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ئیستێتیكائیستێتیكا
دیالێكتیكی ئەخالق و زانستدیالێكتیكی ئەخالق و زانست

بــەم  هــات و گرنگــی  ئــەو  لــەدوای  بــەم ئەرســتۆ  هــات و گرنگــی  ئــەو  لــەدوای  ئەرســتۆ 
چەمكــە دا و فەلســەفەی بــە ئاراســتەیەكی دیكــەدا چەمكــە دا و فەلســەفەی بــە ئاراســتەیەكی دیكــەدا 
كــە  هێنــا  بیرۆكەیــە  بــەو  كۆتایــی  ئــەو  كــە بــرد،  هێنــا  بیرۆكەیــە  بــەو  كۆتایــی  ئــەو  بــرد، 
ئەپســتراكتە، ئــەم بیركردنەوەیــەی گواســتەوە لــە ئەپســتراكتە، ئــەم بیركردنەوەیــەی گواســتەوە لــە 
جوانــی ئەپســتراكتەوە بــۆ هونــەرە جوانــەكان و لــە جوانــی ئەپســتراكتەوە بــۆ هونــەرە جوانــەكان و لــە 
ــە شــیعریش  ــە شــیعریش كتێبــی )هونــەری شــیعر( ئامــاژەی ب كتێبــی )هونــەری شــیعر( ئامــاژەی ب
داوە كــە جۆرێكــە لــە جوانــی، لــە كاتێكــدا پێشــتر داوە كــە جۆرێكــە لــە جوانــی، لــە كاتێكــدا پێشــتر 
شــاعیر  لەبــارەی  هەڵوێســتی  هــەم  شــاعیر ئەفاڵتــوون  لەبــارەی  هەڵوێســتی  هــەم  ئەفاڵتــوون 
هەبــوو و هــەم شــیعری لــە كۆمارەكــەی خۆیــدا هەبــوو و هــەم شــیعری لــە كۆمارەكــەی خۆیــدا 
شــاربەدەر كردبــوو، لــە بەرانبــەردا تیــۆری ئەرســتۆ شــاربەدەر كردبــوو، لــە بەرانبــەردا تیــۆری ئەرســتۆ 
ــە  ــی ك ــك جوان ــەدەب وەك جۆرێ ــە ئ ــوو ك ــە ئەوەب ــی ك ــك جوان ــەدەب وەك جۆرێ ــە ئ ــوو ك ئەوەب
لــە سروشــتدا هەیــە و بەیــەك یەكســان نابــن، لــە سروشــتدا هەیــە و بەیــەك یەكســان نابــن، 
ــە بەشــێكی دیكــەدا بەفراوانتــر  ــە ل ــەم بابەت ــە بەشــێكی دیكــەدا بەفراوانتــر كــە ئ ــە ل ــەم بابەت كــە ئ
باســی دەكەیــن، هــەروەك ئــەوەی لۆژیكــی خەیاڵــی باســی دەكەیــن، هــەروەك ئــەوەی لۆژیكــی خەیاڵــی 
ــووە  ــی هەســتەكی ڕاگرت ــەر ئیدراك ــەری بەرانب ــووە هون ــی هەســتەكی ڕاگرت ــەر ئیدراك ــەری بەرانب هون
ــەم  ــەر ئ ــووە، ه ــەوە هات ــەی ئەزموون ــە ڕێگ ــە ل ــەم ك ــەر ئ ــووە، ه ــەوە هات ــەی ئەزموون ــە ڕێگ ــە ل ك
بــۆ  جوانیــی  كــە  بــوو  كردنــە  بــۆ دەستاودەســت  جوانیــی  كــە  بــوو  كردنــە  دەستاودەســت 
زانســت و ئــەدەب و گوتــار گواســتەوە و نــاوی نــرا زانســت و ئــەدەب و گوتــار گواســتەوە و نــاوی نــرا 

ئیســتێتیكا.ئیســتێتیكا.
ڕەخنــە  لــە  مەبەســتی  لــەوەی  جگــە  ڕەخنــە كانــت  لــە  مەبەســتی  لــەوەی  جگــە  كانــت 

بــۆ  فەلســەفی  چەمكێكــی  وەك  بــۆ ئیســتێتیكا  فەلســەفی  چەمكێكــی  وەك  ئیســتێتیكا 
و  گــەورەكان  و  بچــووك  شــتە  و دابەشــكردنی  گــەورەكان  و  بچــووك  شــتە  دابەشــكردنی 
دۆزینــەوەی ئــەو نهێنییانەیــە كــە بەچــاوی ئاســایی دۆزینــەوەی ئــەو نهێنییانەیــە كــە بەچــاوی ئاســایی 
و بەبــێ  هۆشــیاری نابینرێــن كــە لــە سروشــتدا و بەبــێ  هۆشــیاری نابینرێــن كــە لــە سروشــتدا 
هەمــوو  كــە  پێیــەی  بــەو  دەكرێــت،  پــێ  هەمــوو كاری  كــە  پێیــەی  بــەو  دەكرێــت،  پــێ  كاری 
ماناكانــی جوانــی لەیــەك كات و لەیــەك تێگەیشــتندا ماناكانــی جوانــی لەیــەك كات و لەیــەك تێگەیشــتندا 
پێكەوەنیــن، هــەر یــەك لەوانــە لەكۆنتێكســتی خۆیدا پێكەوەنیــن، هــەر یــەك لەوانــە لەكۆنتێكســتی خۆیدا 
جێگــەی بووەتــەوە، ئــەم بیرۆكەیــە لەســەر دەســتی جێگــەی بووەتــەوە، ئــەم بیرۆكەیــە لەســەر دەســتی 
ئەفاڵتــوون لەنێــو عەقڵــدا كاری لەســەر كــراوە كــە ئەفاڵتــوون لەنێــو عەقڵــدا كاری لەســەر كــراوە كــە 
بەشــێكی تێگەیشــتنەكە تێڕوانینــی میتافیزیكــی بوو بەشــێكی تێگەیشــتنەكە تێڕوانینــی میتافیزیكــی بوو 
بــۆ ئیســتێتیكا، واتــە لــە ڕووی ڕوحییــەوە تەماشــای بــۆ ئیســتێتیكا، واتــە لــە ڕووی ڕوحییــەوە تەماشــای 
لەالیەكــی  و  كــراوە  سروشــت  جوانەكانــی  لەالیەكــی شــتە  و  كــراوە  سروشــت  جوانەكانــی  شــتە 
تریشــەوە پێوەنــدی بەخــودەوە هەبــووە، ئەفاڵتــوون تریشــەوە پێوەنــدی بەخــودەوە هەبــووە، ئەفاڵتــوون 
بــۆ  بوونــدا  لەنێــو  و  جوانــی  فیكــری  بــۆ بــەدوای  بوونــدا  لەنێــو  و  جوانــی  فیكــری  بــەدوای 
بزواندنــی هەســتەكان دەگــەڕا و پشــتی بــە جوانــی بزواندنــی هەســتەكان دەگــەڕا و پشــتی بــە جوانــی 
ــەت(،  ــە ئیدراكــە، )فەزیل ــەت(، ئایدیالیســتی بەســتبوو ك ــە ئیدراكــە، )فەزیل ئایدیالیســتی بەســتبوو ك
واتــە چاكــەكاری كــە وەزیفــەی ئینســانە و وەك واتــە چاكــەكاری كــە وەزیفــەی ئینســانە و وەك 
كــە ڕەنگدانــەوەی بەســەر  كــە ڕەنگدانــەوەی بەســەر ڕەگەزێكــی ئەخالقــی  ڕەگەزێكــی ئەخالقــی 
لــە  بەشێكیشــە  و  دەبێــت  سروشــتەوە  و  لــە زەوی  بەشێكیشــە  و  دەبێــت  سروشــتەوە  و  زەوی 

كــردەوەی ئیســتێتیكی.كــردەوەی ئیســتێتیكی.
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و  مێــژوو  لــە  بــووە  ڕەخنــە  و ناوەرۆكەكــەی  مێــژوو  لــە  بــووە  ڕەخنــە  ناوەرۆكەكــەی 
عەقالنییــەت، بــە ڕوویەكی دیكەدا ئەوەیە فەلســەفە عەقالنییــەت، بــە ڕوویەكی دیكەدا ئەوەیە فەلســەفە 
دەبــێ  چــۆن حوكــم بــكات، ئەمــە ئــەو دۆخەیــە كــە دەبــێ  چــۆن حوكــم بــكات، ئەمــە ئــەو دۆخەیــە كــە 
مــادام )سۆســە  - حدس(ێــك نییــە، بۆیــە لەپێنــاو مــادام )سۆســە  - حدس(ێــك نییــە، بۆیــە لەپێنــاو 
بەناوونیشــانی  ڕەخنەیــی  كتێبــی  بەناوونیشــانی دۆخەكــەدا  ڕەخنەیــی  كتێبــی  دۆخەكــەدا 
)نقــد ملكــة الحكــم(، واتــە )ڕەخنــەی بەهــرەی )نقــد ملكــة الحكــم(، واتــە )ڕەخنــەی بەهــرەی 
ــە  ــاكان ڕەخن ــە مان ــەك ل ــە مانای ــە، ب ــە حوكمداری(ی ــاكان ڕەخن ــە مان ــەك ل ــە مانای ــە، ب حوكمداری(ی
جوانییــە، بــە مانایەكــی تــر جیــاوازی لەنێــوان جوانییــە، بــە مانایەكــی تــر جیــاوازی لەنێــوان 
هــەردوو ڕێگــەی نمایــش و حاڵەتــی حوكــم دەكات هــەردوو ڕێگــەی نمایــش و حاڵەتــی حوكــم دەكات 
كــە وەك كردەیەكــی هیومانیســتی پێوەندییــان بــە كــە وەك كردەیەكــی هیومانیســتی پێوەندییــان بــە 
ئیســتێتیكاوە هەیــە، لەالیەكــی تریشــەوە لــە چەنــد ئیســتێتیكاوە هەیــە، لەالیەكــی تریشــەوە لــە چەنــد 
ڕێگــەی  لــە  بەچەنــد شــێوەیەك  و  ڕێگــەی هەڵقەیەكــدا  لــە  بەچەنــد شــێوەیەك  و  هەڵقەیەكــدا 
ڕەخنــەوە، كێشــەی جوانــی چارەســەر كــردووە ڕەخنــەوە، كێشــەی جوانــی چارەســەر كــردووە 
ــووە و  ــانیدا ب ــی ئینس ــوەی عەقڵ ــە چوارچێ ــە ل ــووە و ك ــانیدا ب ــی ئینس ــوەی عەقڵ ــە چوارچێ ــە ل ك
جوانــی  زانســتی  بــە  تــەواوی  جوانــی ســەربەخۆییەكی  زانســتی  بــە  تــەواوی  ســەربەخۆییەكی 
جوانیناســە  گەورەتریــن  لــە  یەكێــك  كــە  جوانیناســە داوە  گەورەتریــن  لــە  یەكێــك  كــە  داوە 
ــە  ــی ل ــراوە، بەتایبەت ــەكان ناس ــیكییە ئەڵمان ــە كالس ــی ل ــراوە، بەتایبەت ــەكان ناس ــیكییە ئەڵمان كالس
كتێبــی )ڕەخنــە لــە عەقڵــی پراكتیكــی(، ڕەخنــەی كتێبــی )ڕەخنــە لــە عەقڵــی پراكتیكــی(، ڕەخنــەی 
لــە  ڕەخنــە  دواتریــش  و  بەكارهێنــاوە  لــە میتــودی  ڕەخنــە  دواتریــش  و  بەكارهێنــاوە  میتــودی 
عەقڵــی پراكتیكــی دەگرێــت، ئــەو عەقڵــەی كــە عەقڵــی پراكتیكــی دەگرێــت، ئــەو عەقڵــەی كــە 
هەمــوو شــتێكی كــرد بــە ئایدیاڵــی سیاســی، ئــەو هەمــوو شــتێكی كــرد بــە ئایدیاڵــی سیاســی، ئــەو 
بــە  بــڕوای  كــە  مۆدێــرن  فەیلەســووفێكی  بــە وەك  بــڕوای  كــە  مۆدێــرن  فەیلەســووفێكی  وەك 

ئەزموونگــەری خــود هەبــووە.ئەزموونگــەری خــود هەبــووە.
باســی  ئەوەنــدەی  بەناوبانگــەدا  كتێبــە  باســی لــەو  ئەوەنــدەی  بەناوبانگــەدا  كتێبــە  لــەو 
حوكمــی دەركــراوی جوانــی لــە خــودی سروشــتیدا حوكمــی دەركــراوی جوانــی لــە خــودی سروشــتیدا 
كــردووە، یــان لەســەر كاری هونــەری كــە گرێــدراوی كــردووە، یــان لەســەر كاری هونــەری كــە گرێــدراوی 
هونــەری  الســایی  باســی  ئەوەنــدە  هونــەری ئەخالقــە،  الســایی  باســی  ئەوەنــدە  ئەخالقــە، 
نەكــردووە، بــۆ نموونــە هونــەر و ئەفســانە كــە نەكــردووە، بــۆ نموونــە هونــەر و ئەفســانە كــە 
بەشــێكن لــە مێــژووی ئــەدەب و فەلســەفە، باســی بەشــێكن لــە مێــژووی ئــەدەب و فەلســەفە، باســی 
ــە  ــانن، بۆی ــتی ئینس ــەی ویس ــین و كێش ــە جوانیناس ــانن، بۆی ــتی ئینس ــەی ویس ــین و كێش جوانیناس
ــای  ــەوە بەمان ــی عەقڵ ــە ڕووی حوكم ــتێتیكا ل ــای ئیس ــەوە بەمان ــی عەقڵ ــە ڕووی حوكم ــتێتیكا ل ئیس
وشــەی ئەخالقــی جوانــی دێــت كــە ئینگلیزییەكــەی وشــەی ئەخالقــی جوانــی دێــت كــە ئینگلیزییەكــەی 
ئەوەنــدە  كانــت  كــە  لێرەوەیــە  ئەوەنــدە (ـــە،  كانــت  كــە  لێرەوەیــە  ))kalonkalon(ـــە، 
باســی هەقیقەتــی ڕەهــای نەكــردووە كــە بەشــێكە باســی هەقیقەتــی ڕەهــای نەكــردووە كــە بەشــێكە 

ــە  ــی ل ــەو كتێبــەدا جوان ــە فەلســەفە، هەروەهــا ل ــە ل ــی ل ــەو كتێبــەدا جوان ــە فەلســەفە، هەروەهــا ل ل
بەختــەوەری و چاكــە و هەقیقــەت دابڕانــدووە. ئــەم بەختــەوەری و چاكــە و هەقیقــەت دابڕانــدووە. ئــەم 
تێڕوانینــەی لــە دەركەوتنــی جوانییــەوە بــۆ هاتــووە تێڕوانینــەی لــە دەركەوتنــی جوانییــەوە بــۆ هاتــووە 
كــە دەبــێ  بەبــێ  بەرژەوەنــدی و قازانــج بێــت، كــە دەبــێ  بەبــێ  بەرژەوەنــدی و قازانــج بێــت، 
ــوان  ــە لەنێ ــەربەخۆییەی ك ــەو س ــێكە ل ــە بەش ــوان ئەم ــە لەنێ ــەربەخۆییەی ك ــەو س ــێكە ل ــە بەش ئەم
ــووە،  ــەر ئیســتێتیكا هەب ــدا بەرانب ــووە، گشــتی و تایبەت ــەر ئیســتێتیكا هەب ــدا بەرانب گشــتی و تایبەت
ــاوازی  ــی جی ــەدا بڕوایەك ــەم چەمك ــەر ئ ــە بەرانب ــاوازی ل ــی جی ــەدا بڕوایەك ــەم چەمك ــەر ئ ــە بەرانب ل
تەنیــای هەیــە كــە دەیــكات بــەدوو بەشــەوە و لــە تەنیــای هەیــە كــە دەیــكات بــەدوو بەشــەوە و لــە 
ــەت  ــە باب ــەوە، بەشــێكیان ب ــا دەکات ــان جی ــەت یەکدیی ــە باب ــەوە، بەشــێكیان ب ــا دەکات ــان جی یەکدیی
و بەشــەكەی دیكــە بەشــكۆ و هەیبەتــەوە وەك و بەشــەكەی دیكــە بەشــكۆ و هەیبەتــەوە وەك 
ئایدیایەكــی هونــەری نــەك عەقاڵنــی، چونكــە پێــی ئایدیایەكــی هونــەری نــەك عەقاڵنــی، چونكــە پێــی 
وابــوو كــە ئیســتێتیكا وەك بابەتێكــی هونــەری، وابــوو كــە ئیســتێتیكا وەك بابەتێكــی هونــەری، 
ــت. ــان پێناســە ناكرێ ــە زم ــت.خــۆ بەدیارخســتنە و ب ــان پێناســە ناكرێ ــە زم خــۆ بەدیارخســتنە و ب
»شــیلەر لــە نامەكانیــدا لەبــارەی پــەروەردەی »شــیلەر لــە نامەكانیــدا لەبــارەی پــەروەردەی 
ئیســتێتیكییەوە بــۆ ئینســان كــە لەژێــر كاریگــەری ئیســتێتیكییەوە بــۆ ئینســان كــە لەژێــر كاریگــەری 
گرنگــی  زۆر  هەوڵێكــی  نووســیویەتی،  گرنگــی كانــت  زۆر  هەوڵێكــی  نووســیویەتی،  كانــت 
لــە  داوە،  شارســتانی  بنیــادی  گەڕانــەوەی  لــە بــۆ  داوە،  شارســتانی  بنیــادی  گەڕانــەوەی  بــۆ 
ڕێگــەی ئــەو هێــزە ئازادكراوانــەی كــە وەزیفــەی ڕێگــەی ئــەو هێــزە ئازادكراوانــەی كــە وەزیفــەی 
ئیســتێتیكییان وەرگرتــووە، كاریگــەری فەلســەفەی ئیســتێتیكییان وەرگرتــووە، كاریگــەری فەلســەفەی 
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شــیلەر بــۆ ئیســتێتیكا، بەتایبەتــی لــە ڕێگــەی دەور شــیلەر بــۆ ئیســتێتیكا، بەتایبەتــی لــە ڕێگــەی دەور 
و وەزیفەی ئیســتێتیكا و هونەری ڕەخنەیی لەســەر و وەزیفەی ئیســتێتیكا و هونەری ڕەخنەیی لەســەر 
ناڕەزایەتــی بەرانبــەر ئــەو دۆخــە دیفاكتۆیــەی كــە ناڕەزایەتــی بەرانبــەر ئــەو دۆخــە دیفاكتۆیــەی كــە 
ســەپێنراوە و جێكەوتــە بــووە، بــووە بــە موژدەیەك ســەپێنراوە و جێكەوتــە بــووە، بــووە بــە موژدەیەك 

ــان«)١٣١٣(.(. ــۆ دواڕۆژی ئینس ــان«)ب ــۆ دواڕۆژی ئینس ب
ــەر دوو  ــی بەس ــەوە حوكم ــۆی عەقڵ ــت( بەه ــەر دوو )كان ــی بەس ــەوە حوكم ــۆی عەقڵ ــت( بەه )كان
بەشــدا كردووە، ئەویش لە ڕێگەی پێناســەكردنییەوە بەشــدا كردووە، ئەویش لە ڕێگەی پێناســەكردنییەوە 
دابەشــی كــردوون، لەوێشــەوە بــاس لــە لێكۆڵینەوەی دابەشــی كــردوون، لەوێشــەوە بــاس لــە لێكۆڵینەوەی 
گشــتی و حوكمــی تێڕامانــی كــردووە، هــەر ئــەو گشــتی و حوكمــی تێڕامانــی كــردووە، هــەر ئــەو 
گرێــدراوی  كــە  هەیەتــی  جوانــی  بــۆ  گرێــدراوی حوكمەشــە  كــە  هەیەتــی  جوانــی  بــۆ  حوكمەشــە 
خــۆ  كارەكتەرێكــی  وەك  خــود  بابەتــە،  و  خــۆ خــود  كارەكتەرێكــی  وەك  خــود  بابەتــە،  و  خــود 
ئەزموونكــەر، بابەتیــش وەك كایــەی جیــاواز لــە ئەزموونكــەر، بابەتیــش وەك كایــەی جیــاواز لــە 
پەیوەنــد بــە خــودەوە، چونكــە هیــچ بابەتێــك نییــە پەیوەنــد بــە خــودەوە، چونكــە هیــچ بابەتێــك نییــە 
خودێــك  مەگــەر  نەبێــت،  بەخــوودەوە  خودێــك پێوەنــدی  مەگــەر  نەبێــت،  بەخــوودەوە  پێوەنــدی 
هەڵگــری ئــەو ئەخــالق و خەیــاڵ و چێــژە نەبێــت كــە هەڵگــری ئــەو ئەخــالق و خەیــاڵ و چێــژە نەبێــت كــە 
ــە  ــك ل ــەی خودێ ــەو مانای ــی، ب ــەت خوڵقاندوویەت ــە باب ــك ل ــەی خودێ ــەو مانای ــی، ب ــەت خوڵقاندوویەت باب
ــكات و  ــان ب ــكات و دەرەوەی لێپرســراوێتی مومارەســەی ژی ــان ب دەرەوەی لێپرســراوێتی مومارەســەی ژی
پرســیار بــكات، یــان خودێكــی بۆهیمــی بــژی، وەك پرســیار بــكات، یــان خودێكــی بۆهیمــی بــژی، وەك 
بۆهیمییەكانــی ژاپــۆن، یــان ئــەو ڕەوتــە نوێیــەی كــە بۆهیمییەكانــی ژاپــۆن، یــان ئــەو ڕەوتــە نوێیــەی كــە 
لــە ڕۆژئــاوا ســەری هەڵــداوە و شــێوەیەكن لــە ڕەوتــە لــە ڕۆژئــاوا ســەری هەڵــداوە و شــێوەیەكن لــە ڕەوتــە 
ئەدەبــی و هونەرییەكانــی بــەر لــە ڕێنســانس، چونكــە ئەدەبــی و هونەرییەكانــی بــەر لــە ڕێنســانس، چونكــە 
ــە  ــت و ب ــی دادەبەزێ ــۆ خــوار ئاســتی مرۆی ــرۆڤ ب ــە م ــت و ب ــی دادەبەزێ ــۆ خــوار ئاســتی مرۆی ــرۆڤ ب م
بریقوبــاق دایدەپۆشــێت، ئــەم حاڵەتــە لــەدوای هاتنی بریقوبــاق دایدەپۆشــێت، ئــەم حاڵەتــە لــەدوای هاتنی 
جیهانگەرایــی و تێكشــكاندنی بەهاكانــی بەشــەرییەت جیهانگەرایــی و تێكشــكاندنی بەهاكانــی بەشــەرییەت 
و  هاتــووە  بەرهــەم  تەكنۆلۆژیــاوە  ڕێگــەی  و لــە  هاتــووە  بەرهــەم  تەكنۆلۆژیــاوە  ڕێگــەی  لــە 
دەركەوتــووە، بۆیــە هیــچ ئەلتەرناتیڤێكیشــی بــۆ دەركەوتــووە، بۆیــە هیــچ ئەلتەرناتیڤێكیشــی بــۆ 
ــەم  ــان نییــە، ئ ــەوەی بەهــا ئینســانییەكانی ژی ــەم گەڕان ــان نییــە، ئ ــەوەی بەهــا ئینســانییەكانی ژی گەڕان
شــێوە بۆهیمییەتــە شــێوازێكی دیكــەی ســەرهەڵدانی شــێوە بۆهیمییەتــە شــێوازێكی دیكــەی ســەرهەڵدانی 
یاخیگەرێتییــە كــە بــەر لەهــەر شــتێك، دژ بــەو فــەزا یاخیگەرێتییــە كــە بــەر لەهــەر شــتێك، دژ بــەو فــەزا 
نائاســاییەی كــە دنیــای سیســتمی ســەرمایەداری نائاســاییەی كــە دنیــای سیســتمی ســەرمایەداری 
نــوێ  بــۆ بەبازرگانیكردنــی هەمــوو شــتەكان بــە نــوێ  بــۆ بەبازرگانیكردنــی هەمــوو شــتەكان بــە 

ــردوون.  ــتی ك ــەوە دروس ــودی مرۆڤیش ــردوون. خ ــتی ك ــەوە دروس ــودی مرۆڤیش خ
لەبــارەی حوكمــی جوانــی بەســەر سروشــت و لەبــارەی حوكمــی جوانــی بەســەر سروشــت و 
بابەتــدا، پنتێــك هەیــە بــۆ گواســتنەوەی بنچینەیــی بابەتــدا، پنتێــك هەیــە بــۆ گواســتنەوەی بنچینەیــی 

لــە بەرانبــەر زانســتە كۆمەاڵیەتییەكاندا و لە ئاســتی لــە بەرانبــەر زانســتە كۆمەاڵیەتییەكاندا و لە ئاســتی 
ــە  ــەوەی هــەوەس ل ــرەدا دووركەوتن ــە ئینســانیش، لێ ــەوەی هــەوەس ل ــرەدا دووركەوتن ئینســانیش، لێ
چێــژی خــود ئەزموونكردنــی گشــتی و چاالككردنــی چێــژی خــود ئەزموونكردنــی گشــتی و چاالككردنــی 
حوكمــی ئیســتێتیكی، مەســەلەیەكی ئەخالقییــە لــە حوكمــی ئیســتێتیكی، مەســەلەیەكی ئەخالقییــە لــە 
هەنــاوی فەلســەفەدا ماوەتــەوە، نــەك چێــژ كــە لــە هەنــاوی فەلســەفەدا ماوەتــەوە، نــەك چێــژ كــە لــە 
ــی  ــی و گەورەی ــوان جوان ــاوازی لەنێ ــی شــوێنێكدا جی ــی و گەورەی ــوان جوان ــاوازی لەنێ شــوێنێكدا جی
بــكات و بەمانــای هێــزی دینامیكــی و گرێدانــی بــكات و بەمانــای هێــزی دینامیكــی و گرێدانــی 
بەلۆژیكــەوە، » گفتوگۆكــردن لەگــەڵ جیهانەكــەی بەلۆژیكــەوە، » گفتوگۆكــردن لەگــەڵ جیهانەكــەی 
دیكــە و جیهانــی ئەوانــی تــر لــە بــارەی ئەخالقەوە، دیكــە و جیهانــی ئەوانــی تــر لــە بــارەی ئەخالقەوە، 
حوكمێكــی بــە بەهایــە كــە لــە هەوەســی خــودەوە حوكمێكــی بــە بەهایــە كــە لــە هەوەســی خــودەوە 
دەردەچێــت، ئەمــە مومكیــن نییــە بســەلمێنرێت كــە دەردەچێــت، ئەمــە مومكیــن نییــە بســەلمێنرێت كــە 
ــە  ــۆ نموون ــان درۆ، ب ــە ڕاســتە، ی ــەم حوكم ــا ئ ــە ئای ــۆ نموون ــان درۆ، ب ــە ڕاســتە، ی ــەم حوكم ــا ئ ئای
چــۆن دەتوانیــن ســنووری ئــەوی تــر ببەزێنیــن كــە چــۆن دەتوانیــن ســنووری ئــەوی تــر ببەزێنیــن كــە 
ئەخالقیاتێكــی تێكچــووە، یان ئەگەر هەڕەشــەكردن ئەخالقیاتێكــی تێكچــووە، یان ئەگەر هەڕەشــەكردن 
بێــت، یــان كەســەكە حــەزی بــە ئازاردانێكــی ســەیر بێــت، یــان كەســەكە حــەزی بــە ئازاردانێكــی ســەیر 
هەبێــت بــۆ بەرانبەرەكــەی، لــە كاتێكــدا دەمانــەوێ  هەبێــت بــۆ بەرانبەرەكــەی، لــە كاتێكــدا دەمانــەوێ  
ــی تــر  ــدی ئەوان ــی تــر دەرگای گفتوگــۆ لەگــەڵ تایبەتمەن ــدی ئەوان دەرگای گفتوگــۆ لەگــەڵ تایبەتمەن
بكەینــەوە، بۆیــە ئەمانــە هــەر ئەوكاتــە نەدەتوانــن بكەینــەوە، بۆیــە ئەمانــە هــەر ئەوكاتــە نەدەتوانــن 
خۆیــان مەحــرووم بكــەن و نەدەتوانــن بەرگــری خۆیــان مەحــرووم بكــەن و نەدەتوانــن بەرگــری 
لەخۆیــان بكــەن، لــە كاتێكــدا لەبــاری ئەخالقییــەوە لەخۆیــان بكــەن، لــە كاتێكــدا لەبــاری ئەخالقییــەوە 
شــعووری هونەرمەندیــش برینــدار دەكــەن«)شــعووری هونەرمەندیــش برینــدار دەكــەن«)١٥١٥(.(.

هانــا ئارێنــدت پێی وایە كتێبــی )ڕەخنەی بەهرەی هانــا ئارێنــدت پێی وایە كتێبــی )ڕەخنەی بەهرەی 
ــە  ــە ل ــە بریتیی ــێكی كتێبەك ــت، بەش ــم(ی كان ــە حوك ــە ل ــە بریتیی ــێكی كتێبەك ــت، بەش ــم(ی كان حوك
ڕەخنــەی حوكمــی جوانــی، چونكــە بەرهەمدارتریــن ڕەخنــەی حوكمــی جوانــی، چونكــە بەرهەمدارتریــن 
بنەمــا بــۆ بنیادنانــی تیــۆری حوكمی سیاســی، دیدی بنەمــا بــۆ بنیادنانــی تیــۆری حوكمی سیاســی، دیدی 
بینــەری حوكمــدەرە، چونكــە گرنگــی بەجیهانــی بینــەری حوكمــدەرە، چونكــە گرنگــی بەجیهانــی 
خــۆی  دەســتپێكی  خاڵــی  و  دەدات  خــۆی دیــاردەكان  دەســتپێكی  خاڵــی  و  دەدات  دیــاردەكان 
بەهێــزی زەوقــە لەســەر بەرهەمــە ئیســتێتیكییەكان، بەهێــزی زەوقــە لەســەر بەرهەمــە ئیســتێتیكییەكان، 
ــت  ــی ســوبێكتە و كۆنكرێ ــە هێزەكان ــك ل ــت وەك هێزێ ــی ســوبێكتە و كۆنكرێ ــە هێزەكان ــك ل وەك هێزێ
و بەرجەســتەبووەكانە، هەروەهــا پێــی وایــە حوكمــی و بەرجەســتەبووەكانە، هەروەهــا پێــی وایــە حوكمــی 
ئەزموونكردنــی  ڕێگــەی  لــە  تەنیــا  ئەزموونكردنــی جوانیناســی  ڕێگــەی  لــە  تەنیــا  جوانیناســی 
لــە  دەتوانــێ  تاقیكارییانــەوە  بەشــەكی  لــە شــتێكی  دەتوانــێ  تاقیكارییانــەوە  بەشــەكی  شــتێكی 
هەڵگرێكــی یۆنیڤێرســاڵی جوانــی تێبــگات، بــەم هەڵگرێكــی یۆنیڤێرســاڵی جوانــی تێبــگات، بــەم 
شــێوەیە لەكاتــی ڕووبەڕووبوونــەوەم لەگــەڵ گوڵێــك، شــێوەیە لەكاتــی ڕووبەڕووبوونــەوەم لەگــەڵ گوڵێــك، 
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یــان دیمەنێكــی نــاوازە، یــان تابلۆیەكــی تایبەتیــدا، یــان دیمەنێكــی نــاوازە، یــان تابلۆیەكــی تایبەتیــدا، 
دەتوانــم بڵێــم نموونەیەكــی جوانییــە، ئەمــە خاوەنــی دەتوانــم بڵێــم نموونەیەكــی جوانییــە، ئەمــە خاوەنــی 

ــە.  ــەی تاقیكارییەكان ــی نموون ــە. ڕەوای ــەی تاقیكارییەكان ــی نموون ڕەوای
ئیدراكــی هەســتەكی لەوێنــەی زەمەنــی شــوێنەوە ئیدراكــی هەســتەكی لەوێنــەی زەمەنــی شــوێنەوە 
ئەحكامــی  خوێندنەوەیەكــی  ئەمــە  ئەحكامــی دیاریكــراوە،  خوێندنەوەیەكــی  ئەمــە  دیاریكــراوە، 
ــتێتیكییە  ــژی ئیس ــدراوی چێ ــە گرێ ــراوە ك ــتێتیكییە هەڵواس ــژی ئیس ــدراوی چێ ــە گرێ ــراوە ك هەڵواس
ــەری  ــی هون ــوان بەرهەم ــاوازی لەنێ ــود، جی ــۆ خ ــەری ب ــی هون ــوان بەرهەم ــاوازی لەنێ ــود، جی ــۆ خ ب
نێــوان جەوهــەری حوكــم  جیــاوازی  زانســت،  نێــوان جەوهــەری حوكــم و  جیــاوازی  زانســت،  و 
لــەكاری هونەریــدا نییــە، بەڵكــوو لەســەر حوكمێكــە لــەكاری هونەریــدا نییــە، بەڵكــوو لەســەر حوكمێكــە 
دەركــراوی ئیســتێتیكییە كە لەخودەوە بۆ سروشــت دەركــراوی ئیســتێتیكییە كە لەخودەوە بۆ سروشــت 
و لەســەر كاری هونەرییــە، دەســتكەوتی حوكمیــش و لەســەر كاری هونەرییــە، دەســتكەوتی حوكمیــش 
ــم  ــەت، حوك ــە باب ــەر ب ــە بەرانب ــم ســیفەتێكی خودیی ــەت، حوك ــە باب ــەر ب ــە بەرانب ســیفەتێكی خودیی
ــە و  ــود و بابەت ــوان خ ــدراوی نێ ــت گرێ ــەالی كان ــە و ل ــود و بابەت ــوان خ ــدراوی نێ ــت گرێ ــەالی كان ل
ــتەوەرەكانی  ــن و بیســتن و هەس ــە بینی ــش ل ــتەوەرەكانی چێژی ــن و بیســتن و هەس ــە بینی ــش ل چێژی

ــەوە. ــە بەســەر بابەت ــەوە.دیكەی ــە بەســەر بابەت دیكەی
ئــەم جەوهــەرە دابەشــی ســەر چەنــد  ئــەم جەوهــەرە دابەشــی ســەر چەنــد كانــت  كانــت 
لەحزەیــەك دەكات، »لەحــزەی یەكــەم حوكمــی لەحزەیــەك دەكات، »لەحــزەی یەكــەم حوكمــی 
چێــژە بەپێــی كەیــف و ســەفا كــە ئەمــە جیاوازییە، چێــژە بەپێــی كەیــف و ســەفا كــە ئەمــە جیاوازییە، 
ئەگــەر شــتێك جــوان بێــت، یەكــەم ئامــاژەش بــۆ ئەگــەر شــتێك جــوان بێــت، یەكــەم ئامــاژەش بــۆ 
ــە  ــعوور ب ــود و ش ــی خ ــەی خەیاڵ ــە ڕێگ ــە ل ــە وێناك ــعوور ب ــود و ش ــی خ ــەی خەیاڵ ــە ڕێگ ــە ل وێناك
چێــژ و ئــازارەوە هەیــە. لەحــزەی دووەم حوكمێكــی چێــژ و ئــازارەوە هەیــە. لەحــزەی دووەم حوكمێكــی 
تــری جوانییــە كــە پێوەنــدی بەتاكــەوە هەیــە، تــری جوانییــە كــە پێوەنــدی بەتاكــەوە هەیــە، 
تــاك حیكمەتێكــی تایبەتــی هەیــە و بەپێچەوانــەوە تــاك حیكمەتێكــی تایبەتــی هەیــە و بەپێچەوانــەوە 
ئەوانــی  بەســەر  تاكــە  حوكمــی  كــە  ئەوانــی جوانیــش  بەســەر  تاكــە  حوكمــی  كــە  جوانیــش 
تــرەوە، وەختێــك تــاك بــە شــتێك دەڵێــت جوانــە، تــرەوە، وەختێــك تــاك بــە شــتێك دەڵێــت جوانــە، 
ــوون،  ــەودا ڕێكەوت ــە كــە گشــت لەگــەڵ ئ ــوون، پێــی وای ــەودا ڕێكەوت ــە كــە گشــت لەگــەڵ ئ پێــی وای
لەكاتێكــدا ئەمــە ڕاســت نییــە، بــە پێچەوانــەوە لەكاتێكــدا ئەمــە ڕاســت نییــە، بــە پێچەوانــەوە 
جوانــی بــۆ تــاك نییــە، بەڵكــوو بــۆ گشــتە بەبــێ  جوانــی بــۆ تــاك نییــە، بەڵكــوو بــۆ گشــتە بەبــێ  
بەكارهێنانــی تێڕوانینــی عەقڵــی كــە مانــای پشــت بەكارهێنانــی تێڕوانینــی عەقڵــی كــە مانــای پشــت 
ــی  ــی لەســەر چەمكەكان ــە حوكمــی جوان ــی بەســتن ب ــی لەســەر چەمكەكان ــە حوكمــی جوان بەســتن ب
لەحــزەی  ڕەهــا،  پێــوەری  و  جێگیــر  لەحــزەی بنچینــەی  ڕەهــا،  پێــوەری  و  جێگیــر  بنچینــەی 
ــەوە  ــی عەقڵیی ــە وێناكردن ــدی ب ــێهەمیش پێوەن ــەوە س ــی عەقڵیی ــە وێناكردن ــدی ب ــێهەمیش پێوەن س

هەیــە«)هەیــە«)١٦١٦(.(.
ئــەو ســێ  چركەســاتە ســایكۆلۆژییە كــە مەســەلەی ئــەو ســێ  چركەســاتە ســایكۆلۆژییە كــە مەســەلەی 

چێــژە كــە بــەالی كەســی تاكــەوە وەك نموونەیەكــی چێــژە كــە بــەالی كەســی تاكــەوە وەك نموونەیەكــی 
ــف  ــەو كەی ــی ئ ــە، بەتایبەت ــو كۆمەڵگ ــایی نێ ــف نائاس ــەو كەی ــی ئ ــە، بەتایبەت ــو كۆمەڵگ ــایی نێ نائاس
تاكــدا  بەســەر  زاڵ  كــە كۆمەڵگــەی  تاكــدا و ســەفایەی  بەســەر  زاڵ  كــە كۆمەڵگــەی  و ســەفایەی 
دەیســەپێنێ  و دەیچەپێنێت و كەســێكی ناتەواوی لێ دەیســەپێنێ  و دەیچەپێنێت و كەســێكی ناتەواوی لێ 
بەرهەم دێت و دەیكاتە كەســێكی ئەخالقی، لەحزەی بەرهەم دێت و دەیكاتە كەســێكی ئەخالقی، لەحزەی 
دووەم مەســەلەی تاكگەراییــە بەســەر ئــەو شــتانەی دووەم مەســەلەی تاكگەراییــە بەســەر ئــەو شــتانەی 
كــە تــاك بەالیــەوە جوانــە و بــەالی كۆمەڵگــەوە كــە تــاك بەالیــەوە جوانــە و بــەالی كۆمەڵگــەوە 
ناشــیرین، یــان بــێ  بەهــا، ئــەوەی لەحــزەی ســێیەمە ناشــیرین، یــان بــێ  بەهــا، ئــەوەی لەحــزەی ســێیەمە 
عەقڵــە كــە ئــەم بابەتــە گرنگییەكــی لەوێدایــە عەقــڵ عەقڵــە كــە ئــەم بابەتــە گرنگییەكــی لەوێدایــە عەقــڵ 
ــە ڕۆژهــەاڵت تەنیــا پشــت بــە جوانــی نابەســتێت،  ــە ڕۆژهــەاڵت تەنیــا پشــت بــە جوانــی نابەســتێت، ل ل
بەڵكــوو پشــت بــە توانایــی ئەوانــی دیكــە و بــە بەڵكــوو پشــت بــە توانایــی ئەوانــی دیكــە و بــە 
مەســەلەی ئابــووری دەبەســتێت، هــەروەك چــۆن لــە مەســەلەی ئابــووری دەبەســتێت، هــەروەك چــۆن لــە 
ڕۆژئــاواش لــە پەنــای عەقــڵ و لۆژیــك، جوانــی وەك ڕۆژئــاواش لــە پەنــای عەقــڵ و لۆژیــك، جوانــی وەك 
پێــوەرە بنچینییــەكان وەرگیــراوە، تەنیــا بــۆ كەڤەری پێــوەرە بنچینییــەكان وەرگیــراوە، تەنیــا بــۆ كەڤەری 
ــووە  ــە دەركەوت ــتییەكانیش، چونك ــتە پێویس ــووە كەرەس ــە دەركەوت ــتییەكانیش، چونك ــتە پێویس كەرەس
جوانــی زامنــی كۆمەاڵیەتــی بــۆ چێژوەرگرتــن لــە جوانــی زامنــی كۆمەاڵیەتــی بــۆ چێژوەرگرتــن لــە 
عەقڵــەوە،  بــە  گرێدانــی  و  ژیــان  عەقڵــەوە، موفرەدەكانــی  بــە  گرێدانــی  و  ژیــان  موفرەدەكانــی 
عەقڵیــش بــە ئەخالقــەوە، ئەمــە دیاردەیەكــی شــازە عەقڵیــش بــە ئەخالقــەوە، ئەمــە دیاردەیەكــی شــازە 
و مومكیــن نییــە لــە ڕێگــەی هونــەرە جوانەكانــەوە، و مومكیــن نییــە لــە ڕێگــەی هونــەرە جوانەكانــەوە، 
ــاو  ــك لەپێن ــان عەقڵمەندێ ــد، ی ــێكی هونەرمەن ــاو كەس ــك لەپێن ــان عەقڵمەندێ ــد، ی ــێكی هونەرمەن كەس
جوانــی حوكمــی عەقــڵ بەكاربهێنێــت، بۆیــە ئــەم جوانــی حوكمــی عەقــڵ بەكاربهێنێــت، بۆیــە ئــەم 
لــەوەی  بــەر  فەرهەنگییــە  مەحاڵێكــی  لــەوەی چركەیــە  بــەر  فەرهەنگییــە  مەحاڵێكــی  چركەیــە 
پێــوەرە  چونكــە  بێــت،  ئابــووری  و  پێــوەرە كۆمەاڵیەتــی  چونكــە  بێــت،  ئابــووری  و  كۆمەاڵیەتــی 
كۆمەاڵیەتییەكــی ئابورییــە نــەك ئیســتێتیكی، بــەاڵم كۆمەاڵیەتییەكــی ئابورییــە نــەك ئیســتێتیكی، بــەاڵم 

ــە.  ــی نیی ــز ئەخالق ــە. هەرگی ــی نیی ــز ئەخالق هەرگی
ــوان  ــاوازی لەنێ ــا یاســاییانە جی ــەو بنەم ــی ئ ــوان بەپێ ــاوازی لەنێ ــا یاســاییانە جی ــەو بنەم ــی ئ بەپێ
و  بلیمەتییــە  هونــەر  بێــت،  زانســتدا  و  و هونــەر  بلیمەتییــە  هونــەر  بێــت،  زانســتدا  و  هونــەر 
زانســتیش بەرهەمــی تێگەیشــتنە، هونــەر و كاری زانســتیش بەرهەمــی تێگەیشــتنە، هونــەر و كاری 
هونــەری بریتیــن لــە ئــازادی و ئــەم ئازادییــەش لــە هونــەری بریتیــن لــە ئــازادی و ئــەم ئازادییــەش لــە 
دەرەوەی لۆژیــك ویســتێكی ســنووردار نییــە، بــەاڵم دەرەوەی لۆژیــك ویســتێكی ســنووردار نییــە، بــەاڵم 
زانســت بوارێكــی ســنوورداری هەیە كە زانســتگەرایی زانســت بوارێكــی ســنوورداری هەیە كە زانســتگەرایی 
بــە  پشــت  چونكــە  دەكات،  لەســەر  بــە حوكمــی  پشــت  چونكــە  دەكات،  لەســەر  حوكمــی 
هاوكێشــەی پێكهاتــە كیمیاییــەكان دەبەســتێت، یــان هاوكێشــەی پێكهاتــە كیمیاییــەكان دەبەســتێت، یــان 
ژمــارە ماتماتیكییــەكان و لۆژیــك و ...تــاد. بندیتــۆ ژمــارە ماتماتیكییــەكان و لۆژیــك و ...تــاد. بندیتــۆ 
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كرۆچــێ  )كرۆچــێ  )١8٦٦١8٦٦ -  - ١9٥٢١9٥٢( خاوەنــی تیــۆری نموونەی ( خاوەنــی تیــۆری نموونەی 
ڕەهایــە، لــە فەلســەفەكەیدا بابەتــی زینــدەوەری ڕەهایــە، لــە فەلســەفەكەیدا بابەتــی زینــدەوەری 
مــردووی هیگڵــی وەرگرتــووە، هەروەهــا لــە فیكــۆوە مــردووی هیگڵــی وەرگرتــووە، هەروەهــا لــە فیكــۆوە 
تــەواوی جوانیناســی ڕارەوی فەلســەفەیەكی تــری تــەواوی جوانیناســی ڕارەوی فەلســەفەیەكی تــری 
خســتووەتە ڕوو، كرۆچــێ  چــوار لــق بــۆ ئیســتێتیكا خســتووەتە ڕوو، كرۆچــێ  چــوار لــق بــۆ ئیســتێتیكا 
دادەمەزرێنــێ ، لەوانــەش داكەوتنــی جیهانــی گیانــی. دادەمەزرێنــێ ، لەوانــەش داكەوتنــی جیهانــی گیانــی. 
گیانــی  بەرجەســتەبوونی  جوانیناســی.  گیانــی تــەواوی  بەرجەســتەبوونی  جوانیناســی.  تــەواوی 
جوانــی. تیــۆری جوانیناســی كرۆچــە زۆر كاریگــەری جوانــی. تیــۆری جوانیناســی كرۆچــە زۆر كاریگــەری 
هێنانــەوەی  و  بــۆرژوازی  هونــەری  ســەر  هێنانــەوەی خســتە  و  بــۆرژوازی  هونــەری  ســەر  خســتە 
هۆشــەكی دژی ئــەو بۆچوونــە بــوو هونــەر وەك هۆشــەكی دژی ئــەو بۆچوونــە بــوو هونــەر وەك 
ــا ڕاڕەوی  ــێ ، هەروەه ــی ب ــێ  بەهرەی ــی ب ــا ڕاڕەوی تێڕوانینێك ــێ ، هەروەه ــی ب ــێ  بەهرەی ــی ب تێڕوانینێك
ــەی  ــی شــاردنەوەی بنچین ــە، هەوڵ ــی ئەوەی ــەی ئاكارەك ــی شــاردنەوەی بنچین ــە، هەوڵ ــی ئەوەی ئاكارەك
ــی  ــی و دابونەریت ــتی چینایەت ــی و سروش ــی كۆمەاڵیەت ــی و دابونەریت ــتی چینایەت ــی و سروش كۆمەاڵیەت

ئاكارییانــە دەدا. ئاكارییانــە دەدا. 
كالســیكییەكاندا  تیــۆرە  بەگشــت  كالســیكییەكاندا كرۆچــێ   تیــۆرە  بەگشــت  كرۆچــێ  
ڕادەپەڕێــت لــە پەكخســتنی نێــوان هونــەر و چێــژ، ڕادەپەڕێــت لــە پەكخســتنی نێــوان هونــەر و چێــژ، 
یــان بەرژەوەندیخوازیــدا، ئیتــر دەڵێــن ڕەنگــە ئــەو یــان بەرژەوەندیخوازیــدا، ئیتــر دەڵێــن ڕەنگــە ئــەو 
شــێوەیە بێــت كــە تابلۆكــە بــە خۆشەویســت بۆمــان شــێوەیە بێــت كــە تابلۆكــە بــە خۆشەویســت بۆمــان 
هەنــدێ   لەدڵمانــدا  ڕەنگــە  دواتــر  دەكات،  هەنــدێ  وێنــا  لەدڵمانــدا  ڕەنگــە  دواتــر  دەكات،  وێنــا 
بیــرەوەری جــوان بورووژێــت، وەلــێ  لەگــەڵ ئــەوەدا بیــرەوەری جــوان بورووژێــت، وەلــێ  لەگــەڵ ئــەوەدا 
ڕەنگــە تابلۆكــە لەخۆیــدا لــە ڕووی هونەرییــەوە ڕەنگــە تابلۆكــە لەخۆیــدا لــە ڕووی هونەرییــەوە 
ــەوە  ــی دیك ــەوەی لەالیەك ــەك ئ ــت، ن ــیرین بێ ــەوە ناش ــی دیك ــەوەی لەالیەك ــەك ئ ــت، ن ــیرین بێ ناش
ڕێگــری بــكات لــەوەی تابلۆكــە لــەڕووی هونەرییــەوە ڕێگــری بــكات لــەوەی تابلۆكــە لــەڕووی هونەرییــەوە 
جــوان بێــت، لەگــەڵ ئــەوەدا، لەهەمــان كاتــدا جــوان بێــت، لەگــەڵ ئــەوەدا، لەهەمــان كاتــدا 
وێنــەی دیمەنێــك بێــت لەســەر نــاخ قــورس و گــران وێنــەی دیمەنێــك بێــت لەســەر نــاخ قــورس و گــران 
ــە  ــاكات ك ــەوە ن ــی ل ــێ  نكوڵ ــە كرۆچ ــت، چونك ــە بێ ــاكات ك ــەوە ن ــی ل ــێ  نكوڵ ــە كرۆچ ــت، چونك بێ
گرنگیپێدانــە كردەییەكانمــان، بــەو هەمــوو خۆشــی گرنگیپێدانــە كردەییەكانمــان، بــەو هەمــوو خۆشــی 
و ئازارانــەوە هاوڕەوتیــن، هەندێــک  جاریــش لەگــەڵ و ئازارانــەوە هاوڕەوتیــن، هەندێــک  جاریــش لەگــەڵ 
ئاوێتــە  ئیســتێتیكییەكانماندا  گرنگیپێدانــە  ئاوێتــە ئــەو  ئیســتێتیكییەكانماندا  گرنگیپێدانــە  ئــەو 
ــە  ــت ك ــەدا جــووت نابێ ــەڵ وتەی ــێ  لەگ ــن، وەل ــە دەب ــت ك ــەدا جــووت نابێ ــەڵ وتەی ــێ  لەگ ــن، وەل دەب
چێژوەرگرتــن بریتییــە لەجەوهــەری گرنگیپێــدان بــە چێژوەرگرتــن بریتییــە لەجەوهــەری گرنگیپێــدان بــە 

ئیســتێتیكا«)ئیســتێتیكا«)١٧١٧(.(.
كرۆچــە دوو كتێبــی گرنگــی لەســەر ئــەم بابەتــە كرۆچــە دوو كتێبــی گرنگــی لەســەر ئــەم بابەتــە 
گشــتی  )زانســتی  یەكــەم  كتێبــی  گشــتی نووســیوە،  )زانســتی  یەكــەم  كتێبــی  نووســیوە، 

)كــۆ  دووەم  كتێبــی  )كــۆ (  دووەم  كتێبــی   )١90٢١90٢( ســاڵی  )مانــاكان(  ســاڵی  مانــاكان( 
زانســتی ئیســتێتیكا(ی ســاڵی زانســتی ئیســتێتیكا(ی ســاڵی ١9١١١9١١ نووســیوە،  نووســیوە، 
ــەوە ئیســتێتیكییەكەدا، باســی  ــەردوو توێژین ــە ه ــەوە ئیســتێتیكییەكەدا، باســی ل ــەردوو توێژین ــە ه ل
كــردووە  وێنــەی ڕوحــی  كــردووە لــە چاالكــی ڕوحــی و  وێنــەی ڕوحــی  لــە چاالكــی ڕوحــی و 
كار،  وێنــەی  و  زانســت  لەوێنــەی  بریتیــن  كار، كــە  وێنــەی  و  زانســت  لەوێنــەی  بریتیــن  كــە 
هەردووكیــان ئامــاژەن بــۆ ئــەو مەعریفــە مرۆییــەی هەردووكیــان ئامــاژەن بــۆ ئــەو مەعریفــە مرۆییــەی 
ــی  ــزرەوە زانین ــەی ه ــە ڕێگ ــن ل ــاڵ و زانی ــە خەی ــی ك ــزرەوە زانین ــەی ه ــە ڕێگ ــن ل ــاڵ و زانی ــە خەی ك

تاكایەتــی بەرهــەم دێنــن. تاكایەتــی بەرهــەم دێنــن. 
كرۆچــێ  لــە كتێبــی كــۆ زانســتی ئیســتێتیكا كرۆچــێ  لــە كتێبــی كــۆ زانســتی ئیســتێتیكا 
و  چێــژ  بــۆ  هونــەر  چییەتــی  لــە  و پرســیارێكی  چێــژ  بــۆ  هونــەر  چییەتــی  لــە  پرســیارێكی 
ــە  ــەر بریتیی ــارە هون ــت »دی ــە، دەڵێ ــەوەس هەی ــە ه ــەر بریتیی ــارە هون ــت »دی ــە، دەڵێ ــەوەس هەی ه
لــە بینیــن لــە بینیــن fantomefantome،، ئیتــر لێــرەوە ئــەوە هــەر  ئیتــر لێــرەوە ئــەوە هــەر 
ــە  ــەر وەربگرێــت، چــاو دەخات ــە هون ــەر وەربگرێــت، چــاو دەخاتــە كــەس چێــژ ل ــە هون كــەس چێــژ ل
بــۆ  پەنجــەی  هونەرمەنــد  الیەنــەی  ئــەو  بــۆ ســەر  پەنجــەی  هونەرمەنــد  الیەنــەی  ئــەو  ســەر 
ڕادەكێشــێت، بــۆ ئــەوەی لــەو دەالقەیــەوە تەماشــا ڕادەكێشــێت، بــۆ ئــەوەی لــەو دەالقەیــەوە تەماشــا 
ــە  ــردووە، ب ــادە ك ــۆی ئام ــد ب ــە هونەرمەن ــكات ك ــە ب ــردووە، ب ــادە ك ــۆی ئام ــد ب ــە هونەرمەن ــكات ك ب
هەوڵــی ئــەوەی كــە ئــەو وێنەیــە دووبــارە لــە خۆیدا هەوڵــی ئــەوەی كــە ئــەو وێنەیــە دووبــارە لــە خۆیدا 

بكاتــەوە«)١8١8(.(. بكاتــەوە«)دروســت  دروســت 
بــەو مانایــە بێــت كرۆچــێ  تەماشــا و بینیــن لێــك بــەو مانایــە بێــت كرۆچــێ  تەماشــا و بینیــن لێــك 
جــودا دەكاتــەوە، چونكــە هونــەری واقیعــی بریتییــە جــودا دەكاتــەوە، چونكــە هونــەری واقیعــی بریتییــە 
لــە حاڵەتــی فیزیكی، یــان ڕووداوێكی سروشــتی وەك لــە حاڵەتــی فیزیكی، یــان ڕووداوێكی سروشــتی وەك 
ــار  ــار هەرەســی بەفــر و شــێتبوونی ئۆقیانــووس و ڕووب هەرەســی بەفــر و شــێتبوونی ئۆقیانــووس و ڕووب
و دەریــا كــە حاڵەتــی نائاســایی سروشــتین و زۆر و دەریــا كــە حاڵەتــی نائاســایی سروشــتین و زۆر 
مەترســیدارن، وەك تســۆنامی، هەروەهــا تێكچوونــی مەترســیدارن، وەك تســۆنامی، هەروەهــا تێكچوونــی 
ــا،  ــی كارەب ــر تێكچوون ــەوەش خراپت ــوهەواو، ل ــا، كەش ــی كارەب ــر تێكچوون ــەوەش خراپت ــوهەواو، ل كەش
ئەمــە ئــەو فەزایــە دەخوڵقێنــێ  كــە چیژبەخشــە، ئەمــە ئــەو فەزایــە دەخوڵقێنــێ  كــە چیژبەخشــە، 
بەتایبەتــی پرســیاركردن لــە ئەفســوونی ئــەدەب، بەتایبەتــی پرســیاركردن لــە ئەفســوونی ئــەدەب، 
یــان هونەرێــك كــە ئینســان لــە مانــا و بەرهەمهێنانــی یــان هونەرێــك كــە ئینســان لــە مانــا و بەرهەمهێنانــی 
ــان  ــە )كرۆچێ(م ــە بۆی ــاگات، ئێم ــەرە تێن ــەو هون ــان ئ ــە )كرۆچێ(م ــە بۆی ــاگات، ئێم ــەرە تێن ــەو هون ئ
شــیكەرەوەی  مەزنتریــن  »چونكــە  شــیكەرەوەی وەرگرتــووە،  مەزنتریــن  »چونكــە  وەرگرتــووە، 
كاری  وایــە  پێــی  و  زانســت  وەك  كاری ئیســتێتیكایە  وایــە  پێــی  و  زانســت  وەك  ئیســتێتیكایە 
هونــەری ڕۆمانســی، یــان ئیلهامێكــی تایبەتــە، ئەمــە هونــەری ڕۆمانســی، یــان ئیلهامێكــی تایبەتــە، ئەمــە 
یەكەمیــن ســتایلی مەعریفییــە كــە داروینییــەكان یەكەمیــن ســتایلی مەعریفییــە كــە داروینییــەكان 
كەڵكیــان لــێ وەرگرتــووە، چونكــە تیــۆری ئەزموونــی كەڵكیــان لــێ وەرگرتــووە، چونكــە تیــۆری ئەزموونــی 
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ــان  ــە ئینس ــەی ك ــەو پێی ــە دەكات، ب ــی گەش ــان ئەدەب ــە ئینس ــەی ك ــەو پێی ــە دەكات، ب ــی گەش ئەدەب
ــر و  ــە دەكات و ڕەخنەگ ــان گەش ــیرەی ژی ــە مەس ــر و ب ــە دەكات و ڕەخنەگ ــان گەش ــیرەی ژی ــە مەس ب

ــن«)١9١9(.(. ــدا دەب ــش پەی ــتینی ئەدەبی ــن«)تیۆریس ــدا دەب ــش پەی ــتینی ئەدەبی تیۆریس
واقیعێكــی هەمیشــە بینــراو بــۆ چێژوەرگرتــن واقیعێكــی هەمیشــە بینــراو بــۆ چێژوەرگرتــن 
هــەر  كــە  وەرگرتــووە  مانایــەی  ئــەو  هــەر هەیــە،  كــە  وەرگرتــووە  مانایــەی  ئــەو  هەیــە، 
ــە ئاراســتەی  ــان بزواندنێكــی جەســتە ب ــە ئاراســتەی شــتێك، ی ــان بزواندنێكــی جەســتە ب شــتێك، ی
خۆشــی، واتــە چێژوەرگرتنــە، ئەگــەر چێژەكــە لــە خۆشــی، واتــە چێژوەرگرتنــە، ئەگــەر چێژەكــە لــە 
ڕێگــەی نووســین و خوێندنــەوەش بێــت، بــەاڵم ڕێگــەی نووســین و خوێندنــەوەش بێــت، بــەاڵم 
پێچەوانەكەشــی ڕاســتە كــە ڕەنگــە هەندێــك جــار پێچەوانەكەشــی ڕاســتە كــە ڕەنگــە هەندێــك جــار 
خۆئەزمــوون كــردن بە ویســتێكەوە كە ســایكۆلۆژیا، خۆئەزمــوون كــردن بە ویســتێكەوە كە ســایكۆلۆژیا، 
یــان جەســتە گەرەكیەتــی، لەبەرچاوبگریــن ئەویــش یــان جەســتە گەرەكیەتــی، لەبەرچاوبگریــن ئەویــش 
چێژێــك دەبەخشــێت، بــە پێچەوانــەوەی هەمــوو چێژێــك دەبەخشــێت، بــە پێچەوانــەوەی هەمــوو 
ئەمانــەوە كــە نێگەتیڤــە و قبووڵكــراو نییــە، ڕەنگــە ئەمانــەوە كــە نێگەتیڤــە و قبووڵكــراو نییــە، ڕەنگــە 
هەندێــك جــار ئینســان لــە ڕێگــەی چێژوەرگرتنــەوە هەندێــك جــار ئینســان لــە ڕێگــەی چێژوەرگرتنــەوە 

ــت. ــژ وەربگرێ ــت.چێ ــژ وەربگرێ چێ

ڕەخنە و هونەری ڕەخنەییڕەخنە و هونەری ڕەخنەیی
ــەردا،  ــدی ڕەخنــە و ڕەخنەگــر لەگــەڵ هون ــەردا، پێوەن ــدی ڕەخنــە و ڕەخنەگــر لەگــەڵ هون پێوەن
هەمــوو  لــە  كۆمەڵناســانەیە،  هەمــوو پێوەندییەكــی  لــە  كۆمەڵناســانەیە،  پێوەندییەكــی 
ڕوویەكــەوە ئــەو دەســتگرتنەی هونەرمەنــد بەســەر ڕوویەكــەوە ئــەو دەســتگرتنەی هونەرمەنــد بەســەر 
هەمــوو شــتەكاندا هەیەتــی، ئــەو كێشــانەیە كــە لــە هەمــوو شــتەكاندا هەیەتــی، ئــەو كێشــانەیە كــە لــە 
ژیانــی ڕۆژانــەدا ئامــادەن، ئــەو كاتــەی هونەرمەنــد ژیانــی ڕۆژانــەدا ئامــادەن، ئــەو كاتــەی هونەرمەنــد 
ــكات  ــك ب ــۆ پێوەرێ ــاب ب ــێ  حیس ــكات كار دەكات، دەب ــك ب ــۆ پێوەرێ ــاب ب ــێ  حیس كار دەكات، دەب
ــە  ــە، چونكــە وێن ــە و هــەم مانای ــە هــەم دەنگیی ــە ك ــە، چونكــە وێن ــە و هــەم مانای ــە هــەم دەنگیی ك
و وێناكــردن هەوڵێكــە بــۆ جیاكردنــەوەی واقیــع و وێناكــردن هەوڵێكــە بــۆ جیاكردنــەوەی واقیــع 

ــن.   ــی بینی ــاڵ و جیاوازییەكان ــەڵ خەی ــن.  لەگ ــی بینی ــاڵ و جیاوازییەكان ــەڵ خەی لەگ
بەشــێك  جوانــی  لــە  چێژوەرگرتــن  بەشــێك ڕەنگــە  جوانــی  لــە  چێژوەرگرتــن  ڕەنگــە 
ــر  ــە لەژێ ــتا ئێم ــا ئێس ــە ت ــت ك ــوون بێ ــە نامۆب ــر ل ــە لەژێ ــتا ئێم ــا ئێس ــە ت ــت ك ــوون بێ ــە نامۆب ل
و  جوانیدایــن  ئەخالقــی  فەلســەفەی  و كاریگــەری  جوانیدایــن  ئەخالقــی  فەلســەفەی  كاریگــەری 
ــە  ــەوە ك ــانی دوور كەوتووینەت ــی ئینس ــە ئەخالق ــە ل ــەوە ك ــانی دوور كەوتووینەت ــی ئینس ــە ئەخالق ل
نامۆبــوون چ وەك ئــەوەی فرۆیــد باســی دەكات، نامۆبــوون چ وەك ئــەوەی فرۆیــد باســی دەكات، 
بەرهەمێكــی  »هــەر  ســایكۆلۆژی  حاڵەتــی  بەرهەمێكــی وەك  »هــەر  ســایكۆلۆژی  حاڵەتــی  وەك 
ژیــان،  لــە  تــا زۆر ڕەخنەیەكــە  كــەم  ژیــان، هونــەری  لــە  تــا زۆر ڕەخنەیەكــە  كــەم  هونــەری 
لــە پشــێوی،  لــە پشــێوی، هەوڵێكــە بــۆ ڕزگاركردنــی ژیــان  هەوڵێكــە بــۆ ڕزگاركردنــی ژیــان 

لۆژیكتــر و ڕۆشــنتر، ئەگەرچــی نــەك پوختەتــر لۆژیكتــر و ڕۆشــنتر، ئەگەرچــی نــەك پوختەتــر 
ــەر  ــان ه ــە جیه ــەم هەســتە ك ــێ  ئ ــی، بەب ــەر كردنیەت ــان ه ــە جیه ــەم هەســتە ك ــێ  ئ ــی، بەب كردنیەت
)بەرنامەیــەك  بــە  واتەنــی  گــوگ(  )ون  )بەرنامەیــەك جــارێ   بــە  واتەنــی  گــوگ(  )ون  جــارێ  
كــە پیــادە نەكــرا( ڕەنگــە هیــچ تواناییــەك بــۆ كــە پیــادە نەكــرا( ڕەنگــە هیــچ تواناییــەك بــۆ 

نەبــێ«)٢0٢0(.(. بوونــی  هونــەری  نەبــێ«)ئەفراندنــی  بوونــی  هونــەری  ئەفراندنــی 
و  بێــت  ســۆنگەیەوە  لــەم  هونەریــش  و ڕەنگــە  بێــت  ســۆنگەیەوە  لــەم  هونەریــش  ڕەنگــە 
ــدی  ــەكار بهێنێــت، ئەگــەر پێوەن ــدی ئەگــەری كــراوە ب ــەكار بهێنێــت، ئەگــەر پێوەن ئەگــەری كــراوە ب
بــە واقیعــەوە نەبــێ ، كارەكــە نێگەتیــڤ دەربچێــت، بــە واقیعــەوە نەبــێ ، كارەكــە نێگەتیــڤ دەربچێــت، 
و  جینۆســاید  لەبــارەی  فیلمێــك  ئەگــەر  و واتــە  جینۆســاید  لەبــارەی  فیلمێــك  ئەگــەر  واتــە 
ئەنفالــەوە بەرهەمهــات واقیعیانــە مامەڵــەی لەتــەك ئەنفالــەوە بەرهەمهــات واقیعیانــە مامەڵــەی لەتــەك 
ــە  ــەوە ل ــرد، ئ ــە نەك ــژووی بابەتەك ــا و مێ ــە جوگرافی ــەوە ل ــرد، ئ ــە نەك ــژووی بابەتەك ــا و مێ جوگرافی
دەرەوەی مانایــە، یــان بــەو مانایــەی كــە مافــی ئــەو دەرەوەی مانایــە، یــان بــەو مانایــەی كــە مافــی ئــەو 
كارەكتەرانــەی فەرامــۆش كــردووە كــە كارەكتــەری كارەكتەرانــەی فەرامــۆش كــردووە كــە كارەكتــەری 
چــاالك و بەشــداربوونە لــەو بابەتــە هەســتیارە، چــاالك و بەشــداربوونە لــەو بابەتــە هەســتیارە، 
لەحاڵێكــدا الیەنێكــی گرنگــی هونــەر ڕەخنەیــە لــە لەحاڵێكــدا الیەنێكــی گرنگــی هونــەر ڕەخنەیــە لــە 
واقیــع كــە ڕەتكردنــەوەی هەمــوو ئــەو بەرهەمانەیــە واقیــع كــە ڕەتكردنــەوەی هەمــوو ئــەو بەرهەمانەیــە 
كــە جیهانــی واقیعــی وەك كەرەســتەی زینــدوو كــە جیهانــی واقیعــی وەك كەرەســتەی زینــدوو 
ــەوەی  ــێكی لێكدان ــە بەش ــت، ئەم ــەكاری دەهێنێ ــەوەی ب ــێكی لێكدان ــە بەش ــت، ئەم ــەكاری دەهێنێ ب
لێكدانــەوەی  دیكــەی  بەشــەكەی  و  لێكدانــەوەی ماتریاڵــی  دیكــەی  بەشــەكەی  و  ماتریاڵــی 
باســی  ماركــس  ئــەوەی  وەك  چ  باســی ســایكۆلۆژییە.  ماركــس  ئــەوەی  وەك  چ  ســایكۆلۆژییە. 
كرێــكار  وەختێــك  ئابووریــدا،  لەكایــەی  كرێــكار دەكات  وەختێــك  ئابووریــدا،  لەكایــەی  دەكات 
وەك تاكێكــی چــاالك بەهــۆی بەهرەمەنــد نەبوونــی وەك تاكێكــی چــاالك بەهــۆی بەهرەمەنــد نەبوونــی 
ــەی  ــەو ژیان ــە ب ــۆی، نامۆی ــی كاری خ ــە بەرهەم ــەی ب ــەو ژیان ــە ب ــۆی، نامۆی ــی كاری خ ــە بەرهەم ب
كــە چینــی ســەرمایەدار گوزەرانــی تێــدا دەكات كــە چینــی ســەرمایەدار گوزەرانــی تێــدا دەكات 
دەســت  لێــرەوە  ملمالنێكــەش  ڕەگوڕیشــەی  دەســت و  لێــرەوە  ملمالنێكــەش  ڕەگوڕیشــەی  و 
كــە  خــود  بارەكــەدا  هــەردوو  لــە  دەكات،  كــە پــێ  خــود  بارەكــەدا  هــەردوو  لــە  دەكات،  پــێ 
نامــۆ دەبێــت، یــان بەهــۆی ســەرمایەگوزاری و نامــۆ دەبێــت، یــان بەهــۆی ســەرمایەگوزاری و 
بەكااڵكردنــی ئینســانەوەیە، یــان ئەوەتــا ملمالنێــی بەكااڵكردنــی ئینســانەوەیە، یــان ئەوەتــا ملمالنێــی 
ســایۆكۆلۆژیای كۆمەڵگــەی بەســەردا دەســەپێنرێت ســایۆكۆلۆژیای كۆمەڵگــەی بەســەردا دەســەپێنرێت 
كــە ویســتی خــۆی نییــە، لێــرەدا جوانــی نامۆبوونــی كــە ویســتی خــۆی نییــە، لێــرەدا جوانــی نامۆبوونــی 
ــود،  ــە خ ــت ك ــەدا دەبینرێ ــەو پێوەندیی ــان ل ــود، ئینس ــە خ ــت ك ــەدا دەبینرێ ــەو پێوەندیی ــان ل ئینس
یــان تاكــی چــاالك لەســایەی حوكمــی زۆرینــە یــان تاكــی چــاالك لەســایەی حوكمــی زۆرینــە 
و حوكمــی سیســتمدا، ناچــار بــە ئەمــری واقیــع و حوكمــی سیســتمدا، ناچــار بــە ئەمــری واقیــع 
كــە  نییــە  ئــەوە  مانــای  ئەمــە  بــەاڵم  كــە دەبێــت،  نییــە  ئــەوە  مانــای  ئەمــە  بــەاڵم  دەبێــت، 
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ماركــس هەمــوو دیــاردە و بابەتەكانــی دیكــەی بــە ماركــس هەمــوو دیــاردە و بابەتەكانــی دیكــەی بــە 
ئابوورییــەوە گرێدابێــت و كێشــەی ســتەمی میللــی ئابوورییــەوە گرێدابێــت و كێشــەی ســتەمی میللــی 
بــە  پشــتگوێ  خســتبێت،  ناواقیعــی  ئەدەبــی  بــە و  پشــتگوێ  خســتبێت،  ناواقیعــی  ئەدەبــی  و 
پێچەوانــەوە لەبــارەی مەســەلەی هونــەر و ئــەدەب پێچەوانــەوە لەبــارەی مەســەلەی هونــەر و ئــەدەب 
ــەو  ــەالی ئ ــە ل ــە جوانیناســییەوە ك ــەو و پەیوەســت ب ــەالی ئ ــە ل ــە جوانیناســییەوە ك و پەیوەســت ب
بەشــی زۆری كێشــەكان كــە لــە فەلســەفەدا بووەتــە بەشــی زۆری كێشــەكان كــە لــە فەلســەفەدا بووەتــە 
ــی  ــەك خــودی، »ماركــس جوان ــە ن ــرێ، بابەتیی ــی گ ــەك خــودی، »ماركــس جوان ــە ن ــرێ، بابەتیی گ
لــە ماتریاڵیزمــی ئابورییــدا كۆكردووەتــەوە كــە لــە لــە ماتریاڵیزمــی ئابورییــدا كۆكردووەتــەوە كــە لــە 
ــە  ــی، چونك ــۆ جوان ــە ب ــەوە بنچینەی ــە ڕووی ناوەرۆك ــی، چونك ــۆ جوان ــە ب ــەوە بنچینەی ڕووی ناوەرۆك
ئــەم گرێیــە بوونێكــی بابەتییە نەك خــودی«)ئــەم گرێیــە بوونێكــی بابەتییە نەك خــودی«)٢١٢١(.(.
ــی  ــە بابەت ــی ل ــە چاالك ــە ك ــای ئەوەی ــە مان ــی ئەم ــە بابەت ــی ل ــە چاالك ــە ك ــای ئەوەی ــە مان ئەم
بەردەوامدایــە و بــەرەو پنتێكــی جێگیــر دەڕوات، لــە بەردەوامدایــە و بــەرەو پنتێكــی جێگیــر دەڕوات، لــە 
كاتێكــدا هەمــوو ئــەو بابەتانــەی كــە ئاراســتەی بیــر كاتێكــدا هەمــوو ئــەو بابەتانــەی كــە ئاراســتەی بیــر 
و هــۆش و تێڕوانینمــان دەگۆڕێــت، ئــەوە ماناكانــی و هــۆش و تێڕوانینمــان دەگۆڕێــت، ئــەوە ماناكانــی 
چونكــە  ڕووداوەكان،  بــۆ  جوانییــە  چونكــە دەرەوەی  ڕووداوەكان،  بــۆ  جوانییــە  دەرەوەی 
ڕووداوەكان لــە بوونــدا شــتێكی دەگمــەن نیــن، تــا ڕووداوەكان لــە بوونــدا شــتێكی دەگمــەن نیــن، تــا 
ئامانــج لــە گۆڕینــی ڕووداودا بەكردەنــی بیســەلمێنێ  ئامانــج لــە گۆڕینــی ڕووداودا بەكردەنــی بیســەلمێنێ  
پێكهاتــە ماتریاڵییــەكان لەیــەك ڕەگــەزەوە هاتــوون پێكهاتــە ماتریاڵییــەكان لەیــەك ڕەگــەزەوە هاتــوون 
كــە بەرهەمهاتــووی بوونــە، لــە حاڵێكــدا مــن پێــم كــە بەرهەمهاتــووی بوونــە، لــە حاڵێكــدا مــن پێــم 
لــە دەرەوەی  لــە دەرەوەی وایــە كــە جوانــی هەندێــك جــار  وایــە كــە جوانــی هەندێــك جــار 
گۆڕانــی ماتریاڵــە، مەبەســتم لــە پێوەندی سێكســی گۆڕانــی ماتریاڵــە، مەبەســتم لــە پێوەندی سێكســی 
ئینســانە لەگــەڵ خــودی ئینســان كــە پارچەیەكــی ئینســانە لەگــەڵ خــودی ئینســان كــە پارچەیەكــی 
ــر،  ــی ت ــەڵ ڕەگەزەكان ــان لەگ ــۆی، ی ــە لەخ ــر، دیكەی ــی ت ــەڵ ڕەگەزەكان ــان لەگ ــۆی، ی ــە لەخ دیكەی
ئــەو پێوەندییانــەی كــە شــێوەزاری ژانــی جەســتەی ئــەو پێوەندییانــەی كــە شــێوەزاری ژانــی جەســتەی 
لەگــەڵ خــۆی هەڵگرتــووە، بــەو پێیــەی كــە فرۆیــد لەگــەڵ خــۆی هەڵگرتــووە، بــەو پێیــەی كــە فرۆیــد 
ــۆ جەســتە  ــۆ جەســتە سێكســی وەك حاڵەتێكــی ماسۆشــی ب سێكســی وەك حاڵەتێكــی ماسۆشــی ب
دۆزیوەتــەوە، ڕاستییەكەشــی هەروایــە، كــە ئەمەش دۆزیوەتــەوە، ڕاستییەكەشــی هەروایــە، كــە ئەمەش 
ڕێژەییــە، چونكــە هەمــوو ڕەگەزێــك ژن، یــان پیــاو، ڕێژەییــە، چونكــە هەمــوو ڕەگەزێــك ژن، یــان پیــاو، 
لــەو حاڵەتــەدا نــاژی  بــۆ ئــەوەی چێــژ لــە خۆشــی لــەو حاڵەتــەدا نــاژی  بــۆ ئــەوەی چێــژ لــە خۆشــی 
و جوانییەكانــی ژیــان وەربگرێــت، بەڵكــوو بەشــێكی و جوانییەكانــی ژیــان وەربگرێــت، بەڵكــوو بەشــێكی 
زۆری كــردەی تەواوكــردن و پێویســتییەكانی ژیانــی زۆری كــردەی تەواوكــردن و پێویســتییەكانی ژیانــی 

ــە. كۆمەاڵیەتییــە.كۆمەاڵیەتیی
ڕەخنــە و خوێندنــەوەی بابەتــە هونەرییەكانــی ڕەخنــە و خوێندنــەوەی بابەتــە هونەرییەكانــی 
خودێكــی  بــە  پێوەندییــان  كــە  خودێكــی شــێوەكاری  بــە  پێوەندییــان  كــە  شــێوەكاری 

كــە  دەردەكەوێــت  لەوێــوە  هەیــە،  كــە چاالكــەوە  دەردەكەوێــت  لەوێــوە  هەیــە،  چاالكــەوە 
ــراوە  ــوداكان ك ــۆ خ ــی ب ــەی مێژووی ــەر و وێن ــراوە پەیك ــوداكان ك ــۆ خ ــی ب ــەی مێژووی ــەر و وێن پەیك
و بــە ســایكۆلۆژیا و زانســتی مێژووییــەوە گــرێ و بــە ســایكۆلۆژیا و زانســتی مێژووییــەوە گــرێ 
دراوە كــە وەك كۆمەڵێــك یەكــەی هونــەری پێناســە دراوە كــە وەك كۆمەڵێــك یەكــەی هونــەری پێناســە 
كــراون، یــان ئــەوەی كــە ئەفســانە و چیڕۆكــە كــراون، یــان ئــەوەی كــە ئەفســانە و چیڕۆكــە 
ئایینییــەكان پشــتگیرییان كــردووە، ئەمــە بەشــێكی ئایینییــەكان پشــتگیرییان كــردووە، ئەمــە بەشــێكی 
دیكــەی چیڕۆكــی ئیســتێتیكایە بــۆ مێــژوو كــە دیكــەی چیڕۆكــی ئیســتێتیكایە بــۆ مێــژوو كــە 
ــەم  ــی ك ــان الن ــووە، ی ــێ وەرگرت ــی ل ــەر كەڵك ــەم هون ــی ك ــان الن ــووە، ی ــێ وەرگرت ــی ل ــەر كەڵك هون

سروشــتە. نهێنییەكانــی  سروشــتە.دۆزینــەوەی  نهێنییەكانــی  دۆزینــەوەی 
ــە ڕێنســانس  ــە ڕێنســانس ئــەم بابەتــە بەهــۆی ئــەوەی بــەر ل ئــەم بابەتــە بەهــۆی ئــەوەی بــەر ل
وەك گرنگتریــن كێشــەی ئــازادی و پێشــكەوتن بــوو وەك گرنگتریــن كێشــەی ئــازادی و پێشــكەوتن بــوو 
بــۆ لەناوبردنــی نەخۆشــی دواكەوتنــی كۆمەاڵیەتی و بــۆ لەناوبردنــی نەخۆشــی دواكەوتنــی كۆمەاڵیەتی و 
فەرهەنگــی گشــتی كۆمەڵگــە، بــە ڕادەیەك گەشــەی فەرهەنگــی گشــتی كۆمەڵگــە، بــە ڕادەیەك گەشــەی 
كــرد، ســوریالیزمی لــێ بەرهــەم هــات و دواجــار بوو كــرد، ســوریالیزمی لــێ بەرهــەم هــات و دواجــار بوو 
بــە ڕەوتێكــی ڕەخنەیی فەرهەنگی سیاســی، چونكە بــە ڕەوتێكــی ڕەخنەیی فەرهەنگی سیاســی، چونكە 
لــە ڕێگــەی نیشــاندانی ناشــیرینییەكانی  لــە ڕێگــەی نیشــاندانی ناشــیرینییەكانی ئــەوان  ئــەوان 
دەســەاڵتەوە، ئیســتێتیكایان كــرد بەڕەچەتیــەك دەســەاڵتەوە، ئیســتێتیكایان كــرد بەڕەچەتیــەك 
كــە  ناشــیرینییەكان  هەمــوو  ڕەتكردنــەوەی  كــە بــۆ  ناشــیرینییەكان  هەمــوو  ڕەتكردنــەوەی  بــۆ 
ئــەو كات سیســتمی كڵێســا و قەشــایەتی جڵــەوی ئــەو كات سیســتمی كڵێســا و قەشــایەتی جڵــەوی 
ســتەمكارییەكەیان بەدەســتەوە گرتبــوو، چونكــە ســتەمكارییەكەیان بەدەســتەوە گرتبــوو، چونكــە 
ئــەو سیســتمەی لــە ڕۆژئــاوا جیهانــی بەڕێوەدەبــرد، ئــەو سیســتمەی لــە ڕۆژئــاوا جیهانــی بەڕێوەدەبــرد، 
پشــتی لــە هەمــوو جوانییەكانــی سروشــت كردبــوو، پشــتی لــە هەمــوو جوانییەكانــی سروشــت كردبــوو، 
دنیایەكــی ســەرزەمینی ســتەمكاری دەســتكردی دنیایەكــی ســەرزەمینی ســتەمكاری دەســتكردی 
جەنگــی  لــە  بــوو  بریتــی  كــە  جەنگــی بەرهەمهێنابــوو  لــە  بــوو  بریتــی  كــە  بەرهەمهێنابــوو 
مەزهەبــی پرۆتســتانتی و كاســۆلیكی و جەنگــی دژە مەزهەبــی پرۆتســتانتی و كاســۆلیكی و جەنگــی دژە 
ئایدیۆلۆژییــەكان و ئێســتاش جەنگــی تەكنۆلۆژیــا، ئایدیۆلۆژییــەكان و ئێســتاش جەنگــی تەكنۆلۆژیــا، 
هونــەرەوە  ڕێگــەی  لــە  ڕەخنەگــرەكان  هونــەرەوە بۆیــە  ڕێگــەی  لــە  ڕەخنەگــرەكان  بۆیــە 

ــرت.  ــای ســتەمكارییە دەگ ــەو دنی ــان ل ــرت. ڕەخنەی ــای ســتەمكارییە دەگ ــەو دنی ــان ل ڕەخنەی
ــەوە  ــەردا، ئ ــە هون ــی ل ــتنی واقیع ــتگوێ  خس ــەوە پش ــەردا، ئ ــە هون ــی ل ــتنی واقیع ــتگوێ  خس پش
نییــە بــاس لــە نەبــوون بكرێــت، یــان بــاس لــە نییــە بــاس لــە نەبــوون بكرێــت، یــان بــاس لــە 
جیهانێكــی نــوێ  بكرێــت و هەڵچوونــی ئینســانی جیهانێكــی نــوێ  بكرێــت و هەڵچوونــی ئینســانی 
فرەیــی  نەگیرێــت،  لەبەرچــاو  ڕووداوانــە  بــەو  فرەیــی دژ  نەگیرێــت،  لەبەرچــاو  ڕووداوانــە  بــەو  دژ 
بیركردنــەوە لــە قوتابخانــە هونــەری و ئەدەبییــەكان، بیركردنــەوە لــە قوتابخانــە هونــەری و ئەدەبییــەكان، 
بەتایبەتــی ئەوانــەی وەك شۆڕشــگێڕ خۆیــان نمایــش بەتایبەتــی ئەوانــەی وەك شۆڕشــگێڕ خۆیــان نمایــش 
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كــرد، گرنگیــدان بــوو بــە میراتی كولتووری ئینســانی كــرد، گرنگیــدان بــوو بــە میراتی كولتووری ئینســانی 
ڕۆشــنبیرییەوە  ڕووی  لــە  گەشەســەندنەكەی  ڕۆشــنبیرییەوە كــە  ڕووی  لــە  گەشەســەندنەكەی  كــە 
بــە خۆرســك تەماشــا كــراوە، قوڵبوونــەوە لــەم بــە خۆرســك تەماشــا كــراوە، قوڵبوونــەوە لــەم 
بــۆ  ســیمبۆلییە  بەهــای  گەڕانــەوەی  بــۆ نموونانــە،  ســیمبۆلییە  بەهــای  گەڕانــەوەی  نموونانــە، 
ــەم ســاتەدا  ــوو ســڕینەوەی خــود ل ــوردوو، كەواب ــەم ســاتەدا ڕاب ــوو ســڕینەوەی خــود ل ــوردوو، كەواب ڕاب
ــوو  ــە، بەڵك ــان نیی ــی ئینس ــڕینەوەی شوناس ــۆ س ــوو ب ــە، بەڵك ــان نیی ــی ئینس ــڕینەوەی شوناس ــۆ س ب
بــۆ گەڕانــەوەی بەهــای ئینســانییە وەك كۆمــەڵ كــە بــۆ گەڕانــەوەی بەهــای ئینســانییە وەك كۆمــەڵ كــە 

لێــرەوە جوانییەكــەی دەردەكەوێــت.  لێــرەوە جوانییەكــەی دەردەكەوێــت.  
)هێربــرد ڕیــد( ڕەخنەگرێكی شــێوەكاری ســەدەی )هێربــرد ڕیــد( ڕەخنەگرێكی شــێوەكاری ســەدەی 
ڕابــوردوو بــوو، زۆر گرنگــی بــە ئیســتێتیكا داوە و ڕابــوردوو بــوو، زۆر گرنگــی بــە ئیســتێتیكا داوە و 
زۆربــەی كــردە هونەرییەكانــی بــە هەســتەوەرییەوە زۆربــەی كــردە هونەرییەكانــی بــە هەســتەوەرییەوە 
الســاییكردنەوەی  لــە  بەتایبەتــی  داوە،  الســاییكردنەوەی گــرێ  لــە  بەتایبەتــی  داوە،  گــرێ 
ئــەو  شــێوەكارییەوە،  ڕێگــەی  لــە  ئــەو سروشــت  شــێوەكارییەوە،  ڕێگــەی  لــە  سروشــت 
الفــن(،  بەناوونیشــانی )معنــی  الفــن(، كتێبێكــی هەیــە  بەناوونیشــانی )معنــی  كتێبێكــی هەیــە 
واتــە مانــای هونــەر كــە لێكۆڵینەوەیەكــی فیكرییــە واتــە مانــای هونــەر كــە لێكۆڵینەوەیەكــی فیكرییــە 
و پێــی وایــە جوانــی یەكەیەكــی پێوەندییــە لەنێــوان و پێــی وایــە جوانــی یەكەیەكــی پێوەندییــە لەنێــوان 
شــتەكان، ئەوانــەش كــە دەركیــان پــێ دەكەیــن لــە شــتەكان، ئەوانــەش كــە دەركیــان پــێ دەكەیــن لــە 
ڕووی هەســتەوەرییەوەیە، ڕیــد ئــەم تێــزەی بەســەر ڕووی هەســتەوەرییەوەیە، ڕیــد ئــەم تێــزەی بەســەر 
جۆرەكانــی جوانــی و هەســتكردن بــە چێــژی جوانی جۆرەكانــی جوانــی و هەســتكردن بــە چێــژی جوانی 
ســەر  دابەشــی  لەوێشــەوە  كــردووە،  ســەر پراكتیــك  دابەشــی  لەوێشــەوە  كــردووە،  پراكتیــك 
كۆمەڵێــك یەكــەی جۆراوجــۆری هونــەری كــردووە، كۆمەڵێــك یەكــەی جۆراوجــۆری هونــەری كــردووە، 
ــی و  ــی و پێناســی جوان ــەش )هەســتی جوان ــی و لەوان ــی و پێناســی جوان ــەش )هەســتی جوان لەوان
هونــەری بینیــن و ئایدیالــی كالســیك و جوانــی هونــەری بینیــن و ئایدیالــی كالســیك و جوانــی 
هونــەرەكان و شــێوە و دەربڕیــن و هارمۆنیــای هونــەرەكان و شــێوە و دەربڕیــن و هارمۆنیــای 
هونــەری و نەخشــاندن و ڕەگەزەكانــی هونــەر و هونــەری و نەخشــاندن و ڕەگەزەكانــی هونــەر و 
جوانــی و جەوهــەری جوانــی(، بــۆ هــەر یــەك لــەو جوانــی و جەوهــەری جوانــی(، بــۆ هــەر یــەك لــەو 
یەكانــەش بیانوویەكــی بــۆ پێوەندی هونــەری میللی یەكانــەش بیانوویەكــی بــۆ پێوەندی هونــەری میللی 
و كالســیكی و مێــژووی هونــەر و كاری ئەپســتراكت و كالســیكی و مێــژووی هونــەر و كاری ئەپســتراكت 
ــاوكات مانایەكــی  ــەوە، ه ــاوكات مانایەكــی و سروشــتگەرایی هێناوەت ــەوە، ه و سروشــتگەرایی هێناوەت
ــۆ ئیســتێتیكا هەیــە. »جوانــی شــتێكە  ــۆ ئیســتێتیكا هەیــە. »جوانــی شــتێكە تایبەتــی ب تایبەتــی ب
و هەســتكردنی جوانــی ئەپســتراكتی كــە پایەیەكــی و هەســتكردنی جوانــی ئەپســتراكتی كــە پایەیەكــی 
ســەرەتایی چاالكــی هونەرییــە شــتێكی تــر، بەبــێ  ســەرەتایی چاالكــی هونەرییــە شــتێكی تــر، بەبــێ  
هونــەر و پێــوەرە هونەرییەكانیــش ناكــرێ  بــاس هونــەر و پێــوەرە هونەرییەكانیــش ناكــرێ  بــاس 
ــۆ  ــەر ب ــەی ئەگ ــەو پێی ــت، ب ــتێتیكا بكرێ ــە ئیس ــۆ ل ــەر ب ــەی ئەگ ــەو پێی ــت، ب ــتێتیكا بكرێ ــە ئیس ل

ــش  ــۆ جوانی ــەوە ب ــت، ئ ــوەر بێ ــان پێ ــەدەب زم ــش ئ ــۆ جوانی ــەوە ب ــت، ئ ــوەر بێ ــان پێ ــەدەب زم ئ
ئــەوەی  بــەو مانایــەی  ئــەوەی (.  بــەو مانایــەی  هونــەر پێــوەرە«.)هونــەر پێــوەرە«.)٢٢٢٢(. 
كــە هەیــە لــە سروشــتدا جوانــە و ئــەوەش كــە كــە هەیــە لــە سروشــتدا جوانــە و ئــەوەش كــە 
ئینســان پایەیەكــی هونــەری پــێ دەبەخشــێت وەك ئینســان پایەیەكــی هونــەری پــێ دەبەخشــێت وەك 

ــراوە.  ــی نەبین ــەی جوان ــێوەیەكی دیك ــراوە. ش ــی نەبین ــەی جوان ــێوەیەكی دیك ش
جوانیناســییە  ئادۆرنــۆ  بنچینەیــی  جوانیناســییە باســێكی  ئادۆرنــۆ  بنچینەیــی  باســێكی 
))mimesismimesis( كــە دەكــرێ بــە الســایی و لێكســوویی، ( كــە دەكــرێ بــە الســایی و لێكســوویی، 
تەنانــەت نمایشــكردنیش وەربگێڕرێــت، ئــەم چەمكــە تەنانــەت نمایشــكردنیش وەربگێڕرێــت، ئــەم چەمكــە 
ڕەهەنــدی  ئادرۆرنــۆ،  ڕەخنەگرانــەی  تیــۆری  ڕەهەنــدی لــە  ئادرۆرنــۆ،  ڕەخنەگرانــەی  تیــۆری  لــە 
جۆراوجۆر و تادوایی ئاڵۆز وەردەگرێ ، الســایی، یان جۆراوجۆر و تادوایی ئاڵۆز وەردەگرێ ، الســایی، یان 
ــی هاوبەشــی  ــای الیەن ــاری الســاییكەرانە بەمان ــی هاوبەشــی ڕەفت ــای الیەن ــاری الســاییكەرانە بەمان ڕەفت
هونــەر، جــادوو، یــان خاڵــی بەرانبــەری ئەقڵــی هونــەر، جــادوو، یــان خاڵــی بەرانبــەری ئەقڵــی 
ــایی و  ــۆوە )الس ــۆدۆر ئادۆرن ــەالی تی ــە، ب ــایی و ئامرازیی ــۆوە )الس ــۆدۆر ئادۆرن ــەالی تی ــە، ب ئامرازیی
عەقالنییــەت دوو الیەنــن، یــان چركەســاتی دانەبڕاوی عەقالنییــەت دوو الیەنــن، یــان چركەســاتی دانەبڕاوی 
ــوان  ــی نێ ــە وەك دیالیكتیك ــە ك ــی هونەریی ــوان بەرهەم ــی نێ ــە وەك دیالیكتیك ــە ك ــی هونەریی بەرهەم
جەوهــەری مێــژوو و هونــەرە، ئــەوەی كــە هونەرێكــی جەوهــەری مێــژوو و هونــەرە، ئــەوەی كــە هونەرێكــی 
بەرهــەم دێنــێ ، زۆر  واتــە )ملتــزم(  بەرهــەم دێنــێ ، زۆر دەربەســت،  واتــە )ملتــزم(  دەربەســت، 
چونكــە  دەكاتــەوە،  الســایی  لــەوەی  چونكــە جیــاوازە  دەكاتــەوە،  الســایی  لــەوەی  جیــاوازە 
الســاییكردنەوە هەڵســوكەوتە لەگــەڵ فیكــری ئــەوی الســاییكردنەوە هەڵســوكەوتە لەگــەڵ فیكــری ئــەوی 
دیكــەی داهێنــەر كــە الســاییكردنەوە تەنیــا نمایشــی دیكــەی داهێنــەر كــە الســاییكردنەوە تەنیــا نمایشــی 
ــە ســتایلێكی  ــەاڵم ب ــوردووە، ب ــەت و فیكــری ڕاب ــە ســتایلێكی باب ــەاڵم ب ــوردووە، ب ــەت و فیكــری ڕاب باب
ــەوە  ــەكان كــورت دەكەن ــاواز، الســاییكەران فاكت ــەوە جی ــەكان كــورت دەكەن ــاواز، الســاییكەران فاكت جی
و لەبــری ئــەوە پێویســتی هونــەری دەپارێــزن(، و لەبــری ئــەوە پێویســتی هونــەری دەپارێــزن(، 
بەرهەمــی  الســاییكردنەوە  كــە  مانایــەی  بەرهەمــی بــەو  الســاییكردنەوە  كــە  مانایــەی  بــەو 
هونــەری بــۆ ســەر زمانێكــی تــر دەگۆڕێــت كــە هونــەری بــۆ ســەر زمانێكــی تــر دەگۆڕێــت كــە 
ــاواز،  ــای جی ــە مان ــە دەبێت ــاری هونەرەك ــا گوت ــاواز، تەنی ــای جی ــە مان ــە دەبێت ــاری هونەرەك ــا گوت تەنی
تــا ئــەو ڕادەیــەی كــە هونەرمەنــد لــە ئەنجامــی تــا ئــەو ڕادەیــەی كــە هونەرمەنــد لــە ئەنجامــی 
ڕووی  لــە  ڕابــوردوو،  بەرهەمێكــی  ڕووی ڕاییكردنــەوەی  لــە  ڕابــوردوو،  بەرهەمێكــی  ڕاییكردنــەوەی 
ســایكۆلۆژییەوە كەســێكی وەســواس و ڕاڕایــە و لــە ســایكۆلۆژییەوە كەســێكی وەســواس و ڕاڕایــە و لــە 
ڕووی دەروونییــەوە ناسروشــتییە، ئەمــە بــۆ گوتــاری ڕووی دەروونییــەوە ناسروشــتییە، ئەمــە بــۆ گوتــاری 
ــەوی  ــان الســایی ئ ــەر یەكەی ــە ه ــە ك ــەوی ئایینییــش وای ــان الســایی ئ ــەر یەكەی ــە ه ــە ك ئایینییــش وای

پێشــووتری خــۆی كردووەتــەوە. پێشــووتری خــۆی كردووەتــەوە. 
»لقێــك لــە تەڤگەرە سیمبۆلیســتی و جوانییەكانی »لقێــك لــە تەڤگەرە سیمبۆلیســتی و جوانییەكانی 
ســەدەی نــۆزدە، هونــەر بــۆ هونــەر بــوو لــە بــواری ســەدەی نــۆزدە، هونــەر بــۆ هونــەر بــوو لــە بــواری 
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لــە ســااڵنی  لــە ســااڵنی ئەدەبیــدا، بزووتنــەوەی ســیمبۆلیزم  ئەدەبیــدا، بزووتنــەوەی ســیمبۆلیزم 
دەیــەی دەیــەی ١840١840ی بــەدواوە، بــۆ ناڕەزایەتــی لــە هەمبەر ی بــەدواوە، بــۆ ناڕەزایەتــی لــە هەمبەر 
كۆمەڵگــەی بــۆرژوازی فەڕەنســی ســەری هەڵــدا، كۆمەڵگــەی بــۆرژوازی فەڕەنســی ســەری هەڵــدا، 
لەســەر توخــم گەلێــك وەك سەرئێشــەی درێژخایەن، لەســەر توخــم گەلێــك وەك سەرئێشــەی درێژخایەن، 
لەتێڕوانینــی  ئەویــش  دنیــا،  لــە  بێزاربــوون  لەتێڕوانینــی تــا  ئەویــش  دنیــا،  لــە  بێزاربــوون  تــا 
سیمبۆلیســتیانە بــوو بــۆ شــیعر و هونــەر، داكۆكــی سیمبۆلیســتیانە بــوو بــۆ شــیعر و هونــەر، داكۆكــی 
دەكــرد و بــاوەڕی بــە بەڵێنــی ئەخالقــی هونەرمەنــد دەكــرد و بــاوەڕی بــە بەڵێنــی ئەخالقــی هونەرمەنــد 
هەبــوو، دروشــمی پەرەپێدانــی ئــەم بزووتنەوەیــە هەبــوو، دروشــمی پەرەپێدانــی ئــەم بزووتنەوەیــە 
ــۆ  ــۆر ڕامب ــی بەناوبانگــی ژان نیكــۆاڵس ئارت ــۆ وتەیەك ــۆر ڕامب ــی بەناوبانگــی ژان نیكــۆاڵس ئارت وتەیەك
))١8٥4١8٥4 -  - ١89١١89١( شــاعیری فەڕەنســی بەتێكدانــی ( شــاعیری فەڕەنســی بەتێكدانــی 
هەمیشــەیی و چــڕ و بەڵگــەداری ســەرجەم چەمــك هەمیشــەیی و چــڕ و بەڵگــەداری ســەرجەم چەمــك 
و واتــاكان، خــۆی وەك چاودێــر و بینەرێــك نیشــان و واتــاكان، خــۆی وەك چاودێــر و بینەرێــك نیشــان 
خۆیــان  بزووتنەوەكــە  هــەر  دواتــر  خۆیــان (،  بزووتنەوەكــە  هــەر  دواتــر  دا«.)دا«.)٢٣٢٣(، 
تێگەیشــتن و هەســتی دژە نۆڕمــی و بــێ  بەڵێنــی و تێگەیشــتن و هەســتی دژە نۆڕمــی و بــێ  بەڵێنــی و 
بــێ هیوایــی و كۆتایــی ســەدە، نزیكایەتییــان لەگــەڵ بــێ هیوایــی و كۆتایــی ســەدە، نزیكایەتییــان لەگــەڵ 
بزووتنەوەكانــی دیكــەدا نیشــان دا، ئەمــە بــووە بزووتنەوەكانــی دیكــەدا نیشــان دا، ئەمــە بــووە 
مایــەی هەژێنــەری هەســتی كولتــووری و دابــڕان مایــەی هەژێنــەری هەســتی كولتــووری و دابــڕان 
لەگــەل و ســوننەت شــەقار شــەقار دەبــێ ، بۆیــە لەگــەل و ســوننەت شــەقار شــەقار دەبــێ ، بۆیــە 
ــەر  ــوان هون ــرت و لەنێ ــە گ ــەو ڕێچكەی ــان ل ــەر ڕەخنەی ــوان هون ــرت و لەنێ ــە گ ــەو ڕێچكەی ــان ل ڕەخنەی
بــۆ هونــەر و هونــەر بــۆ سیاســەت، پنتــی ناوەڕاســت بــۆ هونــەر و هونــەر بــۆ سیاســەت، پنتــی ناوەڕاســت 
هەڵبژێــررا كــە دەبــێ  هونــەر پێوانــە بكــرێ  و جگــە هەڵبژێــررا كــە دەبــێ  هونــەر پێوانــە بكــرێ  و جگــە 
لــە ئیســتێتیكا شوناســێكی تایبــەت وەربگرێــت، لــە ئیســتێتیكا شوناســێكی تایبــەت وەربگرێــت، 
ئەویــش گوتــاری پشــت ئەندێشــەكانە كــە لــە تابلــۆ ئەویــش گوتــاری پشــت ئەندێشــەكانە كــە لــە تابلــۆ 

ــە.  ــدا هەی ــە. و شــانۆ و موزیك ــدا هەی و شــانۆ و موزیك
وەك  كەســانی  بیركردنــەوە  بــۆ  فەزایــە  وەك ئــەم  كەســانی  بیركردنــەوە  بــۆ  فەزایــە  ئــەم 
ــە  ــا، بیرۆكەك ــان هێن ــن بەرهەمی ــە شكســپیر و بتهۆڤ ــا، بیرۆكەك ــان هێن ــن بەرهەمی شكســپیر و بتهۆڤ
بــووە هــۆی بەرهەمهێنانــی ئــازادی كار، ئــازادی بــووە هــۆی بەرهەمهێنانــی ئــازادی كار، ئــازادی 
لــە  نییــە  هونــەر  تێپەڕاندنــی  هونەریــش  لــە كاری  نییــە  هونــەر  تێپەڕاندنــی  هونەریــش  كاری 
فیكــر و ئایدیۆلۆژیــای سیاســی و كۆمەاڵیەتــی، فیكــر و ئایدیۆلۆژیــای سیاســی و كۆمەاڵیەتــی، 
فیكریــدا  ژینگەیەكــی  لــە  هونەرمەنــد  فیكریــدا چونكــە  ژینگەیەكــی  لــە  هونەرمەنــد  چونكــە 
ــكات بەماتریاڵێكــی  ــت و دەی ــی بەكاردەهێنێ ــكات بەماتریاڵێكــی خەیاڵ ــت و دەی ــی بەكاردەهێنێ خەیاڵ
فرەمانــا و دەربڕینــی هەقیقەتێكــی دیكــەی ئــەو فرەمانــا و دەربڕینــی هەقیقەتێكــی دیكــەی ئــەو 
دیاردەیــەی كــە لــە دەرەوەی هەقیقەتــە باوەكەیــە، دیاردەیــەی كــە لــە دەرەوەی هەقیقەتــە باوەكەیــە، 
ــێ  ــت پ ــە دەس ــەو كات ــەر ئ ــت هون ــە بێ ــەو پێی ــێ ب ــت پ ــە دەس ــەو كات ــەر ئ ــت هون ــە بێ ــەو پێی ب

دەكات كــە الســاییكردنەوە كۆتایــی پــێ دێــت، دەكات كــە الســاییكردنەوە كۆتایــی پــێ دێــت، 
ڕاســتەقینە  هونەرێكــی  الســاییكردنەوە  ڕاســتەقینە چونكــە  هونەرێكــی  الســاییكردنەوە  چونكــە 
بزانــێ ،  پێــی  هونەرمەنــد  ئــەوەی  بەبــێ   بزانــێ ، نییــە  پێــی  هونەرمەنــد  ئــەوەی  بەبــێ   نییــە 
بەڵكــوو دووبارەكردنــەوەی زانینێكــی ڕابــوردووە بەڵكــوو دووبارەكردنــەوەی زانینێكــی ڕابــوردووە 
ــەاڵم  ــر، ب ــی ت ــە ڕەنگێك ــان ب ــر، ی ــی ت ــە زمانێك ــەاڵم ب ــر، ب ــی ت ــە ڕەنگێك ــان ب ــر، ی ــی ت ــە زمانێك ب
ــەروەك  ــت، ه ــدا هەبێ ــە واتاكان ــاوازی ل ــە جی ــەروەك ڕەنگ ــت، ه ــدا هەبێ ــە واتاكان ــاوازی ل ــە جی ڕەنگ
ئــەوەی دووبــارە بوونــەوەی مێــژوو لــە واقیعــدا ئــەوەی دووبــارە بوونــەوەی مێــژوو لــە واقیعــدا 
ــۆ  ــرۆڤ، خ ــتی م ــی سروش ــە هۆكارەكان ــە ل ــۆ یەكێك ــرۆڤ، خ ــتی م ــی سروش ــە هۆكارەكان ــە ل یەكێك
و  سروشــت  لەنێــو  مــرۆڤ  كردنــی  و بەپاڵــەوان  سروشــت  لەنێــو  مــرۆڤ  كردنــی  بەپاڵــەوان 
كاریگــەری دەوروبــەر، ئــەو هۆكارانــەن كــە بــە كاریگــەری دەوروبــەر، ئــەو هۆكارانــەن كــە بــە 
ناچــار جارێكــی تــر ئینســان خــۆی تێــدا ئەزمــوون ناچــار جارێكــی تــر ئینســان خــۆی تێــدا ئەزمــوون 
دەكاتــەوە، ئــەوەی كــە لــە منداڵیــدا جوانــە و دەكاتــەوە، ئــەوەی كــە لــە منداڵیــدا جوانــە و 
خەیاڵــەی  ئــەو  بەدەســتهێنانی  بــۆ  خەیاڵــەی خولیایەكــە  ئــەو  بەدەســتهێنانی  بــۆ  خولیایەكــە 
ئــەو  دووباركردنــەوەی  گەورەبوونــدا  لــە  ئــەو هەیــە،  دووباركردنــەوەی  گەورەبوونــدا  لــە  هەیــە، 
حەزەیــە بــۆ پڕكردنــەوەی ویســتە غەریزییــەكان حەزەیــە بــۆ پڕكردنــەوەی ویســتە غەریزییــەكان 
ــەو  ــوو ئ ــە هەم ــەوە، وات ــر نایبینێت ــە جارێكــی ت ــەو ك ــوو ئ ــە هەم ــەوە، وات ــر نایبینێت ــە جارێكــی ت ك
حــەز و خەیاڵــەی كــە لــە منداڵییــەوە هەبــووە، لــە حــەز و خەیاڵــەی كــە لــە منداڵییــەوە هەبــووە، لــە 

دەكوژرێــت.  دەكوژرێــت. گەورەبوونــدا  گەورەبوونــدا 
دەستۆیڤســكی دەڵــێ  )ئــەوەی دنیــا ڕزگار دەكات دەستۆیڤســكی دەڵــێ  )ئــەوەی دنیــا ڕزگار دەكات 
لەبەرانبــەر  كــە  ئــەوەش  جوانییــە(،  لەبەرانبــەر فەلســەفەی  كــە  ئــەوەش  جوانییــە(،  فەلســەفەی 
ــتا وەك  ــا ئێس ــە ت ــە ك ــووە، ئەوەی ــر ب ــی ڕێگ ــتا وەك جوان ــا ئێس ــە ت ــە ك ــووە، ئەوەی ــر ب ــی ڕێگ جوان
سیاســی  و  ڕۆشــنبیری  دەســتەبژێری  سیاســی پرســێكی  و  ڕۆشــنبیری  دەســتەبژێری  پرســێكی 
مامەڵــەی لەگــەڵ كــراوە، ئەمــە وادەكات كــە جیهــان مامەڵــەی لەگــەڵ كــراوە، ئەمــە وادەكات كــە جیهــان 
لــە ئەنجامــی دژەكان ڕزگاری نەبێــت، چونكــە ڕێگەی لــە ئەنجامــی دژەكان ڕزگاری نەبێــت، چونكــە ڕێگەی 
شۆڕشــكردن بەســەر ئەخالقــی بــاو و ئایدیۆلۆژیــای شۆڕشــكردن بەســەر ئەخالقــی بــاو و ئایدیۆلۆژیــای 
بــاو و دەســەاڵتی بــاو بەگشــتی، تەنیــا لــە كــردارە بــاو و دەســەاڵتی بــاو بەگشــتی، تەنیــا لــە كــردارە 
ــدا، فەلســەفە دەتوانێــت  ــدا، فەلســەفە دەتوانێــت ســیحراوییە چاكەكارییەكەی ســیحراوییە چاكەكارییەكەی

ــكات. ــك ب ــكات.ئیســتێتیكا پراكتی ــك ب ئیســتێتیكا پراكتی
»یەكــەم پرســیار كــە لەبــارەی چێــژی جوانییەوە »یەكــەم پرســیار كــە لەبــارەی چێــژی جوانییەوە 
ــە  ــە كــە ســەرەتا ل ــە ڕووبەڕوومــان دەبێتــەوە، ئەوەی ــە كــە ســەرەتا ل ڕووبەڕوومــان دەبێتــەوە، ئەوەی
كوێــوە دەســت پــێ بكەیــن و بــە چ ماتریاڵێــك، یان كوێــوە دەســت پــێ بكەیــن و بــە چ ماتریاڵێــك، یان 
كردارێــك دەســت پــێ بكەیــن، لەوێــوە شــوێن وەك كردارێــك دەســت پــێ بكەیــن، لەوێــوە شــوێن وەك 
ــەلماندن  ــتی بەس ــە و پێوس ــە و چوارگۆش ــەلماندن سێگۆش ــتی بەس ــە و پێوس ــە و چوارگۆش سێگۆش
ــان  ــە، ی ــە زانســتی ئەندازەییــدا هەی ــە ل ــە ك ــان هەی ــە، ی ــە زانســتی ئەندازەییــدا هەی ــە ل ــە ك هەی
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ــی خــۆر و ئەســتێرە  ــدی بەبوون ــوە كــە پێوەن ــی خــۆر و ئەســتێرە لەوێ ــدی بەبوون ــوە كــە پێوەن لەوێ
ــە  ــاد ك ــەی موگناتیســی و... ت ــی دیك ــە و دیاردەكان ــاد ك ــەی موگناتیســی و... ت ــی دیك و دیاردەكان
لــە فیزیــادا هەیــە؟، ئەمانــە لــەم جیهانــەدا گرنگــی لــە فیزیــادا هەیــە؟، ئەمانــە لــەم جیهانــەدا گرنگــی 
ــە  ــەكان ل ــە ئەســڵی بابەت ــوون دەدەن، ڕەنگ ــە ب ــە ب ــەكان ل ــە ئەســڵی بابەت ــوون دەدەن، ڕەنگ ــە ب ب
دیاردەناســی موگناتیســیدا بێــت، بــە جێــگای ئــەو دیاردەناســی موگناتیســیدا بێــت، بــە جێــگای ئــەو 
شــتەی كــە ئێمــە بەیانــی دەكەیــن، بــەاڵم لــە شــتەی كــە ئێمــە بەیانــی دەكەیــن، بــەاڵم لــە 
ــەو  ــان ل ــێت گوم ــدا دەش ــوەی فەلسەفەش ــەو چوارچێ ــان ل ــێت گوم ــدا دەش ــوەی فەلسەفەش چوارچێ
بوونــە بكەیــن، بــۆ نموونــە لە ڕووی ســایكۆلۆژییەوە بوونــە بكەیــن، بــۆ نموونــە لە ڕووی ســایكۆلۆژییەوە 
لــە مەزهەبــی ڕوحــی لــە ڕووی پراكتیكییــەوە، ئایــا لــە مەزهەبــی ڕوحــی لــە ڕووی پراكتیكییــەوە، ئایــا 
ــن؟،  ــی بكەی ــی دەروون ــە بوون ــن پرســیار ل ــن؟، دەتوانی ــی بكەی ــی دەروون ــە بوون ــن پرســیار ل دەتوانی
ــە،  ــی نیی ــە ماتریاڵ ــودی ك ــی خ ــۆ كائینات ــان ب ــە، ی ــی نیی ــە ماتریاڵ ــودی ك ــی خ ــۆ كائینات ــان ب ی
ــە  ــن ك ــووت بكەی ــیار لەاله ــەوەی پرس ــەروەك ئ ــە ه ــن ك ــووت بكەی ــیار لەاله ــەوەی پرس ــەروەك ئ ه
ئایــا بوونــی خــودا چۆنــە، ئــەو كاتــەی شــتەكان لــە ئایــا بوونــی خــودا چۆنــە، ئــەو كاتــەی شــتەكان لــە 
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)*( ئــەم کتێبــە بەنــاوی )فەلســەفەی هونــەر - )*( ئــەم کتێبــە بەنــاوی )فەلســەفەی هونــەر - 
فلســفة الفــن(، لەالیــەن )ســامي الدوربي(یــەوە کــراوە فلســفة الفــن(، لەالیــەن )ســامي الدوربي(یــەوە کــراوە 

ــە؟(. ــەر چیی ــەک )فەلســەفەی هون ــی، ن ــە عەرەب ــە؟(.ب ــەر چیی ــەک )فەلســەفەی هون ــی، ن ــە عەرەب ب
)ڕامان()ڕامان(

پەراوێز و سەرچاوەكان:پەراوێز و سەرچاوەكان:
1313 - تیری ئیگڵتۆن، لە پۆلیسەوە بۆ پۆستمۆدێرنیزم،  - تیری ئیگڵتۆن، لە پۆلیسەوە بۆ پۆستمۆدێرنیزم، 
وەرگێڕانــی:  ئیســتێتیكا،  ئایدیۆلۆژیــای  وەرگێڕانــی: دەربــارەی  ئیســتێتیكا،  ئایدیۆلۆژیــای  دەربــارەی 
پێشــڕەو محەمــەد، ناوەنــدی توێژینــەوەی هــزری شــەهید پێشــڕەو محەمــەد، ناوەنــدی توێژینــەوەی هــزری شــەهید 

ئــارام، ســاڵی ئــارام، ســاڵی 20162016، ل، ل112112..
1414 - كمــال بومنیــر، جــدل العقالنیــة فــي النظریــة  - كمــال بومنیــر، جــدل العقالنیــة فــي النظریــة 
االختــالف،  فرانكفــورت، منشــورات  لمدرســة  االختــالف، النقدیــة  فرانكفــورت، منشــورات  لمدرســة  النقدیــة 

..122122 ص  ص ،   ،20102010
1515 - د. عقیــل مهــدي یوســف، الفكــر الجمالــي فــي  - د. عقیــل مهــدي یوســف، الفكــر الجمالــي فــي 
ئــاراس للطباعــة والنشــر، الطبعــة االولــی،  ئــاراس للطباعــة والنشــر، الطبعــة االولــی، الفــن، دار  الفــن، دار 

ص6464.. ص،   ،20112011

كروتشــة  نظریــة  عبداللــه،  لطفــي  افــراح  د.   - كروتشــة   نظریــة  عبداللــه،  لطفــي  افــراح  د.   -  1616
الجمالیــة، دار التنویــر للنشــر ، بیــروت، الجمالیــة، دار التنویــر للنشــر ، بیــروت، 20112011، ص، ص8484  

.  . و و 8585 
هونــەر  فەلســەفەی  ئیبراهیــم،  زەكەریــا  د.   - هونــەر   فەلســەفەی  ئیبراهیــم،  زەكەریــا  د.   -  1717
میــرزا،  دلێــر  وەرگێڕانــی  هاوچەرخــدا،  فیكــری  میــرزا، لــە  دلێــر  وەرگێڕانــی  هاوچەرخــدا،  فیكــری  لــە 
باڵوكراوەكانــی بەڕێوەبەرایەتــی ڕاگەیانــدن و چــاپ باڵوكراوەكانــی بەڕێوەبەرایەتــی ڕاگەیانــدن و چــاپ 
هەرێمــی  ڕۆشــنبیری  وەزارەتــی  باڵوكردنــەوە،  هەرێمــی و  ڕۆشــنبیری  وەزارەتــی  باڵوكردنــەوە،  و 

ل6464.. ل،   ،20122012 ســاڵی  ســلێمانی،  ســاڵی كوردســتان،  ســلێمانی،  كوردســتان، 
1818 - د. عنــاد غــزوان، التحلیــل النقــدي والجمالــي  - د. عنــاد غــزوان، التحلیــل النقــدي والجمالــي 
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لەســەر  ســەرنجێك  حەمەســاڵح،  مقــداد   - لەســەر   ســەرنجێك  حەمەســاڵح،  مقــداد   -  1919
ئیســتێتیكا، باڵوكراوەكانــی خانــەی چــاپ و پەخشــی ئیســتێتیكا، باڵوكراوەكانــی خانــەی چــاپ و پەخشــی 

ل118118.. ل،   ،20132013 ســاڵی  ســاڵی ڕێنمــا،  ڕێنمــا، 
2020 - ا. باالشــوف، الجمــال فــي التفســیر الماركســي،  - ا. باالشــوف، الجمــال فــي التفســیر الماركســي، 
  19681968 دمشــق،  النشــر  دار  حــالق،  یوســف  دمشــق، ترجمــة  النشــر  دار  حــالق،  یوســف  ترجمــة 

صص4848..
و  الجمیــل  تجلــي  جادامیــر،  جیــورج  هانــز   - و   الجمیــل  تجلــي  جادامیــر،  جیــورج  هانــز   -  2121
مقــاالت اخــری، ترجمــة ودراســة وشــرح، د. ســعید مقــاالت اخــری، ترجمــة ودراســة وشــرح، د. ســعید 
توفیــق، المشــروع القومــي للترجمــة، توفیــق، المشــروع القومــي للترجمــة، 19971997، ص، ص313313..
2222 - ابنــدروث، هولتــس، كوفلــر، بنكــوس، محــاورات  - ابنــدروث، هولتــس، كوفلــر، بنكــوس، محــاورات 
دار  مرقــص،  الیــاس  ترجمــة  لــوكاش،  جــورج  دار مــع  مرقــص،  الیــاس  ترجمــة  لــوكاش،  جــورج  مــع 

.  . بیــروت، 19871987، ص، ص2121  بیــروت، الطلیعــة،  الطلیعــة، 
2323 - جــورج لــوكاش، تحطیــم العقــل، الجــز ء االول،  - جــورج لــوكاش، تحطیــم العقــل، الجــز ء االول، 
الظاهــرة الدولیــة، تاریــخ المانیــا، شــیلینغ، ترجمــة الیــاس الظاهــرة الدولیــة، تاریــخ المانیــا، شــیلینغ، ترجمــة الیــاس 
ــی، 19801980، ،  ــة االول ــروت، الطبع ــة، بی ــص، دار الحقیق ــی، مرق ــة االول ــروت، الطبع ــة، بی ــص، دار الحقیق مرق

صص114114..
2424 - هەمان سەرچاوەی پێشوو. - هەمان سەرچاوەی پێشوو.


