكرێت ــانی یەكالی ــە ئاس ــەوا ب ك
ــان ســەرەكییە و  ــاوەرۆك! كامی ــوان ڕوخســار و ن نێ
كامیان لقە؟ كامەیان بەها و بایەخ و ســەركەوتوویی 

بــەوی تریــان دەبەخشــێ؟
- ناوەرۆكــی بەرهەمی هونەری ئەو كەرەســتەیەیە 
كــە كارەكــە پێــك دێنێــت و بەرهەمەكــەی لــێ 
هونەرمەنــد  ڕەنگینــی  دەســت  بــووە.  دروســت 
ــێ  ــارەكەی پ ــی و ڕوخس ــتووە و جوان ــی ڕش ڕەنگ

بەخشــیوە.
- ڕوخســار ئــەو پێوەندییەیــە كە بەشــەكانی كارە 
هونەرییەكــە پێكــەوە دەگونجێنــێ و دەبەســتێتەوە، 

ــزا،  ــۆی مۆنالی ــە و ڕوخســاری تابل ــە وێن ــۆ نموون ب
ئــەو پێوەندییەیــە كــە ســەر و مــل و شــان و 
هــەردوو دەســت و ســنگ و ورگ و قاچــی پێكــەوە 

بەســتووەتەوە.
كارە  پێــی  بــە  پرســیارە  ئــەو  وەاڵمدانــەوەی 
كەســایەتی  و  چێــژ  سروشــتی  و  هونەرییەكــە 
هەڵســەنگێنەر دەگــۆڕێ، ناكــرێ هەردووكیــان وەك 
یــەك گرنــگ بــن و ناكــرێ الیەكیان جێگیــر و نەگۆڕ 
بــێ و ئــەوی دیكەیــان گــۆڕاو و بگــۆڕدرێ! كامەیــان 
دەبەخشــن؟  تریــان  بــەوی  هونەریــی  بایەخــی 
دەكــرێ كەرەســتەیەكی دیاریكــراو بەبــێ ڕوخســار 
یەكــەم  مامۆســتای  خــۆی  كاتــی  بــێ؟  جــوان 
دانابــوو كــە وێنــە و )ڕوخســار(  ئەرســتۆ وای 
گرینگــە، چونكــە كەرەســتە لەخۆیــدا بــێ وێنــە 
ــە  ــەر ب ــت و گەوه ــار سروش ــارە و ڕوخس و ڕوخس
ــەو  ــد ئ ــا چەن ــێ! ت ــوال( دەبەخش ــتە )هەی كەرەس
بۆچوونــە كاری هونــەری و جوانییــش دەگرێتــەوە؟! 
وا پــێ دەچــێ وەاڵمــی ئــەو پرســیارانە وەك ئەوەی 
ــان مریشــك  ــكەوەیە، ی ــە مریش ــە ل ــرێ هێلك بگوت
لــە هێلكــەوە پەیــدا بــووە، خوالنــەوە بێــت لەنێــو 
بازنەیەكــی داخــراودا، هــەر چۆنێــك بێــت دەشــتی 

ــی: ــر گوتەن هەولێ
نەكــردەی  لــە  چاكتــرە  پەشــیمان  )كــردەی 

پەشــیمان(.
كەســی شــارەزا الری لــەوە نییە كــە پێوەندییەكی 
ــەو  ــدا )ئ ــوان ڕوخســار و ناوەرۆك دەســتیاوی لەنێ
ــێ داهێنــراوە(  كەرەســتەیەی كارە هونەرییەكــەی ل
كاری  دیكــەوە،  بــەوی  پەیوەســتە  هەریەكەیــان 
ــان  ــرێ! جیاكردنەوەی ــێ دەك ــێ دەكات و كاری ل ل
ــا  ــەوە و شــیكردنەوەوە تەنی ــە مەبەســتی توێژین ب
و  دەشــێ  هەڵســەنگێنەردا  مێشــكی  لــە  هــەر 
لەكــردن دێــت، ئەمــەش لــە بایــەخ و ســەربەخۆیی 
هەریەكەیــان بــە تەنیــا كــەم ناكاتــەوە. جوانتریــن 
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ــەڕ  ــەڕ م ــە م ــە ل ــا ك ــەری دنی ــن پ و بەناوبانگتری
دروســت كــراوە، ئــەو بایەخەیــان نەدەبــوو كــە لــە 
ــە.  ــە تەختــە دروســت كرابای ــان ل قــوڕی ســادە، ی
ڕوخســار و ناوەرۆكــی كاری هونــەری یەكەیەكــی 
یەكڕەنگــی خامــەی ئەدیــب و پەڕەمــووچ و فڵچــەی 
هونەرمەنــدی بلیمــەت و كارا ڕوخســاری دیاریكــراو 
ــێ،  ــەی دەبەخش ــی بەرهەمەك ــی ناوەرۆك ــە بابەت ب
بەرهــەم  هونەرییــەكان  شــاكارە  گشــت  بــەاڵم 
و  بەهرەمەنــد  و  كارا  هونەرمەنــدی  داهێنانــی  و 
بلیمەتــی تاكــە، كــە تاكەكەســێك ئــەو بەرهەمــەی 

ــاوە. داهێن
ــدە  ــەوە بەن ــەو ئەرك ــرەوە ب ــی ت ڕوخســار لەالیەك
ــووە  ــەی ب ــد و داهێنەرەك ــتی هونەرمەن ــە مەبەس ك
و چووەتــە ژێــر بــاری جێبەجێكردنییــەوە. چــۆن 
ــەری  ــان بین ــێ، ی ــپۆر ب ــا پس ــرۆڤ ج ــی، م دەتوان
ئاســایی چێژ لە كار و تابلۆیەكی هونەری وەربگرێ، 
ئەگــەر ڕوخســاری بەرهەمەكــە ســەرنجی ڕانەكێشــێ، 
شــاكاری  و  جوانــی  چێژتنــی  هەمیشــە  بۆیــە 
ڕەگەزانــەوە  بــەو  پەیوەســتە  بەگشــتی  هونــەری 
كــە ڕوخســارەكە ڕێكیــان دەخــات و چوارچێــوە 
ئاســا دایــان دەڕێــژێ! ئیتــر ڕوخســار جۆرێكــە 
ــی  ــی و هەماهەنگ ــری هارمۆن ــوە و ڕاگ ــە چوارچێ ل
كەرەســتە و بابەتــە پێكــەوە گونجاوەكانــی كاری 

هونــەری و جوانــی.
ــت:  ــردا بێ ــیارێك بەبی ــرەدا پرس ــە لێ - دوور نیی
ــرێ پەســند  ــوە گشــتییەكەدا دەك ــە لەچوارچێ ئەم
ــدا ڕەوشــێكی دیكــە  ــە وردەكارییەكان ــەاڵم ل بــێ، ب
دێتــە ئــاراوە و ســەرئاودەكەوێ. ئــەو پرســیارە لــە 
جێــگای خۆیدایــە، بــەاڵم ئەگــەر ئــەم خاڵــە بەهەند 

بگیــرێ كاڵ دەبێتــەوە.
جیــاوازی هەڵوێســت ســەبارەت بــەكار و بەرهەمــە 
هونەرییــەكان ئەنجامێكــە لــە چەنــد هۆكارێكــی 

ــەوە: ــدەر كەوتووەت ــەر و هان پاڵن

پێوەرێكی ورد و زانســتی )بە واتا هونەرییەكەی( 
لــە ئــارا و لەبەرەدەســتدا نییــە بــۆ هەڵســەنگاندنی 
ــژ  ــی چێ ــی كەم ــە الیەن ــی ك ــەری و جوان كاری هون
ــەوە و تاكەكەســان  ــۆ بكات ــدان پێكــەوە ك و چێژپێ
لــە زۆر شــتی ســەرەكی پەیوەســت بــەم بابەتــە 
و  نیــن  تەبــا  یەكتــری  لەگــەڵ  خۆیانــدا  لەنێــو 
ــەوە  ــاییە! لەم ــە و ئاس ــدا هەی ــاوازی لەنێوانیان جی
چەنــد ئاراســتەیەك و ڕێبــازی هونــەری و جوانــی و 
هەڵســەنگاندنی ئــەو بابەتــەی كولتوور و شارســتانی 
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