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ئیستێتیك
فەلسەفەی جوانی و هونەر

د. حەمید عەزیز
)زانكۆی سەاڵحەددین  - كۆلێژی ئاداب(

ڕۆشنگەری و ڕۆمانتیكی
ــگ  ــە هەمەڕەن ــی ڕۆژان ١- پێداویســتییەكانی ژیان
و زۆر و زەبەنــد و جیــاوازن، بــەو پێیــە جــۆری 
بیركردنــەوە و هەڵوێســت نوانــدن و بڕیاردانیــش 
ئــەو سروشــت و خەســڵەتەیان پێــوە دیــارە، هــەر 
ــە  ــا ب ــە هاووات ــە ك ــەو هەمەڕەنگــی و جیاوازییەی ئ

ــان دەبەخشــێ. ژی
هونــەر و جوانــی كە هیچیان لە پێداویســتییەكانی 
دیكــەی ژیــان كەمتــر نیــن، لــەو بنەمــای جیــاوازی 
ــە جیــاوازی توانایــی و  ــەدەر نیــن، بۆی ــە ب و گۆڕان
تێگەیشــتن و ڕۆشــنبیری و داهێنــان و دەربڕیــن 
هونــەری  كاری  ســەرچاوەی  هونەرمەنــد  لــەالی 
ســەركەوتوون و مایــەی ئــەو داهێنانانەیــە كــە بــە 
ــار  ــد تۆم ــە و فڵچــە و پەڕەمووچــی هونەرمەن خام
دەڕێــژرێ،  ڕەنگیــان  و  دەردەبڕێــن  و  دەكرێــن 
لێــرەوە ئاســاییە كــە چەنــد تیــوری و ڕێبــاز و 
ــە  ــە و بیروبۆچوونــی جیــاواز و جیاجیــا ل قوتابخان
كایــە و دەڤــەری هونــەر و جوانــی )ئیســتێتیك(دا 
بێنــە بەرچــاو و بــەدی بكرێــن، جــا ئــەو جیــاوازی 
و هەمەڕەنگییــەی بابەتــی هونــەر و جوانــی لــە 
هزرمەنــددا،  و  فەیلەســووف  بەرهەمــی  كــۆی 
یــان لــە كار و بەرهەمــی چەنــد قوتابخانەیەكــی 
ــت  ــە پی ــەی ب ــەون، مای ــدا دەربك ــاوازی هونەری جی
لقــەی كولتــوورە  ئــەو  بــە بڕشــتی  و پێــزی و 
كــە بەرجەســتەی سروشــتی ژیــان دەكات و لــە 
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ناوەرۆكــدا دینامیكییەكــی ســەرنجڕاكێش ســاغ و 
ــەوە! ــت دەكات ــت ڕاس پش

- ئەگــەر پێوەنــدی ناوەرۆك و ڕوخســار بابەتێكی 
بنەڕەتــی كاری هونــەر و جوانــی بێــت، بەپێــی 
فەیلەســووف و هزرمەنــد و ڕێبــاز و قوتابخانــە 
ــە  ــاواز ل ــتی جی ــەردەم، هەڵوێس ــی س هونەرییەكان

ــراوە. ــراوە و نوێن ــار ك ــەوە تۆم بارەی
كاری  لــە  جوانــی  پێناســەكردنی  بابەتــی 
هونەریــدا، لــەو بابەتانەیــە كــە پتــر مشــتومڕی 
لەســەر كــراوە، ئەگــەر چــاو لــە هەندێــك وردەكاری 
ئیســتێتیك  پســپۆڕییەكانی  الیەنــە  هەڵوێســتی 
بپۆشــرێ، لــە الیەنــە گشــتییە هەمەیەكییەكانــدا 
جوانی وا نیشــان دراوە كە خەســڵەتێكە لە بابەتی 
جوانیــدا ئیتــر كاری هونــەری بــێ، یــان سروشــتی 
هەیــە و ڕوخســارێكی دیاریكــراوی پێــوە دیــارە 
کــە الســاییكردنەوەیەكی سروشــتی دەوروبــەرە، 
بەرهەمــی هونەرمەندێكــی بلیمەتــە، دەربڕینێكــی 
ــە  ــرێ و دەبێت ــێ دەك ــت پ ــدا هەس ــی تێ ڕێكوپێك
مایــەی دڵخۆشــكردن و چێژپێــدان )دووریــش نییــە 
خەمبــاری و ئــازار چێژتنــی بــەدوادا بێــت(. هەســت 
و ســۆز دەورووژێنــێ)١(، ئەمــەش بــە ئاشــكرا 

ئامــاژە دانــە بــە بابەتــی ســیمبۆل و ورووژانــدن و 
هەڵچوونــی هەســت و ســۆزی ناخــی دەروون، ئیتــر 
مەبەســت پرۆســەی زانینەكــە بێــت، یــان لێكدانــەوە 

ــت. ــەت بێ ــرۆڤەكردنی باب و ش
جوانــی،   - هونــەر  مێــژووی  پەرەســەندنی   -٢
ــان  ــی نیش ــی- چینایەت ــتێكی سیاس ــۆرە سروش ج
دەدات، ئەگەرچــی ناكــرێ ئــەو خەســڵەتە وەك 
بدرێــت،  ســەرنج  هەمەكــی  گشــتی  بنەمایەكــی 
ــەو  ــیك ڕاســتی ئ ــی كالس ــازی ڕۆمان هــەردوو ڕێب

قســەیە پشــت ڕاســت دەكەنــەوە.
ــی  ــەرەتادا بەرهەمەكان ــە س ــی ل ــەری ڕۆمانی هون
دیــواری دێــر و كڵێســەكانی ئایینــی مەســیحی پــێ 
دەڕازێنرانــەوە و هەســت و نەســت و پلەوپایــە و 
فیوداڵــە  ئەریســتۆكراتە-  چینایەتــی  سروشــتی 
دەرەبەگەكانــی بەرجەســتە كــردووە، ئــەو هونــەرە 
ــووە دوای  ــە بنەڕەتــدا شــێوازێكی بیناســازی هەب ل
ــا)٢(  ــی ڕۆم ــی كۆن ــی ئیمپراتۆریەت ــەرەس هێنان ه
لــە سەرانســەری واڵتانــی ئەوروپــای ژێــر هەژموونــی 
باڵوبووەتــەوە.  ڕۆمانیــدا  كاتۆلیكــی  كڵێســەی 
ــی  ــوو، قۆناغ ــەرە كاراب ــەو هون ــە ئ ــۆ ك ســەدەی ن
دەســەاڵتی دەرەبەگایەتــی بــووە لــە ئەوروپــا كــە لە 
چینــی خانەدانەكانــەوە كەوتووەتــەوە و كاروبــاری 
گرتووەتــە  ئەوســای  كۆمەڵــگای  بەڕێوەبردنــی 
دەســت. ئــەو هونــەرەی لــەو قۆناغــەدا خەتوخاڵــی 
داوە، سروشــتی چینایەتی ئەریســتۆكرات و فیوداڵ 
و ڕابەرانــی دێــر و كڵێســەی مەســیحی دەربڕیــوە، 
)فروســیة-  ســوارچاكی  نەزمــی  ڕەوشــە  ئــەو 
ــدان  ــەوە، چەن ــێ كەوتووەت ــی( ل ــۆڤالێ- كەڤالێ ش
تابلــۆی هونــەری لــە ئەوروپــا بەرچــاو دەكــەون كــە 
ــی  ــەی چین ــوارچاكانەی كۆرپ ــەو س ــەی ئ ــە وێن ب
دەرەبەگایەتــی )فیــوداڵ- بــارۆن( ڕازێنراونەتــەوە، 
جگــە لــە چەنــدان شــاكاری ئەدەبی كــە بەجوانترین 
شــێوازی هونــەری نووســین و ژیــان و كــردار و 

نیتشە
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ــردووە. ــار ك ــەو ســوارچاكانەیان تۆم ــی ئ چاالك
الواز  نەتەوەیــی  هەســتی  ســەردەمەدا  لــەو 
ــەو ســەردەم  ــی پێشــكەوتن ل ــر و چەمك ــووە، بی ب
ــوو  ــە هەم ــە ل ــوو. كڵێس ــۆ ب ــەدا نام و كۆمەڵگایان
كاروبــاری ژیــان و كۆمەڵــگا و هــزر و بیــر و ژیــردا 
ــووە  ــڕەوای هەب ــی فەرمان ــای چین ــەاڵتی ڕەه دەس
لــەو  ئیتــر  بــووە،  ســەربەخۆ  حكوومەتێكــی  و 
ڕەوشــەدا ئــەو جیهاندیــدە لــە مێشــك و ناخــی 
دەروونــی مرۆڤــدا جێگیــر كــراوە گوایــە )سروشــتی 
ئــەم جیهانــە لــە خواســتی ڕەببــەوە ســەرچاوە 
دەگــرێ!(. لــەو هەلومەرجــەدا، هونەریــش وەك 
فەلســەفە لــە خزمەتــی الهووتــی ئایینــی مەســیحیدا 
بــووە، ئیتــر كولتــوور و گشــت كایەكانــی ژیــان 
پەیوەســتی  و  پابەنــد  ڕاســتەوخۆ  و  توندوتــۆڵ 
بــاوەڕ )ئیمــان( كــراون و هەمــوو دیاردەكانــی ژیانی 
ــەفە  ــە فەلس ــگا ب ــەوەی كۆمەڵ ــی و بیركردن ژیرەك
ــەر   ــەردەمە( و هون ــەو س ــای ئ ــە وات و زانســت )ب
ــەاڵتی  ــە دەس ــرەوە ل ــی ت ــە بابەتەكان ــەدەب ب و ئ
حوكمڕانــی كڵێســەوە ئاراســتەكراون! لەمــەوە ئــەو 
ــدا  ــو كۆمەڵگاش ــرە لەنێ ــكدا، بگ ــە مێش ــە ل ڕەوش
دووپــات كراوەتــەوە كــە گشــت كاروبارێكــی مــرۆڤ 
ــچ  ــتا هی ــای ئێس ــن و دنی ــی ڕەب ــتی بوون پەیوەس
نییــە و ئــەوی بایەخــدارە و گرینگــە، ژیانــی دوای 
ــی  ــە جیات ــە! ل ــەی دیكەی ــی دنیایەك ــە، ژیان مردن
ژیــان بایــەخ بــە مــردن دراوە، تەنانــەت ئــازادی و 
ئــازادی تاكەكەســیی لــە دنیادا قســەی لــێ نەكراوە، 
دیمۆكراتــی و داد لــە بەرنامــەی كاروچاالكی كڵێســە 
ــەو  ــەوەی ل ــەوە. ئ ــان نەبووەت ــدا جێگای و دێرەكان
قۆناغــەدا ســەرنج ڕادەكێشــێ، دیــواری كڵێســە 
ــدی  ــۆی هونەرمەن ــن تابل ــە جوانتری ــی ب و دێرەكان
ئــەو ســەردەمە ڕازێنراونەتــەوە، بــەاڵم چ تابلۆیەك، 
ــی  ــدەی( كڵێســەی ئایین ــاوەڕ و )عەقی ــەی ب ئەوان
دەربڕیــوە!  و  كــردووە  بەرجەســتە  مەســیحیان 

كاتێدرایــی شــاری كۆلونیــای ئەڵەمانیــا كــە بــە 
)دۆم( ناســراوە و كاتێدرایــی ســانت ســوفیا چ 
وەك بیناســازی و چ وەك ڕازاندنەوەیــان بــە تابلۆی 
هونــەری، بلیمەتــی و دانایــی و لێهاتوویــی توانایــی 
ــی  ــەدەری هونەرمەندان ــە ڕادەب ــن و ل ــنوور بەزێ س
ــێ  ــان ماب ــا ژی ــەن و ت ــار دەك ــەو ســەردەمە تۆم ئ
لەســەر زەوی، بــە زیندوویــی و نەمــری دەمێننــەوە! 
ــەر و جوانییــەوە  ــە ڕوانگــەی هون ــە ل ــەم دیاردەی ئ

چــۆن لێكدەدرێتــەوە و هەڵدەســەنگێنرێ؟!
- ئەگــەر لــە بەرهەمــی هونــەر و جوانیدا ڕوخســار 
ــۆكاری  ــەدا ه ــەو ڕەوش ــن، ل ــگ ب ــاوەرۆك گرین و ن
هانــدەر و پاڵنــەر كــە ئایینەكــە بــووە ســەرچاوەی 
ــاكانی  ــزە( ئاس ــە )موعجی ــنوور بەزێن ــە س داهێنان
ئــەو بیناســازییەی كاتێدرایــی و تابلــۆ هونەرییەكان 
بــووە. داهێنــان هەمیشــە هانــدەری لــە پشــتەوەیە.
ــەر  ــت: ئەگ ــردا دێ ــرەدا بەبی ــیارەی لێ ــەو پرس ئ
هونەرییانــە  شــاكارە  و  داهێنــان  ئــەو  هــۆكاری 
كایــەی  لــە  بۆچــی  بووبــێ،  مەســیحی  ئایینــی 
دیكــەدا شــتێكی ئەوتــۆی )لــە ژیــان و كۆمەڵــگادا( 
ــان  ــێ و ش ــان ب ــتەی ڕێزلێن ــە شایس ــردووە ك نەك
ــكێن و  ــە ڕێچكەش ــە هونەریی ــەو الیەن ــانی ئ ــە ش ل
ــەرە  ــەو هون ــە كاتێكــدا ئ ــدات؟ ل ســنوور بەزێنــە ب
جوانــەی داهێنــاوە، كەچــی هەرچــی جوانــی ژیــان 
هەیــە لەبەرچــاوی النگیرانــی خســتووە و هانــی 
ــی  ــە دنیایەك ــاو و ڕووبكەن ــە دنی داون پشــت بكەن

دیكــەی دوای مــردن!!
ــی  ــت و ڕووداوەكان ــە فاك ــتوور ب ــت ئەس ٣- پش
مێــژوو، گــۆڕان ســەر مەشــقی ژیانــە و ئــەو بنەمــای 
گۆڕانــەی لــێ دەرچــێ، هیــچ شــتێك نییــە نەگــۆڕێ 
فیــوداڵ-  نەزمــی  نەیگاتــێ.  گــۆڕان  دەســتی  و 
دەرەبەگی و بە پاڵپشــتی كڵێســەی مەســیحی دوای 
ــان و كۆمەڵــگا،  هــەزار ســاڵ هەژمــوون كردنــی ژی
ــۆڕان  ــی گ ــردووە و كێچ ــەی ك وردە وردە پاشەكش
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لێــرەدا  ئــەوەی  بــەاڵم  كەوتووەتــە كەوڵییــەوە! 
ســەرنج ڕادەكێشــی، فەلســەفەی مێژوو پێی لەســەر 
ــی و  ــۆكاری دەرەك ــۆڕان ه ــە گ ــرێ ك ــەوە دادەگ ئ
ناوەكــی هەیــە، كەچــی لــە ســەدەكانی ناوەڕاســتدا 
جەرگــەی  نــاو  لــە  گــۆڕان  ناوەكــی،  هــۆكاری 
نەزمــی دەرەبەگــی خۆیــدا بەرپــا بــووە و هــۆكاری 
)ناوخۆییەكــە(  ناوەكییەكــە  چــاو  لــە  دەرەكــی 
ــە  ــە ســەرەتادا گۆڕانەك ــووە. ل ــۆی نەب ــی ئەوت ڕۆڵ
لــە چوارچێــوەی ئایینــی مەســیحی و كڵێســەكانیدا 
ســەری هەڵــداوە. وردە وردە دەســەاڵتی پــاپ كــە 
ــە  ــووە و ل ــووە، الواز ب ــە ب ــدی حوكمڕانییەك ناوەن
ــتمانی  ــەی نیش ــە كڵێس ــەر واڵت ــە ه ــدا ل جێگاكەی
نیشــان  ســەربەخۆییەكیان  جــۆرە  دامــەزراوە 
نەتەوەیــی  هەســتی  و  جیــاواز  مەزهەبــی  داوە، 
ســەرئاوكەوتوون. دەمــاری هەســتی بایەخــدان بــە 
ژیانــی ســەرزەمین گەرموگــوڕی و تەوژمــی بــە بەردا 
كراوەتــەوە ئەگــەر لــە كایــەی سیاســی و ئابــووری 
و كۆمەاڵیەتیــدا نەتــەوە و دەوڵەتــی نیشــتمانی 
ســەربەخۆ و بــازاڕ و بازرگانــی و ئابــووری ســنوور 
بەزێــن پەیــدا بووبــن، لــە مەیدانــی پــان و بەرینــی 
هــزر و فەلســەفە و هونــەر و جوانیــدا تیــوری و 
ڕێبــاز و ئاراســتە و چەمــك و بەهــای نــوێ ســەرئاو 
كەوتــوون. نموونــەی بــەرزی ژیــان جێــگای بــە 
نموونــەی دۆگمــی ئایینــی مەســیحی لــەق كــردووە. 
بــەو پێیــە لــە چوارچێــوە گشــتییەكەدا چینــی 
بــازاڕ و بازرگانــی دەركەوتــووە و ئابــووری لــە 
ــدا  ــەت و دەرەوەی ــاوەوەی دەوڵ ــتی ن ــەردوو ئاس ه
ســنووری  بــردووە،  پێــش  بــەرەو  تــەكان  بــە 
ئیمپراتــۆری جیهانــی مەســیحی تەســك بووەتــەوە 
ــەزراوە و  ــی دام ــی نەتەوەی ــدا دەوڵەت ــە جێگاكەی ل
خەتوخاڵــی داوە و ســنووری جوگرافیــای بــۆ دیــار 
و دەستنیشــان كــراوە، لــە ئەنجامــدا دەســەاڵت لــە 
ــی  ــە حكوومەتێك ــەنراوەتەوە و دراوە ب ــە س كڵێس

ئومەتــی  جیاتــی  لــە  مەدەنــی)٣(  شارســتانی 
ــان، فڕانســە،  ــی ئەڵم مەســیحی، هەســتی نەتەوەی
ــەو  ــە ئ ــاران ك ــووە. ج ــی دەركەوت ــا، یۆنان ئیتاڵی
ــی  ــە ئومەت ــێ ك ــەوەوە كردب ــانازییان ب ــە ش خەڵك
ــانازییان  ــەوەوە ش ــر ب ــیحین، دوات ــیح و مەس مەس
ــەاڵم  ــن مەســیحین، ب ــە ئایی کــردووە کــە ڕاســتە ب
ســەر بــە نەتــەوەی دیــار و جیــاوازن. ئــەو هەســتە 
نەتەوەییــە ئەگەرچــی دوای دەركەوتنــی مەزهەبــی 
پرۆتســتانت بــە ڕابــەری مارتــن لۆتــەر خەتوخاڵــی 
چینــی  پێكهاتنــی  و  پەیدابــوون  بــەاڵم  داوە، 

ــڕاوە. ــاوی گێ ــی بەرچ ــت، ڕۆڵ ناوەڕاس
ــەن،  ــەخت و درێژخای ــەندنێكی س - دوای پەرەس
لــە  پێشــكەوتووخواز  و  پێشــكەوتوو  بــەاڵم 
ــاوی  ــە ن ــووە ب ــوێ دەركەوت شــارەكاندا چینێكــی ن
ــارەدار،  ــتوو، پ ــت ڕۆیش ــوازی )دەس ــی بورج چین
ــە  ــە چووەت ــەو چین ــار( ئ ــر و ش ــتووی باژێ دانیش
ژێــر بــاری گۆڕانــكاری شۆڕشــگێڕانە لــە كۆمەڵگادا، 
ئایینــی  لــە  سروشــت خەســڵەتی دنیایــی دوور 
بــە كولتــوور بەخشــیوە. هونــەر لــەو گۆڕانــەدا 
پشــكی شــێری بەركەوتــووە، ئیتــر لــە نــاوەرۆك و 
دەربڕیــن و ڕوخســار و بابەتــدا، ئەگەرچــی الیەنــە 
بەرهەمەكانــدا  لــە  سیاســییەكە  ئایدیۆلۆجییــە 
بــەاڵم  دەردەكــەون،  ســەرنجڕاكێش  و  بەرچــاو 
ئــازادی ژیــرو بیركردنــەوە و دەربڕیــن و ئــازادی 
مرۆڤــی تــاك زەمینــەی بــۆ خــۆش كراوە. سروشــتی 
ــەوە و  ــی پێدراوەت ــە بایەخ ــی دیك ــاران، جارێك ج
ــە  ــتی ب ــەوەی زانس ــتەی توێژین ــە كەرەس ــراوە ب ك
مەبەســتی كۆنترۆڵكردنــی و بەكارهێنانــی و ســوود 
لــێ وەرگرتنــی بــۆ ســوود و قازانجــی مــرۆڤ و 
ــەوە  ــەالی خۆی ــش ل ــگوزەرانییەكەی، هونەری خۆش
داهێنانــی  بــۆ  ســەرچاوەیەك  بــە  كردوویەتــی 
كاری هونــەری و لەگــەڵ ئەزمــوون و هەســت و 
ســۆزی مرۆڤــی تــاك و ئــەو تاقیكردنــەوە خــۆش و 
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ناخۆشــانەی پێیانــدا تێپەڕیــوە و تێدەپــەڕێ، بــوون 
بــە سروشــتی )ئیلهامــی( كارە هونەرییەكــەی كــە 

ــردووە. ــدا ك ــی تێ داهێنان
٤- ئەگــەر مــرۆڤ ســەرنجی ئەو بەرهەمــە ئەدەبی 
ــای  ــە ئەوروپ ــە ل ــدات ك ــە ب ــەری ڕەخنەییان و هون
ســەدەی نــۆزدە باڵوبوونەتــەوە، دوو ئاراســتەی 

ــری هەســت پــێ دەكات: ــەری یەكت ڕكاب
)ڕێبــازی  ڕۆشــنگەریی  بزووتنــەوەی  یــەك: 

ژیرەكــی(.
دوو: ڕێبــازی ڕۆمانتیكــی )هەســت و ســۆز و 

ئەندێشــە(.
ــە  ــا )ك ــەرتاپاگیری فەڕەنس - دوای شۆڕشــی س
لــە ســاڵی ١٧٨٩ز( بەرپــا بــووە، كۆمەڵــگا بەســەر 

ســێ چینــی جیــاوازدا دابــەش بــووە:
دژی  )محافــەزەكاران(  كۆنەپارێــزان  چینــی   -
هەموو گۆڕان و بەرەوپێشــچوونێك بوون، كۆشــاون 
ــەروا  ــووە، ه ــۆن ب ــۆی چ ــە خ ڕەوش و بارودۆخەك
بمێنێتــەوە، پارێــزگاری لــێ بكــەن، ئــەو چینــە 
ســەرگەرمی سیاســەت و پلەوپایــە و بەڕێوەبردنــی 
كاروبــاری كۆمەڵــگا و دەوڵــەت بووە، لــە كولتووردا 

ــڕاوە. ــۆی نەگی ــی ئەوت ڕۆڵ
كــە  ناوەڕاســت  چینــی  ئازادیخوازانــی   -
شۆڕشــیان بەرپــا كــردووە و پشــتگیری گۆڕانــی 
پێشــكەوتنخوازنەیان كردووە و الیەنگیری شۆڕشــی 
ســنعات و گەشــەكردنی ســەرمایەداری بــوون و لــە 
كولتــووردا )ئــەدەب، هونــەر، فەلســەفە...( ڕۆڵــی 
بەرچاویــان هەبــووە. بــە شــێوازی ئــەو ســەردەمە 
ــتاندا  ــە پەرس ــز و كۆن ــژ كۆنەپارێ ــدی بەگ ــە تون ب

چوونەتــەوە.
- چینــی كرێــكاران )پرۆلیتێــر( ئەمانــە هــەر 

خەریكــی ناڕەزایــی دەربڕیــن بــوون.
لــەو كەشــوهەوایەدا، ئایدیۆلۆجــی ئــەو چینــە 
جیاوازانــە بــە گشــتی كاریــان لــە كولتــوور كــردووە 

و فەلســەفە و سیاســەت و ئەدەب و هونەر پشــكی 
شــێریان بەركەوتــووە.

ــەری  ــەردەمەدا س ــەو س ــی ل ــازی ڕۆمانتیك - ڕێب
دەســتبەكار  و  ســەندووە  پــەرەی  و  هەڵــداوە 
بــووە، بــە پێچەوانــەی بزووتنــەوەی ڕۆشــنگەری 
)الیەنگیــری ئاراســتەی ژیــر و ژیرەكــی( بــووە 
ڕۆمانتیكییــەكان شۆڕشــێكی گەورەیــان لــە جیهانــی 
ئــەدەب بــە گشــت جۆرەكانییــەوە و لــە كایــەی 

هونــەردا بەرپــا كــردووە.
بــەالی ڕێبــازی ڕۆمانتیكــی پشــت بەســتن بەژیــر 
لــە كاروبــاری سیاســی و زانســت و ئەدەبــی و 
هونەریــدا بووەتــە مایــەی پشــتگوێ خســتنی چەنــد 
الیەنــی هێــز و توانایــی مــرۆڤ هــەر لــە هەســت و 
ــەی  ــەو ڕۆڵ ــە ئ ــە! بۆی ــوو ئەندێش ــۆزەوە تاوەك س
ــەوە داویەتــی  ــری ســپاردبوو، ئ ــە ژی ڕۆشــنگەری ب
بــە فەلســەفەی هونــەر و جوانــی بــە ڕەهەنــدە 
ــەم  ــەی یەك ــە پل ــەر ب ــەوە. هون هەمەڕەنگییەكانیی
دێــت، ئەوجــا بابەتــی تــری ئەدەبــی پەخشــان، 
ــەدوای  ــانۆ ب ــرۆك و ش ــان و چی ــت و ڕۆم هەڵبەس
دادێــن. ئــەو بابەتانــە، بــەالی ئــەو ڕێبــازەوە، ئــەو 
هێــزە لــە بــن نەهاتــووەن، دەكــرێ مــرۆڤ بــۆ 
گەیشــتنە هیــوا و ئاواتــی پەنایــان بــۆ بــەرێ! لــە 
هەندێــك شــاكار و بەرهەمــی هونــەر و جوانیــدا 
وا دێتــە بەرچــاو كــە ڕۆمانتیكییــەكان هونــەر و 
ــە بەرانبــەر جیهانــی  ــەر و جوانیــان ل جیهانــی هون
دانابــێ!  دەوروبــەردا  ڕاســتەقینەی  هەڵكەوتــی 
دانانــی ئــەو دوو جیهانــە بەرانبــەر یەكتــری و لەنێــو 
دووتــای یــەك تــەرازوودا، دوو ئەركــی خســتووەتە 

ــازە: ــەو ڕێب ــی ئ ســەر شــانی الیەنگیران
یــەك: هــەوڵ دراوە بەهــۆی كاری هونەرییــەوە 
ــۆی  ــێ خ ــۆ بڕەخس ــی ب ــێ و دەرفەت ــرۆڤ بتوان م
واتــە  بگونجێنــێ!  دەوروبــەردا  جیهانــی  لەگــەڵ 
ــان بكــرێ وەك پارچــە هۆنراوەیەكــی  ــە جیه )وا ل



90 ژ )٢٩٠/٢٨٩( ٥/ ١١ - ١٢/ ٢٠٢١

دڵڕفێــن بێتــە بەرچــاو()٤(.
دوو: بــە چــاوی هونەرمەنــد و هونــەر ســەرنج 
ناهونەرییــەكان  الیەنــە  لــە  ڕەخنــە  و  بدرێــت 
بگیــرێ، بابەتێكــی هونــەری بریــكار لەجیاتــی خــود 
)خــۆ( پێشــكەش بكرێــت، ئەمــەش نیشــانەی بــڕوا 
هێنانــی بــێ قەیــد و مەرجــە بەهونــەر و ئــەو ڕۆڵــە 
ئەفســووناوییەی هیــچ پابەنــدی كات و جێــگا نییــە 
و نازانــێ ســنوور چییــە، بگــرە ســنووری بــۆ نییــە.
هەڵبەســتێكی  پارچــە  بــە  جیهــان  كردنــی   -
بنەمایەكــی  هیــچ  بــە  لێدانێكــە  الف  دڵڕفێــن، 
ــەوە، ســنوور  ــك پشــت ڕاســت ناكرێت ــر و لۆجی ژی
بەزاندنێكــی ئاشــكرای گشــت ئــاوات و ئامانجێكــی 
مرۆڤــی ئاســاییە، ئەمــە لــە قســەی شــایەرێك 
باڵــداری  ئەســپی  ســواری  كــە  نییــە  بــەوالوە 
ــە  ــە ب ــك دەدوێ ك ــە زمانێ ــت و ب ــە دەبێ ئەندێش

نامۆیــە. ڕاســتەقینە  ژیانــی هەڵكەوتــی 
بــڕوا بــوون بــە هونــەر و ڕۆڵــی كاریگــەری هونــەر 
ــتنە  ــك بــۆ گەیش ــراز و بابەتێ ــی وەك ئام و جوان
مەبەســت و ئامانجێكــی دیــار و ســنووردار لــە كات 
و جێــگا و ســەردەمی دیاركــراودا لــە چوارچێــوەی 
توانایــی و دەســت ڕۆیشــتوویی جیهانــی هــزر- بیری 
ــە،  ــە جێــگای خۆیدای ــدا شــتێكی پەســند و ل مرۆڤ
بــەاڵم ئــەو پــێ لــێ هەڵگرتنــە و ئــەو جــۆرە 
ســنوور بەزاندنــە، ڕاكردنــە لــە ڕاســتی و پەنابردنــە 
بــۆ ئامانــج و جیهاندیدێــك، دەكــرێ هــەر تەنیــا لــە 
مێشــكی مرۆڤــی ســەر بــە ڕێبــازی ڕۆمانتیكــی و لــە 
شــاكارە هونەرییەكانــدا بوونــی هەبــێ، ئــەو جــۆرە 
بوونــە گریمانەكــراوە، كۆرپــەی بــێ ئومێــدی ئــاوات 

و حــەز و ئــارەزووە!
- لــە كاری هونــەر و جوانیــدا هەندێــك جــار 
شــێواز و ڕوخســاری كار و بەرهەمەكــە پتــر لــە 
ناوەڕۆكەكــەی ڕۆڵ دەگیــڕێ و ســەرنج ڕادەكێشــێ. 
پەڕەمووچــە  بــە  هونەرمەنــد  نموونــە  بــۆ 

ڕەنگینەكــەی ڕەنگــی وێنــەی مرۆڤێكــی ناحــەز، 
ناشــیرینی  زیندەوەرێكــی  و  ئــاژەڵ  هــی  یــان 
وێنانــە  ئــەم  ئەگەرچــی  دەكێشــێ،  زەبەلــالح 
پەســند  بگــرە  ناجوانــن،  و  ناحــەز  لەخۆیانــدا 
نیــن، بــەاڵم بەهــرە و توانایــی و دەســت ڕەنگینــی 
هونەرمەندەكــە لەگــەڵ ئــەو توانایــی داهێنانــەی لــە 
كێشــانی وێنــەی تابلۆیەكــەدا هەیەتــی، تابلۆیەكــی 
ــە هەســتی  ــژێ وا ل ــگ دەڕی ــن ڕەن ڕەنگینــی دڵڕفێ
بینــەر دەكات بەبــێ گوێدانــە ناوەرۆكەكــە، تابلۆكــە 

پەســند بــكات.
لــەو كارە هونەرییــەدا ڕوخســار  - دوور نییــە 
جــوان و بابەتــی نــاوەرۆك ناحــەز ئەنجامــی ئەوتــۆ 
بكەونــەوە هانــی بینــەر بــدەن جــۆرە گۆڕانێــك 
لــە كــردار و بیركردنەوەیــان بكــەن، بــەاڵم دانانــی 
هونــەر و جوانــی و لقوپۆپەكانــی بــە سەرپشــك 
ــەو  ــپاردنی ئ ــێ س ــردا پ ــگای ژی ــە جێ ــراز ل و ئام
ئەركانــەی كــە بــە تایبەتــی كەوتوونەتــە ئەســتۆی 
ژیــر، ئەنجامــی چــاوەڕێ نەكــراوی لــێ دەكەونــەوە. 
پشــتگوێ خســتنی ژیــر لــە ڕۆمانتیكیــدا و بــە 
گرنگانــەی  دەســكەوتە  ئــەو  نەزانینــی  هەنــد 
بەهۆیــەوە بــەدی هاتــوون و پەنابــردن بــۆ هونــەر و 
دەســت گرتــن بــە دامانییــەوە، ڕاكردنێكــی ئاشــكرا 
و بەشــەرمانەیە لــە ڕاســتی و ڕاســتەقینە، ئایــا 
ــورس و  ــارە ق ــەو ب ــر ئ ــە ژێ ــێ بچێت ــەر دەتوان هون
گرانــەوە كــە ڕۆمانتیــك خســتوویەتییە ئەســتۆی؟! 
ــە  ــەو ئامرازان ــڕای ئ ــە تێك ــارە( ب ــە )ب ــەم ئەرك ئ

ــاون!. ــی دایهێن ــە مرۆڤایەت ــرێ ك ــێ، هەڵناگ نەب
دەســكەوتی  ڕۆمانتیكــی  ڕێبــازی  ڕاســتە   -٥
بەرچــاوی بەدەســت هێنــاوە و هەنــگاوی دلێرانــەی 
ناحەزانــی  و  گــژ كۆنەپارێــز  بــە  و  هەڵگرتــووە 
ــەوە،  ــی دیكەش ــەوە، لەالیەك ــكەوتندا چوونەت پێش
بــە ســایەی كۆششــی ڕۆمانتیكییــەكان فەلســەفەی 
ســەربەخۆ  بابەتێكــی  وەك  جوانــی  و  هونــەر 
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بەرهەمەكانــی  بــە  بەرانبــەر  و  داوە  خەتوخاڵــی 
ــەو  ــوور لەســەرپێی خــۆی وەســتاوە. ئ ــری كولت ت
بــەاڵم  ڕێزلێنانــە،  جێــگای  ڕاســتە  دیاردەیــە، 
ئەنجامێــك نەبــووە لــە بەالوەنانــی ژیــر كەوتبێتــەوە 
و بەهۆ و بە ســایەی پەنابردنە بەر هەســت و ســۆز 
و چــاوی دڵ و زمانــی ناخــی دەروون و ســواربوونی 
ــوو  ــەوە، بەڵك ــداری ئەندێشــە كەوتبێت ئەســپی باڵ
ڕۆڵــی  ســەرنجڕاكێش  دیاردەیەكــی  وەك  ئەمــە 
ســەرەكی ژیــر پشــت ڕاســت و ســاغ دەكاتــەوە، بــە 
تایبەتــی و بەپێــی بنەمــا لۆجیكییەكانی فەلســەفە، 
ئــەو هەمەڕەنگــی و یــەك ڕەنگی و بــە پیتوپێزییەی 
ــدا  ــش لەوێ ــرێ، هونەری ــەدی دەك ــووردا ب ــە كولت ل
ــتی  ــوازی و سروش ــە داخ ــە ل ــتێكە، هەڵكەوتێك ش

ــن. ــدا دەب ــەوە)٥( و پەی ــەوە دەكەون ــر خۆی ژی
بــە  ئەســتوور  پشــت  ڕۆمانتیــك،  ڕێبــازی   -
ــی  ــەفە، بزووتنەوەیەك ــك و فەلس ــی لۆجی بنەماكان
ئەدەبــی هونەرییــە ڕكابــەری سەرســەختی ڕێبــازی 
ژیــر و ژیرەكییــە، وەك ئاییــن جیهانــی هەڵكەوتــی 
دەگەڕێتــەوە  دەخــات،  لەبەرچــاو  ڕاســتەقینە 
ــە  ــاناوییەی ب ــە ئەفس ــەو جیهان ــت و ئ ــۆ سروش ب
و  ئەدیــب  خامــەی  و  هونەرمەنــد  پەڕەمووچــی 
ــە خشــتە  شــایەر ڕەنگــی ڕێــژراوە. مــرۆڤ بــەوە ل
ــی  ــڕەو و بنەماكان ــی و پەی ــە ڕێنمای ــات، گوای دەب
داینــاوە ئــەو ڕاز و نیــازەی مــرۆڤ بــەدی دەهێنــن 

ــون. ــوە دی ــی پێ ــی خەون ــی ژیان ــە درێژای ــە ب ك
ــە  ــدی ل ــنگەری دوو جیهاندی ــك و ڕۆش - ڕۆمانتی
یەكتــری جیــاواز دەدەنــە دەســت كــە لــە دوو 
تابلــۆی هونەرمەنــدێ دەچــن، بــە پەڕەمووچــی 
ڕێــژراون.  ڕەنــگ  هونەرمەنــد  و  فەیلەســووف 
ــاوازی  ــری جی ــە یەكت ــەی ل ــان دوو كۆرپ هەردووكی
)١٧٨٩ز(: فەڕەنســان  ســەرتاپاگیری  شۆڕشــی 
- كۆرپەیەكــی لــە بــار و ژیــر و پەرەپێــدەر و 

بنیادنــەر.

- كۆرپەیەكی الساری یاخیبوو.
ــە شــانۆ  ــەكان ل ــدا ڕۆمانتیكیی ــەی ئەدەب ــە كای ل
و هەڵبەســتدا بــە بڕشــت بــوون و .. شــاكاری 
پێشــكەش  ڕێزلێنانیــان  شایســتەی  ئەدەبــی 
كــردووە، لەالیەنــی هونــەر و جوانــی )ئیســتێتیك(
دا پێكــەوە گونجانــی فــۆرم و نــاوەرۆك بەالیانــەوە 

ــوو. ــەری ب ــی هون ــەری بابەت ــی گەوه خاڵ
فرەدریــك  ئەڵەمــان  ئەدیــب و هزرمەنــدی   -٦
و  دیــار  ڕابەرێكــی  بــە  )١٨٤٤-١٩٠٠ز(  نیتشــە 
بەرچــاوی ڕێبــازی ڕۆمانتیكــی هەژمــار دەكــرێ.
هونەرمەنــد و پزیشــكی بەرانبــەر بــە یەكتــری 
یــەك  دووتــای  نێــو  خســتوونیەتە  و  دانــاون 

تــەرازووەوە)٦(.
لــە  گرتــن  ئــارام  و  سروشــت  بــۆ  گەڕانــەوە 
ــە  ــت كردن ــەدا، پش ــە میهرەبان ــەو دایك ــزی ئ ئامێ
شــار و جەنجــاڵ و ســەرقاڵییەكەی لێكچواندنــی 
شارســتانی و كولتــوور و زانســت بــە )هەنگوینێــك 
كــە لــە شــانە پــڕ بووەكانــەوە دەڕژێ و چاوەڕێــی 
دەســتێكە لــە شــانەكان دەری بهێنــێ و لــە كۆڵــی 
بكاتــەوە()٧( خەمــی ســەرەكی ئــەو هزرمەنــدە 

ــووە. ب
ــەری  ــی ڕۆڵــی هون نیتشــە پێــی لەســەر گرینگ
وێنەكێشــان )تابلــۆ، هەڵكۆڵیــن( و هونەری موزیك 
ــە  ــۆ ب ــان ئەپۆل ــی یۆن ــدی كۆن ــرێ. خواوەن دادەگ
ســەرچاوەی جــۆری یەكــەم و خواوەنــد دێونیســوس 
بــە ســەرچاوەی جــۆری دووەم دادەنــێ)٨(. گوایــە 
دوو خواوەنــدە،  ئــەم  نێــوان  ڕكابــەری  بەهــۆی 
هونــەری تراجیــدی پەیدابــووە کــە ئــەو بــە هونــەری 

ــردووە. ــاوی ب ــی - دیونیسوســی ن ئەپۆلۆن
ــی  ــەر )دەركەوتن ــە ئەگ ــتەی نیتش ــەو هەڵوێس ئ
ســەر(  بخرێتــە  سوپەرمانیشــی  بــااڵ،  مرۆڤــی 
تاڕادەیــەك نامــۆ دێتــە بەرچــاو کــە لــە چەنــد 
هــۆكار كەوتووەتــەوە: هەندێكیــان پێوەندییــان بــە 
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جــۆری پــەروەردە كردنەكــەی و كەســێتی خۆیــەوە 
ژیــاوە  تێیــدا  ســەردەمەی  و  دەوروبــەر  ئــەو  و 
هەیــە. ئەوانــی تــر دەركەوتــەی هــۆكار و ڕەوشــی 
ــەم  ــەو یەك ــن. ئ ــووری و ئایینی ــی و ئاب كۆمەاڵیەت
كــەس و تاكەكــەس و دواكــەس نەبــووە بــڕوای 
ــیحی  ــاوەڕی مەس ــی ب ــت و ئایدیۆلۆج ــە دابونەری ب
نەمابــێ، الوازبوونــی نەزمــی دەرەبەگــی- فیوداڵی و 
ســەرهەڵدانی نەزمی ســەرمایەداری و پەرەســەندنی 
ســنعات و پیشەســازی و دابــەش بوونــی كۆمەڵــگا 
ــری،  ــەری یەكت ــاواز و ڕكاب ــژی جی ــن و توێ ــۆ چی ب
ــان  ــك كاری ــە جۆرێ ــار ب ــی الدێ و ش ــی ژیان گۆڕان
لــەو هزرمەنــدە هەســت و دڵناســکە کــردووە، تەنیــا 
هــەر الیەنــی تێکــدەر و نالەبــاری پرۆســەی گۆڕانــی 
ــەی  ــەو ڕۆڵ ــكات)٩(. ئ ــەدی ب ســەردەمی خــۆی ب
ئــەو بــە هونــەر و موزیكــی بەخشــیوە و ئــەو ڕۆڵــە 
گرینگــەی لــە ژیــری زەوت كــردووە، بــە هیــچ 
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