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ئیستێتیكائیستێتیكا
دیالێكتیكی ئەخالق و زانستدیالێكتیكی ئەخالق و زانست

سیاســەت كــە لــە ئاســتی شــەقامدا شــەقڵی خــۆی سیاســەت كــە لــە ئاســتی شــەقامدا شــەقڵی خــۆی 
وەرگــرت، لەبــواری زانستیشــدا لــە فۆرمــی هەمــوو وەرگــرت، لەبــواری زانستیشــدا لــە فۆرمــی هەمــوو 

ــەوە.  ــی داوەت ــدا ڕەنگ ــەوە. كایەكان ــی داوەت ــدا ڕەنگ كایەكان
ئــەوەی مــرۆڤ چێژی لێ وەردەگرێــت پێی دەڵێن ئــەوەی مــرۆڤ چێژی لێ وەردەگرێــت پێی دەڵێن 
چێژوەرگرتــن، بــەاڵم لــە مانــا فەلســەفییەكەیدا بــە چێژوەرگرتــن، بــەاڵم لــە مانــا فەلســەفییەكەیدا بــە 
ئیســتێتیكا نــاوزەد دەكرێــت، ئــەوەش ئــەو كاتەیــە ئیســتێتیكا نــاوزەد دەكرێــت، ئــەوەش ئــەو كاتەیــە 
كــە بەرهەمهێنانــی كردەیەكــی جــوان لــە ڕووی كــە بەرهەمهێنانــی كردەیەكــی جــوان لــە ڕووی 
هونەرییــەوە دەبینیــن، بــا بەرهەمەكــە تەالرســازی، هونەرییــەوە دەبینیــن، بــا بەرهەمەكــە تەالرســازی، 
یــان كشــتوكاڵی، یــان پیشەســازی، یــان ئــەدەب، یــان كشــتوكاڵی، یــان پیشەســازی، یــان ئــەدەب، 
ــان هــەر كایەیەكــی دیكــە بێــت، جارێكــی دیكــە  ــان هــەر كایەیەكــی دیكــە بێــت، جارێكــی دیكــە ی ی
وەك پێداویســتییەكی جوانــی بــۆ چێژوەرگرتــن لــە وەك پێداویســتییەكی جوانــی بــۆ چێژوەرگرتــن لــە 
دەركەوتەكانــی ژیــان خــۆی بەرهــەم دێنێتــەوە، دەركەوتەكانــی ژیــان خــۆی بەرهــەم دێنێتــەوە، 
ئــەم هەســتی جوانیناســییە لــە مرۆڤــدا زگماكییــە ئــەم هەســتی جوانیناســییە لــە مرۆڤــدا زگماكییــە 
و لــە ئەزەلــەوە هاتــووە، بــەاڵم لەكایــەی هونــەری و لــە ئەزەلــەوە هاتــووە، بــەاڵم لەكایــەی هونــەری 
و فەلســەفیدا، بــە چاوێكــی هۆشــیارانە دەبینرێــت و فەلســەفیدا، بــە چاوێكــی هۆشــیارانە دەبینرێــت 
و پێویســتی بــە بەكارهێنانــی عەقــڵ هەیــە، )ویــڵ و پێویســتی بــە بەكارهێنانــی عەقــڵ هەیــە، )ویــڵ 
دیورانــت( لــە كتێبــی مێــژووی شارســتانیەتدا دەڵێ  دیورانــت( لــە كتێبــی مێــژووی شارســتانیەتدا دەڵێ  
)هەمــوو دڵێــك بانگــەوازی جوانــی دەكات، بــەاڵم )هەمــوو دڵێــك بانگــەوازی جوانــی دەكات، بــەاڵم 
كەمتــر دەبینیــن عەقاڵنــی بێــت و پرســیار لــە كەمتــر دەبینیــن عەقاڵنــی بێــت و پرســیار لــە 
ڕەهەنــدە جوانییەكانــی بــكات(. بندیتــۆ كرۆچــەش ڕەهەنــدە جوانییەكانــی بــكات(. بندیتــۆ كرۆچــەش 

»ئەوەی دنیا ڕزگار دەكات، فەلسەفەی جوانییە«»ئەوەی دنیا ڕزگار دەكات، فەلسەفەی جوانییە«
دەستۆیڤسكی دەستۆیڤسكی 
»هیــچ هەقیقەتێــك بەبــێ  جوانــی مانــای نییــە، »هیــچ هەقیقەتێــك بەبــێ  جوانــی مانــای نییــە، 

هیــچ جوانییەكیــش بەبــێ  هەقیقــەت نییــە«.هیــچ جوانییەكیــش بەبــێ  هەقیقــەت نییــە«.
ڕۆمانتیكییەكانڕۆمانتیكییەكان

مانا و ڕەهەندەكانی ئیستێتیكامانا و ڕەهەندەكانی ئیستێتیكا
ئیســتێتیكا بەمانا ســادەكەی و بە زمانی عەرەبی ئیســتێتیكا بەمانا ســادەكەی و بە زمانی عەرەبی 
)علــم الجمــال(، بــە كوردییەكــەی )جوانیناســی(، )علــم الجمــال(، بــە كوردییەكــەی )جوانیناســی(، 
زمانــی  ســەر  دەچێتــەوە  ڕەگەكــەی  زمانــی چەمكەكــە  ســەر  دەچێتــەوە  ڕەگەكــەی  چەمكەكــە 
گریكــی كــۆن، بــە زمــان و فۆنتــی ئینگلیــزی، بــەم گریكــی كــۆن، بــە زمــان و فۆنتــی ئینگلیــزی، بــەم 
شــێوەیە دەنووســرێتەوە )شــێوەیە دەنووســرێتەوە )aistheikosaistheikos(، هەڵبــەت (، هەڵبــەت 
ڕەگــی تێرمەكــە )ڕەگــی تێرمەكــە )aesthesisaesthesis(، واتــە هەســتكردن (، واتــە هەســتكردن 

بــە جوانــی. بــە جوانــی. 
ئەلیكســەندەر  جــار  یەكــەم  بــۆ  تێرمــە  ئەلیكســەندەر ئــەم  جــار  یەكــەم  بــۆ  تێرمــە  ئــەم 
باومگارتــن باســی كــردووە، تێرمەكــە ســەر بــە باومگارتــن باســی كــردووە، تێرمەكــە ســەر بــە 
كایــەی فەلســەفییە كــە لــە بەرهەمــی ئەدەبیــی كایــەی فەلســەفییە كــە لــە بەرهەمــی ئەدەبیــی 
زیاتــر دەردەكەوێــت،  زیاتــر دەردەكەوێــت، و هونەریــی و سروشــتیدا  و هونەریــی و سروشــتیدا 
لــەم دووایــە و لــە ســەدەی بیســت و یەكیشــدا بــۆ لــەم دووایــە و لــە ســەدەی بیســت و یەكیشــدا بــۆ 
ــتێتیككردنی  ــە ئیس ــە ب ــات، وات ــەت بەكاره ــتێتیككردنی سیاس ــە ئیس ــە ب ــات، وات ــەت بەكاره سیاس

سمكۆ محەمەدسمكۆ محەمەد
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كــە خاوەنــی تیورێكــی تایبەتــە ســەبارەت بــە كــە خاوەنــی تیورێكــی تایبەتــە ســەبارەت بــە 
بەناوونیشــانی  توێژینەوەیەكــدا  لــە  بەناوونیشــانی ئیســتێتیكا،  توێژینەوەیەكــدا  لــە  ئیســتێتیكا، 
)فەلســەفەی هونــەر چییــە؟()*(، ئــەو پێــی وایــە )فەلســەفەی هونــەر چییــە؟()*(، ئــەو پێــی وایــە 
)هەســتكردن بــە جوانــی، بــە بینینــی عەقاڵنییــەوە )هەســتكردن بــە جوانــی، بــە بینینــی عەقاڵنییــەوە 
ــدە، فەلســەفەی جوانیــش جەوهــەری ئیدراكــی  ــدە، فەلســەفەی جوانیــش جەوهــەری ئیدراكــی بەن بەن
تێــدا دەردەكەوێــت(، بــەاڵم ئەمــە پێوەندییەكــی تێــدا دەردەكەوێــت(، بــەاڵم ئەمــە پێوەندییەكــی 
جوانیــی  چونكــە  بابەتەكانــدا،  لــە  جوانیــی فۆرمۆلییــە  چونكــە  بابەتەكانــدا،  لــە  فۆرمۆلییــە 
ــەورە  ــان دەوری گ ــە و ئینس ــی ڕێژەگەرایی ــەورە بابەتێك ــان دەوری گ ــە و ئینس ــی ڕێژەگەرایی بابەتێك

ــێ .  ــەوە دەبین ــارەی ناشــیرین كردنیی ــە ب ــێ . ل ــەوە دەبین ــارەی ناشــیرین كردنیی ــە ب ل
هەركاتێك ئینســان خاوەنی هەســتی ئیســتێتیكی هەركاتێك ئینســان خاوەنی هەســتی ئیســتێتیكی 
ــڵ و مەرگدۆســتە،  ــە ئینســانی ناكام ــوو، كەوات ــڵ و مەرگدۆســتە، نەب ــە ئینســانی ناكام ــوو، كەوات نەب
بــە مانایەكــی دیكــە ئیســتێتیكا بەهایەكــی ئەرێنــی بــە مانایەكــی دیكــە ئیســتێتیكا بەهایەكــی ئەرێنــی 
بــۆ ئینســان هەیــە، ئەمــە لــەو شــت و بابەتــە بــۆ ئینســان هەیــە، ئەمــە لــەو شــت و بابەتــە 
ــك  ــە هەندێ ــووە ك ــەرچاوەی گرت ــتیانەوە س ــك سروش ــە هەندێ ــووە ك ــەرچاوەی گرت ــتیانەوە س سروش
جــار پێــی دەگوترێــت كاری زمــان، لــە كورتكراوە و جــار پێــی دەگوترێــت كاری زمــان، لــە كورتكراوە و 
لــە كــۆی شــتە جیاوازەكانــەوە هاتووە كــە بەهادارن لــە كــۆی شــتە جیاوازەكانــەوە هاتووە كــە بەهادارن 
و بەهایــان بــۆ چێــژی غەریــزی ئینســان هەیــە، و بەهایــان بــۆ چێــژی غەریــزی ئینســان هەیــە، 
ــەوە  ــرادەی چێژوەرگرتن ــە ئی ــدی ب ــەش پێوەن ــەوە ئەم ــرادەی چێژوەرگرتن ــە ئی ــدی ب ــەش پێوەن ئەم
ــەو شــتانەی ئینســان ئیدراكــی هەســتەكی  ــە ل ــەو شــتانەی ئینســان ئیدراكــی هەســتەكی هەی ــە ل هەی
ــی  ــتێتیكا وەزیفەیەك ــەرەنجام ئیس ــە، س ــۆی هەی ــی ب ــتێتیكا وەزیفەیەك ــەرەنجام ئیس ــە، س ــۆی هەی ب
دیكــەی هەیــە كــە لەكاتی پێویســتدا پراگماتیزمییە، دیكــەی هەیــە كــە لەكاتی پێویســتدا پراگماتیزمییە، 
ــت  ــر دەردەكەوێ ــەی زیات ــەش بەهاك ــەو كات ــەر ئ ــت ه ــر دەردەكەوێ ــەی زیات ــەش بەهاك ــەو كات ــەر ئ ه
كــە چاالكیــی عەقڵــی توانســتی بەســەر پێكهێنانــی كــە چاالكیــی عەقڵــی توانســتی بەســەر پێكهێنانــی 
وێنــەی زەینییــەوە هەیــە، بــەو مانایــەی ئەگــەر وێنــەی زەینییــەوە هەیــە، بــەو مانایــەی ئەگــەر 
هــەر هونەرێــك، چێــژی لــێ وەرنەگیرێــت بەجوانــی هــەر هونەرێــك، چێــژی لــێ وەرنەگیرێــت بەجوانــی 

نازانێــت.نازانێــت.
بێــت،  كانــت  ئەمانوئێــل  تێڕوانینــی  بێــت، بەپێــی  كانــت  ئەمانوئێــل  تێڕوانینــی  بەپێــی 
ڕێگەیەكــی  لــە  كــە  بینینەیــە  ئــەو  ڕێگەیەكــی ئیســتێتیكا  لــە  كــە  بینینەیــە  ئــەو  ئیســتێتیكا 
ــەوەرەكان  ــتەكان و بوون ــای ش ــتییەوە تەماش ــەوەرەكان زانس ــتەكان و بوون ــای ش ــتییەوە تەماش زانس
دەكات، بــە ســتایلێكی هونــەری وێنایــان دەكاتــەوە دەكات، بــە ســتایلێكی هونــەری وێنایــان دەكاتــەوە 
چونكــە  ناناســێتەوە،  ســەرەتاكەی  وەرگــر  چونكــە كــە  ناناســێتەوە،  ســەرەتاكەی  وەرگــر  كــە 
لەواقیعــدا ئــەو ماتریاڵــە، یان ئەو دیاردەیە شــتێكی لەواقیعــدا ئــەو ماتریاڵــە، یان ئەو دیاردەیە شــتێكی 
دیكەبــووە، ئــەم بینینــە لەژێــر كاریگــەری ئــەو وتــە دیكەبــووە، ئــەم بینینــە لەژێــر كاریگــەری ئــەو وتــە 
و تواناییــە بەرهــەم دێــت كــە لەبەردەســتدایە، و تواناییــە بەرهــەم دێــت كــە لەبەردەســتدایە، 

ــتێتیكا  ــێ  ئیس ــە دەب ــڕوای وای ــت ب ــەرەنجام كان ــتێتیكا س ــێ  ئیس ــە دەب ــڕوای وای ــت ب ــەرەنجام كان س
گرێــدراوی زانســت بێــت، واتــە عەقــڵ و هۆشــیاری گرێــدراوی زانســت بێــت، واتــە عەقــڵ و هۆشــیاری 

ــت. ــاندا زاڵ بێ ــی ئینس ــەر تێڕوانین ــت.بەس ــاندا زاڵ بێ ــی ئینس ــەر تێڕوانین بەس
»ئینســان بەپێــی ئــەو كۆجیتۆیــەی پشــتی پــێ  »ئینســان بەپێــی ئــەو كۆجیتۆیــەی پشــتی پــێ  
ــا ماتریاڵێكــە و ڕوح  ــا ماتریاڵێكــە و ڕوح دەبەســتێ ، جەســتەكەی تەنی دەبەســتێ ، جەســتەكەی تەنی
دەیجووڵێنــێ ، هــەروەك چــۆن كاتژمێری كالســیكی، دەیجووڵێنــێ ، هــەروەك چــۆن كاتژمێری كالســیكی، 
لــە جــام و دۆاڵب و بزوێنــەر و هێڵــە ئاماژەییەكانــی لــە جــام و دۆاڵب و بزوێنــەر و هێڵــە ئاماژەییەكانــی 
ــە  پێكهاتــووە، بۆیــە دەكرێــت زۆرجــار ئــەو فۆرمانــە پێكهاتــووە، بۆیــە دەكرێــت زۆرجــار ئــەو فۆرمان
جوانییەكــە  جەوهــەری  بــەاڵم  نەبــن،  جوانییەكــە جــوان  جەوهــەری  بــەاڵم  نەبــن،  جــوان 

دەردەخــەن«)دەردەخــەن«)١١(.(.
ئەزموونكردنی ژیاندۆســتی و ناســینی ئیستێتیكی ئەزموونكردنی ژیاندۆســتی و ناســینی ئیستێتیكی 
لــەالی ئەو كەســانەی كە بانگەشــە بــۆ گەڕاندنەوەی لــەالی ئەو كەســانەی كە بانگەشــە بــۆ گەڕاندنەوەی 
بەهــای جوانــی دەكــەن، لــە بەراوردكردنــی چاالكــی بەهــای جوانــی دەكــەن، لــە بەراوردكردنــی چاالكــی 
ــت، »چونكــە جەســتە  ــەوەدا دەردەكەوێ ــت، »چونكــە جەســتە و بیركردن ــەوەدا دەردەكەوێ و بیركردن
لــە ڕێگــەی هاتوچــۆی خوێنــەوە زینــدووە، لــە لــە ڕێگــەی هاتوچــۆی خوێنــەوە زینــدووە، لــە 
ــی  ــۆی قودرەت ــەوەی دەرەوەی خ ــەی باڵوكردن ــی ڕێگ ــۆی قودرەت ــەوەی دەرەوەی خ ــەی باڵوكردن ڕێگ
هەیــە بــۆ ئــەوەی ژیــان بــەردەوام بــكات، ئــەم هەیــە بــۆ ئــەوەی ژیــان بــەردەوام بــكات، ئــەم 
ــەك  ــت، ن ــەوە دەبینرێ ــەالی ژنان ــر ل ــە زیات ــەك حاڵەت ــت، ن ــەوە دەبینرێ ــەالی ژنان ــر ل ــە زیات حاڵەت

ــدەوە«)٢٢(.(. ــایكۆلۆژیای تون ــاوان بەس ــدەوە«)پی ــایكۆلۆژیای تون ــاوان بەس پی

تۆماس هۆبزتۆماس هۆبز
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ملمالنێی ئەدەب و زانست ملمالنێی ئەدەب و زانست 
ئەزموونــی ئــەدەب بریتییــە لــە تێڕوانینــی جوانــی ئەزموونــی ئــەدەب بریتییــە لــە تێڕوانینــی جوانــی 
ــاڵ و  ــەی خەی ــە ڕێگ ــش ل ــوان، ئەوی ــردەی ج ــاڵ و و ك ــەی خەی ــە ڕێگ ــش ل ــوان، ئەوی ــردەی ج و ك
ڕەهەندەكانــی دیكــەی ناكۆكییــە هەســتیارییەكانەوە ڕەهەندەكانــی دیكــەی ناكۆكییــە هەســتیارییەكانەوە 
ــە  ــك ل ــت، یەكێ ــۆرم و شــەقڵی خــۆی وەردەگرێ ــە ف ــك ل ــت، یەكێ ــۆرم و شــەقڵی خــۆی وەردەگرێ ف
ڕەهەندەكانــی، بەرهەســت و دیالیكتیكییــە و لــە ڕەهەندەكانــی، بەرهەســت و دیالیكتیكییــە و لــە 
دەرەنجامــی لێكســوویین، واتــە )لێكخشــاندن - دەرەنجامــی لێكســوویین، واتــە )لێكخشــاندن - 
احتــكاك(ی دوو جەســتەی جودایــە لــە یەكتــر، احتــكاك(ی دوو جەســتەی جودایــە لــە یەكتــر، 
ڕەهەندێكــی دیكــەی بینینی شــتەكان و دیاردەكانە، ڕەهەندێكــی دیكــەی بینینی شــتەكان و دیاردەكانە، 
ئەوانــی دیكــەش موفــرەدە پێویســتەكانی ســێكس و ئەوانــی دیكــەش موفــرەدە پێویســتەكانی ســێكس و 
ــە كایــەی كۆمەاڵیەتیــدا. ــە ل ــە كایــەی كۆمەاڵیەتیــدا.كــردەوە ئەخالقییەكان ــە ل كــردەوە ئەخالقییەكان
بەبــڕوای )تۆمــاس هۆبــز( بێــت خەیــاڵ گرێــدراوی بەبــڕوای )تۆمــاس هۆبــز( بێــت خەیــاڵ گرێــدراوی 
بینینیــش  عەقاڵنییــە،  حوكمێكــی  بینینیــش كۆنتڕۆڵــی  عەقاڵنییــە،  حوكمێكــی  كۆنتڕۆڵــی 
كــە  دەكات  نووســین  هــاوكاری  كــە قودرەتێكــە  دەكات  نووســین  هــاوكاری  قودرەتێكــە 
ــەر  ــەت پێك ــوێ  و قەناع ــاری ن ــەوە ئیعتیب ــەر بیركردن ــەت پێك ــوێ  و قەناع ــاری ن ــەوە ئیعتیب بیركردن
بەرهــەم دێنــێ ، بــەاڵم ئەمــە خــۆی لــە خۆیــدا بەرهــەم دێنــێ ، بــەاڵم ئەمــە خــۆی لــە خۆیــدا 
ــا گشــتاندنەكەی،  ــە مان ــە ب ــی نیی ــی عەقڵ ــا گشــتاندنەكەی، قودرەت ــە مان ــە ب ــی نیی ــی عەقڵ قودرەت
هــەروەك ئــەوەی شــیعر وەك دەقێكــی ســەربەخۆ، هــەروەك ئــەوەی شــیعر وەك دەقێكــی ســەربەخۆ، 
زمانێكــی  بــە  ئیدیۆمــە  نووســینەوەی  زمانێكــی ســتایلی  بــە  ئیدیۆمــە  نووســینەوەی  ســتایلی 
ڕۆژانــە،  قســەكردنی  زمانــی  لــە  ڕۆژانــە، ناڕاســتەوخۆتر  قســەكردنی  زمانــی  لــە  ناڕاســتەوخۆتر 
چونكــە خەیــاڵ بــە یادەوەرییــەوە گــرێ دراوە، چونكــە خەیــاڵ بــە یادەوەرییــەوە گــرێ دراوە، 
لــە نووســینەوەی  لــە نووســینەوەی ئەمــەش ئامانجــی ئەدەبیاتــە  ئەمــەش ئامانجــی ئەدەبیاتــە 
ــە  ــردج( هەی ــەوە تیورێكــی )كۆڵ ــەم بارەی ــە خــود، ل ــردج( هەی ــەوە تیورێكــی )كۆڵ ــەم بارەی خــود، ل
ــاڵی ١8١5١8١5   ــة(، س ــیرة الذاتی ــی )الس ــە كتێب ــە ل ــاڵی ك ــة(، س ــیرة الذاتی ــی )الس ــە كتێب ــە ل ك
و  نووســیویەتی  ئەدەبــی  دەقــی  بــە  و ســەبارەت  نووســیویەتی  ئەدەبــی  دەقــی  بــە  ســەبارەت 
ــەو  ــە »ئ ــەو  چاپــی كــردووە و پێــی وای ــە »ئ ســاڵی ســاڵی ١8١7١8١7 چاپــی كــردووە و پێــی وای
ســەرقاڵییەی شــاعیر بــۆ نووســینەوەی یــادەوەری ســەرقاڵییەی شــاعیر بــۆ نووســینەوەی یــادەوەری 
هەیەتــی، مەترســی ســەرهەڵدانی ســتایلی شــیعری هەیەتــی، مەترســی ســەرهەڵدانی ســتایلی شــیعری 
ــی  ــی دەروون ــە خەمۆکــی و حاڵەت ــە ل ــە، ئەم ــی تێدای ــی دەروون ــە خەمۆکــی و حاڵەت ــە ل ــە، ئەم تێدای
ــێ   ــەر س ــە ه ــت، بۆی ــەرچاوە دەگرێ ــاعیرەوە س ــێ  ش ــەر س ــە ه ــت، بۆی ــەرچاوە دەگرێ ــاعیرەوە س ش
كارەكتــەر، شــاعیر و فەیلەســووف و ڕەخنەگــر، لــە كارەكتــەر، شــاعیر و فەیلەســووف و ڕەخنەگــر، لــە 
ئەنجامــی گەنگەشــەوە تەنــگ بەیەكتــر هەڵدەچنــن، ئەنجامــی گەنگەشــەوە تەنــگ بەیەكتــر هەڵدەچنــن، 
ئــەوەش ورووژاندنــی مەســەلەیەكی هەســتیارە كــە ئــەوەش ورووژاندنــی مەســەلەیەكی هەســتیارە كــە 

ــەكان  ــە و گرووپ ــەكان دەرخســتنی ڕاســتییەكانی جوانیی ــە و گرووپ دەرخســتنی ڕاســتییەكانی جوانیی
دەیشــارنەوە«)دەیشــارنەوە«)٣٣(.(.

بارەكــە  هــەردوو  كــە  خودگەرایــی  و  بارەكــە بابەتــی  هــەردوو  كــە  خودگەرایــی  و  بابەتــی 
ــەالی نووســەر و ڕۆشــنبیری  ــن، ل ــدراوی لۆژیك ــەالی نووســەر و ڕۆشــنبیری گرێ ــن، ل ــدراوی لۆژیك گرێ
لۆكاڵــی و تــاك ڕەهەنــد، لــە ڕووخانــی كۆمەڵگــەدا لۆكاڵــی و تــاك ڕەهەنــد، لــە ڕووخانــی كۆمەڵگــەدا 
ــە  ــەم هەڵبژاردن ــە كاتێكــدا ئ ــەوە، ل ــە خــۆی دەبینێت ــەم هەڵبژاردن ــە كاتێكــدا ئ ــەوە، ل خــۆی دەبینێت
هۆشــیاری و بەرگرییەكــی تۆكمــەی دەوێ ، نــەك هۆشــیاری و بەرگرییەكــی تۆكمــەی دەوێ ، نــەك 
ئــەو گەوهــەرە زینــدووەی كــە لــە عەقڵییەتــی بــێ  ئــەو گەوهــەرە زینــدووەی كــە لــە عەقڵییەتــی بــێ  
ناوچەگەرییەكانــدا  بلیمەتــە  و  عــارف  ناوچەگەرییەكانــدا بەرهەمــی  بلیمەتــە  و  عــارف  بەرهەمــی 
بەرهــەم هاتبــێ ، چونكە پرســیارەكە لەســەر ئێســتا بەرهــەم هاتبــێ ، چونكە پرســیارەكە لەســەر ئێســتا 
و ئاییندەیــە كــە ئایــا دۆخەكــە بــەرەو كــوێ  دەڕوات و ئاییندەیــە كــە ئایــا دۆخەكــە بــەرەو كــوێ  دەڕوات 
و چــۆن دەتوانیــن لــەو جەنگەڵــەی تێــی كەوتیــن، و چــۆن دەتوانیــن لــەو جەنگەڵــەی تێــی كەوتیــن، 
چــۆن ژیــان جــوان بكەیــن؟.« لــەو ســۆبژێكتە چــۆن ژیــان جــوان بكەیــن؟.« لــەو ســۆبژێكتە 
خوازیارانــەی ئۆبژێكتیڤیتــە، دەبــێ  ســنوورەكان خوازیارانــەی ئۆبژێكتیڤیتــە، دەبــێ  ســنوورەكان 
ــەردەوام  ــەردەوام و كەموكووڕییەكانــی شۆڕشــی هونەریــی ب و كەموكووڕییەكانــی شۆڕشــی هونەریــی ب
بێــت، لــەم بەردەوامبوونــەدا بزانیــن كەچــی لــە بێــت، لــەم بەردەوامبوونــەدا بزانیــن كەچــی لــە 
ــەاڵم  ــە، ب ــی هەی ــە بەردەوام ــەوە و ب ــەر ماوەت ــەاڵم هون ــە، ب ــی هەی ــە بەردەوام ــەوە و ب ــەر ماوەت هون
نــەك وەك بەشــێك لــە دارایــی، نــەك وەك بەشــێك نــەك وەك بەشــێك لــە دارایــی، نــەك وەك بەشــێك 
ــە سروشــتی نەگــۆڕ، بەڵكــوو وەك یادەوەرییــەك  ــە سروشــتی نەگــۆڕ، بەڵكــوو وەك یادەوەرییــەك ل ل
ــوان  ــك لەنێ ــادەوەری ژیانێ ــوردوو، ی ــی ڕاب ــە ژیان ــوان ل ــك لەنێ ــادەوەری ژیانێ ــوردوو، ی ــی ڕاب ــە ژیان ل
هەقیقــەت،  و  درۆ  لەنێــوان  ڕیالێتــی،  و  هەقیقــەت، وەهــم  و  درۆ  لەنێــوان  ڕیالێتــی،  و  وەهــم 

ــادمانیدا«)٤٤(.(. ــەرگ و ش ــوان م ــادمانیدا«)لەنێ ــەرگ و ش ــوان م لەنێ
نووســینی یــادەوەری بــە تایبەتــی لــە دەقــی نووســینی یــادەوەری بــە تایبەتــی لــە دەقــی 
چ  هونــەری،  چۆنایەتــی  لــە  بەشــێكە  چ ڕۆمانــدا،  هونــەری،  چۆنایەتــی  لــە  بەشــێكە  ڕۆمانــدا، 
لەبــارەی داهێنانــی گوتنــەوە، چ وەك دوکیۆمێنــت لەبــارەی داهێنانــی گوتنــەوە، چ وەك دوکیۆمێنــت 
كردنــی گوتــارە مێژووییــەكان، نووســین الیەنــە كردنــی گوتــارە مێژووییــەكان، نووســین الیەنــە 
مەعریفییەكــەی پراكتیكییــە لەچوارچێــوەی خەیاڵ، مەعریفییەكــەی پراكتیكییــە لەچوارچێــوەی خەیاڵ، 
یــان تەكنیكــی خەیاڵــی، هەمیشــەش بــەم شــێوەیە یــان تەكنیكــی خەیاڵــی، هەمیشــەش بــەم شــێوەیە 
دەورووژێنرێــت و الســایی دەكرێتــەوە، نووســین لــە دەورووژێنرێــت و الســایی دەكرێتــەوە، نووســین لــە 
چوارچێــوەی ئــارەزووی خەیاڵیــدا دەتوانێــت ببێتــە چوارچێــوەی ئــارەزووی خەیاڵیــدا دەتوانێــت ببێتــە 
ئەزموونێكــی دەســتەجەمعی، ئیــدی لــە پێكهێنانــی ئەزموونێكــی دەســتەجەمعی، ئیــدی لــە پێكهێنانــی 
دەســتەیەك، یــان لەكۆمەڵێكــدا وەك ڕەگەزێكــی دەســتەیەك، یــان لەكۆمەڵێكــدا وەك ڕەگەزێكــی 
وەك  جــۆرەكان  لــە  بەجۆرێــك  یــان  وەك ناســك،  جــۆرەكان  لــە  بەجۆرێــك  یــان  ناســك، 
ڕەگەزێكــی ئەنارشیســتی بەشــداری دەكات، كەواتــە ڕەگەزێكــی ئەنارشیســتی بەشــداری دەكات، كەواتــە 
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ــە  ــە ل ــك ك ــە ڕابەرێ ــەوە بووەت ــەو كات ــین ل ــە نووس ــە ل ــك ك ــە ڕابەرێ ــەوە بووەت ــەو كات ــین ل نووس
ــاردا پێشــەنگایەتی كاروان دەكات.  ــاردا پێشــەنگایەتی كاروان دەكات. دەشــتێكی نادی دەشــتێكی نادی
یــادەوەری  و  نووســینەوە  خــۆ  وەك  یــادەوەری ئەوانــەی  و  نووســینەوە  خــۆ  وەك  ئەوانــەی 
تۆماركــردن، وەك ئــەوەی لــە ڕۆمانــی لۆلیتــای تۆماركــردن، وەك ئــەوەی لــە ڕۆمانــی لۆلیتــای 
كاردانــەوەی  كــردووە،  كاریــان  كاردانــەوەی نابۆكــۆڤ هەیــە  كــردووە،  كاریــان  نابۆكــۆڤ هەیــە 
خۆیــان  دوای  نووســینی  بــۆ  خۆیــان هەمیشــەییان  دوای  نووســینی  بــۆ  هەمیشــەییان 
بەجێهێشــت، نموونــەی دەستۆیڤســكی و ســامۆئێل بەجێهێشــت، نموونــەی دەستۆیڤســكی و ســامۆئێل 
بازنەیەكــی  بــوون،  كافــكا  فرانتــس  و  بازنەیەكــی بیكێــت  بــوون،  كافــكا  فرانتــس  و  بیكێــت 
بەرفراوانیــان لــە دوودڵــی و وەسوەســەی تاكــدا بەرفراوانیــان لــە دوودڵــی و وەسوەســەی تاكــدا 
كێشــا، جوانــی ئــەم شــێوازە لــە نووســین، لەوێدایــە كێشــا، جوانــی ئــەم شــێوازە لــە نووســین، لەوێدایــە 
ــەر دوورخســتووەتەوە،  ــە خوێن ــەم ترســی ل ــە ه ــەر دوورخســتووەتەوە، ك ــە خوێن ــەم ترســی ل ــە ه ك
هــەم دروســتكردنی شــەفافییەت بــۆ نەهێشــتنی هــەم دروســتكردنی شــەفافییەت بــۆ نەهێشــتنی 
پێچەوانــەوە  بــە  شایســتە،  نــا  پێچەوانــەوە پاســاوگەلێكی  بــە  شایســتە،  نــا  پاســاوگەلێكی 
ــی  ــن الیەن ــە جوانتری ــا ك ــەم هێن ــی بەره ــی یاخیبوون ــن الیەن ــە جوانتری ــا ك ــەم هێن ــی بەره یاخیبوون
ئــەم كــردە ئیســتێتیكییەیە كــە تاكــی ئاســت نزمــی ئــەم كــردە ئیســتێتیكییەیە كــە تاكــی ئاســت نزمــی 

ــااڵ. ــی ب ــە تاك ــرد ب ــااڵ.ك ــی ب ــە تاك ــرد ب ك
ــی  ــۆ كتێب ــی ب ــان خوێندنەوەیەك ــیان گۆڵدم ــی لوس ــۆ كتێب ــی ب ــان خوێندنەوەیەك ــیان گۆڵدم لوس
)گیــان و فۆرمــەكان(ی جــۆرج لــۆكاچ كــردووە. )گیــان و فۆرمــەكان(ی جــۆرج لــۆكاچ كــردووە. 
بــە قووڵــی لەبــارەی ئەخــالق و ئیســتێتیكای ئــەو بــە قووڵــی لەبــارەی ئەخــالق و ئیســتێتیكای ئــەو 
پرســانەوە دواوە كــە لەداهاتــوودا ژیانــی چینایەتــی پرســانەوە دواوە كــە لەداهاتــوودا ژیانــی چینایەتــی 
ــوێ   ــوێ  گەنگەشــە دەکــەن، چونكــە جیهانبینییەكــی ن گەنگەشــە دەکــەن، چونكــە جیهانبینییەكــی ن
بــۆ ئــەدەب لــە سەرتاســەری دنیــای ســەردەمی بــۆ ئــەدەب لــە سەرتاســەری دنیــای ســەردەمی 
ــە  ــان ب ــە پێوەندیی ــردووە ك ــووی ك ــۆی و داهات ــە خ ــان ب ــە پێوەندیی ــردووە ك ــووی ك ــۆی و داهات خ
ــە  ــە ڕەخن ــەو ســتایلە ل ــە، ئ ــەوە هەی ــی ژیان ــە واقیع ــە ڕەخن ــەو ســتایلە ل ــە، ئ ــەوە هەی ــی ژیان واقیع
شــرۆڤەی پرســە واقیعییەكانــی ژیانــە. »ئەگەرچــی شــرۆڤەی پرســە واقیعییەكانــی ژیانــە. »ئەگەرچــی 
ئاشــكرایە،  هونــەر  و  زانســت  نێــوان  ئاشــكرایە، جیــاوازی  هونــەر  و  زانســت  نێــوان  جیــاوازی 
ــتەی  ــەو ش ــی ئ ــن بەپێ ــدا دەنێی ــی پێ ــەاڵم ددان ــتەی ب ــەو ش ــی ئ ــن بەپێ ــدا دەنێی ــی پێ ــەاڵم ددان ب
لەســەرەوە گوتــرا نەدەتوانیــن مانــای ئاكســیۆلۆژی لەســەرەوە گوتــرا نەدەتوانیــن مانــای ئاكســیۆلۆژی 
ڕیالیــزم دیــاری بكەیــن و نــە ئــەو پێوەرانــەی كــە ڕیالیــزم دیــاری بكەیــن و نــە ئــەو پێوەرانــەی كــە 
لەمــەڕ ڕیالیســتی كاریگەرییــان دەبێــت، چونكــە لەمــەڕ ڕیالیســتی كاریگەرییــان دەبێــت، چونكــە 
جوانیناســی بەجۆرێــك ناكۆكــی چارەســەركراوی جوانیناســی بەجۆرێــك ناكۆكــی چارەســەركراوی 
نێــوان فرەچەشــنی و بەرهەســت دەزانــن و لەالیەكی نێــوان فرەچەشــنی و بەرهەســت دەزانــن و لەالیەكی 
تریشــەوە ئــەم بەهایــە بــە یەكێتییــەك دەزانــن كــە تریشــەوە ئــەم بەهایــە بــە یەكێتییــەك دەزانــن كــە 

پێكهاتــەی گونجــاو تۆكمــە دەكات.«)پێكهاتــەی گونجــاو تۆكمــە دەكات.«)55((

كــە شــیعرەكانی ســۆفۆكلیس و  كاتــەی  كــە شــیعرەكانی ســۆفۆكلیس و ئــەو  كاتــەی  ئــەو 
داوود پێغەمبــەر و تێكســتەكانی  داوود پێغەمبــەر و تێكســتەكانی مەزموورەكانــی  مەزموورەكانــی 
شكســپیر دەخوێنینــەوە، ئــەو كاتــەی ڕۆمانەكانــی شكســپیر دەخوێنینــەوە، ئــەو كاتــەی ڕۆمانەكانــی 
دەستۆیڤســكی و دانتــی و ســێرڤانتس و حافــزی دەستۆیڤســكی و دانتــی و ســێرڤانتس و حافــزی 
شــیرازی و خەییــام و لــە كوردیــدا نالــی و مەحوی و شــیرازی و خەییــام و لــە كوردیــدا نالــی و مەحوی و 
مەولــەوی و لــە عەرەبیــدا ئومروئلقەیس و موتەنەبی مەولــەوی و لــە عەرەبیــدا ئومروئلقەیس و موتەنەبی 
و ئەبــوو عەلــالی موعــەڕی و ...تــاد دەخوێنینــەوە، و ئەبــوو عەلــالی موعــەڕی و ...تــاد دەخوێنینــەوە، 
وەك تێكســتی ڕەســەن، یــان ناســراو بــە تێكســتی وەك تێكســتی ڕەســەن، یــان ناســراو بــە تێكســتی 
كــە  تێدەگەیــن  كاتــە  ئــەو  هــەر  كــە بنچینەیــی،  تێدەگەیــن  كاتــە  ئــەو  هــەر  بنچینەیــی، 
بۆچــی خوێندنــەوەی ئیســتێتیكی پێویســتە بــۆ بۆچــی خوێندنــەوەی ئیســتێتیكی پێویســتە بــۆ 
تێكســتی ئەدەبــی، تــا جوانــی لەنێــو تێكســتەكاندا تێكســتی ئەدەبــی، تــا جوانــی لەنێــو تێكســتەكاندا 
هەڵبــەت  وەربگرێــت،  موڵكییــەت  و  هەڵبــەت بدۆزرێتــەوە  وەربگرێــت،  موڵكییــەت  و  بدۆزرێتــەوە 
بەبــێ  شــیكردنەوە بــۆ ئــەدەب، كێشــەیەكی دیكــەی بەبــێ  شــیكردنەوە بــۆ ئــەدەب، كێشــەیەكی دیكــەی 
ئەدەبــی دەخوڵقێــت كــە فرەییــە لــە هێرمۆنتیــكا، ئەدەبــی دەخوڵقێــت كــە فرەییــە لــە هێرمۆنتیــكا، 
ئەمــەش تێگەیشــتن بەالڕێــدا دەبــات، چونكــە ئــەم ئەمــەش تێگەیشــتن بەالڕێــدا دەبــات، چونكــە ئــەم 

ــتەبژێرییە.   ــە دەس ــە خوێندنەوەی ــتایلە ل ــتەبژێرییە.  س ــە دەس ــە خوێندنەوەی ــتایلە ل س
موڵكییەتێكــی  خەیاڵــە،  بابەتــی  موڵكییەتێكــی هەرچــی  خەیاڵــە،  بابەتــی  هەرچــی 
شــمولییە و هەمــوو كــەس دەتوانــێ  بیــری بــۆ شــتی شــمولییە و هەمــوو كــەس دەتوانــێ  بیــری بــۆ شــتی 
سەیروســەمەرە و خوڵقێنــەر بچێــت و بینووســێتەوە سەیروســەمەرە و خوڵقێنــەر بچێــت و بینووســێتەوە 
و بەپراكتیكــی بــكات، یــان دوکیۆمێنتــی بــكات، و بەپراكتیكــی بــكات، یــان دوکیۆمێنتــی بــكات، 
ئەگــەر بتوانــێ  دوکیۆمێنتــی بــكات، »بــە مەرجێــك ئەگــەر بتوانــێ  دوکیۆمێنتــی بــكات، »بــە مەرجێــك 
ئەگــەر ســتایلی چێژبەخــش بێــت هونــەر، یــان ئەگــەر ســتایلی چێژبەخــش بێــت هونــەر، یــان 
نووســین بێــت، چونكــە بینینــی هــەر ســتایلێك نووســین بێــت، چونكــە بینینــی هــەر ســتایلێك 
كــە لەگــەڵ ڕابوردووەكــەی خــۆی جیــاوازە، واتــای كــە لەگــەڵ ڕابوردووەكــەی خــۆی جیــاوازە، واتــای 
ئەوەیــە كــە شــتێكی لــە نوێــوە خوڵقانــدووە و لــە ئەوەیــە كــە شــتێكی لــە نوێــوە خوڵقانــدووە و لــە 
وێنــەی نییــە، ئەمــە مانــای داهێنــان و بلیمەتییــە، وێنــەی نییــە، ئەمــە مانــای داهێنــان و بلیمەتییــە، 
نووســەر  هــەر  لــەالی  ئیســتێتیكیش  نووســەر بابەتێتــی  هــەر  لــەالی  ئیســتێتیكیش  بابەتێتــی 
 ،) ،)66( پێوەرەكــەی«  ئەمەیــە  هونەرمەندێــك  )و  پێوەرەكــەی«  ئەمەیــە  هونەرمەندێــك  و 
لەبــارەی  ئینســان  لــە  زۆر  بەشــێكی  لەبــارەی چونكــە  ئینســان  لــە  زۆر  بەشــێكی  چونكــە 
ژیانــی خۆیــان و ئەوانــی تــر هۆشــیار نیــن، تــا ژیانــی خۆیــان و ئەوانــی تــر هۆشــیار نیــن، تــا 
ژیــان و ڕووداوەكانــی ڕۆژانــە دوکیۆمێنــت بكــەن و ژیــان و ڕووداوەكانــی ڕۆژانــە دوکیۆمێنــت بكــەن و 
ــی دی  ــۆ ئەوان ــا ب ــوەر هەڵیانبســەنگێنن، ت ــە پێ ــی دی ب ــۆ ئەوان ــا ب ــوەر هەڵیانبســەنگێنن، ت ــە پێ ب
ببــن بــە ئەزمــوون و دووبــارە نەبنــەوە، ئەگەرچــی ببــن بــە ئەزمــوون و دووبــارە نەبنــەوە، ئەگەرچــی 
ــە  ــزگاری ل ــەری، پارێ ــی هون ــەدەق و بابەت ــە ل ــە ئەم ــزگاری ل ــەری، پارێ ــی هون ــەدەق و بابەت ــە ل ئەم
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ڕەخنــەی ئیســتێتیكی و هەســتی جــوان بینیــش ڕەخنــەی ئیســتێتیكی و هەســتی جــوان بینیــش 
دەكات، ئــەم بابەتــە لــە ئاســتی نێودەوڵەتیــش دەكات، ئــەم بابەتــە لــە ئاســتی نێودەوڵەتیــش 
دەستشــكاندنەوەی لەســەر كــراوە و پێویســتی بــە دەستشــكاندنەوەی لەســەر كــراوە و پێویســتی بــە 
دادوەرێكــی شــارەزا هەبــووە، تــا یەكالیــی بكاتــەوە دادوەرێكــی شــارەزا هەبــووە، تــا یەكالیــی بكاتــەوە 
كــە ڕەســەن كامەیــە و الســایی كامەیــە، ئەگەرچــی كــە ڕەســەن كامەیــە و الســایی كامەیــە، ئەگەرچــی 
هەمــوو كەس دەتوانێ  خەیاڵی ئاســایی و نائاســایی هەمــوو كەس دەتوانێ  خەیاڵی ئاســایی و نائاســایی 
بــەاڵم  نەكرێــت،  سانســۆریش  هیــچ  و  بــەاڵم بكاتــەوە  نەكرێــت،  سانســۆریش  هیــچ  و  بكاتــەوە 
ــاردەكان  ــۆ شــتەكان و دی ــی ب ــای فراوان ــاردەكان بینیــن مان ــۆ شــتەكان و دی ــی ب ــای فراوان بینیــن مان
شــتە  بەتایبەتــی  هەیــە،  كردنیــان  ئاشــكرا  شــتە و  بەتایبەتــی  هەیــە،  كردنیــان  ئاشــكرا  و 
بچووكــەكان و ئیســتێتیكای نەبینــراو، هــەروەك بچووكــەكان و ئیســتێتیكای نەبینــراو، هــەروەك 
ــاوازی و وردەكاری نێــوان نووســینەوەی دەقــی  ــاوازی و وردەكاری نێــوان نووســینەوەی دەقــی جی جی
)دۆنكیشــۆت(ی ســێرڤانتس و كاتژمێــرە تواوەكــەی )دۆنكیشــۆت(ی ســێرڤانتس و كاتژمێــرە تواوەكــەی 
ــزی  ــی و حاف ــزای داڤینش ــی و مۆنالی ــلڤادۆر دال ــزی س ــی و حاف ــزای داڤینش ــی و مۆنالی ــلڤادۆر دال س
شــیرازی و شــیعری مــەم و زینــی خانــی و حەبیبەی شــیرازی و شــیعری مــەم و زینــی خانــی و حەبیبەی 

ــاد.  ــی و ...ت ــاد. نال ــی و ...ت نال

چێژ و ئۆرگانەكان چێژ و ئۆرگانەكان 
دەڵێــن  کــە  نەكــردووە  هەڵەیــان  دەڵێــن گریكــەكان  کــە  نەكــردووە  هەڵەیــان  گریكــەكان 
جوانــی،  خــودی  و  جوانــی  هونــەری  جوانــی، لەنێــوان  خــودی  و  جوانــی  هونــەری  لەنێــوان 
بنەمایەكیــان  هیــچ  چونكــە  هەیــە،  بنەمایەكیــان سپەیســێك  هیــچ  چونكــە  هەیــە،  سپەیســێك 
دوو  ئــەو  لەنێــوان  پێوەندییــەك  دوو نەدۆزییــەوە  ئــەو  لەنێــوان  پێوەندییــەك  نەدۆزییــەوە 
بۆچوونــە دروســت بكــەن ئۆرگانێكــی ڕاســتەوخۆی بۆچوونــە دروســت بكــەن ئۆرگانێكــی ڕاســتەوخۆی 
ئیســتێتیكییە، بۆیــە ئــەوەی كــە تێبینــی فراوانــی ئیســتێتیكییە، بۆیــە ئــەوەی كــە تێبینــی فراوانــی 
لەســەرە ئەوەیــە كــە خــودی جوانــی نییــە، بەڵكــوو لەســەرە ئەوەیــە كــە خــودی جوانــی نییــە، بەڵكــوو 

هەڵوێســتی جوانــە و هەڵچوونــی جوانییــە. هەڵوێســتی جوانــە و هەڵچوونــی جوانییــە. 
فەیلەســووفانی  دەســتی  لەســەر  فەیلەســووفانی جوانیناســی  دەســتی  لەســەر  جوانیناســی 
كۆمەڵناســی  و  دەروونناســی  و  كۆمەڵناســی جوانیناســی  و  دەروونناســی  و  جوانیناســی 
بەرهەمهــات، دیموكریتــس پێــی وابــوو كــە تێڕوانیــن بەرهەمهــات، دیموكریتــس پێــی وابــوو كــە تێڕوانیــن 
جیــاوازە لــە بینینــی شــتەكان بەچــاو، چونكــە جیــاوازە لــە بینینــی شــتەكان بەچــاو، چونكــە 
بینینــی چــاو هەمــان مانــای تێڕوانیــن نابەخشــێت، بینینــی چــاو هەمــان مانــای تێڕوانیــن نابەخشــێت، 
یەكەمیــان  هەیــە،  ئیســتێتیكا  بــۆ  تەعبیــر  یەكەمیــان دوو  هەیــە،  ئیســتێتیكا  بــۆ  تەعبیــر  دوو 
ــان  ــەوەی دیكەی ــوەر، ئ ــە پێ ــردووە ب ــەی ك ــان مەعریف ــەوەی دیكەی ــوەر، ئ ــە پێ ــردووە ب ــەی ك مەعریف
ــت  ــتۆ دەڵێ ــدا ئەرس ــی، لەكاتێك ــە بچووك ــژە ب ــت چێ ــتۆ دەڵێ ــدا ئەرس ــی، لەكاتێك ــە بچووك ــژە ب چێ
ــان  ــەوارەی گونجــاوی خۆی ــە ق ــان )شــتەكان پشــت ب ــەوارەی گونجــاوی خۆی ــە ق )شــتەكان پشــت ب

دەبەســتن(، ئەمــە جێگــەی ســەرنجە كــە بــە یــەك دەبەســتن(، ئەمــە جێگــەی ســەرنجە كــە بــە یــەك 
تەماشــا چەنــد بۆچوونێكــت بەرانبــەر بەشــتێك تەماشــا چەنــد بۆچوونێكــت بەرانبــەر بەشــتێك 
ــەدەر  ــە ب ــە، ئەم ــی هەی ــد دیوێك ــە چەن ــت ك ــەدەر هەبێ ــە ب ــە، ئەم ــی هەی ــد دیوێك ــە چەن ــت ك هەبێ
لــەوەی هەمــوو شــتێك خاوەنــی ســێ  دیــوە، واتــە لــەوەی هەمــوو شــتێك خاوەنــی ســێ  دیــوە، واتــە 
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چێــژ بــۆ تــاك تایبەتمەندییەكــی خەیاڵــی هەیــە، چێــژ بــۆ تــاك تایبەتمەندییەكــی خەیاڵــی هەیــە، 
ــەوە و  ــە گومان ــی دەكەوێت ــە خێرای ــاك ب ــەوە و چونكــە ت ــە گومان ــی دەكەوێت ــە خێرای ــاك ب چونكــە ت
ــە  ــەوە ك ــتەی دەكات ــەو ش ــان ئ ــە هەم ــیار ل ــە پرس ــەوە ك ــتەی دەكات ــەو ش ــان ئ ــە هەم ــیار ل پرس
ــوون  ــە ئەزم ــەم حاڵەت ــووە، ئ ــێ وەرگرت ــژی ل ــوون چێ ــە ئەزم ــەم حاڵەت ــووە، ئ ــێ وەرگرت ــژی ل چێ
ــش  ــە پێ ــە، بۆی ــژووی هەی ــەییە مێ ــراوە هەمیش ــش ك ــە پێ ــە، بۆی ــژووی هەی ــەییە مێ ــراوە هەمیش ك
ــوان  ــە لەنێ ــاردان، بۆی ــۆ بڕی ــە ب ــی بناغەی ــوان ئەزموون ــە لەنێ ــاردان، بۆی ــۆ بڕی ــە ب ــی بناغەی ئەزموون
كانــت و باومگارتــن، ڕێســایەكی تایبەت و سروشــتی كانــت و باومگارتــن، ڕێســایەكی تایبەت و سروشــتی 
هەیــە كــە هەردووكیــان لەملمالنێــدا بوونــە، بــە هەیــە كــە هەردووكیــان لەملمالنێــدا بوونــە، بــە 
ــا  ــا پرنســیپی یەكالكــەرەوەی چێــژی شــتەكان، تەنی پرنســیپی یەكالكــەرەوەی چێــژی شــتەكان، تەنی
لــەدەرەوەی  پرنســیپێكە  كــە  نەبێــت  لــەدەرەوەی سروشــت  پرنســیپێكە  كــە  نەبێــت  سروشــت 

ــەر.  ــەر. هون هون
ئــەم بابەتــە لــە تێكســتی ئەدەبیشــدا ڕەنگــی ئــەم بابەتــە لــە تێكســتی ئەدەبیشــدا ڕەنگــی 
داوەتــەوە كــە خوێندنــەوەی دەق چێــژ وەرگرتنــە، داوەتــەوە كــە خوێندنــەوەی دەق چێــژ وەرگرتنــە، 
ــە  ــوێ  نادات ــژێ  خۆشــی دەق گ ــارت( دبێ ــە )ڕۆالن ب ــوێ  نادات ــژێ  خۆشــی دەق گ ــارت( دبێ )ڕۆالن ب
ــەم چاونەترســییە  ــا، لەگــەڵ ئەوەشــدا ئ ــەم چاونەترســییە ئایدیۆلۆژی ــا، لەگــەڵ ئەوەشــدا ئ ئایدیۆلۆژی
لەبــەر ئازادیخــوازی نییــە، بگــرە ڕازیبوونــی دەقــە لەبــەر ئازادیخــوازی نییــە، بگــرە ڕازیبوونــی دەقــە 
كــە خوێندنەوەكــەی لــە هــەردوو بــاردا دابەشــكراو كــە خوێندنەوەكــەی لــە هــەردوو بــاردا دابەشــكراو 
و جیــاوازن بەســەر خوێنــەری یەكــەم و خوێنــەری و جیــاوازن بەســەر خوێنــەری یەكــەم و خوێنــەری 
شــكاوە  ســەرڕێژە  شــتەی  ئــەو  بۆیــە  شــكاوە دووەم،  ســەرڕێژە  شــتەی  ئــەو  بۆیــە  دووەم، 
كــە ئەخالقییــە و كۆمەڵگــە لەهــەر بەرهەمێكــی كــە ئەخالقییــە و كۆمەڵگــە لەهــەر بەرهەمێكــی 
ــەر  ــەوە بڵێــم كــە هون ــەر ئینســانی دەوێ . دەمــەوێ  ئ ــەوە بڵێــم كــە هون ئینســانی دەوێ . دەمــەوێ  ئ
بەشــێكی الســاییكردنەوەی سروشــتە، بــە دیوێكــی بەشــێكی الســاییكردنەوەی سروشــتە، بــە دیوێكــی 
دیكــەدا هونــەر ڕەخنەیــە لــە ژیــان، چونكــە ئــەوە دیكــەدا هونــەر ڕەخنەیــە لــە ژیــان، چونكــە ئــەوە 
ژیانــە بــە هەمــوو ســەختییەکانی و بــە هەمــوو ژیانــە بــە هەمــوو ســەختییەکانی و بــە هەمــوو 
ملمالنــێ جیاوازەكانییــەوە، بریتیــن لــە ڕەخنــە لــەو ملمالنــێ جیاوازەكانییــەوە، بریتیــن لــە ڕەخنــە لــەو 
واقیعــە ســەپێنراوەی كــە ســتەمی لــە پشــتەوەیە، واقیعــە ســەپێنراوەی كــە ســتەمی لــە پشــتەوەیە، 
ــك  ــت وەختێ ــدا دەردەكەوێ ــش لەوێ ــای هونەری ــك بەه ــت وەختێ ــدا دەردەكەوێ ــش لەوێ ــای هونەری بەه
ئــەوی دی  لەگــەڵ  كــە جهانبینییــەك  ئــەوی دی دەبینیــن  لەگــەڵ  كــە جهانبینییــەك  دەبینیــن 
كــە بەڵگــەی پێكهێنــەری پەیوەســتی شــتەكانە، كــە بەڵگــەی پێكهێنــەری پەیوەســتی شــتەكانە، 
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فــەزای  لەنێــو  جوانەكانیــش  شــتە  فــەزای پەیداكردنــی  لەنێــو  جوانەكانیــش  شــتە  پەیداكردنــی 
ــە و  ــتێكی نوێی ــەی ش ــدا، گریمان ــڕژاوی ژیان ــە و تێكچ ــتێكی نوێی ــەی ش ــدا، گریمان ــڕژاوی ژیان تێكچ
لەهەمــان كاتیشــدا ڕەخنەیــە لــە پێشــووی خــۆی.لەهەمــان كاتیشــدا ڕەخنەیــە لــە پێشــووی خــۆی.
هــەر هونەرێــك خــۆی ســازداوە بــۆ ڕادەســتكردنی هــەر هونەرێــك خــۆی ســازداوە بــۆ ڕادەســتكردنی 
ــەوەی دیكــە كــە دوای  ــۆ ئ ــەت ب ــەوەی دیكــە كــە دوای نموونەیەكــی تایب ــۆ ئ ــەت ب نموونەیەكــی تایب
ئــەو دێــت، بۆیــە هیــچ بــە الیەنگریــی نموونــە ئــەو دێــت، بۆیــە هیــچ بــە الیەنگریــی نموونــە 
تەعبیــر  ئەمــە  نییــە،  وابەســتە  تەعبیــر دەرەكییــەكان  ئەمــە  نییــە،  وابەســتە  دەرەكییــەكان 
ــەر، )میشــیل  ــاوەوەی داهێن ــە پێویســتی ن ــە ل ــەر، )میشــیل نیی ــاوەوەی داهێن ــە پێویســتی ن ــە ل نیی
فووكــۆ( لــە كتێبــی )الكلمــات و األشــیاء( لەبــارەی فووكــۆ( لــە كتێبــی )الكلمــات و األشــیاء( لەبــارەی 
تابلۆیەكــی )دیگــۆ فیالســكیز( كــە هونەرمەندێكــی تابلۆیەكــی )دیگــۆ فیالســكیز( كــە هونەرمەندێكــی 
ئیســپانییە و مۆدێلێكــی نوێــی هونــەری داهێنــاوە، ئیســپانییە و مۆدێلێكــی نوێــی هونــەری داهێنــاوە، 
یەكێــك لــە تابلۆكانــی ســاڵی یەكێــك لــە تابلۆكانــی ســاڵی ١656١656 كاریگــەری  كاریگــەری 
ــرد،  ــت ك ــی دروس ــەر كاری جیهان ــی، لەس ــرد، هونەری ــت ك ــی دروس ــەر كاری جیهان ــی، لەس هونەری
لــە تابلۆكــەدا دیــارە كــە پاشــا و ژنەكــەی خۆیــان لــە تابلۆكــەدا دیــارە كــە پاشــا و ژنەكــەی خۆیــان 
شــێوەكارەكە  هونەرمەنــدە  تــا  شــێوەكارەكە ئامادەكــردووە  هونەرمەنــدە  تــا  ئامادەكــردووە 
وێنەیــان بكێشــێ ، كەچــی لــە پشــتەوە وێنەی پاشــا وێنەیــان بكێشــێ ، كەچــی لــە پشــتەوە وێنەی پاشــا 
ــە دەرگای پشــتەوەش  ــەی هەڵواســراوە و ل ــە دەرگای پشــتەوەش و ژنەك ــەی هەڵواســراوە و ل و ژنەك
پیاوێــك دەیــەوێ  خزمەتگــوزاری پێشــكەش بــكات، پیاوێــك دەیــەوێ  خزمەتگــوزاری پێشــكەش بــكات، 
ــە و هەمــوو  ــوو تابلۆكــە ســیحرێكی ئیســتێتیكی تێدای ــە و هەم تابلۆكــە ســیحرێكی ئیســتێتیكی تێدای
تابلۆكــە  ئەوەشــدا  لەگــەڵ  نایبینــێ ،  تابلۆكــە بینەرێــك  ئەوەشــدا  لەگــەڵ  نایبینــێ ،  بینەرێــك 
وەك خــۆی هەڵنەواســراوە، ئــەم نواندنــە لەبــارەی وەك خــۆی هەڵنەواســراوە، ئــەم نواندنــە لەبــارەی 
كەســایەتییە  تێڕوانینــی  ڕێگــەی  لــە  كەســایەتییە تابلــۆوە،  تێڕوانینــی  ڕێگــەی  لــە  تابلــۆوە، 
وێناكراوەكانــەوە، بۆیــە بینــەر جێگەوڕێگەیەكــی وێناكراوەكانــەوە، بۆیــە بینــەر جێگەوڕێگەیەكــی 
ــە  ــە هونەریی ــەم دابڕان ــت، ئ ــی كار وەردەگرێ ــە مۆدێل ــە هونەریی ــەم دابڕان ــت، ئ ــی كار وەردەگرێ مۆدێل
لەنێــوان نوانــدن و بابــەت وەك مۆدێــل، زەمینــەی لەنێــوان نوانــدن و بابــەت وەك مۆدێــل، زەمینــەی 
ــە  ــە ئاماژەی ــاز دەكات ك ــە س ــۆ تابلۆك ــان ب ــە تێڕام ــە ئاماژەی ــاز دەكات ك ــە س ــۆ تابلۆك ــان ب تێڕام
بــۆ ئــازادی مانــا، بەبــێ  دیاریكردنــی ســەرچاوە بــۆ ئــازادی مانــا، بەبــێ  دیاریكردنــی ســەرچاوە 
ــە  ــتێك هەی ــەوە زانس ــوو جوانییەك ــت هەم ــە پش ــە ل ــتێك هەی ــەوە زانس ــوو جوانییەك ــت هەم ــە پش ل
و بــە پێچەوانەشــەوە لــە پشــت هــەر جوانییەكــەوە و بــە پێچەوانەشــەوە لــە پشــت هــەر جوانییەكــەوە 
زانســتێك هەیــە، هــەروەك چــۆن بەشــێكی زۆر لــەو زانســتێك هەیــە، هــەروەك چــۆن بەشــێكی زۆر لــەو 
زانســتانەی كــە ئیســتێتیكایان بــە ژیــان بەخشــیوە زانســتانەی كــە ئیســتێتیكایان بــە ژیــان بەخشــیوە 

ــتییە. ــتێتیكای زانس ــتییە.ئیس ــتێتیكای زانس ئیس
یەكێــك لــە ماناكانــی جوانــی، بۆچــوون نییــە یەكێــك لــە ماناكانــی جوانــی، بۆچــوون نییــە 
ــا،  ــان ن ــە، ی ــا جوان ــارەی ماتریاڵێــك كــە ئای ــە ب ــا، ل ــان ن ــە، ی ــا جوان ــارەی ماتریاڵێــك كــە ئای ــە ب ل

یــان كەرەســتەكانی نێــو سروشــت بــە پێــی تیــوری یــان كەرەســتەكانی نێــو سروشــت بــە پێــی تیــوری 
چەندایەتــی جوانــە، ڕاســتە زانســت پشــت بــە چەندایەتــی جوانــە، ڕاســتە زانســت پشــت بــە 
ــای ماتماتیكــی،  ــی دەبەســتێت، وەك دات ــای ماتماتیكــی، چەندایەت ــی دەبەســتێت، وەك دات چەندایەت
یەكانــە  بــەو  ئیســتێتیكا چونكــە پشــت  یەكانــە بــەاڵم  بــەو  ئیســتێتیكا چونكــە پشــت  بــەاڵم 
دەبەســتێت كــە خــودی تاقیكردنــەوەی بینیــن و دەبەســتێت كــە خــودی تاقیكردنــەوەی بینیــن و 
ــووە،  ــەرج وەرگرت ــتی بەم ــاییكردنەوەی سروش ــووە، الس ــەرج وەرگرت ــتی بەم ــاییكردنەوەی سروش الس
ــۆ  ــتێتیكی ب ــوەری ئیس ــە پێ ــووە ب ــژ ب ــا چێ ــۆ تەنی ــتێتیكی ب ــوەری ئیس ــە پێ ــووە ب ــژ ب ــا چێ تەنی
دەڵــێ   باییــر(  )ڕیمــۆن  وەك  هــەر  دەڵــێ  شــتەكان،  باییــر(  )ڕیمــۆن  وەك  هــەر  شــتەكان، 
لــە  لــە »ئیســتێتیكا زانســتی چۆنایەتییــە، ئەگــەر  »ئیســتێتیكا زانســتی چۆنایەتییــە، ئەگــەر 
بــۆ  ئــەوە  بێــت،  چەندایەتــی  )علــم(  بــۆ زانســتدا  ئــەوە  بێــت،  چەندایەتــی  )علــم(  زانســتدا 
ئیســتێتیكا چۆنایەتییە و تایپێكی خودێتیشی پێوە ئیســتێتیكا چۆنایەتییە و تایپێكی خودێتیشی پێوە 
ــەوەی  ــی هەمیشــە ڕەنگدان ــە جوان ــت ك ــەوەی دەردەكەوێ ــی هەمیشــە ڕەنگدان ــە جوان ــت ك دەردەكەوێ
بەســەر خــوددا دەبێــت، هەســتكردن بــەم حاڵەتــە بەســەر خــوددا دەبێــت، هەســتكردن بــەم حاڵەتــە 
لــە خەســڵەتی ئینســاندا دەردەكەوێــت، چونكــە لــە خەســڵەتی ئینســاندا دەردەكەوێــت، چونكــە 
ــە، وەك  ــی ســەلماندنی گــەرەك نیی ــەر و جوان ــە، وەك هون ــی ســەلماندنی گــەرەك نیی ــەر و جوان هون
زانســت كــە پێویســتە لەنێــو هۆڵــی تاقیكردنــەوەدا زانســت كــە پێویســتە لەنێــو هۆڵــی تاقیكردنــەوەدا 
ماتریاڵ و هاوكێشــەكە بســەلمێنرێت و دەرەنجامێك ماتریاڵ و هاوكێشــەكە بســەلمێنرێت و دەرەنجامێك 

بەدەســتەوە بــدات«)بەدەســتەوە بــدات«)77(.(.
دۆزینــەوە و ئاشــكراكردن لــە هونــەری جوانیــدا، دۆزینــەوە و ئاشــكراكردن لــە هونــەری جوانیــدا، 
عەقڵــی  لــە  پێكهاتەیەكــە  و  بابەتێــك  عەقڵــی وەك  لــە  پێكهاتەیەكــە  و  بابەتێــك  وەك 
لێــرەدا و  واتــە فیكریدایــە،  لێــرەدا و وێنەیــی و زەینــی،  واتــە فیكریدایــە،  وێنەیــی و زەینــی، 
دیكــەی  مانایەكــی  جوانــی  كۆنتێكســتەدا  دیكــەی لــەم  مانایەكــی  جوانــی  كۆنتێكســتەدا  لــەم 
و  لــە گەوهــەر  لــە شــێوەیەك  بریتییــە  لــە گەوهــەر و هەیــە،  لــە شــێوەیەك  بریتییــە  هەیــە، 
ناوەرۆكــی شــتەكان و دیــاردەكان، نــەك تەنیــا ناوەرۆكــی شــتەكان و دیــاردەكان، نــەك تەنیــا 
ــك  ــە هەندێ ــەوە ك ــتەییدا كۆببێت ــی جەس ــە فۆرم ــك ل ــە هەندێ ــەوە ك ــتەییدا كۆببێت ــی جەس ــە فۆرم ل
پارچەیەكــی  یــان  مێژوویــی،  پەیكەرێكــی  پارچەیەكــی جــار  یــان  مێژوویــی،  پەیكەرێكــی  جــار 
ئاســەواری كــۆن بــە هەمــوو تێكشــكاوییەكەیەوە ئاســەواری كــۆن بــە هەمــوو تێكشــكاوییەكەیەوە 
ــە  ــە بەهــا هونەرییەكــەی جوانتــر دەكات كــە ئەمــە ل بەهــا هونەرییەكــەی جوانتــر دەكات كــە ئەمــە ل
ــە ڕووی  ــە ل ــە، چونك ــای هەی ــازاڕدا مان ــتی ب ــە ڕووی ئاس ــە ل ــە، چونك ــای هەی ــازاڕدا مان ــتی ب ئاس
ڕەســەنایەتی  بــۆ  زەمــەن  لێــرەدا  ڕەســەنایەتی ماتریاڵییــەوە  بــۆ  زەمــەن  لێــرەدا  ماتریاڵییــەوە 
حوكــم دەكات، یــان چۆنایەتــی كارە هونەرییەكــە، حوكــم دەكات، یــان چۆنایەتــی كارە هونەرییەكــە، 
نــەك دەســتكاریكردن و نوێكردنــەوەی ماتریاڵەكــە، نــەك دەســتكاریكردن و نوێكردنــەوەی ماتریاڵەكــە، 
هــەروەك ئــەوەی لــە بــازاڕی ئەنتیــك هەیــە و هــەروەك ئــەوەی لــە بــازاڕی ئەنتیــك هەیــە و 
بــە ماتریاڵــی جــوان ناســراوە و گەشــتیارەكان بــە ماتریاڵــی جــوان ناســراوە و گەشــتیارەكان 
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وێنــەی لەگــەڵ دەگــرن، ئێمــە دەبێــت لەنێــوان وێنــەی لەگــەڵ دەگــرن، ئێمــە دەبێــت لەنێــوان 
كــردە سروشــتییەكان و پارچــە كالســیكییەكاندا كــردە سروشــتییەكان و پارچــە كالســیكییەكاندا 
ــی  ــەی پیاوێك ــە وێن ــن، شــاخێك ك ــاوازی بكەی ــی جی ــەی پیاوێك ــە وێن ــن، شــاخێك ك ــاوازی بكەی جی
پیــری كــوڕی زەمانــەی وەرگرتــووە لــە چــاوی پیــری كــوڕی زەمانــەی وەرگرتــووە لــە چــاوی 
ــە چەشــنی  ــان شــاعیرێك، دارێــك ل ــد، ی ــە چەشــنی هونەرمەن ــان شــاعیرێك، دارێــك ل ــد، ی هونەرمەن
دیكــەوە،  بەدارێكــی  خــۆی  ســەماكەر  دیكــەوە، ژنێكــی  بەدارێكــی  خــۆی  ســەماكەر  ژنێكــی 
لــە  كــە  بەردێــك  ئااڵنــدووە،  شــاخێكەوە  لــە یــان  كــە  بەردێــك  ئااڵنــدووە،  شــاخێكەوە  یــان 
شــێوەی ماســی، یــان ئاژەڵێــك دێتــە بەرچــاو، شــێوەی ماســی، یــان ئاژەڵێــك دێتــە بەرچــاو، 
تەدارەكــی جوانــكاری ژنــان لــە كل و كلــدان و تەدارەكــی جوانــكاری ژنــان لــە كل و كلــدان و 
جوانكاریــی جلوبــەرگ و ... تــاد لــە كەلەپوورێكــی جوانكاریــی جلوبــەرگ و ... تــاد لــە كەلەپوورێكــی 
ــن  ــی چۆنایەتی ــە مەرج ــوو ئەمان ــراودا، هەم ــن دیاریك ــی چۆنایەتی ــە مەرج ــوو ئەمان ــراودا، هەم دیاریك
ڕووی  لــە  بــەاڵم  شــتەكان،  ئیســتێتیكای  ڕووی بــۆ  لــە  بــەاڵم  شــتەكان،  ئیســتێتیكای  بــۆ 
زانســتییەوە ئیســتێتیكا چەندایەتییــە كــە جیــاوازە زانســتییەوە ئیســتێتیكا چەندایەتییــە كــە جیــاوازە 
لــەو پارچەیــەی كــە لــە ڕێگــەی كنــە و پشــكنینی لــەو پارچەیــەی كــە لــە ڕێگــەی كنــە و پشــكنینی 
زانســتییەوە دەدۆزرێتــەوە و لــە پێشــانگە، یــان زانســتییەوە دەدۆزرێتــەوە و لــە پێشــانگە، یــان 
موزەیــەك نمایشــی دەكەیــن، لــە ڕوویەكــی دیكــەوە موزەیــەك نمایشــی دەكەیــن، لــە ڕوویەكــی دیكــەوە 
ئیســتێتیكا ســتایلە، بــۆ نموونــە ئــەو هونــەرەی كــە ئیســتێتیكا ســتایلە، بــۆ نموونــە ئــەو هونــەرەی كــە 
ڤــان كــوخ، یــان مایــكڵ ئەنجیلــۆ، یــان داڤینشــی، ڤــان كــوخ، یــان مایــكڵ ئەنجیلــۆ، یــان داڤینشــی، 
یــان ڕێنــوار و ...تــاد ئەفراندوویانــە، هــەر ئــەو یــان ڕێنــوار و ...تــاد ئەفراندوویانــە، هــەر ئــەو 
ــای  ــتێتیكییەوە بەه ــە ڕووی ئیس ــە ل ــە ك ــای هونەرەی ــتێتیكییەوە بەه ــە ڕووی ئیس ــە ل ــە ك هونەرەی
هونــەری هەیــە، بەپێچەوانەوە الســاییكردنەوەی ئەو هونــەری هەیــە، بەپێچەوانەوە الســاییكردنەوەی ئەو 
ــا ســیفەتی ئیســتێتیكی  ــا ســیفەتی ئیســتێتیكی ســتایلە مانایەكــی نییــە ت ســتایلە مانایەكــی نییــە ت
ــەی  ــە هونەرییان ــەو پارچ ــەر وەك ئ ــت، ه ــەی وەربگرێ ــە هونەرییان ــەو پارچ ــەر وەك ئ ــت، ه وەربگرێ
كــە لــە بــازاڕ بــە قیمەتــی هونــەرە ڕەســەنەكە كــە لــە بــازاڕ بــە قیمەتــی هونــەرە ڕەســەنەكە 
دەفرۆشــرێن، كەچــی پارچەكــە الســاییكردنەوەیە دەفرۆشــرێن، كەچــی پارچەكــە الســاییكردنەوەیە 
قیمەتەكــە  لێــرەدا  بۆیــە  نییــە،  ڕەســەنەكە  قیمەتەكــە و  لێــرەدا  بۆیــە  نییــە،  ڕەســەنەكە  و 

جوانییەكەیــە، نــەك ماتریاڵەكــە. جوانییەكەیــە، نــەك ماتریاڵەكــە. 
بۆچوونانــەوە،  ئــەو  هەمــوو  ســەرووی  بۆچوونانــەوە، لــە  ئــەو  هەمــوو  ســەرووی  لــە 
ــە و  ــی چۆن ــە جوان ــەرەكییەكە ئەوەی ــیارە س ــە و پرس ــی چۆن ــە جوان ــەرەكییەكە ئەوەی ــیارە س پرس
چ مانایەكــی هەیــە و بەچــی دەگوترێــت جــوان، چ مانایەكــی هەیــە و بەچــی دەگوترێــت جــوان، 
ئەمانــە پرســیارگەلێكن كــە لەمێــژە ئینســان بەدوای ئەمانــە پرســیارگەلێكن كــە لەمێــژە ئینســان بەدوای 
چێژوەرگرتنەوەیــە لــە جوانییەكانــی سروشــت و چێژوەرگرتنەوەیــە لــە جوانییەكانــی سروشــت و 
ــكات  ــش ب ــوان نمای ــی ج ــكات خۆشــی وەك بوونەوەرێك ــش ب ــوان نمای ــی ج خۆشــی وەك بوونەوەرێك
بەرانبــەر بــە دیاردەكانــی سروشــت، ڕۆژئاواییــەكان بەرانبــەر بــە دیاردەكانــی سروشــت، ڕۆژئاواییــەكان 

لــە ڕووی فیكرییــەوە وەاڵمیــان پــێ داوەتــەوە و لــە ڕووی فیكرییــەوە وەاڵمیــان پــێ داوەتــەوە و 
واڵمەكــەش وەك میتودێــك كاری پــێ دەكرێــت، واڵمەكــەش وەك میتودێــك كاری پــێ دەكرێــت، 
لــە ڕووی تیورییــەوە ڕێكەوتنێكــی گشــتی هەیــە لــە ڕووی تیورییــەوە ڕێكەوتنێكــی گشــتی هەیــە 
ــەش  ــەو پێی ــە، ب ــرە مانای ــی ف ــی جوان ــە چەمك ــەش ك ــەو پێی ــە، ب ــرە مانای ــی ف ــی جوان ــە چەمك ك
ــەوەی  ــە، بەرل ــی فیكریی ــت ئیســتێتیكا چەمكێك ــەوەی بێ ــە، بەرل ــی فیكریی ــت ئیســتێتیكا چەمكێك بێ
تەنیــا بــۆ شــتە جوانــەكان زاراوەیــەك بێــت، ئــەم تەنیــا بــۆ شــتە جوانــەكان زاراوەیــەك بێــت، ئــەم 
چەمكــە لقێكــە لــە لقەكانی فەلســەفە و لــە هونەر و چەمكــە لقێكــە لــە لقەكانی فەلســەفە و لــە هونەر و 
ســیحری جوانــی سروشــت دەكۆڵێتــەوە، ئەگەرچــی ســیحری جوانــی سروشــت دەكۆڵێتــەوە، ئەگەرچــی 
ــەوە  ــەم بارەی ــا ل ــد و فەیلەســووفی دنی ــەوە زۆر بیرمەن ــەم بارەی ــا ل ــد و فەیلەســووفی دنی زۆر بیرمەن
لــە هەمــوو بوارەكانــی جوانیناســی و ئەخالقــی لــە هەمــوو بوارەكانــی جوانیناســی و ئەخالقــی 
جــوان و هونــەر و جوانــی شــوێن و جوانــی تێكســت جــوان و هونــەر و جوانــی شــوێن و جوانــی تێكســت 
و جوانــی ســێكس و شــۆڕش و ...تــاد نووســیویانە و جوانــی ســێكس و شــۆڕش و ...تــاد نووســیویانە 

ــردەووە.  ــان ك ــان بەی ــی خۆی ــزی تایبەت ــردەووە. و تێ ــان ك ــان بەی ــی خۆی ــزی تایبەت و تێ
و  بەڕاســتەوخۆ  فەیلەســووفەكان  و هەمــوو  بەڕاســتەوخۆ  فەیلەســووفەكان  هەمــوو 
ــد  ــردووە، )دیڤی ــان ك ــی جوانیی ــتەوخۆ باس ــد ناڕاس ــردووە، )دیڤی ــان ك ــی جوانیی ــتەوخۆ باس ناڕاس
هیــوم( پێــی وایــە »هەســتكردن بــە جوانــی، واتــە هیــوم( پێــی وایــە »هەســتكردن بــە جوانــی، واتــە 
هەســتكردن بــە چاكــەكاری كــە ئەمــە ئینتیباعێكــی هەســتكردن بــە چاكــەكاری كــە ئەمــە ئینتیباعێكــی 
ئاســانە كــە لــە زەینــی ئینســاندا هەیــە، بەتایبەتــی ئاســانە كــە لــە زەینــی ئینســاندا هەیــە، بەتایبەتــی 
دیكــەدا  هەڵبژاردەكانــی  لەگــەڵ  كاتانــەی  دیكــەدا ئــەو  هەڵبژاردەكانــی  لەگــەڵ  كاتانــەی  ئــەو 
هــاودژ دەكەوێتــەوە، هەروەهــا پێــی وایــە كــە هــاودژ دەكەوێتــەوە، هەروەهــا پێــی وایــە كــە 
زەوقێكــی مــزرە و چارەسەرێكیشــە بــۆ ئــازار و زەوقێكــی مــزرە و چارەسەرێكیشــە بــۆ ئــازار و 
ــەو  ــەر جێگ ــتەكان لەس ــە هەس ــتی، بۆی ــەو خۆشەویس ــەر جێگ ــتەكان لەس ــە هەس ــتی، بۆی خۆشەویس
ڕێگەیەكــی نێوانگیرانــە كار ناكــەن، بەڵكــوو بــە ڕێگەیەكــی نێوانگیرانــە كار ناكــەن، بەڵكــوو بــە 
تەنیشــت ئەزموونەوەیــە، هەروەهــا جوانــی ویــژدان تەنیشــت ئەزموونەوەیــە، هەروەهــا جوانــی ویــژدان 
بەیەكێــك لــە ڕەفتــارە جوانەكانــی ئینســان دەزانــێ  بەیەكێــك لــە ڕەفتــارە جوانەكانــی ئینســان دەزانــێ  

و بەرگــری لــێ دەكات«)و بەرگــری لــێ دەكات«)88(.(.
هیــچ  كــە  دەكەیــن  هەســت  لێــرەدا  هیــچ كەواتــە  كــە  دەكەیــن  هەســت  لێــرەدا  كەواتــە 
شــتێك بەبــێ  مەبەســت نییــە و هەمــوو شــتێك شــتێك بەبــێ  مەبەســت نییــە و هەمــوو شــتێك 
ــتگەرای  ــری مەبەس ــی فیك ــتێك و ئامانجێك ــتگەرای مەبەس ــری مەبەس ــی فیك ــتێك و ئامانجێك مەبەس
بێدەنگبوونــی  چــۆن  هــەروەك  پشــتەوەیە،  بێدەنگبوونــی لــە  چــۆن  هــەروەك  پشــتەوەیە،  لــە 
شــێتی وەك دیــاردە لــە چەرخــی كالســیكدا، دوای شــێتی وەك دیــاردە لــە چەرخــی كالســیكدا، دوای 
چەنــدان ســەدە بــە ئاراســتەی جیــاواز بەدەنــگ چەنــدان ســەدە بــە ئاراســتەی جیــاواز بەدەنــگ 
هــات و بــوو بــە دیاردەیەكــی ئاشــكرا و كەوتــە هــات و بــوو بــە دیاردەیەكــی ئاشــكرا و كەوتــە 
بــەردەم خوێندنــەوەی هەمەجــۆر، لــە كاتێكــدا ئێمە بــەردەم خوێندنــەوەی هەمەجــۆر، لــە كاتێكــدا ئێمە 
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هەمیشــە لەبــەردەم دوو چەمكــی لێكــدژی وەك هەمیشــە لەبــەردەم دوو چەمكــی لێكــدژی وەك 
شــێتی و بلیمەتیــن، بۆیــە )كانت(یــش عەقڵگەرایــی شــێتی و بلیمەتیــن، بۆیــە )كانت(یــش عەقڵگەرایــی 
كــردە دروشــمی ســەردەمەكەی خــۆی، ئەمانوئێــل كــردە دروشــمی ســەردەمەكەی خــۆی، ئەمانوئێــل 
 ) )١80٤١80٤  -   - ئەڵمانــی )١7٢٤١7٢٤  فەیلەســووفی  )كانــت  ئەڵمانــی  فەیلەســووفی  كانــت 
خاوەنــی كۆمەڵێــك چەمــك و كتێبــی فەلســەفییە و خاوەنــی كۆمەڵێــك چەمــك و كتێبــی فەلســەفییە و 
گرنگترینیــان ڕەخنــە لــە عەقڵــی پەتییــە، بــە دوو گرنگترینیــان ڕەخنــە لــە عەقڵــی پەتییــە، بــە دوو 
جــۆر ئاراســتە تەماشــای مەعریفەی دەكــرد، ئەویش جــۆر ئاراســتە تەماشــای مەعریفەی دەكــرد، ئەویش 
فیكــر و هەســتەكان بــوو، ئێمــە لەبــەردەم هەســتدا فیكــر و هەســتەكان بــوو، ئێمــە لەبــەردەم هەســتدا 
كــە قەبووڵــی دەكەیــن، دەكەوینــە نێــو حاڵەتێكــی كــە قەبووڵــی دەكەیــن، دەكەوینــە نێــو حاڵەتێكــی 
شــتێكی  وەك  ماتریــاڵ  چونكــە  شــتێكی نێگەتیڤــەوە،  وەك  ماتریــاڵ  چونكــە  نێگەتیڤــەوە، 
ــە  ــتەكان ل ــا هەس ــتمان، ئەمم ــە بەردەس ــاو دێت ــە خ ــتەكان ل ــا هەس ــتمان، ئەمم ــە بەردەس ــاو دێت خ
وێنەیەكــی دەرەوەی خۆمــان وەاڵممــان دەداتــەوە. وێنەیەكــی دەرەوەی خۆمــان وەاڵممــان دەداتــەوە. 
بــەاڵم لــە ڕووی فیكرییــەوە ئێمــە لــە حاڵەتێكــی بــەاڵم لــە ڕووی فیكرییــەوە ئێمــە لــە حاڵەتێكــی 
پۆزەتیڤیــدا دەژیــن، چونكە پرۆســەكە ڕاســتەوخۆیە پۆزەتیڤیــدا دەژیــن، چونكە پرۆســەكە ڕاســتەوخۆیە 
و لــە عەقڵــەوە شــتەكان بــۆ هەســتی ماتریاڵــی و لــە عەقڵــەوە شــتەكان بــۆ هەســتی ماتریاڵــی 
دەگوێزێنــەوە، لەوێشــەوە بــۆ قوواڵیــی مەعریفــە دەگوێزێنــەوە، لەوێشــەوە بــۆ قوواڵیــی مەعریفــە 
»جوانــی یەكێكــە لــەو مەبەســتانە بابەتێــك كــەوا »جوانــی یەكێكــە لــەو مەبەســتانە بابەتێــك كــەوا 
هەســت بكەیــن لــە هەســتێكی دیاریكراوەوەیــە، هەســت بكەیــن لــە هەســتێكی دیاریكراوەوەیــە، 
بــۆ نموونــە ئەگــەر ڕووەكناســێك، یــان وەرزێرێــك بــۆ نموونــە ئەگــەر ڕووەكناســێك، یــان وەرزێرێــك 
لــە كاتــی بەرهەمهێنانێكــی كوالێتیــدا بیــری لــە لــە كاتــی بەرهەمهێنانێكــی كوالێتیــدا بیــری لــە 
ســوودی میوەیــەك كــردەوە، یــان بیــری لــە نرخــە ســوودی میوەیــەك كــردەوە، یــان بیــری لــە نرخــە 
بازرگانییەكــەی كــردەوە، ئەوســا بیــر لەبەهــای بازرگانییەكــەی كــردەوە، ئەوســا بیــر لەبەهــای 
كااڵی  پێشــتر  چونكــە  ناكاتــەوە،  كااڵی جوانییەكــەی  پێشــتر  چونكــە  ناكاتــەوە،  جوانییەكــەی 
بــازاڕی نەبــوو، بەڵكــوو بەرهەمــی ئیســتێتیكی بــوو بــازاڕی نەبــوو، بەڵكــوو بەرهەمــی ئیســتێتیكی بــوو 
كــە لــە ڕێگــەی كوالێتییــەوە بەهــای هەبــوو، كەواتە كــە لــە ڕێگــەی كوالێتییــەوە بەهــای هەبــوو، كەواتە 
ــاوەن  ــە خ ــەوەی ببێت ــۆ ئ ــد ب ــتە هونەرمەن ــاوەن پێویس ــە خ ــەوەی ببێت ــۆ ئ ــد ب ــتە هونەرمەن پێویس
ســەلیقەیەكی جوانــی، پێویســتە شــتی جوانــی ســەلیقەیەكی جوانــی، پێویســتە شــتی جوانــی 
خــۆش بــوێ  و گــوێ  بداتــە ئــەو مەبەســتانەی كــە خــۆش بــوێ  و گــوێ  بداتــە ئــەو مەبەســتانەی كــە 
لــە هەســتێكی جوانیــدا نەبــێ ، ئــەوە هەڵناگیرێــت لــە هەســتێكی جوانیــدا نەبــێ ، ئــەوە هەڵناگیرێــت 
یــان  یــان (،  هەیــە«)99(،  بوونیــدا  لــە  مەبەســت  هەیــە«)كــە  بوونیــدا  لــە  مەبەســت  كــە 
سەرســوڕمانی كەســێك بەرانبــەر تەالرێــك، یان هەر سەرســوڕمانی كەســێك بەرانبــەر تەالرێــك، یان هەر 
كردەیەكــی ئەندازیــاری و هونــەری، بــۆ میكانیكەكــە كردەیەكــی ئەندازیــاری و هونــەری، بــۆ میكانیكەكــە 
نییــە، بەقــەد ئــەوەی بــۆ جوانــی دیمەنەكەیــە كــە نییــە، بەقــەد ئــەوەی بــۆ جوانــی دیمەنەكەیــە كــە 
بەچــاو دەبینرێــت و سەرنجڕاكێشــە، میســرییەكان و بەچــاو دەبینرێــت و سەرنجڕاكێشــە، میســرییەكان و 

ســۆمەرییەكان بیریــان لــەوە كــردەوە جارێكــی تــر ســۆمەرییەكان بیریــان لــەوە كــردەوە جارێكــی تــر 
ــە  ــر ل ــان تەعبی ــع پێشــكەش بكــەن، ی ــای واقی ــە بین ــر ل ــان تەعبی ــع پێشــكەش بكــەن، ی ــای واقی بین
هەســت و چێــژ و خۆشــی بینــەر زینــدوو بكەنــەوە، هەســت و چێــژ و خۆشــی بینــەر زینــدوو بكەنــەوە، 
هونەرمەندەكانیــش بەهەمــان ڕێگــە ئــەو كارانەیــان هونەرمەندەكانیــش بەهەمــان ڕێگــە ئــەو كارانەیــان 
پراكتیــك كــرد، میســرییەكان وێنــەی ئەندازەیــی پراكتیــك كــرد، میســرییەكان وێنــەی ئەندازەیــی 
هەڵگــەڕاوە بــۆ جیهانــی واقیعــی بكــەن بــە شــێوە، هەڵگــەڕاوە بــۆ جیهانــی واقیعــی بكــەن بــە شــێوە، 
بنیــادی  بەرهەمــی  بەپێچەوانــەوە  بنیــادی یۆنانییــەكان  بەرهەمــی  بەپێچەوانــەوە  یۆنانییــەكان 
لێكجیابوونــەوەی كاری هونــەر و سروشــتیان كــرد، لێكجیابوونــەوەی كاری هونــەر و سروشــتیان كــرد، 
لێــرەوە مێــژووی ئیســتێتیكا لــەالی یۆنانییــەكان لێــرەوە مێــژووی ئیســتێتیكا لــەالی یۆنانییــەكان 
لــەكاری دەســتییەوە دەســتیان پــێ كــرد، كەوابــوو لــەكاری دەســتییەوە دەســتیان پــێ كــرد، كەوابــوو 
مەبەســت لەجوانــی ناوەرۆكــی جوانییــە كــە بریتییە مەبەســت لەجوانــی ناوەرۆكــی جوانییــە كــە بریتییە 
لــە پشــتەوەی لۆژیــك، مەگــەر گریمانــەی فەلســەفی لــە پشــتەوەی لۆژیــك، مەگــەر گریمانــەی فەلســەفی 
ــۆ دیاردەیەكــی  ــە ب ــۆ دیاردەیەكــی تێبكــەوێ ، وەك ئــەوەی گریمان ــە ب تێبكــەوێ ، وەك ئــەوەی گریمان
فرەڕەهەنــد بەكاردێــت و زیاتــر لــە بیركردنەوەیــەك فرەڕەهەنــد بەكاردێــت و زیاتــر لــە بیركردنەوەیــەك 
ــت، چونكــە مەبەســت  ــۆ بكرێ ــت، چونكــە مەبەســت و خوێندنەوەیەكــی ب ــۆ بكرێ و خوێندنەوەیەكــی ب
لێــرەدا تەنیــا ڕواڵەتــی جوانــی نییــە، بەڵكــوو لێــرەدا تەنیــا ڕواڵەتــی جوانــی نییــە، بەڵكــوو 
ورووژاندنــی ئــەو چاالكییەیــە كــە فیكــری ئینســان ورووژاندنــی ئــەو چاالكییەیــە كــە فیكــری ئینســان 
ئاســەواری  لــە  بینەرێــك  وەك  ئاســەواری دەجووڵێنــێ ،  لــە  بینەرێــك  وەك  دەجووڵێنــێ ، 
ــدا  ــكات، لەكاتێك ــەنگی ب ــە هاوس ــی دیك ــدا بەرهەمێك ــكات، لەكاتێك ــەنگی ب ــە هاوس ــی دیك بەرهەمێك
ــەر  ــە هون ــەرنجەمان داوە ك ــەو س ــتر ئ ــە پێش ــەر ئێم ــە هون ــەرنجەمان داوە ك ــەو س ــتر ئ ــە پێش ئێم
ــت،  ــەراورد ناكرێ ــتگەرا ب ــاردەی مەبەس ــەڵ دی ــت، لەگ ــەراورد ناكرێ ــتگەرا ب ــاردەی مەبەس ــەڵ دی لەگ
ــی  ــای جوان ــەڵ بەه ــش لەگ ــی هونەری ــچ نرخێك ــی هی ــای جوان ــەڵ بەه ــش لەگ ــی هونەری ــچ نرخێك هی
سروشــت بااڵنــس ناكرێــت، ئەگــەر هونــەری بــااڵش سروشــت بااڵنــس ناكرێــت، ئەگــەر هونــەری بــااڵش 
ــەی الســایی سروشــت  ــەو هونەرمەندان ــەی الســایی سروشــت بێــت وەك ئ ــەو هونەرمەندان بێــت وەك ئ
دەكەنــەوە، یــان ئــەو بیرمەنــد و نووســەرانەی كــە دەكەنــەوە، یــان ئــەو بیرمەنــد و نووســەرانەی كــە 
ــتنێكی  ــان تێگەیش ــەاڵم ئەمەی ــەن، ب ــان دەك ــتنێكی داهێن ــان تێگەیش ــەاڵم ئەمەی ــەن، ب ــان دەك داهێن
ــە ئەخــالق و  ــە ل ــە یاخیی ــە ئەخــالق و دیكــەی ئیســتێتیكییە ك ــە ل ــە یاخیی دیكــەی ئیســتێتیكییە ك
گیــرۆدەی عیشــقێكی هونــەری دوور لــە غەریزەیــە.گیــرۆدەی عیشــقێكی هونــەری دوور لــە غەریزەیــە.
چێژوەرگرتــن لــە ئیســتێتیكا چ وەك فەلســەفە و چێژوەرگرتــن لــە ئیســتێتیكا چ وەك فەلســەفە و 
چ وەك كەرەســتە پێویســتەكانی ژیــان لــە دیــاردە چ وەك كەرەســتە پێویســتەكانی ژیــان لــە دیــاردە 
پرســیاردایە  لەبــەردەم  هەمیشــە  پرســیاردایە جوانــەكان،  لەبــەردەم  هەمیشــە  جوانــەكان، 
یــان گوتەیــەك  بــۆ هــەر كردەیــەك،  یــان گوتەیــەك و پێــوەر  بــۆ هــەر كردەیــەك،  و پێــوەر 
دادەنێــت، لــە دوای هەوڵــی یۆنانییەكانــەوە بــۆ دادەنێــت، لــە دوای هەوڵــی یۆنانییەكانــەوە بــۆ 
بەرهەمهێنانــی فەلســەفە كــە هێشــتا هونەر پیشــەی بەرهەمهێنانــی فەلســەفە كــە هێشــتا هونەر پیشــەی 
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هونەرمەنــد نەبــوو، بەڵكــوو خەیاڵــی كەســانێك هونەرمەنــد نەبــوو، بەڵكــوو خەیاڵــی كەســانێك 
بــوو بــۆ وێناكردنــی خوداوەندەكانــی ســەر زەمیــن بــوو بــۆ وێناكردنــی خوداوەندەكانــی ســەر زەمیــن 
وەك پووتێكــی جــوان، بــەاڵم لــە دوای ئــەم بنیــادە وەك پووتێكــی جــوان، بــەاڵم لــە دوای ئــەم بنیــادە 
ــە پێوەرێكــی فــرە  ــوو ب ــە پێوەرێكــی فــرە فەلســەفییە، ئیســتێتیكا ب ــوو ب فەلســەفییە، ئیســتێتیكا ب
ــە ڕێنســانس و دوای  ــەر ل ــی ب ــە تایبەت ــد، ب ــە ڕێنســانس و دوای ڕەهەن ــەر ل ــی ب ــە تایبەت ــد، ب ڕەهەن
ــرد  ــان ك ــەدەب كارێكی ــەر و ئ ــیش، هون ــرد ڕێنیسانس ــان ك ــەدەب كارێكی ــەر و ئ ــیش، هون ڕێنیسانس
ــت.  ــی نەیانكردبێ ــی و سیاس ــی ئایین ــە شۆڕش ــت. ك ــی نەیانكردبێ ــی و سیاس ــی ئایین ــە شۆڕش ك

ــگ  ــە خاوەندارێتــی و ناوبان ــگ شــۆپنهاوەر پێــی وای ــە خاوەندارێتــی و ناوبان شــۆپنهاوەر پێــی وای
بــەدەرە،  فانییــەكان  بوونــەوەرە  توانایــی  بــەدەرە، لــە  فانییــەكان  بوونــەوەرە  توانایــی  لــە 
ــە  ــنوورداركراوە و ل ــان س ــەوەری ئینس ــە بەخت ــە بۆی ــنوورداركراوە و ل ــان س ــەوەری ئینس ــە بەخت بۆی
هــەر پنتێكــی تەمەنــدا لەســەر نووكــی شمشــێر هــەر پنتێكــی تەمەنــدا لەســەر نووكــی شمشــێر 
دانــراوە، واتــە هەمیشــە بەختــەوەری و خۆشــی دانــراوە، واتــە هەمیشــە بەختــەوەری و خۆشــی 
ئینســان لەحزەیــەك بــەردەوام دەبێــت و دواتــر ئینســان لەحزەیــەك بــەردەوام دەبێــت و دواتــر 
بــە تراژیدیایــەك كۆتایــی پــێ دێــت، گوێگرتــن بــە تراژیدیایــەك كۆتایــی پــێ دێــت، گوێگرتــن 
لــە پارچــە موزیكێــك كــە یــادەوەری تێــدا زینــدوو لــە پارچــە موزیكێــك كــە یــادەوەری تێــدا زینــدوو 
ــە و ئینســان  ــەوە، چركەیەكــی كــورت خایەن ــە و ئینســان دەبێت ــەوە، چركەیەكــی كــورت خایەن دەبێت
بــۆ هاوســۆزییەك دەگوێزێتــەوە كە خۆی پێویســتی بــۆ هاوســۆزییەك دەگوێزێتــەوە كە خۆی پێویســتی 
پێیەتــی، ئــەم بنیــادە فیكرییــە كاریگــەری لەســەر پێیەتــی، ئــەم بنیــادە فیكرییــە كاریگــەری لەســەر 
بیركردنــەوەی نیتشــە دانــا بەرانبــەر بــە فەلســەفەی بیركردنــەوەی نیتشــە دانــا بەرانبــەر بــە فەلســەفەی 
ئیــرادە و ئەخــالق و مەســەلەی ویــژدان و دەســەاڵت ئیــرادە و ئەخــالق و مەســەلەی ویــژدان و دەســەاڵت 

ــودا.  ــودا. و خ و خ
وەك  ئاركیۆلۆژییــەوە  ڕوانگــەی  لــە  وەك ئەگــەر  ئاركیۆلۆژییــەوە  ڕوانگــەی  لــە  ئەگــەر 
ئــۆرگان تەماشــای چەمكــی ئیســتێتیكا بكەیــن، ئــۆرگان تەماشــای چەمكــی ئیســتێتیكا بكەیــن، 
دەبینیــن كــە جێگــەی لەنێــو ئــەدەب و شــێوەكاری دەبینیــن كــە جێگــەی لەنێــو ئــەدەب و شــێوەكاری 
و  ئەخالقیــات  و  شــۆڕش  و  سروشــتگەرایی  و و  ئەخالقیــات  و  شــۆڕش  و  سروشــتگەرایی  و 
ــەوە،  ــاد كردووەت ــەرگ و ... ت ــازی و جلوب ــەوە، تەالرس ــاد كردووەت ــەرگ و ... ت ــازی و جلوب تەالرس
وەك چەمكێكــی نێوەندگیــر و هەمــەكار كاری پــێ وەك چەمكێكــی نێوەندگیــر و هەمــەكار كاری پــێ 
كــراوە، هیــگڵ )كــراوە، هیــگڵ )١770١770 -  - ١8٣١١8٣١( لــە كتێبــی )مدخل ( لــە كتێبــی )مدخل 
الــی علــم الجمال( باســی گۆڕینی واقیعیــەت دەكات، الــی علــم الجمال( باســی گۆڕینی واقیعیــەت دەكات، 
هونەریــش وەك هۆكارێــك بــۆ گۆڕینــی واقیعییــەت هونەریــش وەك هۆكارێــك بــۆ گۆڕینــی واقیعییــەت 
بــە ئارگومێنێــت دەهێنێتــەوە، بــەو پێیــەی كــە بــە ئارگومێنێــت دەهێنێتــەوە، بــەو پێیــەی كــە 
واقیعییەتــی ڕاســتەقینە، تەنیــا دەتوانێــت جیهانــی واقیعییەتــی ڕاســتەقینە، تەنیــا دەتوانێــت جیهانــی 
وەهمــی لــە جیاتــی جیهانــی ڕاســتەقینە ناوبنێــت، وەهمــی لــە جیاتــی جیهانــی ڕاســتەقینە ناوبنێــت، 
لەالیەكــی تــرەوە باســی ئــەوە دەكات بەكارهێنانــی لەالیەكــی تــرەوە باســی ئــەوە دەكات بەكارهێنانــی 

چەمكــی ئیســتێتیكا بــۆ جوانــی و هونــەر دوو جــۆر چەمكــی ئیســتێتیكا بــۆ جوانــی و هونــەر دوو جــۆر 
ــەی  ــان مەعریف ــە پشــتەوەیە، یەكەمی ــەی ل ــەی مەعریف ــان مەعریف ــە پشــتەوەیە، یەكەمی ــەی ل مەعریف
ــە  ــەوەی ل ــەرباری ئ ــی، س ــر دنیای ــەوی ت ــااڵ و ئ ــە ب ــەوەی ل ــەرباری ئ ــی، س ــر دنیای ــەوی ت ــااڵ و ئ ب
ســەدە كۆنەكانــدا لێكۆڵینــەوە لەســەر كێشــەی ســەدە كۆنەكانــدا لێكۆڵینــەوە لەســەر كێشــەی 
جوانــی كــراوە، لــە شــوێنێكی دیكــەدا »هیــگڵ جوانــی كــراوە، لــە شــوێنێكی دیكــەدا »هیــگڵ 
دەڵــێ  بەرهەمــی هونــەری ئەگــەر فۆرمــی گونجــاوی دەڵــێ  بەرهەمــی هونــەری ئەگــەر فۆرمــی گونجــاوی 
خــۆی نەبــێ ، ئــەوە ناشــێت، بەرهەمێكــی هونــەری خــۆی نەبــێ ، ئــەوە ناشــێت، بەرهەمێكــی هونــەری 
ــەر ئــەوەی ناوەرۆكێكــی بــاش )تەنانــەت  ــەر ئــەوەی ناوەرۆكێكــی بــاش )تەنانــەت هــەر لەب هــەر لەب
ــن ڕاســتەقینە  ــی بڵێی ــت، پێ ــش(ی هەبێ ــن ڕاســتەقینە زۆر نایابی ــی بڵێی ــت، پێ ــش(ی هەبێ زۆر نایابی
و ڕەســەن، ئەمــە بــۆ هونەرمەنــد پاســاودانێكی و ڕەســەن، ئەمــە بــۆ هونەرمەنــد پاســاودانێكی 
خراپــە، تەنیــا ئــەو بەرهەمــە هونەرییــەی كــە خراپــە، تەنیــا ئــەو بەرهەمــە هونەرییــەی كــە 
ــەوە  ــاوە، ئ ــا و گونج ــێوەكەی هاوت ــاوەرۆك و ش ــەوە ن ــاوە، ئ ــا و گونج ــێوەكەی هاوت ــاوەرۆك و ش ن

بەرهەمــی هونــەری ڕاســتەقینەیە« )بەرهەمــی هونــەری ڕاســتەقینەیە« )١0١0(.(.
 -   - گارتــن )١7١٤١7١٤  بــاوم  جوتلیــب  )ئەلكســندەر  گارتــن  بــاوم  جوتلیــب  ئەلكســندەر 
ــوو  ــە ســەدەی هــەژدە یەكەمیــن كــەس ب ــوو ( ل ــە ســەدەی هــەژدە یەكەمیــن كــەس ب ١76٢١76٢( ل
ئــەم چەمكــەی بەكارهێنــا كــە پێشــتر یۆنانییــەكان ئــەم چەمكــەی بەكارهێنــا كــە پێشــتر یۆنانییــەكان 
تەنیــا وەك جوانــی چاكــە بەكاریــان هێنــاوە و تەنیــا وەك جوانــی چاكــە بەكاریــان هێنــاوە و 
نموونەشــیان ئەفاڵتوونــە، بــەاڵم بەكارهێنانەكــە نموونەشــیان ئەفاڵتوونــە، بــەاڵم بەكارهێنانەكــە 
ــەی شــتەكان  ــی مەعریف ــەوەی چۆنایەت ــۆ خوێندن ــەی شــتەكان ب ــی مەعریف ــەوەی چۆنایەت ــۆ خوێندن ب
حــاڵ  بەهــەر  هەســتەكانەوە،  ڕێگــەی  لــە  حــاڵ بــوو  بەهــەر  هەســتەكانەوە،  ڕێگــەی  لــە  بــوو 
پێناســەكەی  وەك  لەناواخنــدا  پێناســەكەی هەردووكیــان  وەك  لەناواخنــدا  هەردووكیــان 
ــەت  ــەری وەك هەقیق ــۆن، هون ــەت )دیموكریتیــس(ی ك ــەری وەك هەقیق ــۆن، هون )دیموكریتیــس(ی ك
ــەاڵم  ــردووە، ب ــا ك ــی تەماش ــۆ جوان ــەوە ب ــەاڵم و گەڕان ــردووە، ب ــا ك ــی تەماش ــۆ جوان ــەوە ب و گەڕان
ئــەو پێــی وابــوو جوانــی بریتییــە لــە دەرككــردن لــە ئــەو پێــی وابــوو جوانــی بریتییــە لــە دەرككــردن لــە 
ــە )كارڵ ماركــس( ــە ئەم ــە )كارڵ ماركــس(ڕێگــەی هەســتەكانەوە ك ــە ئەم ڕێگــەی هەســتەكانەوە ك
ــەیە  ــەم وش ــەاڵم ئ ــەوە، ب ــی كردووەت ــش دووپات ــەیە ی ــەم وش ــەاڵم ئ ــەوە، ب ــی كردووەت ــش دووپات ی
 ،) ،)aesthesiaesthesi( ــە ــەیەكی یۆنانیی ــەدا وش ــە بنەچ ــە )ل ــەیەكی یۆنانیی ــەدا وش ــە بنەچ ل
واتــە هەســت، واتــە جوانــی ئــارەزووی مــرۆڤ واتــە هەســت، واتــە جوانــی ئــارەزووی مــرۆڤ 
دەجووڵێنێــت و هەســتی ڕازیبــوون و دڵنیایــی پــێ دەجووڵێنێــت و هەســتی ڕازیبــوون و دڵنیایــی پــێ 
دەبەخشــێت، جوانــی بــەم مانایــە بێــت ســیفەتێكی دەبەخشــێت، جوانــی بــەم مانایــە بێــت ســیفەتێكی 
هەســتكردنە  شــكۆ  بــەاڵم  هەیــە،  هەســتكردنە مێینەیەتــی  شــكۆ  بــەاڵم  هەیــە،  مێینەیەتــی 
نێرانەیــە،  ســیفەتێكی  كــە  ســام  و  نێرانەیــە، بەهەیبــەت  ســیفەتێكی  كــە  ســام  و  بەهەیبــەت 
ــدراو  ــی شــتێكی ئاســان و ڕوون و دەســت لێ ــدراو جوان ــی شــتێكی ئاســان و ڕوون و دەســت لێ جوان
و هەســت پــێ كــراوە، بــەاڵم شــكۆیی شــتێكی و هەســت پــێ كــراوە، بــەاڵم شــكۆیی شــتێكی 
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ئاڵــۆز و تەمومژاووییــە، هەروەهــا جوانــی پێوەنــدی ئاڵــۆز و تەمومژاووییــە، هەروەهــا جوانــی پێوەنــدی 
بــە دۆخــی ســایكۆلۆژی و دیمەنێكــی دیاریكــراو بــە دۆخــی ســایكۆلۆژی و دیمەنێكــی دیاریكــراو 
لەســەر  باومگارتــن  تیورەكــەی  لەســەر (.  باومگارتــن  تیورەكــەی  هەیــە«.)هەیــە«.)١١١١(. 
ــتمی  ــوان سیس ــەی نێ ــە پێوان ــراوە ك ــەوە بنیادن ــتمی ئ ــوان سیس ــەی نێ ــە پێوان ــراوە ك ــەوە بنیادن ئ
بەشــەكان و ئامانجەكانــی جوانــی كــردووە كــە بەشــەكان و ئامانجەكانــی جوانــی كــردووە كــە 
ــی  ــە جوانییەكان ــەر ب ــە بەرانب ــی زۆری هاندان ــی بەش ــە جوانییەكان ــەر ب ــە بەرانب ــی زۆری هاندان بەش
و  ســووربوون  وەك  »ئیســتێتیكا  و سروشــت.  ســووربوون  وەك  »ئیســتێتیكا  سروشــت. 
پێداگیــری ئاســتنزمی بانگەشــەی ژیــن، جیهــان پێداگیــری ئاســتنزمی بانگەشــەی ژیــن، جیهــان 
ــتی  ــن دەس ــتراكتی باومگارت ــی ئەپس ــەر عەقڵ ــتی بەس ــن دەس ــتراكتی باومگارت ــی ئەپس ــەر عەقڵ بەس
ــەم پرۆژەیــەش كــە  ــەم پرۆژەیــەش كــە پــێ كــرد و دەقــاودەق هــەر ئ پــێ كــرد و دەقــاودەق هــەر ئ
ئەمــڕۆ فۆرمــی ڕەخنەیــی ڕیشــەیی و ڕادیكاڵــی لــە ئەمــڕۆ فۆرمــی ڕەخنەیــی ڕیشــەیی و ڕادیكاڵــی لــە 
كۆمەڵگــەی ســەرمایەداریدا گۆڕیــوە كە لــە ڕۆژگاری كۆمەڵگــەی ســەرمایەداریدا گۆڕیــوە كە لــە ڕۆژگاری 
ئەمــڕۆدا، یۆرگــن هابرمــاس پێــی وایــە لــە ئەنجامــی ئەمــڕۆدا، یۆرگــن هابرمــاس پێــی وایــە لــە ئەنجامــی 
گەشەســەندنی دواتــری كۆمەڵگــەی ســەرمایەداریدا گەشەســەندنی دواتــری كۆمەڵگــەی ســەرمایەداریدا 
ــر  ــە زیات ــی عەقڵ ــە بەكارهێنان ــاراوە ك ــە ئ ــر هاتووەت ــە زیات ــی عەقڵ ــە بەكارهێنان ــاراوە ك ــە ئ هاتووەت

لــە پێویســت«.)لــە پێویســت«.)١٢١٢((
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