ڕێباز و ئەنجام

ئیستێتیك

فەلسەفەی جوانی و هونەر

د .حەمید عەزیز
(زانكۆی سەاڵحەددین  -كۆلێژی ئاداب)

 - 1هونــەر كــە بەشــێكی ســەرەكی ئیســتێتیكە
(فەلســەفەی جوانــی و هونــەر) و ئەمیــش لقێكــە
لــە فەلســەفە ،بەشــێكە لــە هۆشــیاری كۆمەاڵیەتــی
و پلــەو پایــەی شــیاوی خــۆی لــە چوارچێــوەی
كولتــوور و شارســتانی مرۆڤــدا هەیــە ،بۆیــە ســەیر
نەبــووە كــە شــان بــە شــانی زانســت و ئاییــن بــە
ڕەهەنــدی ســێیەمی تێگەیشــتنی نهێنییەكانــی
مــرۆڤ دانرابــێ ،هونــەر بــە شــێوەیەك لــە
شــێوەكان پێوەنــدی بــە تــاك و كۆمەڵگــەوە
هەیــە و وەك فەلســەفە و زانســت الیەنــی زانیــن
(ئپســتمی) بەرجەســتە دەكات ،بــە تایبەتــی كــە
لــە بەرهەمەكانیــدا جــۆرە ئەزموونێــك (خیبــرە)
دەردەبــڕێ ،ئــەو ئەزمــوون و شــارەزاییەی كــە نــە
فەلســەفە و نــە زانســت ناتوانــن بچنــە ژێــر باریەوە.
ئەزمــوون و شــارەزایی (خیبــرە) ئەوەیــە كــە
پوختــە و گەوهــەری هەڵكەوتــی لــە ئارادابــوو و
ڕاســتەقینە دەردەبــڕێ و لــە كۆیەكــی یــەك ڕەنگیدا
گشــت دیــاردەكان لــەودا یــەك دەگرنــەوە(.)1
ئەزمــوون و شــارەزایی چاالكیــی هونــەری جۆرێكــی
تایبەتییــە و خەســڵەتی خــۆی هەیــە كــە پــڕ بــە
پێســتی بەرهەمــە هونەرییەكەیــەو لــە فەلســەفە و
زانســت جیــای دەكاتــەوە ،لــە هونــەردا ئەزمــوون
هــی تاكــی هونەرمەنــدە و پابەنــدی هیــچ پێوەرێكی
لۆجیكــی و تاقیكردنــەوەی زانســتییانە نییــە.
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 لــە فەلســەفەدا ئــەو هەنــگاوە كارامەیــە بــۆهونــەر و جوانــی تۆمــار كــراوە كــە لــە هەڵوێســتی
ئیســتێتیكیدا ناكۆكــی و دوو ڕەنگــی نێــوان بیرۆكــە
(ئایدیــا) و بــوون نەمــاوە و یەكالیــی كراوەتــەوە،
لەالیەكــی دیكــەوە ناكــرێ قســە لــە بوونــی
ســەربەخۆیی جوانــی لەخۆیــدا بكرێــت! جوانــی
و شــتە جوانەكــە لــە یەكتــری جیــا ناكرێنــەوە و
ئەمەیــە مەبەســتی فەلســەفە دەربــارەی ئیســتێتیك
كــە گوتــراوە :جوانــی وەك تــاك كــە لــە بوونــی
تاكەكانــدا بەرجەســتە بــووە و هەبــووە و ناكــرێ
باســی بوونــی جوانــی نموونەیــی بــە تەنیــا بكــرێ
بــە واتــای نموونــەی بــەرزی ئەفالتــوون! دەشــێ
مــرۆڤ قســە لــە بیرۆكــەی جــوان و ناجــوان بــكات،
بــەاڵم ئەمــە كاتێــك دەشــێ كــە لــە جۆرێكــی
بوونــی هەســتەكی پــەی پــێ بــراودا بەدەربكــەوێ و
بەرجەســتە ببــێ.
 ئەگــەر بــۆ مەبەســتی توێژینــەوەی تیورییانــەباســی خەســڵەتی چێــژ و قێــز بكرێــت و بــە بابەتی
كاری هونــەر و جوانییــەوە بەنــد بكرێــن ،یەكســەر
چەمــك و چاالكــی هەســت (شــعوری عەرەبــی و
-Gefuhlی ئەڵمانــی) بەبیردادێــن :ئەگــەر شــاكارە
هونەرییەكــە بــە بابەتــە جــۆر بەجۆرەكانییــەوە
ببێتــە مایــەی ورووژاندنــی چێــژ ،یــان قێــز ،ئــەم
دووانــە ناكــرێ وەك بابەتــی ســەربەخۆ ســەرنج
بدرێــن و بوونــی تایبەتــی خۆیــان هەبــێ ،چونكــە
لــەو كارە جیاناكرێنــەوە كــە بووەتــە مایــەی
دەركەوتنیــان و ورووژانیــان لــە ناخــی دەروونــی
ئــەو كەســە ،یــان ئــەو خۆیــە بــە جۆرێــك لــە
جۆرەكانــی پێوەنــدی بــە شــاكارەكەوە كــردووە.
بوونــی ڕیالیســتیان نییــە و شــتیش نیــن(.)2
دەكــرێ چێــژ بــە ئــارێ هەڵبســەنگێنرێ و قێــز،
یــان (بێــز) وشــە و چەمكــی پەســند نەبــوو (بــەد)
ی بخرێتــە پارســەنگەوە ،بــەاڵم ئەگــەر لەچوارچێوە
گشــتییە هەمەكییەكــەدا ســەرنج بدرێــت ،دەكــرێ
ئــەو خەســڵەتەی كاڵ ببێتــەوە و وا لێــك بدرێتــەوە

و كــە قێــز بریتــی بــێ لــە كەموكــووڕی و ونبوونــی
چێــژ ،خــۆ ئەگــەر ،چێــژ لــە خۆیــدا پەســەند و
چاكــەكاری بێــت ،دەكــرێ بــە زنجیرێكــی ئاڵقــە
توندوتــۆڵ بــە یەكــەوە بەســتراو دابنــرێ كــە دوا
ئەڵقەكــەی لــە ناوەنــدی چێــژەوە دوور دەكەوێتــەوە
و لێــرەوە قێــز و بێــز دەســت پــێ دەكات ،ئەگــەر
هــەردوو ڕەوشــی دەروونیــی قێــز و چێــژ وابێنــە
بەرچــاو كــە دژ بەیەكتریــن و دوو جەمســەری
لەیەكتــری جیــاوازن ،ئــەوە لــە ڕەهەندێكــی دیكــەدا
بەیەكــەوە بەنــدن (بــەاڵم بــە جۆرێكــی تایبەتــی)
لــە كــوێ چێــژ كۆتایــی بێــت لــەوێ قێــز و بێــز
دەســت پــێ دەكات .ئەگــەر ســاردی بەپێــی فیزیــك
جۆرێــك بــێ لــە گەرمــی ،ئــەوە لــە فەلســەفەی
هونەریشــدا قێــز جۆرێكــە لــە نــارێ كردنــی چێــژ.
 - 2ڕاســتە هونــەر وەك زانســت مێژووەكــەی
بەشــێك نییــە لەخۆی ،بەاڵم ســەرنجدان لــە قۆناغە
جیاوازەكانــی هونــەر و جوانــی (ئیســتێتیك) دەری
دەخــات كــە هەڵوێســت بەرانبــەر بــە هونــەر ســێ
ڕەهەنــدی بەرجەســتە كــردووە:
 هەڵوێســتێك بــە جۆرێــك ســەرنجی هونــەریداوە كــە لەگــەڵ بنەمــا و ڕێنمــا و پێــوەری
پــەروەردە و ئــاكار و زانســتدا ناگونجــێ ،ئەگــەر
داوای دوورخســتنەوەی یەكجارەكــی نەكردبــێ
بەپێــی مەرجــی دەستنیشــانكراوی ڕێــگای پــێ
دراوە ،هــەر لــە ئەفالتوونــەوە تــا هیــگڵ و ڕێبــازی
ئەزموونــی لۆجیكــی ســەردەم.
 هەڵوێســتی دووەم هونــەری بــە بابەتێكــیئاســایی ژیــان و كولتــوور و شارســتانی دانــاوە و
ڕۆڵــی دیاریكــراوی لــە چوارچێــوەی ڕەوتــی ژیــان
و پەرەســەندندا پــێ ســپاردووە و شــان بــە شــانی
لقەكانــی دیكــەی كولتــوور (زانیــن ،ئایین ،زانســت)
فەلســەفە ســەرنجی داوە و هەڵــی ســەنگاندووە.
هــەر لــە ئەرســتۆوە تــا دەگاتــە باومگارتــن و كانــت
و كرۆچــێ.
 -هەڵوێســتی ســێیەم كۆشــاوە ،تاڕادەیەكیــش
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لــەو كۆششــەدا ســەركەوتنی بەدەســت هێنــاوە كــە
هونــەر بــكات بــە پاشــكۆی ئــەم لقانــە :فەلســەفە،
ئاییــن ،سیاســەت ،كۆمەاڵیەتــی ،ئەمــەش لــە
هەرســێك قۆناغــی فەلســەفەی جوولەكــە و
مەســیحی و ئیســامیی ســەدەكانی ناوەڕاســتدا
بەدەركەوتــووە تــا دەگاتــە ڕێبــازی سیاســیی
ڕیالیزمــی سۆسیالیســتی.
ئەگــەر بــە وردی ســەرنجی هەرســێك هەڵوێســت
بدرێــت و ڕەهەنــدە مێژووییەكــەی هەریەكەیــان
لەبەرچــاو بگیــرێ تا ڕادەیــەك ئەو ڕەخنەیەی لێیان
دەگیــرێ ،كاڵ دەبێتــەوە ،ئەفالتــوون بــە بیانــووی
پــەروەردەی نەوەیــەك كــە خــۆی ویســتوویەتی،
فەلســەفەی ئایینــی ســەدەكانی ناوەڕاســت بەنــاوی
پەیوەســت بــە بنەمــا و پێوەرەكانــی ئــاكار و
جێگیركردنــی بەهــا و بایەخــی ئاكارییانــە ســەرنجی
هونــەری داوە ،نابــێ ئــەوەش لــە یــاد بچــێ كــە
ئاییــن خــۆی الفــی دانانــی ڕێوشــوێنی ئاكارییانــەی
لــە ژیــان و كــرداری مرۆڤــی ســەر زەویــدا لــێ داوە.
 - 3ئــەو ئەنجامــەی لــەو ســێ هەڵوێســتە
كەوتووەتــەوە ،لــەوەوە ســەرئاو كەوتــووە ،هونــەر
و كاری هونــەری و جوانــی بــە چــی دادەنــرێ و
چ پێوەندییەكیــان بــە زانیــن و زانســت و ئاییــن
و سیاســەتەوە هەیــە؟! ئایــا هونــەر جۆرێكــە لــە
گەمــەی داهێنــان ،الســایی كردنەوەیــە ،یــان كار و
دەربڕینــە؟!
زانیــن خــۆی پرۆســەیەكی هزرییــە ،پشــت بــە
فــام و ژیــر دەبەســتێ و كاریــش ،مەبەســت لــە
چاالكییەكــی پێویســت و سوودبەخشــە ،بــەاڵم
گەمــەی داهێنــان ڕاســتە چاالكییــە ،بــەاڵم پێناچــێ
مەبەســت و ئامانجێكــی دیاریكــراو و نەخشــە ڕەنــگ
بۆڕێــژراوی بــۆ كرابــێ!
ڕاستە چاالكی ،مرۆڤ دەكرێ بە دوو بەشەوە:
 تیوری كردەوەوەك ئاشــكرایە ،بەپێــی پرۆســەی تیــوری زانیــن

(ئپســتمۆلۆجی) ،زانیــن لەپێــش كــردەوەوە دێــت،
بــەاڵم چ زانینێــك؟!
 زانینی ئاسایی ،یان: زانینــی لۆجیكــی و زانســتییانە؟! ئــەو جــۆرەزانینــە كــە لێــرەدا مەبەســتە پەنــا دەباتــە بــەر ژیــر
و بابەتــی گشــتی و هەمەكــی دەكات بە كەرەســتەی
توێژینــەوە چەنــدان بیروبۆچوونــی پشــت ئەســتوور
بــە فــام (تێگەیشــتن) و ژیــر دادەهێنــێ.
بــەاڵم زانینێــك كــە پەیوەســت بــێ بــە هونــەر
پشــت بــە جــۆرە بــۆ هاتــن و ســرووش (ئیلهــام)
ێــك دەبەســتێ و خەســڵەتی تاكــی هەیــە ،دەربــڕی
هەســت و ســۆز و ناخــی مرۆڤــی داهێنــەر و
بەرهەمهێنەرەكەیــە ،ئیتــر ئــەو كەســە هونەرمەنــد،
تابلۆكێــش ،پەیكەرتاش ،شــایەر ،یــان ئەدیب بێت.
لێــرەدا خەســڵەتی جوانــی ،ناجوانــی ،چێــژ  -قێــز،
ســوودبەخش داهێنانــی وێنــە كە دەربڕە و بەشــێكە
لــە فەلســەفەی هونــەر و جوانــی (ئیســتێتیك)
دەدرێتــە پــاڵ ئــەو كارە هونــەری و ئەدەبییــە.
زمانــی دەربڕیــن لــە هونــەردا وێنەیــە! ئەگــەر لــە
زانســتدا بــە شــێوازە جۆراوجۆرەكانییــەوە بڕیــار
(حوكمــدان) دەربــارەی بابەتــی گشــتی و واتابــێ،
ئــەوە لــە هونــەردا ئــەو بڕیــارە دەبــێ بــە دەربڕین و
بەرجەســتەكردنی واتــا ،بــە شــێوازە تایبەتییەكــەی
و خەســڵەتی تاكــی دەبــێ ،ئەمــەش الیــەك لــە
بەهــای كارە هونەرییەكــە دەكاتــەوە ،بــەاڵم پشــت
ئەســتوورە بــە هەســت و ســۆز و (شــعوورەوە)،
كەچــی لــە چاالكیــی زانســت و فەلســەفەدا پشــت
بــە كــرداری خــوازراوی پێشــییانەی هۆشــیار
دەبەســتێ و دەرفــەت بــە هیــچ جــۆرە هەســتێكی
ناخــی دەروون و ســۆز نــادرێ ،تەنانــەت لــە زمانــی
بەكارهێنــراودا ســیمبۆل و ئامــاژەی ژیرەكــی ڕۆڵــی
ســەرەكی دەگێــڕن و دەربڕینــی هەســتەكی كاڵ
دەبێتــەوە و جێــگای الســایی كردنــەوە و داهێنانــی
تاكیانــەی هونــەری و دەربڕینــی هارمۆنــی و چەنــد
ڕەنگــی نابێتــەوە .بابەتــی ڕێتێچــوون و دڵنیایــی
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زانســتی و لۆجیكــی هیــچ شــانس و دەرفەتیــان
لــە كاری هونــەری و ئەدەبــی و جوانیــدا ناكــەوێ.
لــە هونــەردا لەجیاتــی دەرخســتن و پــەردە الدان
لەســەر ڕاســتی و هەڵكــەوت (فاكــت) جێــگا بــۆ
دەربڕیــن و پــەردە الدان لەســەر وێنــە و ڕوخســار و
شــێوازی دەربڕیــن چــۆڵ دەكات ،تەنانــەت ئەگــەر
ســرووش و بــۆ هاتــن لــە كاری هونــەری و جوانیــدا
بــە هەنــد دانەنرێــن ،ئــەوە توانایــی هەڵبژاردنــی
بابەت و ڕەنگڕشــتن و دەربڕین و توانایی گشــتاندن
و هەمەكــی كــردن بــۆ هونەرمەنــد و خامــە بەبڕشــت
و بەپێــز و ڕەنگینەكــەی تۆمــار دەكرێــت.
هونەرمەنــد ،هــەر لــە ســەرەتاوە بابەتــی كارو
چاالكییەكــەی جیــا دەكاتــەوە بــۆ ئــەوەی دواتــر
چــۆن كاری لەســەر بــكات و ڕەهەنــدی كات و جێگا
نەبــن بە كۆســپ لەبەردەم مەبەســتی داهێنانەكەیدا
و لــە پرۆســەی گــۆڕان بەپێــی تێپەڕبوونــی كات
و قۆنــاغ و گوێزرانــەوە لــە جێــگاوە بــۆ شــوێنی
تــر بەســەر كارە هونەرییەكــەدا پەكــی بكــەوێ و
خەســڵەتی هەمیشــە زینــدوو و نەمریــی پــێ ببــڕێ!
 بەهیــچ جۆرێــك ناكــرێ الری لــەوەدا هەبــێكــە بنەمــای كاری هونــەری لــە الســاییكردنەوەی
سروشــت بــەوالوە نییــە ،ئەگــەر الیەنــی ئایینــی-
الهووتــی لــە هەڵســەنگاندندا بــەالوە بنــرێ كــە پــێ
لەســەر ئــەوە دادەگــرێ كــە سروشــت داهێنــراوی
ڕەببــە و دەبــێ بەوپــەڕی ڕێــزەوە هەڵبســەنگێنرێ،
مرۆڤیــش لــەدوای سروشــتەوە دێــت ،كەوابــوو كارو
داهێنانەكەشــی هــەر پلــەی یەكەمــی بەرناكــەوێ،
لــەو ڕەوشــەدا جوانیــی كاری هونــەری تەنیــا
دەركەوتــی بەرچــاوی شــت بەرجەســتە نــاكات،
بەڵكــوو فۆرمەكــەی( )3دەردەبــڕێ ،تەنانــەت لــە
ســەدەكانی ناوەڕاســتدا وا بــاو بــووە كــە ڕووناكــی
كاتێــك ئــەو خەســڵەتەی دەبــێ كــە بــەر شــتێك
بكــەوێ و ڕووناكــی بكاتــەوە! .ئەو هەنــگاوە ئەوەی
لــێ دەكەوێتــەوە كــە ئــەو پرســیارە بكــرێ :ئەگــەر
ئیســتێتیك لەنێــوان تیــوری زانینــی فەلســەفە و

تیــوری ڕەفتــاری دەروونزانیــدا گیــر بخــوات ،ئازادی
هونــەر و هونەرمەنــد دەچێتــە چ خانەیەكــەوە ،ئایــا
هونــەر ڕۆڵــی پەروەردەیــی دەمێنــێ ،یــان نــا؟!
 - 4لە كاری سەركەوتووی هونەریدا الساییكردنەوە،
داهێنــان و دەربڕیــن لــە ئــازادی و بلیمەتــی و
دەســتڕەنگینی هونەرمەنــد جیــا ناكرێنــەوە ،بگــرە
پێكــەوە تــەواوكاری یەكتریــن .بلیمەتیــی هونەرمەنــد
لــەوەدا دەردەكــەوێ تــا چەنــد دەتوانــێ و توانیویەتــی
جوانــی بەهــۆی نموونەیەكــی كاری هونــەری دابهێنــێ
و بەرجەســتە بــكات .كاری هونــەری لەخۆیــدا
جێبەجێكردنــی بەرهەســتی نموونــەی بیرۆكــەی
ژیــرە .لــە چوارچێــوەی ڕێبــازە هونەرییەكانــی نــوێ
و ســەردەمدا ،ئەوەنــدەی پێوەنــدی بــە ئیســتێتیك
و هەڵســەنگاندنی بەهاكانــی كاری هونــەرەوە هەیــە،
چەنــد ئاراســتەیەك چــاالك و كاران .هــەردوو ڕێبــازی
ئیگزیســتێنتیالیزم بــە هــەردوو ئاراســتەی بــە بــاوەڕ
و بــێ بــاوەڕەوە لەگــەڵ ڕێبــازی ئەزموونیــی لۆجیكــی
لــە چوارچێــوەی فەلســەفەی ســەردەمدا ســەرنج بــۆ
الی خۆیــان ڕادەكێشــن ،چونكــە دوو هەڵوێســتی
ئەوپــەڕی لەیەكتــری جیــاواز دەربــارەی كاری هونــەری
دەردەبــڕن و پاســاوی پشــت ئەســتوور بــە شــیكاری و
توێژینــەوە دەدەنــە دەســت.
ڕێبــازی یەكەمیــان بــوون و ئــازادی مرۆڤــی
تــاك دەكاتــە پێــوەری هەڵســەنگاندن و دووەمیــان
بنەماكانــی لۆجیكــی بیــركاری (مودێــرن) بــە
بنەمــای شــیكردنەوە و بڕیــاردان و ئەنجامگیــری
دادەنــێ:
 لــە ڕێبــازی ئیگزیســتێنتیالیزمدا ،لــە چوارچێــوەیفەلســەفەی ســەردەم لــە ئەوروپــادا هەڵوێســتی
کیرکیــگارد ،کامــوو ،ســارتر ،هایدگــەر بایەخــی
تایبەتــی خۆیــان هەیــە .ئەگــەر چــاو لــە هەندێــك
وردەكاریــی ئــەو هەڵوێســتە بپۆشــرێ ،لــە چوارچێــوە
گشــتییەكەدا وەك تابلۆیەكــی كڵۆمــی هەمەڕەنــگ
دێتــە بەرچــاو .سەرپشــك لــەو هەڵوێســتەدا تاكــی
مــرۆڤ خۆیەتــی .ڕاســتە كامــوو و ســارتر پتــر
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بــەالی ئــەدەب بــە گشــتی و چیــڕۆك و ڕۆمــان بــە
تایبەتیــدا چــوون ،بــەاڵم لــە چوارچێــوەی بابەتەكــەدا
ماونەتــەوە.
 - 5ژیــان لــە خۆیــدا ســەرچاوەیەكی بەپێــزە،
بــەاڵم لــە ژێــر هەژمــوون و ڕكێفــی خواســت و
ئــارەزوودا گیــری خــواردووە و ئــەو ســنوورە
نابەزێنــێ ،ئــەوەی ژیان ئاراســتە دەكات و بەڕێوەی
دەبــات بنەمــای حــەز و ئــارەزوو و چێــژە ،چێژیــش
لــەكاری هونەریــدا لــە ڕەهەنــدە جیاوازیەكانییــەوە
دانابــڕێ! بــەاڵم ناكــرێ چێــژ و حــەز و ئــارەزوو
بەبــێ بنەمــای بابەتــی حــەز و چێــژ و ئــارەزوو وێنــا
بكرێــن و بڕیاریــان لــە بــارەوە بدرێــت!
كیركێگارد (1855 - 1813ز) داهێنەری ڕاستەقینەی
ئــەو ڕێبازەیــە كــە لــە زمانــی عەرەبیــدا وشــەی
(فەلســەفەی وجوودی)یــان بــۆ داتاشــیوە .بەالیــەوە
مــرۆڤ لــە ژیانیــدا بــە ســێ قۆناغــدا تێدەپــەڕێ كــە
ســێ جــۆرە دیــد و ســەرنج و هەڵوێســت دەردەبــڕن:
 هەستەكی (ئیستێتیكی) ،ئاكاری ،ئایینی.ئــەوی لێــرەدا بــەالی ئێمــەوە گرنگــە قۆناغــی
یەكەمــە كــە بــە تێروتەســەلی باســی جوانــی و
چێــژ و قێــزی ژیانــی مرۆڤــی تاكــی كــردووە .لــەو
قۆناغــەدا بایــەخ بــە دوو بابــەت دەدات:
 ژیانــی دون خــوان كــە تەفرەدەرێكی بەناوبانگیئیســپانیا بــووە و گوایــە پێوەنــدی نائاســایی لەگەڵ
پتــر لــە هــەزار ژن كــردووە و هەمیشــە بــەدوای
چێــژ و لــەزەت و گۆڕانــدا گــەڕاوە.
 موزیــك بــە تایبەتــی (مۆتســارتی) بــە نموونــەهێناوەتــەوە( .)4ئەگــەر چێژتــن پشــكی شــێری لــە
ژیانــدا بەربكــەوێ ،ئــاوازی موزیــك لــەو كایەیــەدا
ڕۆڵــی ســەرەكی دەگێــڕێ ،موزیــک هەمــوو هەســت
و ســۆزێک لــە دڵ و ناخــی ناوەکــی مرۆڤــدا
دەورووژێنــێ ،هیــچ شــتێك لــە جیهانــدا ناتوانــێ
ڕكابــەری موزیــك بــێ ،یــان شــان لــە شــانی بــدات،
لــەوەدا كــە غەمبــار دڵ خــۆش دەكات و دڵخــۆش
غەمبــار دەكات ،غــەم دەڕەوێنێتــەوە و هەســت و

ســۆز و (شــعووری) ڕك و كینــە كاڵ دەكاتــەوە،
تەنانــەت لــە دێــر زەمانــەوە كڵێســەی مەســیحی
هەســتی بــەو ڕۆڵــە گرینگــەی موزیــك كــردووە،
بەڵگــەش ئەوەیــە كــە ســیرمۆنی لــە ڕۆژانــی
یەكشــەممەدا لەگــەڵ نوێــژ موزیــك لــێ دەدرێ
و جــۆرە ئارامییــەك بــە دەروونــی ئامادەبــووان
دەبەخشــێ!
 لــە ڕێبــازە هونــەری و ئەدەبییەكانی ســەردەمدابــە جوانتریــن شــێوە پێوەنــدی نێــوان فەلســەفە و
هونــەر بــە دەردەكــەوێ ،هــەردوو ڕێبــازی شــەش
پاڵــوو  Kubismو ســوریالیزم ڕاســتی ئــەو قســەیە
پشتڕاســت دەكەنــەوە:
لــە شــاكارە هونەرییەكانیانــدا بــە ڕوون و
ئاشــكرا هەســت و ســۆزی كەســێتی دەردەبــڕن،
ئەمــەش لــە ئاراســتەیەكی ســەرەكی فەلســەفەی
ئیگزیســتێنتیالیزمەوە نزیكــە ،تابلــۆ و شــاكارە
هونەرییەكانــی ســیزان و ڤــان كــۆخ و بیكاســۆ
كــە پتــر الیەنــی نــاوەرۆك ،نــەك ڕوخســار بــە
هەنــد دادەنێــن ،ئــەو الیەنــە تۆمــار دەكــەن ،بــەاڵم
كۆششــی داهێنانــی ڕوخســارێكی نــوێ دەكــەن كــە
ســنووری كالســیكییەكە ببەزێنــێ و بوونــی مرۆڤــی
ســەردەم دەرببــڕێ .تابلــۆی گۆرنیــكای پیكاســۆ بە
ناوەرۆك و ڕوخســارەوە ،بە كەســەكان و شــمەك و
بابەتەكانییــەوە پابەنــد بوونێــك بــە بوونــی مــرۆڤ
بەرجەســتە دەكات ،بگــرە هەڵوێســتی مــرۆڤ
بەبــێ پەردەپۆشــی وێنــا دەكات ،بوونــی تایبەتــی
ڕوخســار و فۆرمــی نــوێ و پێوەنــدی نــوێ خەمــی
ســەرەكیەتی.
 - 6لــە فەلســەفەی هونــەردا ڕەخنــەی ئەدەبــی
و هونــەری نووســین لــە هونــەری هەڵبەســت و
وێنەكێشــان و تابلــۆ و هەڵكۆڵیــن و موزیــك جیــا
دەكرێنــەوە.
هەڵبەســت و شــایەر كەرەســەكەیان وشــەیە و
ئامــرازی كار و چاالكــی و بەرهەمهێنــان و دەربڕینــی
هەســت و ســۆزی ناخــی دەروونــە بــە هەڵچوونــەوە،
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بــەاڵم وێنەكێــش و موزیكــژەن ئامــرازی كاروچاالكییان
ڕەنــگ و دەنگــە ،ئــەم ڕوونكردنەوەیــە دەچێتــە چ
خانەیەكــی ئیســتێتیكەوە؟ ئایــا شــایەر و هونەرمەنــد
شــت ،بابــەت نیشــان دەدەن و دەیخەنــە بەرچــاو و
ســەرنج بــۆ الیــان ڕادەكێشــن ،یــان شــرۆڤەیان دەكــەن
و لێكیــان دەدەنــەوە؟
 ئەگەرچــی ئەلبێــرت كامــوو (1960- 1913ز)پتــر بــە ئەدیبێكــی سیاســی دادەنــرێ ،بــەاڵم
دەكــرێ باســی جیهاندیدێكــی فەلســەفەیی لــە
بەرهەمەكانیــدا بكــرێ ،بــە تایبەتــی (داســتانی
ســیزیف) و (بێگانــە) و (مرۆڤــی یاخــی) لــەو
ســێ شــاكارەدا ئەگەرچــی ســێ چەمكــی :نامۆیــی،
بێهوودەیی و بێ واتا ،یاخی بوون ،پشــكی شــێریان
بەركەوتــووە ،بــەاڵم جــۆرە هەڵوێســتێك بەرانبــەر
بــە هونــەر بەگشــتی و بــە ئــەدەب (هەڵبەســت
و چیــڕۆك و ڕۆمــان) بــەدی دەكــرێ :نووســەرێك
لــە ســەرەتای شــاكارێكیدا بنووســێ كــە( :بــێ
ســوودی و خۆكوشــتن) تەنیــا هــەر كێشــەیەكی
گرنگــی فەلســەفەیە ،ئەویــش :خۆكوشــتنە! ئــەو
بڕیــارە (حوكمــە) ئایــا ژیــان ئــەوە دەهێنــێ مــرۆڤ
بــژی! پرســیاری ســەرەكی فەلســەفە( .داســتانی
ســیزیف  -ل ،)9دەبــێ چاوەڕێــی چ هەڵوێســتێكی
ئارێــی دەربــارەی هونــەری لــێ بكرێــت؟!
 بەالی ڕابەری ئاراســتەی بێهوودەیی لە فەلســەفەدا(كامــوو) پێداویســتییەكی ســەرەكی میتافیزیكــی لــە
ژیانــی مرۆڤــی ســەردەمدا دەردەبــڕێ ،پێداویســتی
دەســتەبەربوونی یەكڕەنگــی لــە چوارچێــوەی هــەرەج
و مەرەجــی بەربــاوی هەمەڕەنگــی سەرســوڕهێنەردا،
مرۆڤــی ســەردەم لــە جیهانــی هەڵكەوتــی دەوروبەریــدا
ئــەو نــەزم و یەكڕەنگییــە بــەدی نــاكات ،بۆیــە
دەكۆشــێ بــە ســایە و هــۆی هونــەرەوە جیهانێكــی
دیكــەی تانوپــۆی ئەندێشــە ڕەنــگ بڕێــژێ كــە بریــكار
و تــەواوكاری جیهانــی هەڵكــەوت (ڕێئالیســتی-
واقیعــی) بێــت كــە دەكــرێ بــە (جیهــان و مەملەكەتــی
ئایدیالیســتی نموونەیــی) ناوببــرێ! بۆیــە كامــوو

گوتەنــی( :)5هونــەر لــە پوختــە و گەوهــەردا لــەو
بزووتنــەوە یاخــی بوونــەی مــرۆڤ بــەوالوە نییــە كــە
مەبەســتیەتی هەڵكەوتــی لــە ئارادابــوو ڕەت بكاتــەوە
و كار بــۆ داهێنانــی جیهانێكــی نــوێ بــكات كــە تێیــدا
مرۆڤــی حەپەســاو و سەرســام و یاخیبــوو یەكڕەنگــی
و هەماهەنگــی و پێكــەوە گونجــان دەســتەبەر ببــێ!
بۆیــە ئــەو یاخــی بوونــە لــە خۆیــدا بــە بۆچوونــی
كامــوو یاخــی بوونێكــی ئیســتێتیكی جوانیانەیــە،
ئیتــر هونەرەكــە هــەر جۆرێــك بێــت لــە هونەرمەنــد
كاری لەســەر دەكات ،ئــەوە چاالكییەكــە لــە
پێنــاوی داهێنانــی ســەرلەنوێی جیهــان ،سروشــتێكی
داهێنەرانــەی هەیــە ،ئــەو بۆچوونــە دەربــارەی
هونــەر و ئــەو ئەركــەی پێــی ســپێردراوە دوو خــاڵ
دەورووژێنــێ:
یــەك :ڕاســتە لــە ژیــان و جیهانــدا ســتەم و جەور
و بێــداری و كڵۆڵــی و ئــاژاوە و ســەرگەردانی هەیە،
بــەاڵم ئەمــە تەنیــا ڕەهەندێكــی ژیــان و جیهانــە و
هەمــوو شــتێك نییــە ،ناكــرێ جیهــان بــەو جــۆرە
بێئومێــدی و ڕەشــبینییە وێنــا بكرێــت.
دوو :ناكــرێ هونــەر تەنیــا لــەو ســۆنگەیەوە
ســەرنج بدرێــت كــە هــەر ڕەتكردنــەوە و یاخــی
بــوون بــێ .هونەرمەنــد كاتێــك ڕەوشــێكی نالەبــار
ڕەت دەكاتــەوە و لێــی یاخــی دەبــێ ،دەبــێ الیەنــە
لــە بارەكانــی ژیــان و جیهانیشــی لەبەرچــاو بــێ
و بیانبینــێ .ئەوكاتــە دەتوانــێ داهێنــان بــكات
كــە ئەگــەر بەهــا جوانەكانــی ژیانیــش بــە هەنــد
وەربگــرێ و بیانــكات بــە نموونــەی داهێنانــی
(جوانــی و هونــەر) هانــدان بــەرەو پابەندبــوون بــە
بنەمــا بنەڕەتییەكانــی ژیانــی شایســتە بــە مــرۆڤ.
 - 7ئاراســتەیەكی دیكــەی فەلســەفەی ســەردەم
كــە ڕۆڵــی ســەرنجڕاكێش و بەرچــاوی هەبــووە
دەربــارەی هەڵســەنگاندنی كاری هونــەری و
جوانــی و ئــەو ئەركــەی ئــەو بابەتــە دەچێتــە ژێــر
باریــەوە ،فەلســەفەی -ئیمپریزمــی لۆجیكییــە كــە
لــە ســییەکانی ســەدەی بیســتەم لــە ئەوروپــا
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دەركەوتــووە .ئــەو ڕێبــازە بــە پێچەوانــەی
ئاراســتەكانی دیكــەی فەلســەفەوە بابەتــی
لۆجیكــی مودێــرن و ئامرازەكــەی كــە بریتییــە لــە
(شــیكردنەوەی لۆجیكیانــەی زمــان)ی كــردووە بــە
پێــوەری هەڵســەنگاندنی كاری هونەری! بەاڵم چۆن
دەكــرێ هونــەری گۆشــكراوی هەســت و ســۆزی
ناخــی دەروون لەگــەڵ بنەمــا وشــك و بێگیانەكــەی
لۆجیكــدا بێتــەوە؟! ئــەو ڕێبــازە لــە دەســتپێكی
پەیدابوونییــەوە بەگژداچوونــی هــزری میتافیزیكــی
و بەزانســت كردنــی فەلســەفەی كــردووە بــە غەمــی
ســەرەكی خــۆی و كەرەســەی زمانــی میتافیزیــك
و فەلســەفە و كولتــووری كــردووە بــە بابەتــی
تاووتوكــردن و شــیكردنەوە ،بــەاڵم ئایــا هونــەر بــە
زمــان دەدوێ؟!
 ئەگەرچــی ئــەو ڕێبــازە ،بــە تایبەتــی ڕابەرەكانیبەرهەمێكــی ســەربەخۆی تایبەتــی بــە كاری هونــەر
و هونــەری جوانیــان نەنووســیوە ،بــەاڵم لــە
چوارچێــوەی جیهاندیــدە فراوانەكانیانــەوە و بەپێــی
ئــەو پێــوەرەی بــۆ هەڵســەنگاندنی بابەتــی فەلســەفە
و زانســت و كولتوور پشــتیان پێ بەســتووە ،دەكرێ
ســوود وەربگیــرێ بــۆ شــیكردنەوەی هەڵوێســتیان
دەربــارەی بابەتــی هونــەر و جوانــی (ئیســتێتیك)
بەگشــتی:
 زانیــن لــە دوو الیەنــی هــزری (بیروبۆچــوونو ڕا و وێناكــردن) و الیەنــی مــاددی كــە زمانــە و
ئــەو بابەتانــەی هــزر دەكات بــە دەنــگ و ئامــاژە
و ســیمبۆل و دەربڕیــن ،كەوابــوو ڕۆڵــی زمــان
هەڵبەســتنی پــردی پێوەندییــە لــە چوارچێــوەی
كۆمەڵگــەدا ،هــەر زمانەكــە خــۆی كــە ئامــرازە،
دەكــرێ ببــێ بــە بابــەت و كەرەســەی توێژینــەوە
كــە الیەنــی ماددییەكەیــە و ناوەرۆكــی هــزر دەكات
بــە دەنــگ و وشــە و پیــت و ڕســتە و دەســتەواژە،
لێــرەوە ڕێبــازی ئیمپریزمــی لۆجیكی دەســتبەرداری
زانینــی دەوروبــەر دەبــێ و پشــت بــەو زمانــە
دەبەســتێ كــە ئــەو دەوروبــەرە دەردەبــڕێ :ئــەوە

بــووە مەبەســتی ڤتگنشــتاین كــە لــە تراكتاتــوس
دا گوتوویەتــی پێوەندییەكــی لەیەكتــری چــوون
لەنێــوان زمــان و جیهانــی دەرەكــی (دەوروبــەردا)
هەیــە :زمــان لــە دەســتەواژە پێكهاتــووە ،جیهانیش
بریتییــە لــە كــۆی تــەواوی هەمــوو ئەوانەی ڕەوشــی
هەڵكەوتــی ڕاســتەقینەیان لــێ پیكدێــت(.)6
زمــان بەدەســتەواژە و دەنــگ ،شــمەكی دەوروبــەر
دەردەبــڕێ .لێــرەوە ئــەو ڕێبــازە زمــان تاووتــو
كــردووە بــۆ گەیشــتنە ئــەو ئامانجــەی ڕەنگــی بــۆ
ڕشــتووە ،بــۆ ئــەم مەبەســتە پێكهاتــەی زمانــی
بــە پێــوەری لۆجیكــی نــوێ كــراوە بــە ســێ جــۆر
دەســتەواژە:
 دەســتەواژەی شــیكاری ســادە (بابەتــی بیــركاریو لۆجیك).
 دەســتەواژەی لێكــدراو (بابەتــی زانســتەئەزموونییــەكان).
 دەستەواژەی بێ واتا و بێ دەاللەت.بەپێــی ئــەو پۆلیــن كردنــە ،دەبــێ هونــەر بچێتــە
خانــەی كام لــەو جــۆرە دەســتەواژانە كــە ئامــرازی
دەربڕینەكەن؟!
بــەو پێیــە شــیكردنەوەی ئــەو دەســتەواژانەی
كاری هونەرییەكــە دەردەبــڕن ،نــەك كەســایەتی
هونەرمەنــد خــۆی ،یــان ئــەو ڕەوش و هەلومەرجەی
بەرهەمەكــەی تێــدا داهێنــاوە دەبنــە بابەتــی
ڕەخنەكــردن و هەڵســەنگاندن ،بــەالی ڕابەرانــی ئەو
ڕێبــازەوە پرســیار دەربــارەی واتــا و دەاللەتی كاری
هونــەری بایەخێكــی زانســتییانەی نییــە ،چونكــە
كارەكــە نــە الســاییكردنەوەیە و نــە دەڕبڕینــە،
بەڵكــوو داهێنانێكــی نوێیــە لــە چوارچێوەیەكــی
دیــار و تایبەتیــدا كــە ناكــرێ بڕیــاردان بــێ
دەربــارەی هەڵكەوتــی لــە ئاراســتەبووی سروشــتی
دەرەكــی دەوروبــەر .ئــەو دەســتەواژانەش كــە
كاری هونــەری بەگشــتی و چەمكــی جوانــی
بەتایبەتــی دەردەبــڕن ،لــە هەســت و ســۆزی
ناخــی دەروونــی مرۆڤــەوە كەوتوونەتــەوە و بەپێــی
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پێــوەری لۆجیكــی لەچوارچێــوە گشــتییەكەدا واتــا و نەســتە و واتــا و دەاللەتێكــی دڵنیایــی لــێ كردنــی
و دەاللەتەكەیــان كێشــەی لەســەرە ،بــۆ نموونــە نییــە و بڕیــار و ئەنجامەكانیشــی بــە هیــچ بنەمایەكــی
كــە مــرۆڤ دەڵــێ (جوانــی) باســی چــی دەكات؟! ئەزمــوون و لۆجیــك و زانســت یەكالیــی ناكرێنــەوە.
جوانــی لــە خۆیــدا باســی شــتێكی تایبەتــی
دیاركــراو نــاكات كــە بوونــی ســەربەخۆی هەبــێ،
بەڵكــوو ســۆزی قســەكەر و بینــەر دەردەبــڕێ و
دوور نییــە كار لــە بیســەر و بینــەر بــكات ،وشــەی
جوانــی خــۆی لەناوێــك بــەوالوە نییــە ،ئــەوی
سەرچاوە و پەراوێز:
هەیــە تاكــی جوانــە! ئــەو جوانییــەش بوونەكــەی
بــە هیــچ بنەمایەكــی لۆجیــك و شــیكردنەوەی 1-F.H.Berdley: Erscheinung und WirkLich
زانســتی یەكالیــی ناكرێتــەوە ،چونكــە ســیمبۆلێكە Keit Felix Meiner Verlag. Leipzig 1928.
S.374.ff.
دەاللەتەكــەی كێشــە لەســەرە بــەوەی ئامــاژە
2-F.H. Beradley: Ebenda. S.377.ff.
بــە بابەتێكــی پەتــی نــادات ،بەڵكــوو پێناســەی 3-Gethmann- Siefert: Einfuhrung in die
تــاك (هەندەكــی) دەكات! بــە دەربڕینــی چەنــد Aesthetik. UTB. W.Fink. Munchen 1995.
S.144.ff.
خەســڵەتێك كــە وشــەكە كــۆی كردوونەتــەوە ،واتــە
4-Soren Aabye Kierkegaard: Entweder-odئــەو بیرۆكەیەیــە كــە دەســتەواژە دەری دەبــڕێ
er. Teil. I und II. Munchen 2007. dtv. S.62. ff.
دەاللەتیــش ئــەو شــتەیە كــە ڕســتەكە ئامــاژەی
 -5د .زكریــا إبراهیــم :فلســفة الفــن فــي الفكــر المعاصر،
القاهرة ،1988 ،ص.177
پــێ دەدات.
 چێــژ خەســڵەتی ســەرەكی كاری هونــەر و 6-Ladwig Wittgenstein: Traktatus-Logi coPhilosophikus. Para: 1:1.
جوانییــە ،بابەتێكــی ڕێژەییــە و لــە كەســێكەوە بــۆ
 -7دكتــور فــؤاد زكریــا :اراء نقدیــة فــي مشــكالت
یەكێكــی تــر دەگــۆڕدرێ ،بۆیــە بڕیــاردان (حوكــم)
لــە بــارەی چێــژ و جوانییــەوە بــە هەمــان پێــوەر الفكــر والثقافــة ،األســكندریة  ،2004ص ،285وفــي
ڕێژەیــی و پابەنــدی خــودی بڕیــاردەر خۆیەتــی اماكــن اخــری.
و هــەر ســەبارەت بــە خــۆی كــە چێژتوویەتــی،
واتابەخشــە( .)7ئەزمــوون و پــەی بــردن بە بابەتی
جوانــی (ئیســتێتیكی) لــە خۆیــدا هەســت و ســۆز
و (شــعوورە) ،كاتێــك مــرۆڤ هەســت بــە چێــژ و
جوانییــەك دەكات ،خەســڵەتێكی لــە ئارادابــووی
شــتەكە لەخۆیــدا پــەی پــێ نابــات ،بەڵكــوو هەســت
بــە بوونــی ســۆز و (شــعوورێكی) خۆیەكــی دەكات
كــە بوونــی ئــەو شــتەی لــە بەرانبەریدایــە ،لــە
ناخیــدا ورووژاندوویەتــی.
 هەڵوێســتی ئیمپریزمــی لۆجیكی لەوەدا بەرجەســتەدەبــێ كــە هونــەر وەك میتافیزیــك ناچێتــە خانــەی
ئپســتمۆلۆجی و زانســتەوە ،چونكــە دەربــڕی هەســت
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