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 (دايستؤفيسكى)". فةلسةفةى جوانيية ،يا رزطار دةكاتئةوةى دون"

 

يقةت ةقح ةقيقةتيَك بةبىَ جوانى ماناى نيية، هيض جوانييةكيش بةبىَح"هيض 
 (رؤمانتيكييةكان)نيية". 
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 لةبرى ثيَشةكى 

 

كى ضةم وكيلى نووسيوة ساآلنى نةوةدةكان وةكو نووسةريَك زؤرم وتارى تةش
نؤ و شا ابلؤئيستاتيكام بؤ خويَندنةوةى كارة هونةرى و ئةدةبييةكانى وةكو ت

كة ضةمكةر لةشيعر و رؤمان و ضريؤك بةكارهيَناوة، ئةمة واى ليَكردم كة زيات
 ،بكات يارىر شتيَك بينني و تيَفكرين دقولَ ببمةوة، بؤية تيَطةيشتم كة هة

، ةنةةالي، هؤشياريش مةعريفةيةكى هةمارةوة هةيةثةيوةندى بةضاويَكى هؤشي
كى ى ضةمهيَننيةعنى كةسيَك ئةطةر هؤشيارى لةبارةى فكرةوة نةبيَت و بيهةوىَ 

 ن ئةو، ياناسى و رةنطناسىثيَناسة بكات و ورد نةبيَت لةسرووشت ئيستاتيكا
ن اميةردةولةمالَ يا لةزةمةنى مندالَى كة بةهةند وةرنةطريَت شتة بضووكانة

تةوة نةكا تةوزيف كراوىويَنابة هةروةها يادةوةرييةكان جيَطةى خؤى طرتووة،
ك ئةدةب لةتة ةلَةئيستاتيكيانة مام لةكاريَكى ئةدةبى و هونةرى، مةحالَة بتوانىَ

 .ثيَناسة بكات و هونةردا بكات و رةهةندةكانى

رةكانى تيؤ بىَ سةرضاوةتواني بةمدة بؤئةوةى ئاماجنى خؤم لةم كتيَبةدا بثيَكم،
م و بةسةر بكة ئيستاتيكاهتد ثيَناسةى كرؤضة و  باشالر و ئةرستؤ و هيطلَ و

ى كؤثى تيَفكريندةبووة ، بةآلم ئةمة تةنها رةهةندةكانى ديكةدا ثراكتيكى بكةم
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هةولَمداوة هةر لةرووى ، بؤية رؤذئاوا و هيض كؤديَكى نويَى بةخويَنةر نةدةبةخشى
و ميَذوو و ملمالنيَى ئةدةب و هونةر و زانست  مةعريفييةوة قسة لةسةر تيؤرةكان

و ضيَذى ئيستاتيكى بكةم، هةروةها قسة لةسةر ئيستاتيكاى سياسى بكةم كة 
ئةمةيان لةكؤتايى سةدةى بيستةم و هاتنى ليرباليزمةوة كرا بةمؤديَل، هةروةها 
قسة لةسةر رةخنة بكةم وةكو ضيَذيَكى ئيستاتيكى، جطة لةوانةش وةهمى 

ئايني و كولتوور و ئةخالق كة بةشيَكى فراوانى شرؤظةى ضةمكى بينني و 
 ئيستاتيكيية لةم كتيَبةدا. 

و  شيَوازلةخويَندنةوةى تةواوى سةرضاوةكانى ئةم كتيَبة، تيَطةيشتم كة 
و تةنانةت بؤ  هونةرئيستاتيكاى ناوةرِؤكيش دوو جةمسةرى جياوازن بؤ 

ية و ماترياليية و ئةويرتيان ، بةو مانايةى يةكيَكيان ضةندايةتيئةخالقيش
يدياليية و هةريةك لةوانة بةشيَوةيةك لة شيَوةكان ثةيوةندييةكة اضؤنايةتيية و ئ

لةهونةر و  ئيستاتيكىئاماجنى ةى كة باوةرِبؤية طةيشتمة ئةو دةطؤرِيَت، 
تيَكستةكة كردةكة، يان بةآلم هارمؤنياى  ،هةمان ئةو تةباييةى هةيةئةدةب، 
يان كاريَكى هونةرى، مةبةستة جياوازةكة ديارى دةكات،  ،يَتوشت بوئةطةر سر

هانبينى تاك يسرِينةوةى ناكؤكى نيَوان ئةو دوو ثانتاييةى كة ذيانى تاك و ج
دةطؤرِيَت، لةاليةك ئةو ئازاديية دةثاريَزيَت كة دووركةوتنةوةية لة تيَرِوانينى 

و روالَةتة  طشت، لةاليةكى ديكةوة بةرهةمى هونةرى لةدةستى كؤمةلَطة
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ئةخالقييةكان دةثاريَزىَ و نايكات بةمولَكى تايبةتى، ئةم هةقيقةتة بؤ ثاراستنى 
يةكيَتييةكى مانادارى هةية بؤ هةردوو ئايدياكة كة دذى  ،جوانى هاوئاهةنطى

وشتطةرايى لةالى وضةواشةكردنى جوانى راستةقينةن لة تيَكستى دةستكرد و سر
 هونةر. 

يكةى ديَكى زشيَواين، ئةويش داذيانيَكى نويَى شيَواز ئيَمة ئةمرِؤ لةبةردةم
شت، ةسروولطةليَك خؤى دوور خستؤتةوة مرؤظتاكطةرايية، ئةو ثارادؤكسةى كة 

نى جوا ئةوانةش كة خؤيان بةبةرهةمى سرووشت دةزانن و ثراطماتيكيانة لة
نة شتا تيَدةطةن، واتة سوودطةراكان خاوةن ئةم تيَطةيشتنةن، هةمان ئةو

ة لتيية بري مرؤظارة دةكةنةوة كة ئةفسانة بؤمانى دةطيَرِيَتةوة، طواية دووب
رتنةى ذوةرطضيَ كائينيَكى ديكةى دوور لةم منوونةيةى ئيَستا هةية، هةروةها ئةو

جؤرة  و دوو ئةى ئيَستا لةطةلَ رابردوو لة مةرجى ئةوةداية كة ضؤن بتواننيمرؤظ
وةى و ئة ربةرةا كة رؤبؤتيَكى بةكاى ئيَستمرؤظة لةيةكرت جودا بكةينةوة، مرؤظ

ش ييةكةةطةراى راستةقينةى تيَكةلَ بةسرووشت بووة. كةوابوو ريَذمرؤظدويَنى 
ة انى كؤ جوبجيَطةى طومانة ئةطةر بةراوردى بكةين بة تيَطةيشتنى هؤشيارانة 

 عةقلَ لةثشتيةوة راوةستاوة.

شرت تيَبطةم كة خويَندنةوةى مانا جياوازةكانى ئيستاتيكا، كؤمةكى كردم با
جوانى ضيية و بؤضى ثيَويستمان بةرةهةندة جياوازةكانى هةية، ئةطةر جوانى 
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هةية ئةى دذةكةى ناشريين ضيية؟، بؤية تيَطةيشتم كة رةنطة تةنها بؤ ئاشكرا 
كردنى ريَذةطةرايى لةو دياردانةى كة ثةيوةنديان بة هيومانيزمى عةقلييةوة هةية 

هاطةرايى دةرةجنامى بريى رةهاية كة سنوور بؤ راستة، ضونكة دةركةوتووة رة
عةقلَ و ذيان بةطشتى دادةنيَت، بةثيَضةوانةوة ريَذةطةراييش ئاسؤى فكر فراوانرت 

 دةكات، كةواتة تيَدةطةين كة ناشريين هةلَةيةكى لؤذيكيية و هيضى تر.

ةم، بك اوتويَتةى من لةم كتيَبةدا ويستوومة ئيستاتيكا بةثيَى ثيَناسة مؤديَرنةك
ى يَطةهةروةها وةكو ضةمكيَكى فرة رةهةند و فرة مانا شرؤظة بكةم، لةر

م خويَندنةوةى هةموو ئةو سةرضاوانةى كة لةبارةى ئةم ضةمكةوة ثشت
ةنيَو ل خؤىى جوانزؤرجار كة  وةوةكو ثةراويَزيَك بنوومسة رِاستى ثيَبةستوون،

بؤ  دياداة ئايلبةخؤيى سةرلةكاتيَكدا ، بةرهةمديَنيَتةوة دياردة ناشريينةكاندا
 . يانةى جوانى هةستى ثيَدةكريَتيرِاستتيَرِوانينى 

زانستيَك هةية و بةثيَضةوانةشةوة لةثشت هةر  ةوةلةثشت هةموو جوانيةك
ئيستاتيكايةكةوة زانستيَك هةية، هةروةك ضؤن بةشيَكى زؤر لةو زانستانةى كة 

ةكيَك لة ماناكانى ئيستاتيكاى زانستيية، ي ،ئيستاتيكاى بةخشيوة بةذيان
جوانى، بؤضوون نيية لةبارةى ماتريالَيَك كة ئايا جوانة يان نا، يان 
كةرةستةكانى نيَو سرووشت بةثيَى تيؤرى ضةندايةتى، راستة زانست ثشت 
بةضةندايةتى دةبةستيَت وةكو داتاى مامتاتيكى، بةآلم ئيستاتيكا ضونكة ثشت 
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ةى بينني و السايكردنةوةى بةو يةكانة دةبةستيَت كة خودى تاقيكردنةو
سرووشتى بةمةرج وةرطرتووة، تةنها ضيَذ بووة بةثيَوةرى ئيستاتيكى بؤ 

، منيش ليَرةدا هةولَمداوة ئةو جيهانة تةكنؤلؤذية لةثةراويَزى كارةكةمدا شتةكان
ى كردووة بةرؤبؤت، ئيستاتيكا بةشيَكى وةرطرتووة، بةآلم مرؤظمنايش بكةم كة 

ى داماآلندووة لةجوانييةكانى ناوةوةى مرؤظة كة روحى بةشةكةى ديكةى ئةوةي
  خؤى. 

ة تةيةككهادؤزينةوة و ئاشكراكردن لة هونةرى جوانيدا، وةكو بابةتيَك و ثيَ
ريتيية بانى، ى جولةعةقلَى ويَنةيي و زةينى واتة فكرى داية، بؤية مانايةكى ديكة

ى ازشيَوةا لةك تةنهلةشيَوةيةك لةجةوهةر و ناوةرِؤكى شتةكان و دياردةكان، ن
ى ضةيةكثار جةستةييدا كؤببيَتةوة كة هةنديَكجار ثةيكةريَكى ميَذوويي، يان

ت دةكا انرتئاسةوارى كؤن بةهةموو تيَكشكاويية كةيةوة بةها هونةرييةكةى جو
ةدا زةمةن ليَر يةوةكة ئةمة لةئاستى بازارِدا ماناى هةية، ضونكة لةرووى ماتريالَي

ارى ةستكدايةتى يان ضؤنايةتى كارة هونةرييةكة، نةك حوكم دةكات بؤ رةسةن
و  هةية نتيككردن و نويَكردنةوةى ماتريالَةكة، هةروةك ئةوةى لة بازارِى ئة
 تئيَمة دةبيَ بةماتريالَى جوان ناسراوة و طةشتيارةكان ويَنةى لةطةلَ دةطرن،

ةمة ئ ين،لةنيَوان كردة سرووشتييةكان و ثارضة كالسيكييةكان جياوازى بكة
 ضاثتةريَكى ديكةى كارةكةمة.  
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ةى دنةولةكؤتاييدا دةبىَ ئةوة بدركيَنم كة مةبةستى سةرةكى من لةخويَن
كسى سيَ ى ئيستاتيكاىتاوتويَهةمةاليةن بؤ ضةمكى ئيستاتيكا، ئةوةبوو كة 

ؤم بةآلم بو خةيالَى كورديدا ثراكتيكى بكةم،  رِاستىبكةم و بةسةر ذيانى 
رى ويَنةخم و ورسة و ئاسان نيية بتوامن ئاماجنةكة بثيَكدةركةوت كة كارةكة ق

ةو ئونكة ضت، كةلَكى ليَوةربكريَت، يان بؤ تويَذينةوةى ئةكادميى بةكةلَك بيَ
ى سيقة وة وبابةتانةى تابؤ و قةدةغةن، دةكةونة نيَو كةوانةى ئايديؤلؤذيية

م كة رت بكةو ئا دياليكتيكى هونةر تاوتويَئةكادميى وةرناطريَت، بؤية هةولَمدا 
  تارِادةيةك ئاماجنةكةم ثيَكا. 

ارى سةرةجنام دةبىَ ئةوةش بدريَكنم كة ئةم كتيَبة بةشيَكى بؤ ثرسي
آلم و، بةرابوضاوثيَكةوتنيَك دةطةرِيَتةوة كة ئاراستةى من و ضةند كةسيَكى ك

ييةكان شنبرية رؤدواى ئةوةى زانيم كارةكة زؤر بةئاسايى بةرِيَوة دةضيَت و ئاست
 زمانىة بةجياوازن، بؤية دواى ماندووبونيَكى زؤر لةبةدةستهيَنانى سةرضاو
 تيَبموو كدعةرةبى كة عةباس عةبدولَآل يوسف كؤمةكى ثيَكردم، ضونكة تةنها 

 مؤظارطو  بدونيايةك كتيَ بةزمانى كوردى دةست كةوت، بةآلم بةزمانى عةرةبى
بؤية  ،وتضنك كة ردستانى ناوةوة و دةرةوةى كولة ثيَشانطا و كتيَبخانةكان

 ئاراستةى كارةكةم طؤرِى بةرةو دياليكتيكى ئةخالق و ئارت.
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ورديدا كى كيَبيَهؤكاريَكى ديكةى ئاماجنى ئةم كتيَبة ئةوةبوو كة زؤر بةدواى كت
ارةدا ةم بولردى دةطةرِام لةسةر ئيستاتيكا نووسرابيَت، بةداخةوة كتيَبخانةى كو

ة ةوت كةستكدنج كتيَبم وةكو سةرضاوةى كوردى زؤر هةذارة، تةنها ضوار تا ثيَ
رة هونة نطاىبةشيَكيان وةرطيَرِان و ئامادةكردنن، تةنانةت لةزانكؤ و ثةميا

 ان ثرِنةيجوانةكانيش هةميشة قةيرانى سةرضاوةيان هةية و خؤشيان ئةو كةليَ
 ةالىبنةكردؤتةوة، لةاليةكى ديكةشةوة نووسةر و تويَذةرى كورد كةمرت 

يية نريفى مةع ةيةكى فكرى ئيستاتيكى ضوونة، لةكاتيَكدا هيض بواريَكىتويَذنةو
دةست وم بةدووبوهيوادارم تائةو جيَطةيةى مان اليةنيَكى ئيستاتيكاى تيانةبيَت،

ند ةيوةثثيَناسةكردنى ضةمكةكة و تويَذينةوة بةديار رةهةندةكانى ديكةى 
  ربطريَت.  ، كاريَك كردبيَت خويَنةر كةلَكى ليَوةبةئيستاتيكاوة

 

 

 مسكؤ حمةمةد 
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 مانا و رةهةندةكانى

 

ةكةى ةكورديب)علم اجلمال(،  و بةزمانى عةرةبى ىيةكةبةمانا سادةيئيستاتيكا 
زمان و بة طةكةى دةضيَتةوة سةر زمانى طريكى كؤن،رة ضةمكةكة، (ناسىجواني)

 رةطىت هةلَبة ،(aistheikosتةوة )سريَودةنوبةمشيَوةية  ،ئينطليزىفؤنتى 
كة  ييةوةلةرِووى فةلسةف ، واتة هةستكردن بة جواني،(aesthesis) تيَرمةكة

يوة، نووس ةسةرلئةلكسيَندةر باومطارتن بؤ يةكةم جار باسى كردووة و كتيَبيَكى 
ف و يلةسوةن فةو زياتريش لةتيؤريَك لةالي رةهةنديَكى هةيةزياتر لةئةم ضةمكة 

ةى جيَط داواربزؤرترين لةبؤية ، دووةبريمةند و ئةديبى جيهانى كاريان لةسةر كر
 .دا بةكارديَتى وةكو سياسةتيشدةبيَتةوة و لةكاية جياوازةكان

ى و هونةرفةلسةفيية كة لةبةرهةمى ئةدةبى و  سةر بةكايةىة ئةم تيَرم
ؤ بةميشدا لةمدوواية و لةسةدةى بيست و يةكدةردةكةويَت، زياتر سرووشتيدا 

ا ةقامدكة لةئاستى ش تيكى كردنى سياسةئيستات، واتة بةسياسةت بةكارهات
ندا ى هةموو كايةكاشيَواز، لةبوارى زانستيشدا لةشةقلَى خؤى وةرطرت

 .رةنطيداوةتةوة
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انا م لةمةآلب ،ئةوةى كة مرؤظ ضيَذى ليَوةردةطريَت ثيَى دةلَيَن ضيَذوةرطرتن
 انىةمهيَنبةرهئةوكاتةية كة ، ناوزةد دةكريَت ئيستاتيكابة فةلسةفييةكةيدا
 ت،بيَ زىرساتةال سابا بةرهةمةكة ،دةبينني لةرووى هونةرييةوة كردةيةكى جوان

 ،يَتب كايةيةكى ديكةثيشةسازى يان ئةدةب يان هةر  ان كشتوكالَى ياني
خؤى  ضيَذوةرطرتنيةكى جوانى بؤ ثيَداويستي وةكو اريَكى ديكةج

ؤظدا ةمرلناسيية ي، ئةم هةستى جوانذيان دةركةوتةكانىبةرهةمديَنيَتةوة لة
بةضاويَكى  يدا،بةآلم لةكايةى هونةرى و فةلسةف ية و لةئةزةلةوة هاتووة،يزطماك

 (ورانتدي ويل) ةية،هعةقلَ بةكارهيَنانى  هؤشيارانة دةبينريَت و ثيَويستى بة
ةكات، دوانى جوازى دةلَىَ )هةموو دلَيَك بانطةلةكتيَبى ميَذووى شارستانييةكاندا 

 .كات(بانى جوانييةكرةهةندة نى بيَت و ثرسيار لةآلةبينني عةقبةآلم كةمرت د
 ،ئيستاتيكاةنى تيؤريَكى تايبةتة سةبارةت بةكة خاو ضةشؤركبنديتؤ 

ن ةستكرده)ية ثيَيوا. (فةلسةفةى هونةر ضيية؟)لةتويَذينةوةيةكدا بةناونيشانى 
راكى ى ئيد، فةلسةفةى جوانيش جةوهةروةنييةبينينى عةقآلبةندة بة، جوانىبة

ضونكة  ،انداةتةكبابئةمة ثةيوةندييةكى فؤرمؤلَيية لة، بةآلم (ا دةردةكةويَتتيَد
 ريينى ناشدةورى طةورةى لةبارة مرؤظيية و اجوانى بابةتيَكى ريَذةطةر

 .وة دةبينىَكردنيية
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يية نريتى نها بتة ،كة مةرجيَكى دانثيانراوة مرؤظيةكيَك لةبةرهةمة نايابةكانى 
 كة الَيةمؤرِ جوانى كو بريتيية لةكردةوة و رةفتارىبةلَ، رييةكانىكردة هونةلة

ةبى ى ئةديَناندا داهشبةديويَكى ديكة واتة )فةزيلةتة(، ،ضاكةكارية و راستطؤيي
 ةماناوهةستكردن بةجوانى ب كردةى زانستيية.جاريش هةنديَك ريية،و هونة

 ناوةثيَل ة سةرضاوة دةطريَت كةرةهةندة فراوانةكةى، هةستيَكة لةو رؤحةو
ة ؤيجيتةم كؤئ ،دةرِوانيَتبؤ شتةكان و دياردةكان دا ذياندؤستيانة هيومانيزم

و ن وةكرةكالؤذيك، لةنيَو نةتةوةكان و كولتووبةبىَ عةقلَ و بريكردنةوة لة
 وةيانسةرضا وةكانةةييئاينتيَكستة لةبةشى زؤريان يان ثةند هةية كة  ،ئيديؤم

 طرتووة.

ى ناكاملَ و مرؤظنةبوو، كةواتة  تيكىهةستى ئيستا خاوةنى مرؤظهةركاتيَك 
ئةمة ، مرؤظبؤ  يةهة بةمانايةكى ديكة ئيستاتيكا بةهايةكى ئةريَينمةرطدؤستة، 

لةو شت و بابةتة سرووشتيانةوة سةرضاوةى طرتووة كة هةنديَكجار ثيَى 
هاتووة كة  انةوةةكشتة جياواز ةطوتريَت كارى زمان، لةكورتكراوة و لةكؤىد

بةئريادةى  ثةيوةندىهةية، ئةمةش  مرؤظضيَذى غةريزى  يان بؤبةهادارن و بةها
ئيدراكى هةستةكى بؤى هةية،  مرؤظضيَذوةرطرتنةوة هةية لةو شتانةى 

ة لةكاتى ييثراطماتيزم ديكةى هةية كةةجنام ئيستاتيكا وةزيفةيةكى سةر
ى كة ضاالكى عةقلَ زياتر دةردةكةويَت دا، هةر ئةوكاتةش بةهاكةىيَويستث
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هةر ، بةو مانايةى ئةطةر نةى زةينييةوة هةيةى بةسةر ثيَكهيَنانى ويَقودرةت
 .ضيَذى ليَوةرنةطرييَت بةجوانى نازانيَتهونةريَك، 

نةية كة لةريَطةيةكى بيني ئيستاتيكا ئةوبةثيَى تيَرِوانينى ئةمانوئيَلَ كانت بيَت، 
 نةرىوه يَكىشيَواز، بةكان دةكاتتةماشاى شتةكان و بوونةوةرة وةةييزانست

 ئةو ادياسترِضونكة لة، ةوةتناسيَسةرةتاكةى نا وةرطركة  ايان دةكاتةوةويَن
ى ئةو ةرريطر كالةذيَ ةنينئةم بي، بووةشتيَكى ديكة ماتريالَة يان ئةو دياردةية

 يةوا واىبرِسةرةجنام كانت ردةستداية، كة لةبةبةرهةمديَت  وتة و تواناية
ةسةر يَت بالَ بزواتة عةقلَ و هؤشيارى ت، ئيستاتيكا دةبىَ طريَدراوى زانست بيَ

 دا.مرؤظتيَرِوانينى 

باآلنس  داةكانهيَزلةنيَوان كة دةتوانىَ تةنها ئةوة نيية  مرؤظابةتى جوانيش بؤ ب
وكيان دةركةوتةى جةستةن، بةلَكو راهيَنانى بةردةوامى وة هةردبكات ك

يَدراوةكانى ذيان، جةستةية لةذيَر كاريطةرى خةيالَ بؤ شتةكان و دةوروثشت و ث
كة دواجار لةريَطةى  ،ةى لةنيَوان نيَر و مىَ دا هةيةانبةتايبةتى ئةو جياوازيي

هؤكار بؤ هةلَضوونى دةرووني، لةكاتيَكدا خةيالَ  خةيالَةوة بؤ ئةو بابةتانة دةبيَتة
ةى كة كات ةتى ئةورةنطدانةوةى هةلَضوونى دةروونى، بةتايبخؤى بةشيَكة لة

 رِاستىمومارةسةى  داية بؤ بةدةستهيَنانى بةرهةم وبريكردنةوة لةذيَر كاريطةرى
وةكو  ،مرؤظسرووشتى يان بريتى بيَت لة ،، سابا ئةو فكرة فانتازى بيَتذيان
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كردوويةتى  مرؤظلةرابردوودا كة دةردةكةويَت ئةخالق و ئةزموون بةشيَك لة
ى كردووة طةيةوة هةم جوانلةريَبؤية  يشة لةو نةريتة،نةريت و بةردةوامبة
، نيَتةوةخؤى تيَدا بةرهةمبهيَ بةئةرطوميَنت و تاكو بيكات، رطوميَنتو ئا نةبةهابة

لةثةجنةرةى  و دلَؤثى بةهيَزةذوورةوة تةماشاى باران دةكات بؤ منوونة كةسيَك ل
كةواتة ، بضيَتة بةرباران و تةرِبيَت ذوورةكة دةدات، هةروةها دةترسيَت

ليَرةوة لةو دميةنةوة بؤمان دةردةكةويَت كة  و عةقآلنيية، رِاستىبةكردةوة 
باران يان بةفر وةكو لةدةقيَكدا يان لةفيلميَكدا  هةمان ئةو ويَناية نيية،

ئةو ويَنةية تةنها ، دةكريَتدةبنرييَت و ويَنايَكى سرووشتى جوان شيَواز
هةمان ئةو ويَناية نيية كة  هةروةك ضؤنستاتيكاى شيعرى و زمانة، يَئ

هةم  ليَرةوة هؤكارى خوديشبةرجةستة ناكريَت،  و رِاستىنابيَتة  ية ولةخةيالَدا
ى خؤرِسك و هونةرمامةلَةكردن لةطةلَ بؤ بؤ ذياندؤستى راستةقينة، هةم 

 كردنةوة و مةعريفةيةو بري ضاالكى دةستكرد جياواز دةكاتةوة، ضونكة ئةم
 .دةكريَت نةوة دةكريَتة جةستة يان ثراكتيكلةرِيَطةى بيني

ا بةثيَى ئةو كؤجيتؤيةى ثشتى ثىَ دةبةستىَ، جةستةكةى تةنه ؤظمر"
وة ثيَكهاتو كى،ى كالسيتذميَريَكة و روح دةجيولَيَنىَ، هةروةكو ضؤن كاماتريالَ

انة يَوازشئةو  ، بؤية زؤرجاركانىييةةو هيَلَة ئاماذدؤآلب و بزويَنةرلةجام و 
 (.1)".ةخاتجوان نةبيَت، بةآلم جةوهةرى جوانييةكة دةرددةكريَت 
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 انطةشةبكة  ئةزموونكردنى ذياندؤستى و ناسينى ئيستاتيكى لةالى ئةو كةسانةى
ةدا دنةوركريى ضاالكى و بدةكةن، لةبةراوردكردن بؤ طةرِاندنةوةى بةهاي جوانى

ة، ضونكة جةستة لةريَطةى هاتوضؤى خويَنةوة زيندوو"،ديار دةكةويَت
يان خؤى هةية بؤ ئةوةى ذقودرةتيشى لةريَطةى بآلوكردنةوةى دةرةوةى 

ن ياوا، نةك ثة زياتر لةالي ذنان دةبينريَتشيَوازبةردةوام بكات، ئةم 
 (.2)."بةسايكؤلؤذياى توندةوة

هونةرى هاتوضؤكردنى ايديالَى، ضونكة ئيَمة باس لةبؤضى دةلَيَني ئيستاتيكاى ئ
دووضارى ذن ، وةختيَك بةجةستةوة هةية ثةيوةندىخويَن دةكةين كة ئةمة 

يان ئةوكاتةى ورِى مانطانة دةبيَت، يان ئةوكاتةى كة سكى دةبيَت، س
هةست دةكات دياردةيةكى  يان لةشةوى بوكيَنيدا، ناسرووشتى قةلَةو دةبيَت.بة

بةآلم رووداوةكة ، و رةطةزةكةى بةرامبةريشى ئاسايية نامؤ لةجةستةى روويداوة
 رِوانينى ئايديالَييبةئيستاتيكاى سرووشتى ثيَناسة دةكريَت كة دواجار بةتيَ

"ثيَويستة ئةوة بزانني ئيستاتيكاى .بةهاكةى دةردةكةويَت لةتابلؤيةكى جوآلودا
خشيوة بةكارى هونةرى، بةو سيفةتة يديالَى كاتيَك دةاللةتيَكى تايبةتى بةائ

من بؤية  (.3)ئامراز و ئاميَرى تيَطةيشتنة لةهةقيقةتى رةها". بةخشيويةتى كة
 مرؤظ، ضونكة و بريؤكة ئايديالَيةكان تيَكةلَ دةكةم كانييةليَرةدا كردة سرووشت

دةطةرِيَتةوة نيَو سرووشت كة ثيَشرت خؤى لةسرووشت جودا  هةم خةريكة
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، لةهةردوو ديَنيَتةوةمخؤى لةنيَو ئايديالَى فكرى و هونةريدا بةرهةوة، هةم بؤكرد
 .بارةكةدا كؤمةكة بةزيندوو راطرتنى ضةمكى ئيستاتيكا

 ،ةخؤىةية لكة تواناى بةرطريكردنى ه هةمهيَنانى ضةمكى ئيستاتيكابةرةل بةر
ؤ ببووة ةةكى همانايئةم تيَرمة وةكو ضةمكيَكى فةلسةفى، واتة بةر لةدايكبوونى 

ن و كرد ، بةآلم بةزانستىكارى ثيَكراوة داشكايةى كؤمةآليةتيلة جوانى و
 دواى انىيلةسوفدةرخستنى وةكو ضةمكيَكى فرة مانا لةاليةن بريمةندان و فة

" ثيَش ووة،ناييةوة بةرهةمهاتسةرهةلَدانى مؤديَرنيتةوة، ضةمكةكة بةفرة ما
ونى ايكبودلة ك بةناوى جوانيناسى، بؤ ساتىدايكبوونى طاتيطؤرييةك )صنف( يَلة

ةكرت ة لةياسانمؤديَرنيتة، كة تيَيدا مةعريفةى ئةخالقناسى و ليبيدؤيى جوانين
 ،ىيكالَراد ة هونةر لةريَطاى بةجوانيناسيكردنى، ئةجمارهةبوو جيانةبوونةوة

ت، ناكا كار هةموو شتيَك و ثيادةكردنى جوانيناسى بةسةر دوو مةيدانى ديكةدا
ر هونة يةوةوة، تاكو لةم ريَطةبةلَكو بةسةر دوو سيستمى ديكةوة دةبةستيَتة

 (.4)ى كؤمةآليةتييةوة طريَبدات".كيتبةثراك
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 ئيستاتيكاى سياسى

 

ة ا واتدتمةلةذيَر سةقفى ئةم سيس ةك وةتةةشة فكريية يةكاليى بووةدةرد ئةو
ة ك ووةكةوتبةلَكو دةر، بةئةخالق بةرِيَوةناضيَت سيستمى سياسى سةرمايةدارى

ى بةثيَ تر دةبيَ، ةخالق ئاكتيظ تر دةبىَ و ثؤثؤليستسياسةت لةدةرةوةى ئ
 ةكانىويستةليارى بةبىَ هؤش غةريزةكانى مرؤظبيَت  (دؤلَؤزجيلَ تيَطةيشتنى )

ةوة ؤظمرلة ايةىكى بىَ كؤئةندام، بةو مانخؤى دادةمالَيَنىَ و دةبيَتة جةستةية
ةزاى فطةى طشتى لةريَبة مرؤظ، ئةم كؤنرتِؤلَةى يَكى غةريزىذةلَدةبيَتة ئا

ة، ةوييهؤكارةكةى طوجنانة لةريَطةى كؤنرتِؤلَى سياس سايكؤلؤذييةوةية،
ى خؤها ت تةنسياسةية كة بؤ مانةوةى دؤخةكة هاواهةية، تةنلةكاتيَكدا زةمةنى 

وة كيية، بةو مانايةى ئةو سيستمةى هةموو شتيَك لةثراطماتيتيَيدا دةذى
ةى ةطرةوم لكياظيللى تائيَستا ئاكتيظ ترة، بةآلة ميتؤدةكةى ما، بؤيدةبينىَ

 .ظ تر بكاتيةتة لةريَطةى ئيستاتيكاوة ئاكتاسئةوةداية ضؤن ئةو سي

ثرسياريَكى ، ؟سياسةت دةبةخشيَتدارى ئيستاتيكا بةرمايةسةبؤضى سيستمى 
زيندووة كة لةدواى بةهارى عةرةبييةوة زياتر زةق كراوةتةوة، وةآلمةكةى 

 هةموو مجوجؤلَيَكى نائاسايى و ئاراستةكراو، تةواوى كؤمةلَطةتاكو ئةوةةية 
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لَبةت ، هةلةسياسةت و نةتوانن ياخى بن و دياردةكانةوة طريَبداتةوة شيَوازبة
، بةلَكو لةبةرامبةر سيستم نيية ةية تةنها ثارِادؤكسى سياسىئةم ديارد

زةمةنى ةكان لةشيَواز، تاكو بطوجنيَن و درووستكردنى فةزايةكة بؤ طشت
و  نةوةببين ميشة وةكو كاراكتةريَكى ضاالك خؤيانو هة جياوازدا نامؤ نةبينريَن

 .سيستميش وةكو خؤى ئستاتيكاكةى مبيَنيَتةوة

رى ةداسةرماي ارى( لة كتيَبى )فةلسةفة ضيية(ؤز و فليكس طاتلَ دؤلَ)جي
ون دا دةردةكةشيَوازضونكة وةكو لة ى دوورِوو ناو دةبةن،كارةكتةربة

ةوة و ةيةكرتكة لوكيان تيَرِوانينيان نزيودهةر لةجةوهةردا مانايةكى ترن، ئةوان
 ةذيَرلت، ةدويَثيَيانواية، جيمسون كة لةبارةى ثاشخانى رؤشنبريى تاكةوة د

 ركردنىبةهؤى سنووردا مرؤظداية كة ةة سةرمايةداريشيَوازكاريطةرى ئةو 
م كة سيست مولَكى خؤى نيية، بةآلم وةكو، جةستةى وةو داهاتى تاكة ئابوورى

 ك لةوةشيَبهةم بؤخؤى و هةم بؤ فراوانكردنى ئازادى،  ،تاك ثةروةردة دةكات
 ادييةكانى دةبينيىَ.مولَكييةتة لةوةختى مومارةسةكردنى ئاز

بةشةكةى ديكةى بؤ ملمالنيَية لةسةر ئازادييةكانى ديكةى ذيان، ئةمة نواندنى 
يَكى جياوازى بةخشيوة بةجيهان و مرؤظى ثؤست مؤديَرنةية كة مرؤظ

دةوروثشتى، ضونكة ئةم سيستمة بؤ ئةوةى وةكو ئيستاتيكا ئازادى ببةخشيَت 
هؤشيارى ةل ةةوة كة ثيَشرت بريتى بوو، شوناسة كؤنةكةى ليَوةردةطريَتمرؤظبة
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كارى  دابةرامبةر دياردةكان، يان بةرامبةر ئةو ئيطؤيةى لةكاتة جياوازةكان
بؤ ئةو قؤناغانةى ثيَش  مرؤظثيَدةكرد، بةمثيَيةش بيَت رؤشنبريى و تيَرِوانينى 

زةمةنى خؤى و ئةو زةمةنةش كة ضاوةرِيَى دةكات، بةناضارى وةكو ئؤثؤزسيؤن 
سرووشتيش وةردةطريَت، هةلَويَست لةست لةخؤى و دياردةكان و تةنانةت هةلَويَ

و بةثيَضةوانةوة  ئةمة ليَسةندنةوةى ئةو تيَرِوانينة ئيستاتيكيةية بؤ دونيا
 .تيَرِوانينةكة بؤ ئيستاتيكاى سياسةت ئاكتيظ دةكات

يةكى ينةوةكؤلَتةنها ليَواتةماشا دةكات كة ئيستاتيكا  يةهة فكري يَكىئاست
 ةلَكوت، ب، يان بريكردنةوة لةبارةى سرووشيداكارى هونةرةسفكارى نيية لةو

ؤ بهةم  وطرتنى مرؤظ  ثةيوةندىى شيَوازخالَى سةرةتايى هةم بؤ لة بريتيية
ةت سياس ئةو دياردانةى كةتةماشاكردنى دياردةكان، لة ننيجياكردنةوةى بي

 رستةبةة دةفة مةعريبةتايبةتى لةو كاتةى كخولَقاندوويةتى و بؤتة ديفاكتؤ، 
ك ةزايةفةن، بونياديَك لةوشتانةى كة بةناوى ئيستاتيكاودةكةين و دةيكةين بة
ة ريتييسوثةر راستةقينةمان بؤ بةرهةمديَنىَ، ئةويش بدرووست دةكات كة 

مبةر خؤى، يان بةرابة ةرامبةرةى ويذدانى لةالى خودى مرؤظةوة بلةكرد
 .وشتسروكة بةشيَكن لة سرووشت يان ئاذةلَبة

ئريادة و ويستى سةربةخؤ  ، ئةويشرةهةنديَكى ديكةى ئيستاتيكى سياسى هةية
كؤمةلَطة و ةمة داوايةكى قورسة بؤ ترازان لةئ ،لةاليةن تاكةوة ةو هةلَويَست
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تراديشنة جياوازةكانى، مةبةستم لةو دياردانةية كة لةالى كؤمةلَطة هةقيقةت و 
هةموو دياردة و تراديشنةكان يبةتة كة اواي ويستيَكى تالةالى تاكةكان وةهمة، د

، كةوابوو سياسةت عةودالَى ئةو ويستة نابىَ و بةئيستاتيكا نازانىَ، بؤية هؤطر
ئيستاتيكا كردنى ئةو فةزايةى كة تاك خةريكة هةلَويَستى بة ليَرةدا كاردةكات بؤ

 .ياخيطةريَتى نيشان دةدات

شتيَك دةكات و ديَتةوة رك بةةبةو خودةى كة ضةند جاريَك د ى تاكهةستكردن
كردن لةوةى خؤى بةرهةمبهيَنيَتةوة، و، نيشانةيةك ناميَنيَت بؤ طومانثيَش ضا

هةروةك ضؤن لةديواريَك يان لةهةوريَكدا ويَنةيةك جوانى، هةستكردنة بة
بةبىَ ئةوةى  ،وةتةوةك ئةم خةيالَة خؤى بةرهةمهيَنادةدؤزينةوة و ضةند جاريَ

، ئةمة قؤناغيَكة بةرةو كةسةكة خؤى بؤ ئامادة كردبيَتيان  ،بؤ دانرابيَت ثالنى
هةر كردةيةك  ضيَذيَكى نةبينراو دةمانبات، تائةو جيَطةى دةتوانني بلَيَني

، لةكاتيَكدا هةموو يان هةر كردةيةكى هونةرى يان تابلؤ ،بابةتيَكة بؤ شيعر
دراوى ئةمانة لةذيَر كاريطةرى كات و شوييَن نادياردا روودةدةن، ضونكة طريَ

، "ئةمةش ئةوة دةسةمليَنىَ يَشرت وةكو وةهم تةماشامان كردوونرابردوون كة ث
وةكو رايةكى جياواز  شتةكامنان، ريَكخستنى تةكة ئيَمة بةتيَرِامانةوة روانيومانة

ى هونةرى لةبةهرةيةكى سةرةتايى لةبريؤكة طرتنوةكو رةخنةسرووشت، لة
، نينيَةطةلَ ئةو دوو رةخنةية داب، ثرسيارةكةش ئةوةية ضؤن ئةطةريَك لذيان
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درووست بيَت كة كاريطةرى كؤنى بةسةرةوةية، بةبىَ  سيَيةمتاكو رةخنةى 
ئةوةى هيض رةسةنايةتييةكى هةبيَت، ئةمةش دةمانطةرِيَنيَـةوة بؤ ئةنرتؤثؤلؤذيا 

واتة ئاشكرا  سيَيةمرةخنةى  (.5)ةرةو ميتؤلؤذياش بةهةمان شيَوة".و رةنطة ب
 ئيستاتيكى لة هونةر و ئةدةب. كردنى نهيَنى

ئيستاتيكا، ئةويش وةرطرتن هةية لة ى كةلَكجؤريَكى ديكةثيَويستى بة مرؤظ
باشرت بلَيَم  ،خؤيةتىهةموجؤرةكانى  و ضاالكيية كردةوةبةرهةمى رؤذانةى 

رةوة هةية و سيستميَكى فكبة يانيثةيوةنددياردة و شتة ئيستاتيكيةكان 
رادةطريَت كة بوونة  بةرامبةر بةو شت و دياردانة ةمرؤظميَذوويى بريكردنةوةى 

ى لةاليةن يشبةقةبولَكردن ،جوان بةئةخالق و طةرِان لةجياكردنةوةى كردةوةى
 بةمانايةكى ديكة، نةتيَكى ديكةى ضيَذ وةطرشيَوازكة جوان ناناسيَت ئةويرتةوة 

تة وا نةنيَندانيثيَدا سيَيةمر كةسى دووةم و ئةطة ،هيض شتيَك جوان نيية
 ، بةآلم دةبىَورِاى جياوازى لةبارةوة نةطوتريَترييان ب ،بةكؤمةلَ شاهيدى نةدةن

، ئةويش لةثيَناو بوونيَكى كردن بيَتةكة لةبةردةم دوو جؤر قبولَبةرهةم
 يرت وةرطرتن و كةلَك وةرطرتن لةوراستةقينة بؤ شتة بنضينةييةكان، ئةو

ذيان ذ بةيوةندييةكان ريَكدةخات و ضيَرؤشنبريييةى كة ثة
، سرووشتدالة تةنها دياردةيةكى ئاسان نييةئيستاتيكاى هونةرى، "دةبةخشيَت،
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يان لةنيَو يةكرتدا ش، هةمووبريتيية لةكؤمةلَيَك دياردةى ثيَكةوة طريَدراوبةلَكو 
 (.6)ذيان دةبةخشن".ةدةنةوة و ضيَذ و بةها و مانا بةرةنط د

يدا ةكةييا طشتلةمان ي فراوانة وكى نارِاستةوخؤيةيَناسةث ،ذيانبة خشنيبة بةها
 ى كةكاردانةوةى هةية بةسةر تيؤريستينةكانةوة، يان ئةو كةسانة وردة

بؤ  و ةوةةدؤزنرةطورِيشةى جياوازييةكان دو  كاريطةرييان هةية بةسةر خةلَكةوة
 ، ئةزموونيَك كة كيَشة بؤ خودى ئةزموونئةزموونبة داهاتوو دةبن
ون ةزموطة يان تاكانةى هةميشة خؤيان بةئ، وةكو ئةو كؤمةلَدرووستدةكات

كى نةريَ، سةرةجناميش دةبىَ ئةوة بزانني كة سياسةت هودووبارة دةكةنةوة
ةندى نيَوان كةسى سياسى كة هونةرملة ديكةى ثؤثؤليستيية و ثةيوةندية

 .ثراكتيكيية و خةلَك كة اليةنطرى ئةو هونةرةن

نةية، يةكةم سيستم و حكومةتة بةئيستاتيكا كردنى سياسةت، هةولَيَكى دووالية
جوانكردنى رووداوى سياسى دادةنيَن لةريَطةى كة بةثالن سيناريؤ بؤ 

هةولَى خةلَكة بؤ  دووةمةبيَت، ى دراطةياندنةوة، ئةمةش كاردانةوةى ثؤزةتيظ
ئيستاتيكا كردنى ئةو ملمالنيَيةى لةطةلَ دةسةآلتى سياسى هةيةتى، بة

سيؤنةكان كاتيَك اليةنطرانيان دةكةونة ذيَر بةتايبةتى ئةوكاتةى رةوتة ئؤثؤز
حكومةت، ئيدى دميةنةكة دةكريَت دةسةآلتى سياسى و دةستى ثياوانى 
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بةريكالم بؤ رةوتة سياسيةكة لةدذى دةسةآلت، ئةم دياليكتيكة هةميشة خؤى 
 دووبارة دةكاتةوة.

 ضؤن ى كةضةثةكانى سةدةى رابردوو ئةزموونيَكى زؤريان هةية لةو ضاالكيية
 ةوتىرسياسةت بةئيستاتيكا دةكريَت، ئةم سةدةية ضاالكييةكةى رادةستى 

اسةت ةى سيى كرد، لةهةردوو بارةكةدا وةرشةيةك هةية بؤ ئةوئاينتوندرِةوى 
خشن، ببةة كالسيكييةكةى خؤى نةميَنيَتةوة و سيمايةكى جوانى ثيَشيَوازلة

نة، سةرياثؤنثانيا سملمالنيَى طرووثة دةستةبذيَرة سياسييةكانى دونيا كة كؤم
 نانةثشتيان بةكؤمبارسيَكى جةماوةرى بةرفراوان بةستووة كة ئةو دمية

 لةبةرضاوى بينةرى شاشةى تةلةفزيؤن جوان بكةن.

هةلَبةت ضةمكى شؤرِش بةرلةوةى ثيَناسة بكريَت ئايا ضةمكيَكى ثؤزةتيظة، 
دةكات،  بؤخؤى رةهةنديَكى سؤزدارى بةتيَطةيشتنى خةلَك دةبةخشيَت و جوانى

باسى دوو جؤر  ش و هونةر لةسةدةى بيستةم()شؤرِ ماركؤزة لةكتيَبى هيَربرد
لةجوانى دةكات كة شؤرِش دةخيولَقيَنىَ، ئةويش رةنطدانةوةى ضاالكيية 

 ةكؤمةآليةتييةكانة كة بةشيَكة لةبونيادى كارة هونةرييةكان و ئسلوبى خةلَك
ؤلؤذيية كة لةجةوهةرى كتاتؤريةت، بةآلم رووةكةى ديكةى سؤسييلةدذى د

ثيَشكةوتنى كؤنتيَكستى كؤمةآليةتيدا رةنطدةداتةوة، ئةمةش ئةوكاتة دةبينريَت 
ى كارةكتةركة ضني و تويَذ و طروثة كؤمةآليةتيةكانى كؤمةلَطة دةبنة بةشيَك لة
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بةهيَزى ئيستاتيكاى شؤرِش، ضونكة لةدواى سةدةى يةكةمى دواى مةسيح كة 
ن وةرطرت، خةلَك برِوايان بةهيض شتيَك نةما، هةموو رؤمةكان ئيمثراتؤرييةتيا

شتيَك كةوتة ذيَر دةستى دةسةآلتةوة، ئةوان هونةريان ئاراستة دةكرد، بؤية 
لةدواى ئةم دابرِانةوة، ئيستاتيكا دوو ئاراستةى وةرطرت، ئةمة بووة بةدونياى 
ضينايةتى، ئاراستةيةك ضينى كؤمةآليةتى بوو كة هونةريَكى طشتى بوو، 
ئاراستةيةكى ديكة ضينى جيَكةوتة واتة دةسةآلت بوو، ئةويش هونةرى تايبةت 

 بوو.
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 ملمالنيَى ئةدةب و زانست

 

ةى رِيَطلة ويشردةى جوان، ئةو كجوانى ئةزموونى ئةدةب بريتيية لةتيَرِوانينى 
لَى شةق و شيَوازة هةستيارييةكانةوة خةيالَ و رةهةندةكانى ديكةى ناكؤكيي

 و اليكتيكيةبةرهةست و دي انىكيةكيَك لةرةهةندة، ةطريَتخؤى وةرد
ية جودا دوو جةستةي ى( احتكاك ليَكخشاندن)واتة  دةرةجنامى ليَكسووييةلة

كةش دي ئةوانى ى شتةكان و دياردةكانة،نينرةهةنديَكى ديكةى بي لةيةكرت،
 .دايةتيمةآللةكايةى كؤ ةكانى سيَكس و كردةوة ئةخالقييةكانةية ثيَويستييةكة

 رؤظايةتىمكة  ذيابؤ نؤستالي ننيمايةى فراوانى بي مان دةبات بؤخةيالَ ئةم بابةتة
ار ى ناودركارةكتةزؤر  دةذى، بةو خودووةشتارِادةيةك وة و طرتوخدووى ثيَوة

ر و ريطةيةوة دةبةستنةوة كة خؤيان كاةلةدونيادا تةواوى شتةكان بةو كاي
ؤ شتنى بهةموو شتيَكى لةتيَطةيئةطةرضى  (اطؤرسفيس)شارةزان، بؤ منوونة 

اوة، ى دانيؤتؤفدونيا لةئةندازةييةوة دةبينى، بةآلم بؤ ئيستاتيكا ثيَوةريَكى 
 بةآلم خةيالَ دازةيةى بؤ كةرةستةى مالَ و ضيَشتخانة دانراوة،نهةروةك ئةو ئة

 تى.زانست هةيةةقةد ئةوةى لةكوجنيَكى مالَدا كةمرت مةوداى هةية بلة
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 ة،ييآلنكى عةقوكميَكؤنرتِؤلَى ح ىخةيالَ طريَدراو بيَت (هؤبزتؤماس )بةبرِواى 
و  نوىَ بارىهاوكارى نووسني دةكات كة بريكردنةوة ئيعتي بينينيش قودرةتيَكة

مانا ية بةى نيةقلَى عخؤيدا قودرةتم ئةمة خؤى لةثيَكةر بةرهةمديَنىَ، بةآل باوةرِ
 ىشيَوازةخؤ، طشتاندنةكةى، هةروةك ئةوةى شيعر وةكو دةقيَكى سةرب

 ذانة،رؤ سةكردنىزمانى قزمانيَكى نارِاستةوخؤتر لةنووسينةوةى ئيديؤمة بة
تة يادةوةرييةوة طريَدراوة، ئةمةش هةدةفى ئةدةبياضونكة خةيالَ بة

ة ى سريتيَبهةية كة لةك (ردجكؤلَ)لةنووسينةوةى خود، لةمبارةيةوة تيؤريَكى 
 1817ى سيويةتى و سالَونوى دةقى ئةدةبسةبارةت بة 1815سالَى  .الذاتيية
ى وةسينة هةيةتى بؤ نووريالَييةى شاعئةو سةرق" كردووة و ثيَيوايةضاثى 

و  كةئابةى تيَداية، ئةمة لةشيعر ىشيَوازسةرهةلَدانى يادةوةرى، مةترسى 
اعري ش ،ةركارةكتى دةروونى شاعريةوة سةرضاوة دةطريَت، بؤية هةرسىَ شيَواز

ضنن، رت هةلَدةتةنط بةيةك وةطفتوطؤةجنامى لةئ ،ف و رةخنةطرو فةيلةسو
ى ورووذاندنى مةسةلةيةكى هةستيارة كة دةرخستنى راستييةكان ئةوةش

 .(7)ةوة".ةكان دةيشارنطرووث وجوانيية 

كن، لةالى نووسةر و ى و خوودطةرايى كة هةردوو بارةكة طريَدراوى لؤذيبةتبا
دا خؤى دةبينيَتةوة، لةروخانى كؤمةلَطة رؤشنبريى لؤكالَى و تاك رةهةند،

و بةرطرييةكى تؤكمةى دةوىَ، نةك ئةو  بذاردنة هؤشياريلةكاتيَكدا ئةم هةلَ
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بىَ بةرهةمى عارف و بليمةتة  ييةتىجةوهةرة زيندووةى كة لةعةقلَ
 كة ةطةرييةكاندا بةرهةمهاتبىَ، ضونكة ثرسيارةكة لةسةر ئيَستا و ئايندةيةناوض
دةتوانني لةو جةنطةلَةى تيَيكةوتني، ضؤن  و دةرِوات كوىَدؤخةكة بةرةو  ئايا

"لةو سؤبذيَكتة خوازيارانةى ئؤبذيَكتيظيتة، دةبىَ .ذيان جوان بكةين؟ضؤن 
، لةم ى هونةريي بةردةوام بيَتشسنوورةكان و كةموكورِييةكانى شؤرِ

اوة، بةآلم نةك بةبةردةوامى مهونةر ماوةتةوة و لة ضىكة ةدا بزاننيبةردةوامبوون
 وشتى نةطؤرِ، بةلَكو وةكوسر ك لة دارايى، نةك وةك بةشيَك لةوةكو بةشيَ

، نيَوان وةهم و رياليَتىى ذيانيَك لةذيانى رابردوو، يادةوةريادةوةرييةك لة
 (.8).نيَوان مةرط و شادمانيدا"لةنيَوان درؤ و هةقيقةت، لة

 ض، ضؤنايةتى هونةرىلةبةشيَكة بةتايبةتى لةدةقى رؤماندا،  ى يادةوةرىنووسين
لةبارةى داهيَنانى طوتنةوة، ض وةكو ديكؤميَنت كردنى طوتارة ميَذووييةكان، 

، يان تةكنيكى خةيالَي ،ضوارضيَوةى خةيالَوسني مةعريفييةكةى ثراكتيكيية لةنو
نووسني هةميشةش بةم شيَوةية دةوروذيَنريَت و السايى دةكريَتةوة، 

، ئيدى بةكؤمةلَئةزموونيَكى  ضوارضيَوةى ئارةزووى خةيالَيدا دةتوانيَت ببيَتةلة
 ،يَكدا وةك رةطةزيَكى ناسككؤمةلَلةثيَكهيَنانى دةستةيةك، يان بةشداريدةكات لة
كةواتة ، بةشدارى دةكات جؤرةكان وةك رةطةزيَكى ئةنارشيستىيان بةجؤريَك لة
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ياردا ثيَشةنطايةتى كاروان نووسني لةو كاتةوة بؤتة رابةريَك كة لةدةشتيَكى ناد
 .دةكات

انى ة رؤموةكو ئةوةى ل و يادةوةرى تؤماركردن، نووسينةوة وةكو خؤ ىةوانةئ
نى يسوون ؤكاردانةوةى هةميشةييان ب، كاريان كردووة لؤليتاى نابؤكؤف هةية

رانتس فبيَكت و سامؤئيَل و  دايستؤفيسكى دواى خؤيان جيَهيَشت، منوونةى
شا، ا كيَكدسةى تادوودلَى و وةسوةبازنةيةكي بةرفراوانيان لة بوون،كافكا 

ةوة اية كة هةم ترسى دوورخستؤتنووسني، لةويَدجوانى ئةم شيَوازة لة
ا نكى شتنى ثاساوطةليَخويَنةر، هةم درووستكردنى شةفافييةت بؤ نةهيَلة

دة ةم كرئةنى ثيَضةوانةوة ياخيبوونى بةرهةمهيَنا كة جوانرتين اليشايستة، بة
 .اكى باآلتيكيةية كة تاكى ئاست نزمى كرد بةئيستات

تيَكستى جوان و جوانى تيَكست بةهةمان شيَوةى ثارضة سةبارةت بة
رةسةنايةتييةوة و مولَكييةت وةكو بة ثةيوةندىكيةكانى ثيَشووة كة كالسي
نووسني لةسةر بةرد دوو وةزيفةى هةبووة، يةكيَكيان لةميَذوودا هةبوو،  شيَواز

ياسايى وةكو كارة  شيوةكارى و ئةويرت ديكؤميَنت كردنى نووسني و دةقى
وسينى طاتاكانى زةردةشت لةسةر ثيَست و ضةندين وياساييةكةى حامورِابى و ن

يان  دةقى ديكة كة ئيَستا بؤتة ئاسةوارى نةتةوةيى و كولتوورى كؤمةلَطةكان،
اتنى جةنطيزخان بؤ ذاثؤنى و ه راتؤرييةتىثئةو نووسينانةى سةردةمى ئيم
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تة اذةلَ نووسراونةتةوة، هةموو ئةمانة بوونةكة لةسةر ثيَستى ئ هتدرؤذهةآلت و 
 زةخريةيةك بؤ ئةدةب و هونةر.

 ر بةون هةرياليزمةوة هةية، بيَطومانةردا ثيَوةرةكان ثةيوةندييان بةهولة
ى ايةخبجؤرةى كة هةر تيؤرةيةكى زانستى هةر كة نادرووستى دةردةكةوىَ، 

بيَطانة  اوةتىةوتياليزم بةخؤى دةدؤرِيَنىَ، ئةطةر هونةريش لةطةلَ شيَوازةكانى ر
ةتى تةواوبة انةى خؤىضظاتى مؤديَرن روويدا، بايةخى جوانيناسبىَ، وةك ضؤن لة

 .دةدؤرِيَنىَ

جؤرج لؤكاض  كتيَبى )طيان و فؤرمةكان( دنةوةيةكى بؤنخويَلوسيان طؤلَدمان 
كة  ق و ئيستاتيكاى ئةو ثرسانةوة كردووةبةقولَى لةبارةى ئةخال كردووة.
ى ذيانى ضينايةتى كردووة، ضونكة جيهانبينييةكى نوىَ بؤ طفتوطؤودا لةداهاتو

ى سةردةمى خؤى و داهاتوو كردووة كة ئةدةب لةسةرتاسةرى دونيا
ة لةرةخنة شرؤظةى ثرسة شيَوازئةو  ذيانةوة هةية، رِاستىان بة ثةيوةنديي

ةآلم ئةطةرضى جياوازى نيَوان زانست و هونةر ئاشكراية، ب".يةكانى ذيانةيرِاست
سةرةوة طوترا نةدةتوانني ماناى بةثيَى ئةو شتةى لة نييَنددانى ثيَدادة

ئةو ثيَوةرانةى كة لةمةرِ رياليستى يؤلؤذى رياليزم ديارى بكةين و نةكسائ
جؤريَك ناكؤكى ضارةسةركراوى نيَوان ريان دةبيَت، ضونكة جوانيناسى بةكاريطة
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يةكيَتيةك ئةم بةهاية بة لةاليةكى تريشةوة فرةضةشنى و بةرهةست دةزانن و
 (.9)".دةزانن كة ثيَكهاتةى طوجناو تؤكمة دةكات

ن ى ذياةكانثيَشرت حالَى ئةدةب تةنها سةرزارةكى بوو، بةكارهيَنانى كةرةست
ة ةويَولدةب ئيدى ئةباشرتين ريَطةضارةى بةديكؤميَنت كردنى تيَكستةكان بوو، 

و  ةوراتتةكو وة ئاينييةكانى ديكؤميَنت كردنى دا، قةول و تيَكستهةولَى بؤ بة
ائةو تهتد،  وقةولةكانى ئيَزيدييةت بوزايى و ئينجيل و قورئان و ئاظيَستا و 

ى يَنانارهبةكة نووسرايةوة، جوانى ئةم كارة لةجيَطةية وةكو قةول مايةوة ك
و  ةرايىوونطبنييةت و عةقلَداية، هةموو ئةمانة ثيَشرت وةزيفةى بةرطرى و يزة

كيَك ية ئةدةب كةبة ننى بوونيان هةبووة، بةآلم دواتر بووكيَشةى سةملاند
انةن يَكستتةو ئاندا، هؤكارةكانى بةدةستهيَنان و دؤزينةوةى جوانيي لةنيَو زملة

 .بنةماى ئةدةبكة بوون بة

ئةو كاتةى كة شيعرةكانى سؤفؤكليس و مةزموورةكانى داوود ثيَغةمبةر و 
يستؤفسكى و اتةى رؤمانةكانى دنينةوة، ئةو كتيَكستةكانى شكسثري دةخويَ

يدا ناىل و مةحوى و كوردتس و حافزى شريازى و خةييام و لةدانتى و سيَرظان
عةرةبيدا ئومروئلقةيس و موتةنةبى و ئةبو عةلالى موعةرِيى و هتد مةولةوى و لة

تيَكستى بنضينةيى، هةر ةكو تيَكستى رةسةن يان ناسراو بةدةخويَنينةوة، و
كة بؤضى خويَندنةوةى ئيستاتيكى ثيَويستة بؤ تيَكستى ئةوكاتة تيَدةطةين 
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ئةدةبى، تاكو جوانى لةنيَو تيَكستةكاندا بدؤزريَتةوة و مولَكييةت وةربطريَت، 
دةبى دةخولَقيَت كة هةلَبةت بةبىَ شيكردنةوة بؤ ئةدةب، كيَشةيةكى ديكةى ئة

ة شيَوازئةم  ، ضونكةمةش تيَطةيشنت بةالرِيَدا دةباتئة هيَرمؤنتيكا،يية لةفرة
 لةخويَندنةوةية دةستةبذيَريية.

بةوة  هةست تيَكبينني و خةيالَ، لةويَداية وةخارةت بةجياوازييةكة ليَرةدا سةب
وةى ؤزينةدبؤ  هةموو كةس زالَ نابيَت بةسةريدا، ،توانايةكة ننيدةكةين بي

يَكى يفةتسو هةريةكةيان  نبةيةك ةهةركام لةو كؤنتيَكستانةى كة دذل جوانى
كانى ةمكةضوةكو  ،ذيانى كؤمةآليةتييدالة يطةتيظ يان ثؤزةتيظى وةرطرتووةن

زيك تافييان مي سرووشت و . درؤ و هةقيقةت و سرووشت و ثؤسترِاستىوةهم و 
 كةيةتى.يةيرِاستئةمة اليةنة  كة هتد، و

هةموو كةس دةتوانىَ بريى مولَكيةتيَكى مشوليية و  ،خةيالَةكة بابةتى هةرضى 
 ،ثراكتيكي بكاتو بة و بينوسيَتةوة بضيَت و خولَقيَنةر روسةمةرةبؤ شتى سةي

"بةمةرجيَك ئةطةر ، ، ئةطةر بتوانىَ ديكؤميَنتى بكاتيان ديكؤميَنتى بكات
يَك شيَوازى ضيَذ بةخش بيَت هونةر يان نووسني بيَت، ضونكة بينينى هةر شيَواز

يَكى لةنويَوة كة جياوازة لةطةلَ رابردووةكةى خؤى، واتاى ئةوةية كة شت
خولَقاندووة و لةويَنةى نيية، ئةمة ماناى داهيَنان و بليمةتيية، بابةتيَتى 

 (.10)ئيستاتيكيش لةالى هةر نووسةر و هونةرمةنديَك ئةمةية ثيَوةرةكةى".
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لةبارةى ذيانى خؤيان و ئةوانى تر، تاكو  ننيهؤشيار  مرؤظبةشيَكى زؤر لةضونكة 
، تاكو بسةنطيَننيو بةثيَوةر هةلَ كؤميَنت بكةنو رووداوةكانى رؤذانة دي ذيان

ئةطةرضى ئةمة ثاريَزطارى  ،و دووبارة نةبيَتةوة ئةزموون بؤ ئةوانى ترببيَت بة
 رةخنةى ئيستاتيكي و هةستى جوان بينيش دةكات لةدةق و بابةتى هونةرى،لة

 نةوةى لةسةر كراوة و ثيَويستىئةم بابةتة لةئاستى نيَودةولَةتيش دةستشكاند
تاكو يةكاليى بكاتةوة كة رةسةن كامةية و  ،دادوةريَكى شارةزا هةبووةبة

ى ئاسايى و نائاسايى طةرضى هةموو كةس دةتوانىَ خةيالَةئالسايى كامةية، 
ماناى فراوانى هةية بؤ شتةكان  ننيكاتةوة و هيض سانسؤريش نةكريَت، بةآلم بيب

وكةكان و ئيستاتيكاى و دياردةكان و ئاشكرا كردنيان، بةتايبةتى شتة بضو
دؤنكيشؤتى دةقى نيَوان نووسينةوةى و ووردةكارى نةبينراو، هةروةكو جياوازى 

حافزي  مؤناليزاى داظينشى و و سيَرظانتس و كاتذميَرة تواوةكةى سلظادؤر داىل
 .هتد حةبيبةى ناىل و خانى ومةم و زينى  شيعرىشريازى و 
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 زمانى ئيستاتيكى

 

كة  كاندنى زمانةستاتيكا مةبةستدارى لؤذيكى زمان و تيَكشطرينطرتين بابةتى ئي
ميخايل )وةكو بةى كاتةكاندا ، ضونكة زمان لة زؤرهونةرى ثؤست خةيالَيية

ماناى جوانى لةريَطةى ويَنةى شعرييةوة )، تيَبينى كردووة (تنيباخ
خاوةنداريَتى  (رؤالن بارتتيؤريَكى ئةدةبى ديكة هةية كة )، (بةرهةمديَنىَ

هةموو ئةديبيَك بةبىَ جياوازى رةطةز و نةتةوة كة جطة لةم بابةتة ات، دةك
دةطريَتةوة، باسى ثلةى سفرى نووسني دةكات، ليَرة ثلةى سفر كة تاكو ئيَستا 
هيض وآلميَكى رةهاى وةرنةطرتووة، تةنها ويَناكردنى سنوورى نيَوان ماناى 

يَنةر ئاشناى بيَت، حةرفى و ماناى مةجازى نةبىَ، مانايةكى ديكةى نيية خو
كؤنتيَكستةوة هةية، بة ثةيوةندى"ثلةى سفرى نووسني  ئةوانةش كة ثيَيانواية

لةوانةية ئةمة بيناكردنيَكى ثيشةسازى بيَت بؤ نووسني، كةوابوو لةطةلَ 
دةستاودةستكردنى مانا و كؤنتيَكستى هونةركارى، ديارى ناكريَت و بةكاريَك 

اكةش لة )ضاوة رؤشنكةرةوةكان( دا قورس تةماشا دةكريَت، هةموو مان
ى و زساى زانستييةوة، ئةندازيار و كارةبايى و تةالرودةردةكةوىَ، لةكاتيَكدا لةرو

زانستكارةكانى ديكة، وشةى رؤشنكةرةوة بةو جةستةية دةلَيَن كة لةطةلَ خؤيدا 
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شةية لؤغةتيَكة و ئةطةر رةهةندى ئةم زاراوة يان و رؤشنايى بةرهةم ديَنيَت، خؤ
ارى ثيَدةكريَت، ئةوة دةكةوينة بةردةم مانايةكى ترى دذى ماناى ثيَشوو، ك

واتة  (.11)".ى سايكؤلؤذيي دةاللية و هيضى تريئةويش نةشازية، واتة ناويَزة
م ضاالكرتين ةآلزمان ضاالكرتين ئؤرطانى جةستةية لةرووى فيزيكييةوة، ب

 ئؤرطانيشة بؤ بةرطريكردن لةئايديا و ئةخالقى كار.

 بؤية دةلَيَم هةموو دةقنووسيَكيش تواناى بةرهةمهيَنانى ماناى نيية،ابوو كةو
 ،استىرِنى ذيا دياليكتيكى ناكؤكييةكان كة هونةرى نةفيكردنة لةنيَوان هونةر و

 رنةوةؤديَمو و هونةرى سووننةتى بابة ثةيوةندىناكؤكى شيَوة و ناوةرِؤك كة 
 دةكات ممةحروو مرؤظئيرت  ت،بةسةر ناوةرِؤكدا زالَ دةكا شيَوازهةية كة 

ةم ى ئتنلةبةرضاونةطرنةبوونى لةهةموو ئةو شتانةى ضيَذى تايبةتى دةدةن، 
و  مىوةه ىةويستهةر بواريَكدا بووبيَت تا ئةو جيَطةيةى دةطاتة خؤشلة، ةشيَواز

دا ئةمة لةشويَنيَكمانايةكى ديكةى وةرطرتووة، غةريزة، زالَبوونى 
ى جوان الَةوة ضيَذى خؤشى وةية كة بةو خرؤظمتايبةمتةندييةكى ناديارى 

 دةبينىَ.بةر وشتةكانى دةوروةل

، ئةطةر هونةرةكة و كردةيةكى هونةرى نني كارةكتةر رؤماننووسنةرؤمان و نة"
 لةسكيدا، مانط 6بؤ ماوةى دايك نابىَ كة بؤ نووسةرةكة وةكو مندالَيَك بةبىَ 

ئةمة ، بةآلم و مندالَةكةى ةلةكؤرثبةلةريَطةى جةستةوة دةبةخشيَت شري و نان 
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هةروةها هةموو تةمةنى لةريَطةى  نةك خؤرِسك، بةهيَزيَكى تايبةت دةبيَتة مندالَ،
ية كة دايك بؤى رةخساندووة، بؤ نووسينيش هةر واية ئةو هيَزة داهيَنةرانةيةوة

و ناشيَت نووسةر ثةلة لةهونةرى نووسني  ى ضاالكة تيَيداكارةكتةركة نووسةر 
ئةو ثةلةكردنة لةبةهاى ئيستاتيكى دةقةكة كةمدةكاتةوة، كةواتة ونكة ض ،بكات

ئةوةية كة مندالَ ئةويش يان دةكاتةوة، تةنها شتيَك جيانووسني و مندالَ 
 دةكريَت، بةآلم كارى هونةرى دانةرةكةىبةشيَوةيةكى سرووشتى ثةروةردة 

 زيندووة كائينة لةو، رؤمانيش شيت بةرهةميديَنيَتوناسرو بةنا و تايبةتى دةوىَ
، ئةوكاتةى دةخويَنريَتةوة زيندووة، ئةو كاتةش كة ناخويَنريَتةوة دةضيَت

واية ة ئةم بؤضوونةى هةية، ضونكة ثيَيدغار بؤيئة (.12)لةكتيَبخانةدا مردووة".
و شتةكان دياردةى نووسةرى جوانناس و جوانكار، لةوة تيَدةطات كة هةمو

وورة دةبرِيَت و داهيَنانةكةى بةبىَ ترس بؤية ئةو سنخوددا، سايكؤلؤذيية لة
ثيَكهاتةى خؤى و جةستة و وةكو ضؤن ئافرةتيَك بةبىَ ترس لةدةردةخات، 

ى سايكؤلؤذى خؤى، مندالَةكة بةرهةمديَنيَت و لةدايك دةبيَت و طةورةى شيَواز
 دةكات.

بةآلم ليَرةدا دذوازييةك هةية لةنيَوان رؤماننوس و بريةوةرى نووس، ضونكة 
وازيةكة و دذوازييةكة لةوةداية كة ئةوةى يادةوةرى دةنووسيَت بؤ دواى جيا

نووس نبةآلم رؤما نةبن،بزر  تاكو راستييةكان مردن و طؤرِى خؤى دةنووسيَت،
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ى خؤى دةبرِيَت و دةبيَتة كائينيَك كة مولَكى طشتة و ذيانى كارةكتةرسنوورى 
طةيشتنى مانا ية كة تيَدةنووسيَتةوة، ئةمة ثنتى داهيَنانةكةبةخةيالَ طشت 

تيَطةيشتنى نامانا كة لةيادةوةريدا جيَطةى دةبيَتةوة، جياواز دةكاتةوة لة
يادةوةريدا جيَطةى نابيَتةوة، بةآلم ةتى ئةو كاتةى كة زمانى شيعرى لةبةتايب

ئةدةبيية، ضونكة زمانى شيعر  رؤمان بةبىَ زمانى شيعرى كةليَنيَكى نووسينى
 جوانى نووسني. واتة

ةو ئ ت ويَوة دئايا جوانى لةكويَ، ان دةطةريَمةوة سةر ثرسيارة بةردةوامةكةديس
ة انةنطة و رئةو كردةوة و ويَنئةو شتة يان  رةطةزانة ضني كة رازميان دةكةن

كان ضى بةشيَكى هةستة، ئةم ئيدراكة ئةطةرضةوانةوة؟ثيَيان بة جوانن
اوى ن نش دةرككردثيَ كة كانت و هايدطةريش بة)حدس( واتة بةرهةميديَنيَت

كانى م بةشةبةآل، هاتووة ى ثيَشوةختةوانينتيَرِبةمانايةكى ديكة يان ، دةبةن
ةهاى دا بواقعييةتى ذيان و و فةلسةفى يكةى ئيستاتيكا لةنيَوان طشتطريىد

ى اونةية نةم شويَنيَك هوةرطرتووة، هةروةك ضؤن لةنيَوان بةهةشت و جةهةن
طرييية وةندة نيَونيشانى مةيدانى زانستةكان كبةرزةخة، ئاوهاش ثنتيَك هةية بةنا

 يديَننةرهةم بو خةيالَ فكر ،بةماناى عةقلَى رةها، هةروةها ئةوانى تر كة روحني
 ى سرووشتةوة هاتوون.كة لةويَنة سيمبولييةكان
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ةوة، طوتن نانىلةبارةى داهيَ نووسني بةشيَكة لةضؤنايةتى هونةرى ئيستاتيكا، ض
 ةكةىنووسني مةعريفييطوتارة ميَذووييةكان،" يَنت كردنىض وةكو ديكؤم

ةم بشةش ثراكتيكيية لة ضوارضيَوةى خةيالَ يان تةكنيكى خةيالَيدا، هةمي
زووى ئارة وةىسني لة ضوارضيَوشيَوةية دةوروذيَنريَت و السايى دةكريَتةوة، نو

نى هيَناثيَك لة يدار، ئيدى بةشبةكؤمةلَةزموونيَكى خةيالَيدا دةتوانيَت ببيَتة ئ
ة لريَك جؤ يان بة ،، يان كؤمةلَيَكدا وةك رةطةزيَكى ناسكدا دةكاتدةستةيةك

ة يَك كابةررلةو كاتةوة بؤتة سني ئاوجؤرةكان وةك رةطةزيَكى ئةنارشيستى، نو
ةوانةش ئمنوونةى (. 13)اردا ثيَشةنطايةتى كاروان دةكات"لةدةشتيَكى نادي

ةكي و هتد كة بازنةي و بيَكت و كافكا يستؤفيسكىدوسينةوة ووةكو خؤن
 ة لةزيَواى تاكدا كيَشا، جوانى ئةم شبةرفراوانيان لة دوودلَى و وةسوةسة

ى تكردنرووسخويَنةر، هةم داية كة هةم ترسى دوورخستؤتةوة لةسني، لةويَدونو
 بوونىاخييثيَضةوانةوة شايستة، بةاشةفافييةت بؤ نةهيَشتنى ثاساوطةليَكى ن

ى كرد ستنزمى ئاكردة ئيستاتيكيةية كة تاك ةنى ئةمبةرهةمهيَنا كة جوانرتين الي
 تاكى باآل.بة
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 دايك بوونى فةلسةفةلة

 

ة ثرسيار وةآلمدانةوةىبة ئاماجنةكانىهةموو  كبوونى فةلسةفةلةدايسةرةتاى 
ان يارةكثرس رىكة لةسةردةمى خؤيدا بةشيَكى زؤضون طريَدابوو، ةوةئةزةلييةكان

 ةآلت ولةدواى ئةمةش ضةمكى دةس، بوونى و فةلةكناسى مامتاتيكى و فيزيك
دى ئي، ئةخالق و ضاكةكارى و مةعريفة و دياليكتيك و سيستم و شار و هتد

 تيكانانى ضةمكى ئيستاتيكى بوو بؤ كايةكان، ليَرةوة ئيستابةرهةمهيَ
رد و ككة فةلسةفة ستايشى  ،روة طواستةوة بؤ هونةةؤيى لةسرووشتسةربةخ

 وةرِىة باى مةزهةبةكانى ئةدةب و هونةر كموونكو نةريتيَك سةرضاوةى ئةزوة
 نيك.ميكا وة طواستةوة بؤ سةرجنرِاكيَشان لةتةئةبسرتاكلةفةلسةفةى وشك و 

لةزايني،  ئةطةر بطةرِيَينةوة دواوة و بةدياريكراويش سةدةى ثيَنجةمى بةر
ئيتساتيكايان داوة، بةتايبةتى بابةتى دةبينني فةيلةسوفانى ضني لةدةرطاى 

 مرؤظلةبارةى هونةرةكانى بةر لةدايكبوون، ( 551_479يؤس )كؤنفؤش
بؤ  مرؤظايةتىزيك و شيعر و فراوانبوونى دةركى يوناسييةوة، بةتايبةتيش م

ى طفتوطؤكة  بةر لةدايكبوون (470_391تن موزى )اوشتةكان، بةثيَضةوانةى م
لةنيَو ةكانى كرد لةنيَو هونةردا، هةروةها كةلَك وةرنةطرتنى وضينة بةكارهاتو
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كان كةلَك لةهونةر كة تةنها دةولَةمةند و مولَكدارةدا، ئةوةى ئاشكرا كرد طشت
وةرِاستدا لةذيَر كاريطةرى وةردةطرن، بؤية هونةرى رؤذئاوايى لةسةدةكانى نا

لةمرِاستاييةدا  ،و ئةريستؤكراتةكاندا بوو بنةمالَة و كولتوورى يؤنانى كالسيك 
تى ئةوانةى كة الطرييان ةبونةرييةكان بكات، بةتايى توانا هكةنيسة توانى كؤنرتِلَ

وةى تاكو ئيَستاش ئة 17لةسةدةى  بؤ كةنيسة و دةسةآلتةكةى هةبوو،
تيان لةوة كردؤتةوة كة ، بريمةندةكان جةخفةلسةفةى رؤذئاواييدا ئامادةيةلة
 فريدريك)، كانى هونةرهةرة زانستيية لةذانرة ئيستاتيكا يةكيَكة دائالَمانلة

ى نيَوان شيَواز( ثيَيواية ئيستاتيكا بةواتاى ري1805_1759) (شيلةر
 هيطلَيش ثيَواية ئةزموونى نيةت و هةستةكانيةتى،ى و عةقآلمرؤيسرووشتى 

 (.14)ئيستاتيكى ئةزموونيَكى خوديية".

نكة قولَرت لةو ضةمك ، ضوو رةهةندى ديكة هةية جوانيدااليةنى فةلسةفة لة بؤية
واتة جوانى تةنها غةريزةكانييةوة طريَيداوة، بة مرؤظكة دةرِوانىَ  و تيَطةيشتنة

ويَستطة ترسناكةكان، يان ئةوةى ئايديايةك جيهانيَكى نوىَ نيية بؤ رزطاركردن لة
بيَت بؤ تيَثةرِاندنى نةريتيَكى كؤن و كاريَكى هونةرى هيومانيستى نوىَ كة ذيان 

رِوانينى وردى لةهةردوو ريَبازى ئةفآلتون و ماركسدا تيَمسؤطةر بكات، 
ى جيهانيَكى باشرت و كةميَك حةزى درووستكردنبؤ ذيان، "ئيستاتيكى هةية 

هةموو ناشريينييةكانى، بةرى بيَت لةبيَئيَمة، جيهانيَك كة نيرت لةدونياى عةقآل
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كى سةراثا نوىَ و ، بةلَكو جليَيان كؤالذيَكى كؤن نةك ليَفةيةكى ضل ثارضة،
تيكاية بةتةواوى بؤ ذيان ستان، ئةم ئيجوا بةرِاستى طةنج وجيهانيَكى 

ى شيَوازضونكة طةجنيَتى ئةو بؤشاييةية كة نةوةكان لةسةر  (. 15)."دةشيَت
زةمةنى خؤى رادةهيَنىَ، بؤية ئةو سةردةمة هةموو شتيَك جوانة و هةموو 
شتيَكيش بةجوانى دةبينريَت كة ئةمة بةشيَكى ثةيوةندى بةتةندروستى و 

 جةستةى ساغةوة هةية.

 يستى ذياندانةو ئةندازياريانةية بؤ ذيان و وهونةرمةنخةيالَى و ئةمة دةربرِينيَكى 
ى هةروةها سنووريَكيشى نيية بؤ هونةر، ةكيلةدةرةوةى هةموو ستةمكاري

"زؤربةى ثيَكةوة طريَدةدةن، مرؤظتيَطةيشت لةو دؤخانةى قؤناغ بةقؤناغى 
ةكان لةنيَوان رؤح و ياكؤكيئيرت نفةلسةفة نويَيةكان شةقلَى دواليزم يان ثيَوةية، 

هانى بةهاكان و يوشت، ياخود لةنيَوان جويان لةنيَوان خؤشةكى و سر ماتريالَدا،
ياخود لةنيَوان خود و  ،هانى بةرهةستيهانى بةجىَ و جيكةتوار، يان لةنيَوان ج

تاوكردنى بابةت، يان لةنيَوان فكر و كردار بةرثا دةكرد، دةبينني جؤن ديوى ثاك
ثيَناو ئةوةى بؤمان دةرخبات خؤى طرت، لة ئؤبالَىئةم دواليزمانةى لة طشت

، يان ئةوةى توانستيَكى باآل ثةلكيَشى ئةزمووننيية لةعةقلَ بةهرةيةكى دابرِاو 
خؤ دةطريَت، لةة هةمةكييةكانى ديكة ييَكى بةرزترمان بكات، طشت راستيجيهان
شنت لةو تيَرِوانينة نويَية بؤ تيَطةي (.16هةناوى سرووشتداية".)عةقلَ لة بةلَكو
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ى و ئاينزانست و مؤرِالَى شتيَك جياكردنةوةى هونةر بوو لةةرلةه ئيستاتيكا، بةر
ى هونةرى طةرِاندةوة شويَنى يةتى و ئايديؤلؤذى، ئةمة خةسلَةتى سةرةككؤمةآل

، ضونكة ماناى ئيستاتيكى بؤ لَ بووخؤى كة بةدواى هةقيقةت و رووداوةكاندا ويَ
لةطرةوةى بردنةوةى طرفتة وشت، لةماناى ئيستاتيكى سروة جياوازة ك رهونة

 تايبةتةكانى ذيان بوو لةريَطةى ضاالكى جؤراوجؤرةوة.

ة ى هةيايبةتتكة بريمةنديَكى عةرةبييةو تيَرِوانينى  (ئةمرية مةتةر)دكتؤرة 
اية لةسةر رةخنةى ئةدةبى و هونةرى لةبارةى ئيستاتيكاوة، ئةو ثيَيو

كى اوةيةزار نلةنيَوان فةلسةفة و جوانيدا هةية، ضونكة هةريةكةياجياوازييةك 
ى وةركؤنتيَكستيَكدا كارى خؤيان دةكةن، ئةمة ثيَتايبةتن و هةريةك لة

ر هونة ذووىفةلسةفية. لةبةرامبةر تيَؤرى زانستى كة ميَذووى هؤشيارى و ميَ
بةو  ،ناوةدا بؤئةخالقى ثةروةردةيى رةسةنايةتى  و ياسا و ريَساى خؤى هةية

 مانايةى كة كاميان داهيَنانة و كاميان نةخيَر.

جوانى دة، بةلَكو لةوةداية ضؤن ذيان بةبةختةوةرى كؤمةلَطةيةك لةوةدا نيية ئازا
عيشق بةمانا  ،ى لةطةلَ دةكاتيَكعيشقض بةهرةيةكى ثيَدةدات و ض و  دةبينيَت

وةى غةريزةى ى كة بؤ دامركاندنةةشيَوازوةرطرتنى ئةو جةوهةرييةكةى نةك 
ثاش ماوةيةكى كورت بةرجةستة دةكريَت و  سيَكسة لةريَطةى هاوسةرطريييةوة

طة دواكةتووةكان هةستيان ئةطةرضى نةتةوة و كؤمةلَ، دةمريَتلةو ذيانة 



46 

 

ةوة شةرمبةبةرامبةر بةئيستاتيكاى ذيان ليَلَ و تةمومذاويية، بةو مانايةى كة 
هةسيت خؤيان بةرامبةر بةجوانى  دةربرِينىيان دةترسن لة بةكاريدةهيَنن،

نى ئةو هةستة ريزة طةرةكييةتى، بةآلم بةديارخستشتةكان و ئةو دياردانةى غة
هةموو ضيَذةكان و بةهاكان خؤى ليَآلويية، سنوورى بؤ دانانرىَ ئيرت، بؤية 

هةستةكاندا، بةثيَضةوانةوة نيطةتيظ لة خؤيدا بة ثؤزةتيظ دةميَننةوةلة
جوانى يةوة دةرككردن بةآلم هةموو ئةمانة لةا، بةدةكةويَتةوة لةجةستةد

 ، هةموو ضيَذةكانى ديكةسةرضاوةى طرتووة، ضونكة ضيَذوةرطرتن لةجوانى
لةريَطةى ضيَذوةرطرتنى  ئةمةشة زمانة جةستةييةكةهةر ، ثةراويَزدةخات

ذوةرطرتنةكة جوداية زمانةوة بةرهةمديَت، باشييةكةشى ئةوةية كة جؤرى ضيَ
 (.17)ى تردا".كانلةطةلَ ضيَذة

ى ركيَكبةئة تةماشاى بةهاى ئيساتيكى كردووة و ثةرؤشييةوةبة سانتيانا تةواو
هةية و  يةتىؤمةآلكمؤرِالَى نةبينيووة، ضونكة بةهاى مؤرِالَى ئةركيَكى ثؤزةتيظى 

ا يةتيدمةآلدوورة لةئةركى هونةر و هونةرمةند، ئةو ملمالنيَيةى لةئاستى كؤ
 نى تر،ردةكاديا طةلَ ملمالنيَى نيَوان هونةر و سرووشت وهةية، جياكراوةتةوة لة

ةهاى بند، ئةمة خؤى درووستكردنى فةزايةكى ئازادى خولَقاندووة بؤ هونةرمة
كى ئيستاتيكى ئاماجنيَكى هةستةكى هةية كة تةنها تاك دةتوانىَ كةلَ

 (.18)ليَوةربطريَت. 
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 داية،دةموانى لةبةرقسةدةكةين، داهاتووش ئاماجنيَكى ج دارابردووئيَمة لة
 حةزى ضؤن سرتاتيذيَك بؤ نةوةكان دادةنيَتذيانيش بؤ داهاتوو ئةوةية 

ئةمة  بيَت، ضؤن ذيان دؤستضةندايةتى، ضؤنايةتى جودا بكاتةوة لةخولَقاندنى 
راوى ياريكديةكى ةزايةتى هةية بةرامبةر ثيَناسةكة نارِ يةةشيَوازو ثيَويستى بة

نى ماناى كؤتايى هيَنا ى زجنريكراو كةذيان كة ذيان وةكو هيَلَيَك
طة يى ئةخالقى كؤمةلَائيستاتيكاداوة، ئةمةش بةشيَكى طةورةى ثانتبة

ةت بايبةت دةطريَتةوة كة ضةند ئامادةية ئةم ئةخالقياتة ثراكتيك بكات،
 رةهايةتى، ضونكة هونةر و ئيستاتيكا شايانى سنوورةرزطاربوون لة

 اتيكىراطمث، بةوثيَيةى كة جوانيناسى ينيوهةرييةكانى ئازادى و بةختةوةرجة
ناو ثيَلة وورى كؤمةآليةتى سةركؤنة بكاتة رةسةنةكانى كولتشيَوازنيية كة 

ك لةية يان ثيَضةوانةوة ناكؤكةكان لةيةك كؤنتيَكستدادواخستنى هؤشيارى، بة
اث و ةرى رهون بازنةدا كؤ دةكاتةوة، هةروةك ئةوةى ديزاينى نويَى جلوبةرط يان

، يزاينو د بةناوى هونةر لةيةك سرتاتيذى ميدياييدا كؤدةكاتةوة ،هتد ثؤث و
 ويةكة طةشةبةبىَ ئةوةى بينةرى ميدياكة بزانىَ ئةم دةستطاية خاوةنى ض بان

 .بؤ ئيستاتيكا خاوةنى ض ئايديايةكة

ئةم بابةتة ناسراوة و شاراوة نيية كة هةموو شتةكان لةريَطةى هةست و 
، كة فةلسةفة بانطةشةى بؤ دةكات وشتنهيَنيةكانى سروهؤشةوة دةمانطةيَنيَتة 
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سرووشت، زاييةى كة بةشيَكى دانةبرِاوة لةشارةزايى هةميشة بريتيية لةو شارة
سرووشت خؤشةويستى بؤ جوانى هةية، بؤية بؤ هةموو شتيَك ثيَوةرى ئيسنان بة

كييةتة ثةسةندكردنى عةقلَ لة بينينى جوانى ئةو ديناميديزاين و جوانى داناوة، 
كاريَكى زيندوو لةنيَوان بوونةوةر و ذينطة، ةمليَنىَ كة شارةزايى بريتيية لةدةس

و  يان شارةزايى لةميتالَى ذيَر خاك، يان شارةزايى ثزيشك بؤ كارةكةى
وةرزشوانيَك بؤ ريَكخسنت و جوانكردنى ، ئةندازياريَك بؤ كارة هونةرييةكةى
طةرِانةوةية بؤ شارةزايى ش لةمةمةبةست جةستة و طرةو لةسةر مانةوة، 

كتيَبة بةناوبانطةكةى ، شيلةرى شاعريى ئالَمانى لةئيستاتيكاى ذيانلة
دةلَيَت" ثيَداطريى  (مرؤظبةناونيشانى )نامةيةكى ثةروةردةيى بؤ ئيستاتيكاى 

ثالَثشتى هيَزيَكى ئازادخيواز وةكو بة بةشارستاني بوون،لةثيَويستى دامةزراندنى 
ةى هونةر دةبيَت كة شيَوةيةكة ، ئةمةش بةريَطدةبيَت اتيكاوةزيفةيةك بؤ ئيست

ى كؤنرتِؤلَ كردووة لةهةموو مرؤظنةفيكردنةوةى تةكنؤلؤذيا كة لة
 (.19).كايةكاندا"

 هةموو هةستةكامنانةوةبة ئةوةى كة ئيَمة هةستى ثيَدةكةين هةنديَك ثيَيانواية
ة ة زياترة لةوةى كسنووريَك بؤ ئيستاتيكا دانانيَت، ضونك، وشتولةنيَو سر

 (ماروين منيسكى")راوة بةسةر جوانكاريدا، جوان ثيَناسة كراوة و سةثيَنبة
يَكة ى جوانى يةككردكة ئةزمووننةرى هؤشى دةستكرد لةو باوةرِةداية ونيادب
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بؤ ئةوةى ميَشكى ئيَمة بؤ ماوةيةك لةبةردةم  ،ريَطة سرووشتييةكانلة
آلم ئةوةى دميةنى جوانى ريَنمايى وةرنةطرتنى هزرى خراثةدا داخبريَت، بة

شيكردنةوة و رةخنةطرتن و بةهاداركردنى واز لةهزرميان دةكات كة بؤ ماوةيةك 
ة ريَطةمان ثيَدةدات بهيَنىَ، جوانى يةكيَكة لةو ئةزموونة دةطمةنانةى كشتةكان 

 (.20)كمى عةقلَى خؤمان بلَيَني )نا(".حوبةرامبةر بة

ؤية ة، بةكانيكة سةرةجنام دؤزةرةوةى راستيواتة بةشيَك بني لةو طومانةى 
ةو كة ل، بةشيَيَكى ياخيطةريَتىشيَوازوةكو  (نا)نارِةزايةتى و بةكارهيَنانى 

ى ريَطةني لةضونكة شادومانى بةخشطةرِانةى بةدواى جواني ذياندا دةطةرِيَت، 
 ةكنشتى، سروو دةطةرِيَنيَتةوة بؤ كائينيَكى مرؤظضيَذوةرطرتن لة جوانييةوة، 

، بيَت قايل و بةهةموو شتيَك ؤبؤترِى كردووة بةمرؤظى ميكانيكييةى ئةو برية
 كارةةطر لائينيَكى بريكةرةوة و رةخنةكدةتوانىَ ببيَت بة ئةم هةستة بؤية

 ذضيَ ةمكارار ستجنةوة كة هةنديَك يان بةثيَضةواناتةواو و قيزةون و ناحةزةكان، 
يش هةست ، بةلَكوو لؤذيك عةقلَئةمة نةك هةر ستةمى ئةويديكة دةبينىَ، لة

ى جةستة) لَىَ. دة(اجلسد فلسفة)كتيَبى لة (مشييال مازرانو)، وامان ثيَدةلَىَ
ك ت، نةطريَفكر و دؤخى سايكؤلؤذى تاكةوة سةرضاوة دةجوان و ئازادى تاك، لة

 يان فكر بةتةنها(. ،جوانكارى جةستة
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يةكيَك لة " مينؤلؤذيا،نديَكى هةية بؤ فينؤلةفةلسةفةدا ئيستاتيكا ضةند رةهة
اكدا ودى تيية كة لةنيَو خى فينؤمينؤلؤذشيَوازبةرهةمهيَنانى  رةهةندةكان

 تيَكشييةت و هةقيقةت هةية، ئةمةش بةكورتييةكةى وادةكات هةموو رِاست
ى وانينيَرِبكةويَتة دةرةوةى ضوارضيَوةى ثيَداويستييةكامنان و لةريَطةى ت

ؤ يية بةرطربك دةميَنيَتةوة، هةروةها ئةم سؤجبيَكتييةوة وةكو ثةرضةكرداريَ
 ةقورسؤ بى خشيَوازخؤناسني و دةطات بةلَدةستيَت بةكةسيَكى دياردةطةرا هة

طة ة رةنى دةروونيية كيَكشيَواززان و جوانى بينني لةخودى خؤيدا، ئةمة 
 (.21)بزرببيَت".

 ،ثيَناسةى جوانىضةند رةهةندى جياوازى هةية، بؤية  تيؤرى ثراطماتيكى
رةهةندةكانى يةكيَك لة، يشمرؤظبؤ شتةكان و خودى  ى ثيَوةرييةيةكثيَناسة

دذة بةرذةوةندخوازى، جونكة لةدونياى ئيستاتيكيية كة برِواهيَنانة بة ىهةلَويَست
ينينى ب ئةوةى ثؤزةتيظة، لسةفةدا ثراطماتيزم هةم ثؤزةتيظ و هةم نيطةتيظةفة

لةطةلَ هؤشيارى و تيَرِامان لةثيَناو هاوسؤزية بؤ  ةجوانيية، ئةوةش كة نيطةتيظ
خوددا، فينطشتاين بةويَنةى مراوى و كةرويَشك ناوى دةركرد كة لةيةكيَكياندا 
سةرى مراوييةكةية و لةوى تريان سةرى كةرويَشك، ئةمة تةنها ويَناندنى 
كةرويَشك و مراوى نيية، بةلَكو ثيَدانى رةهةندى جوانيية كة ئالَؤزى 

، ليَرةدا سؤز و سؤزدارى اية و هةموو كةسيَك دةركى ثيَناكاتلةبةكارهيَنانةكةد
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سرووشتدا، لةتايبةمتةندييةكانى كارى هونةرى بؤ تيَرِوانني لةدياردة و شتةكان لة
جياوازى لةنيَوان بةرهةمى هونةرى، ، بةقةد ئةوةى هةست و ئيدراكة لةنيية

هاى هونةرى كردةى هونةرى و بابةتى ئيستاتيكى، هةروةها جياكردنةوةى بة
بينييةكى ريَك بؤ لةبريضوونةوة، يان جوانبةبىَ بةهاى ئيستاتيكى كة ببيَتة هؤكا

كاتى، بابةتيَكى دةروونيية، دةبيَت لةو جياوازيية بكؤلَينةوة كة بةهاى بةشتة 
جوانةكة داوة، بةبىَ ئةمة ناتوانني تيَرِوانينمان هةبيَت بؤ ئةو شتانةى كة 

بؤتة بابةتيَكى خودى بةبىَ ئيدراك، بؤية دةبىَ بةئامانج وةرمانطرتووة و 
 .تيَرِوانني بؤ ئيستاتيكا فينؤمينؤلؤذى بيَت و لةويَوة بةهاى ئيستاتيكى بزانني

ر ةسةب شؤرِشى فينؤمينؤلؤذيية دةدات، ة شةرعييةت بةئيستاتيكائةوةى ك
 ظمرؤة ، ضونك( باسى دةكةنبرتراند راسلهيطلَ يان )ةى كة بريؤكةي ئةو ،خوددا

رووى لة بارةكة، هةم ودوتةيى هةية بؤ ئةزموون كردن لةهةرئامادةيةكى جةس
و  وةاتةبك خؤى ئةزموون جةستةييةوة و هةم لة رووى سايكؤلؤذى و روحييةوة

يةوة ؤلؤذيايكسيان لةرووى  ،ئةطةر كيَشةيةكى تيَدابيَت ،ى خؤى بطؤرِيَتشيَواز
 ةآلتىوةى فرؤيد لةدةسهةروةك ئة زايةكى تايبةتى ناجيَطريى هةبيَت،فة

كو ب وةئةفسانةييدا بةرجةستةى كردووة، منوونةش ئارةزووى مندالَى ئؤدي
 طرميانةيةك بؤ جوانى هزر.
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ن و وذاندورو وئةركى هونةر "هيطلَ لةفةلسةفةى هونةرة جوانةكان دا دةبيَذيَت، 
نى ندرووذار وهةروةت وةديهيَنانى سةر لةبةرى وزة و تواناييةكانى روحى مرؤظ و

 (.22)فراوانى و بةثيت و ثيَزيى خولَقيَنةرةكةى".هةستيَكة لة

ذيية يؤلؤضونكة طريَدراوى فيز فةلسةفة بؤية جةخت لةسةر جةستة دةكاتةوة،
تةيةكى كةرةستةيةكة دةتوانني لةريَطةى كةرةسجةستة   بريو عةقلَةوة،بة

بةقةد  ة،ييديكةوة بةكاريبهيَنني، كيَشةى جةستةش تةنها كيَشةى بايؤلؤذى ن
 .وةئةوةى كيَشةيةكى قولَى سايكؤلؤذى و روحى لةطةلَ خؤيدا باركردو

لةهةموو باشرتين تاقيكردنةوةى جةستةيةكى نةخؤش، ئةوةية كة 
نىَ. نالَيَبرةوة ت هةتاكو بةئازاوست نابيَوخاوةنى فكريَكى تةندرهةلومةرجيَكدا 

 جوان كىا و فكريَهةتا هةلَطرى سايكؤلؤذي ،وةهيض جةستةيةكيش جوان نابيَت
ةكى ذيايى خاوةن فكرى سايكؤلؤكارةكتةرنةبيَت، هةموو ئةو كةسانةى كة بة

ى وازشيَى كارةكتةرانةى كة سةرسامن بة بةو ننيطةتيظ سةرسامن، يةكسان
ى منايشكار، وةكو ئةوة واية سةرسام بني بةجوانى بىَ جةوهةرى فكرى

لة  وورى دستةيةكى ديكةريَك يان هةر جةيان شاجوان يان سةماكة ،جلوبةرط
 .بريكردنةوة
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ان ةنيَولةالى طاستؤن باشالر طةورةترين هيَزى يةكطرتووة ل مرؤظجةستةى 
رى سةوادذةكاندا، ئةو رستانةى كة هؤكارى دذبةيةكيان هةية، ناتوانن ئا

 ركمانةن دخؤمان كة ضؤنةوة بؤ خودى يكارةساتيَك بدؤزنةوة، ئةطةر نةطةرِيَ
 ةنطرىالية" لؤسيان طؤلَدمان خؤى ب واييةك طوتوويةتىرؤذئا بةوة نةكردووة

ركس و كو ما تائةنديَشةى جوانيناسى كالسيكى ئالَمانى دةزانىَ كة كانت و هيطلَ
دا و شتلؤكاش قسةيان لةسةر كردووة، ئةم بريمةندانة بةهاى هونةرى لةدو

وان نيَوى ركرادةبينن، لةاليةكةوة بةهاى جوانيناسانة بةجؤريَك ناكؤكى ضارةسة
يةك يَتيوة ئةم بةهاية بةيةكفرةضةشنى و بةرهةست دةزانن، لةاليةكى ديكة

 (.23).ات"دةزانن كة ئةم فرة ضةشنيية لةثيَكهاتةيةكى طوجناودا تؤكمة دةك

ثيَستى ية ثرِ بةتائيَستا بةدواى مانايةكةوة مرؤظكة ئةوةية كة مكيَشةى ئةم ضة
ةمة ضةشن لةمبارةيةوة دةكريَت و بؤية هةميشة ليَكؤلَينةوةى ه جوانى بيَت،

ئةوةى كة ريَطةى بةم بابةتة داوة و بةضةند ديويَكدا مانا وةردةطريَت، 
كة ةتى وةرطرتووة و مانايةكى فرة رةهةندى ثيَداوة، ئةو فكرةية يشةرعي

 مةزنى سيستم و هةقيقةتى جوانى بةخشيوة،وادةكات سيفةتيَكى لةبارتر بة
بةتايبةتى ئارتى شيَوةكارى و ، ئاشكرا نةكراوى هونةرلة ثرِةسرووشت تيَرو

ى جوان خؤ كة مؤزيك لةوانةش، ى سرووشنتويَنةى فؤتؤطرافى و نهيَنى ديكة
، بةآلم وةكو بيسنت جوانى دةبةخشيَت و بؤ ئيَكسسواراتى ثيشةنيية وةكو 
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طؤرِينى سيماى  نطةطان نيية بةتةنها، بةلَكوجوانكاريش هةرواية كة بؤياغ و رة
ياخود هونةرى وة، كةية كة سيفةتيَكى جوانى وةرطرتووانكراوةكةسة ج

ئةمة بؤ هونةرى ضاالكى ة شارةزاكة دةطةرِيَتةوة، كارةكتةررازاندنةوةية كة بؤ 
ى شانؤيى و وةرزشيش هةرواية، لةوانةش جةستةى شانؤكاريَك و جةستة

 ارى ضىو هتد، ئةمانة بةشيَكن لةو وآلمانةى كة ثرسي ى راهيَنراووةرزشوانيَك
 جوانة و جوانى ماناى ضيية؟.

 بؤ وةيَينةبطةرِباشرت واية بؤ ئةوةى باسةكةمان بةئارطوميَنت بسةمليَنني، 
ةو ئةمةش و، ئسراو يان ديكؤميَنتكراوميَذووى نوعةقلَى فةيلةسوفةكانى بةر لة

و، ندرابرِيَكى جياكراوة و داوتةيةى بةرهةمهيَناوة كة جوانى وةكو منوونةية
ةو ا ئ، واتة تنيَو خودى خؤيدا دةذى و بؤ خؤى دةذىخوديية لة يَكىبوون

ن تى يايان فيطةريَكى سرووش ،جوانى بابةتيَكهةست بة مرؤظ ةجيَطةيةى ك
بةآلم  مجوجؤلَيَك يان كردةيةك دةكات، شتةكة يان بابةتةكة خؤى جوانة،

ة ديك بريكردنةوة دةدات و ماناىاى هةست ثيَكردنةكةوة ريسكيَك بةلةدو
ابةتدا د و بن خو، ئةمة لةالى هايدطةر هاوكيَشةيةكة لةنيَواةبةخشيَت بؤ وةرطرد

يض كة هن، ضوديناميكييةتيَك هةية، ئةويش بوونيَك لةدةرةوةى طشت ماناى نيية
ستى ى هةهةستةوةرييةكانى خؤى ناكات، بةتايبةتخوديَك بةبىَ طشت هةست بة

 .ئيستاتيكى
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نة ئةفساةكان و لةييكية ميتافيزمنوونانةى كة لةثيَوةر ئةو كؤمةلَة
ك ، ريَووةطرت ةوة سةرضاوةيانمةتةكان و منوونة زيندووةكانى حيكيئةفآلتؤني

اتة و، دةوة هونةرييةكاندا بةرجةستةكراونلةو هونةرانة دةضن كة لةكر
 ىوةبةرِيَ ضونكة ذيان ياساى دذةكانييةتى خؤيانن، رِاستيبوون و دذى رِاست

يالَ ماتر يشهةر شتيَكتيكى سرووشتيش هةر دذةكانن، داينةمؤى دياليكدةبات، 
ةفآلتون ئنىَ، اميَجولَةدا نةميَنيَت، خؤشى نئةطةر دذةكةى لة لَيان ئايديا ،بيَت

اية، يقةتدهةق عةقلَ لةطةلَةى بؤ فةلسةفة داناوة و دةلَىَ: خؤى ئةم سيَطوضكةي
ةزيفةي مانة وئة كة ضيَذ لةطةلَ جوانى، هةستى داهيَنراو لةطةلَ خيَر و ضاكةكارى

دياردة ةليَذ بةردةوام دةبيَت كاتيَك ض .(24)".نمرؤظبريكردنةوةى قولَى 
بيَت ن دةدواتر يةكسا يةكةى، لةويَوة دةبيَتة ضاكةكارى،هةستياريية جواني

ات، ى دةكئةمة تةنها لؤذيك و عةقلَ ثارسةنط و باآلنسطةلَ كارى خراث. لة
ة بؤ اتيكيئيست شيعر، ئةطةرنا شيعر زمانيَكىدةبيَتة وانة بؤ  ليَرةدا هةقيقةت

 اآليةبنةى طووتن، يان تةلَقينيَكة بؤ سرووشت و هيضى تر، ضونكة شيعر منوو
ون تةفآلش ئ، سوقرات ثيَضلَنيوةة ويَناى سرووشتى كردووة بةبةرامبةر ئاين ك

ى ارةلةب بؤية، ئةطةر ثيَشةيش بواية ،بؤ هةموو دياردةيةك ثيَوةرى دادةنا
 كيمىةح تةؤبدةرِوانيَت، هةروةك ئةوةى  اتيكاوة بةشيَوةيةكى ئاماجندارئيست
 .بةهاى ضاكةكارييةوة طريَيان دةداتبةو  مرؤظ
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 ىسةرةك بوو بةبوونةوةرى و دا دابرِانسرووشتطةلَ خؤى لة مرؤظ ئةوكاتةى
ويش ئةركيَكى قورسى خستة سةرشانى، ئةسةنتةرى عةقلَى هةموو شتيَك، 

فةى فةلسة و مانايةكى ديكة شيَوازهونةر و ت بوو بةويَناكردنى سرووش
 شتاوت هيَةركةدليَبةرهةمهات، بؤية لةمامةلَةكردنى رؤذانة و قؤناغةكاندا بؤى 

ووشت سر اضم، ةوةؤتتدوور نةكةو ئيستاتيكاى سرووشتىلةبةرامبةر ئةوةشدا لة
واو  تةكرتية و ئاساييةوة ة كاتيَك وةرزةكان بةطةرم و ساردسةملاندووئةمةى نة

كةش ةية لةهضونكة لةجوطرافيايةكةوة بؤ جوطرافيايةكى ديكة جياوازى  دةكةن،
وة دذى نيانةةكاندة و هيَوردرِئاذةلَ كة بة و هةوا و طؤرِينى كةشةكان، هةروةها

 و استىرِ و، خةيالَ ياساى دذةكان و ناطؤرِيَتكة سرووشت بريتيية لة يةكرتن
كةى ق وةكو ثيَوةريَك ثيَناسةخالهةروةك ضؤن بةهاى ئة، و شةرِ خيَر

 ت بةوشوهةموو ئةمانة سرجياكردنةوةى ضاكة و خراثةدا دةردةكةويَت، لة
 جوانى دةخةملَيَنىَ.و جؤريَك لة يشةوة دةجولَيَنيَتمرؤظ

ارى ردا كولتوولةزؤرترين كؤمةلَطة و ك كةوة كةضةمكيَطريَدراوة بةئةم بابةتة 
كة  مرؤظ رد وةكو كردةيةكى جوانىشرت باسى رةوشتمان كثيَثيَدةكرىَ، 

دا نيَكةشويَلبةثيَضةوانةشةوة ئةخالق  ية بؤ كؤمةلَطة،ثيَوةريَكى ئيستاتيكي
انىَ دةتو كة ةماهيةتيَكى نيطةتيظى وةرطرتووة بؤ ئازادى و خاوةنداريَتى جةست

 .ىاى خؤبةهةللةناو خيَزانيش دوور خباتةوة  دةرةوةى خيَزان وئةو ثيَوةرة لة
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 ةشيَوازشا دةكات كة بريتيية لةو اخالق وةكو كردةى جوانى تةمئة ماركس
، بؤية هةميشة ةوة سةرضاوةى طرتووةئاينو  ى دواكةوتوويىنةريتى لةدرؤيينة

يتيك و ئاكار، رةتكراوةتةوة و جوداكردنةوةى ئةخالق لةرِووى فكرييةوة بؤ ئ
الق تةى كة ئةخبةتايبةتى ئةوكا مةترسى بؤ سةر كؤمةلَطا ناسراوة.بة

" طةر داوامان ليَبكةن ئةخالقى ماركس لَويَست و ئريادةوة.هةطريَدةدريَت بة
، ضونكة جوانيناسى ئةخالقى ئيستاتيكى نييَنباشرتة ناوى ب ،وةسف بكةين

هيض جؤرة ةية لةكردارى مرؤيى كة ثيَويستى بةشيَوازبةثيَى نةريت ئةو 
بنضينةكان و هؤكارة و  ثاساويَكى بةرذةوةندخوازانة نيية، بةلَكو ئاماجنةكان

ر دةكات، ئةم ئةخالقة بريتيية بنةرِةتيية تايبةتةكانى خؤى فةراهةم و دةستةبة
ئاماجنة نا بةرامبةر بة بةكارهيَنانى بةهرة و تواناى خؤقاميكردنلة

مةسةلةى ذن و ضيَذ و ئةخالق كة طريَدراوى يةكرت كراون و  (.25)".ييةكانمرؤظ
سايى بيَت، بةرلةوةى مةسةلةيةكى بابةتى و يا يية،مرؤظبؤخؤشى مةسةلةيةكى 

 كراوة ثةيوةستو  كردووةبؤية بةشيَكى زؤرى لةفةزاى ئةخالقى كؤمةلَطة داطري
ئيستاتيكاى ماركسي يش هةمان سرتاتيذى فكرى  ،بةويستى ذنانةوة

و روخساردا نيية، بةلَكو لةناخةوةية و  شيَوازلةثشتةوةية كة جوانييةكة تةنها لة
، ذنان لةريَطةى خولياكانيانةوة طةرةكيانة ضاوى ئاسايي نابينريَتناخيش بة

ئارةزووةكانيان بةرامبةر بة ثياوان ئازاد بكةن، ئينجا بة تةواوى كؤنرتِؤلَى ئةم 
ةآلم رةطةزةوة واتة ثياو ضريؤكى ذيان و ضيَذةكانى ذيان بةردةوام دةكةن، ب
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وة، بةلَكو ثيَكهاتة بةشةكةى ديكةى كة ثيا ئةمة دلَسؤزى نيية بةرامبةر
سايكؤلؤذييةكةى و جةستةييةكةى وةها هةلَكةوتووة، بؤية ثارِؤدؤكسيَكى 
فراوانى خولَقاندووة لةطةلَ هةلَسوكةوتى كاتى و بةردةوامى رؤذانةى، بةتايبةتى 
كاتيَك عاشق بة ثياويَك دةبن و ثياويَكيش بةهةمان شيَوة، ئةوان واتة ذن 

درووستكردنى خانةوادة، نةك ضيَذ لةذيان و  بريؤكةيةكى ديكةيان هةية بؤ
دامركاندنةوةى سيَكس، خؤ ئةطةر ذنةكة كةسيَكى راديكالَ و فيَمينيستيش بيَت 

ة كة دةضيَتةوة قالَبى خؤى، بؤية طالَتةكردنة بةذيان ئةطةر ذن كارةكتةرهةمان 
كةن و و ثياو يان باشرت بلَيَني كورِ و كذ بيانهةوىَ ضارةسةرى كيَشةى غةريزى ب

هاوسةرطريى بكةن، ضونكة لةدةرفةتيَكى كةمدا ئةو سيحرة بةتالَ دةبيَتةوة كة 
طةيانديية هاوسةرطريى، بةوثيَيةى كة هاوسةرطريى دةركةوتووة عيشقى درؤيينة 

ية و بؤ بةلَكو دامةزراوةيةكى كؤمةآليةتيضارةسةرى كيَشةى سيَكس نيية، 
ونكة عيشق جؤريَكة لةئينكارى هيضى تر. ض ة ومرؤظبةرهةمهيَنانةوةى خودى 

ةلَطةدا، شتيَكى ديكة، ضونكة لةناوةرِاستى ذاوةذاوى ذيانى كؤمشتيَك بةرامبةر بة
ى ذيانة، بؤية لةدةرةجنامدا شيَوازذيانى باو كة زالَرتين عيشق ناطؤرِدريَتةوة بة

تيذةكةى هةر سيَكسيَكى ناضارى خيَزانيية كة تاسةر احةمتييةتى باسةش سرت
دواى لة قاليةنطريى ئةوةيان كردووة كة عيش، بؤية فةيلةسوفةكانيش ناميَنىَ
كةوتنى ماسكةكانةوة هاتووة، نةك طريى ديَت، ضونكة سةركةوتنةكة لةهاوسةر
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دن بؤ ثيَوةرى نةريتى ئارةزوويةكى شاعريانةى درؤييانةى كة بةهؤى ملكةضكر
 ية.كؤمةآليةتي

يذى ذيانى خؤى و هةموو سرتاتةويستى ناكات بةمرؤظى عاقلَ عيشق و خؤش
كاتةكانى بؤ خةرج بكات، يان هةموو ئوميَديَك لةسةر ئةو ثنتة بينا بكات، بةلَكو 
ريَطةيةكى ديكة هةلَدةبذيَريَت كة ئازارةكانى كةمرت بكاتةوة نةك زيادى بكات، 
ئةويش دامركاندنةوةى غةريزةى سيَكسيية كة مايةى ئازار ضةشنت نيية تاكو 

ونكة عيشق ئازاريَكى بيَكؤتاية، مرؤظى عاقلَ ئةم ئةزموونة عيشقى بؤ بكةى، ض
خؤ ئةطةر شةيدايى ثياوان بؤ ناكاتة بةشيَك لةذيانى خؤى بؤ خةرج بكات، 

جةستةى ذن وةكو خالَى الواز دةركةوت، مةبةست ئةوكاتةية وةختيَك ذنيَك بؤ 
و، مةبةست كى نيمضة رووتى دروورووذاندنى ثياو و ريكالم بؤ ذنيَتى خؤى بةرطيَ

دةرثةرِينى سينط و مةمكى ذن و مست و ران و هتد، دةبىَ ثياوى عاقلَ ئةوة لة
نةيةكى هةميشةيى نيية بؤ ثيَداويستى وبزانى كة ئةمة كردةيةكى كاتيية و منو

ثياوانة، بةومانايةى ئةم سيحرة لةم ضريؤكةدا تاسةر بةردةوام نابيَت و ئةو 
وةطالنى هةر رةطةزيَكيان بةوى ترةوة، ثالَةوانةكةى بيَت، ضونكة دواى تيَ

سةربةخؤيى ذيان دةكةويَتة بةردةم هةرِشة و مةترسييةوة، بةلَكو كابوسيَكى 
لَ دةكات كة بةشيَكى عيشق تؤقينةرى بةردةوامة و زةروورةتةكانيش زيندةبةضا

يى ة، ئةم بابةتة ئةطةرضى سيَنرتالَثرؤسةكةى هةلَوةشاندؤتةو بووة و
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، هةروةك ضؤن ي تيَدايةيم دةركةوتووة زيادةرِؤسؤسيؤلؤذيية، بةآل
ى ثيَوةرى ئةخالقطةراكان ئةوانةى كة اليةنطريى ذيانى بةردةوامن بةثيَ

مرؤيى تر وةتبازةكان دةكةن و شاعريةكان بةشةهكؤمةآليةتى، نةفرةت لة
ديكة هةية دةزانن، ضونكة سؤزدارترن بؤ ذيان، لةبةرامبةر ئةوةشدا ئايديايةكى 

خؤشباوةرِى و خةونى كاتى دةزانىَ و طالَتةى ثيَدةكات، يَرِوانينة بةكة ئةم ت
ضونكة لةدةرةوةى مانا تةواوةكةى عيشق، فيَلَيَك هةية بؤ بةردةوامبونى 

، سؤزدارى لةثيَناو بةرذةوةندييةكى ديكةى ناديا ركة ذيان ئةخالقطةرايية
ةنى طوتارى زالَى ئةمةش لةالى رةطةزى ميَينة زياترة نةك لةالى ثياوان كة خاو

ذن مةبةستى ئةوة نيية كة ثياو وةكو  ةةوة، ضونكئاينكؤمةلَطةن لةريَطةى 
غةريزة طةرةكييةتى و دةبيَتة هؤكارى بةرزبوونةوةى فشار لةسةريان، بةلَكو 
مةبةستى بةكارهيَنانى ئامرازيَكى كاريطةرة بؤ بةكارهيَنانى هيَزى جةستة و 

، ئةطةر ذنانيَك هةبن دذى ئةم ئايدياية بن وى ثيالةويَشةوة كؤنرتِؤلَكردنى عةقلَ
كة طواية فيَميَنيسنت، ئةوا هةر خودى ذنان دةبن بةدوذمنيان، خؤ ئةطةر 
ثياوانيش ضارةنووسى خؤيان رادةستى ئةو خورافياتة كرد، ئةوا دوا بزماريان لة 

 .تابوتى ذيانى خؤيان داوة
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 و ئؤرطانةكان  ضيَذ

 

 وانىجدووة بؤ لةنيَوان هونةرى جوانى و خودى طريكةكان هةلَةيان نةكر
ةو ئوان ةنيَك لةهيض بنةمايةكيان نةدؤزيةوة ثةيوةنديي سثةيسيَك هةية، ضونكة

ى ئةوة ؤيةب ،يةدرووستبكةن كة ئؤرطانيَكى راستةوخؤى  ئيستاتيك دوو بؤضوونة
 تىويَسهةلَ انى لةسةرة ئةوةية كة خودى جوانى نيية، بةلَكواوبينى فركة تيَ

 .جوانة و هةلَضوونى جوانيية

 ناسىؤمةلَلةسةر دةستى فةيلةسوفانى جوانيناسى و دةرونناسى و ك جوانيناسى
ةضاو، ب ةكانى شتبينينيوابوو كة تيَرِوانني جياوازة لةدميوكريتس ثيَبةرهةمهات، 

ة بؤ هةي ضونكة بينينى ضاو هةمان ماناى تيَرِوانني نابةخشى، دوو تةعبري
ة يَذيان ضئةوةيديكة ميان مةعريفةى كردووة بةثيَوةر،اتيكا، يةكةئيست

ى وجناقةوارةى طوشتةكان ثشت بةت )بضووكى، لةكاتيَكدا ئةرستؤ دةلَيَبة
كت ونيَئةمة جيَطةى سةرجنة كة بةيةك تةماشا ضةند بؤضو خؤيان دةبةسنت(

ةموو هوةى هةبيَت بةرامبةر بةشتيَك كة ضةند ديويَكى هةية، ئةمة بةدةر لة
 .(3D)واتة  خاوةنى سىَ ديوة شتيَك



62 

 

تة ةكةويَاك دهةية بؤ تاك، ضونكة بةخيَرايى ت ضيَذ تايبةمتةندييةكى خةيالَى
ةم وة، ئطرتوطومانةوة و ثرسيار دةكاتةوة لةهةمان ئةو شتةى كة ضيَذى ليَوةر

ة ناغةيبوونى بؤية ثيَش ئةزمة ئةزموونكراوة هةميشةيية ميَذووى هةية، شيَواز
شتى سروو وبةت بؤية لةنيَوان كانت و باومطارتن، ريَسايةكى تاي بؤ برِياردان،

ذى ى ضيَثرنسيثى يةكالكةرةوةان لةملمالنيَدا بوونة بةهةية كة هةردووكي
 شتةكان، تةنها سرووشت نةبيَت كة ثرنسيثيَكة لةدةرةوةى هونةر.

ئةم بابةتة لةتيَكستى ئةدةبيشدا رةنطيداوةتةوة كة خويَندنةوةى دةق ضيَذ 
يديؤلؤذيا لةطةلَ ادبيَذىَ خؤشى دةق طوىَ ناداتة ئ (رؤالن بارت)ةرطرتنة، و

ئةوةشدا ئةم ضاو نةترسيية لةبةر ئازادخيوازى نيية، بطرة رازيبوونى دةقة كة 
خويَندنةوةكةى  لةهةردوو باردا دابةشكراو و جياوازن بةسةر خويَنةرى يةكةم و 

كاوة كة ئةخالقيية و كؤمةلَطة ، بؤية ئةو شتةى سةر ريَذة شدووةمخويَنةرى 
دةمةوىَ ئةوة بلَيَم كة هونةر بةشيَكى  ى دةوىَ.مرؤظر بةرهةميَكى لةهة

ةخنةية لةذيان، ضونكة السايكردنةوةى سرووشتة، بةديويَكى ديكةدا هونةر ر
هةموو ملمالنيَ جياوازةكانييةوة، بريتيني ئةوة ذيانة بةهةموو قورسييةكانى و بة

ة سةثيَنراوةى كة ستةمى لة ثشتةوةية، بةهاى هونةريش يترِاسلة رةخنة لةو 
لةويَدا دةردةكةويَت وةختيَك دةبينني كة جهانبينييةك لةطةلَ ئةويدي كة بةلَطةى 
ثيَكهيَنةرى ثةيوةستى شتةكانة، ثةيداكردنى شتة جوانةكانيش لةنيَو فةزاى 
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ا رةخنةية لة نويَية و لةهةمان كاتيشد تيَكضرِذاوى ذياندا، طرميانةى شتيَكى
 .ثيَشووى خؤى

نةيةكى تايبةت بؤ ئةوةى وكردنى منوهونةريَك خؤى سازداوة بؤ رادةست "هةر
منوونة  اليةنطريىبةستة نيية بة ديكة كة دواى ئةو ديَت، بؤية هيض وا

 (ميشيل فؤكؤ)بري نيية لة ثيَويستى ناوةوةى داهيَنةر، عدةرةكييةكان، ئةمة تة
ز( كة يكفيالسديطؤ ْا ( لةبارةى تابلؤيةكى )شيلة كتيَبى )كلمات و اال

هونةرمةنديَكى ئيسثانيية و مؤديَليَكى نويَى هونةرى داهيَناوة، يةكيَك لة 
 هانى،يكاريطةرى هونةرى درووست كرد لةسةر كارى ج 1656تابلؤكانى سالَى 

لةتبلؤكةدا ديارة كة ثاشا و ذنةكةى خؤيان ئامادةكردووة تاكو هونةرمةندة 
رةكة ويَنةيان بكيَشىَ، كةضى لةثشتةوة ويَنةى ثاشا و ذنةكةى شيَوةكا

هةلَواسراوة و لةدةرطاى ثشتةوةش ثياويَك دةيةوىَ خزمةتطوزارى ثيَشكةش 
بكات، تابلؤكة سيحريَكى ئيستاتيكى تيَداية و هةموو بينةريَك نايبينىَ، لةطةلَ 

رةى تابلؤوة، تابلؤكة وةكو خؤى هةلَنةواسراوة، ئةم نواندنة لةبا ئةوةشدا
، بؤية بينةر جيَطةورِيَطةيةكى وةلةريَطةى تيَرِوانينى كةسايةتيية ويَناكراوةكانة

لى كار وةردةطريَت، ئةم دابرِانة هونةريية لةنيَوان نواندن و بابةت وةكو مؤديَ
 ،ئازادى ماناية بؤة ئاماذةية مؤديَل، زةمينةى تيَرِامان بؤ تابلؤكة ساز دةكات ك

ستيَك هةية و زان ،دنى سةرضاوة لة ثشت هةموو جوانيةكبةبىَ دياريكر
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زانستيَك هةية، هةروةك ضؤن  جوانييةكةوةثشت هةر بةثيَضةوانةشةوة لة
بةذيان ئيستاتيكاى  بةخشيوة يانزؤر لةو زانستانةى كة ئيستاتيكا بةشيَكى
 .زانسيت

انة يان جو ياة ئاكيةكيَك لة ماناكانى جوانى، بؤضوون نيية لة بارةى ماتريالَيَك 
استة ، رجوانة نا، يان كةرةستةكانى نيَو سرووشت بةثيَى تيؤرى ضةندايةتى

كا ستاتيم ئيزانست ثشت بة ضةندايةتى دةبةستيَت وةكو داتاى مامتاتيكى، بةآل
 ضونكة ثشت بةو يةكانة دةبةستيَت كة خودى تاقيكردنةوةى بينني و

ى يَوةرثضيَذ بووة بة السايكردنةوةى سرووشتى بةمةرج وةرطرتووة، تةنها 
 انستىزيكا ئيستاتيكى بؤ شتةكان، هةر وةكو )رميؤن بايري( دةلَىَ " ئيستات

تيكا يستائضؤنايةتيية، ئةطةر لة زانستدا )علم( ضةندايةتى بيَت، ئةوا بؤ 
ة ةميشهضؤنايةتيية و تايثيَكى خوديَتيشى ثيَوة دةردةكةويَت كة جوانى 

 دارؤظمتى ةة لة خةسلَشيَواز مهةستكردن بة ،ر خوددا دةبيَترةنطدانةوةى بةسة
ت كة انسزوةكو  ،دةردةكةويَت، ضونكة هونةر و جوانى سةملاندنى طةرةك نيية
و  نريَتةمليَة بسثيَويستة لةنيَو هؤلَى تاقيكردنةوةدا ماتريالَةكة و هاوكيَشةك

 (.26)دةرةجناميَك بدات بةدةستةوة".

نيدا، وةكو بابةتيَك و ثيَكهاتةيةكة لة دؤزينةوة و ئاشكراكردن لة هونةرى جوا
 ليَرةدا و لةم كؤنتيَكستةدا جوانىةيي و زةينى واتة فكرى داية، عةقلَى ويَن
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جةوهةر و ناوةرِؤكى شتةكان و ، بريتيية لةشيَوةيةك لةهةيةةى مانايةكى ديك
ى جةستةييدا كؤببيَتةوة كة هةنديَكجار شيَوازدياردةكان، نةك تةنها لة 

ى ميَذوويي، يان ثارضةيةكى ئاسةوارى كؤن بةهةموو تيَكشكاويية ثةيكةريَك
ئاستى بازارِدا ماناى هةية، رييةكةى جوانرت دةكات كة ئةمة لةكةيةوة بةها هونة

ضونكة لةرووى ماتريالَييةوة ليَرةدا زةمةن حوكم دةكات بؤ رةسةنايةتى يان 
نةوةى ماتريالَةكة، ضؤنايةتى كارة هونةرييةكة، نةك دةستكارى كردن و نويَكرد

هةروةك ئةوةى لة بازارِى ئةنتيك هةية و بةماتريالَى جوان ناسراوة و 
طةشتيارةكان ويَنةى لةطةلَ دةطرن، ئيَمة دةبيَت لةنيَوان كردة سرووشتييةكان 
و ثارضة كالسيكييةكان جياوازى بكةين، شاخيَك كة ويَنةى ثياويَكى ثريى كورِى 

ذنيَكى هونةرمةند يان شاعرييَك، داريَك لة ضةشنى زةمانةى وةرطرتووة لة ضاوة 
داريَكى ديكةوة يان شاخيَكةوة، بةرديَك كة سةماكةر خؤى ئاآلندووة بة

لةشيَوةى ماسى يان ئاذةلَيَك ديَتة بةرضاو، تةدارةكى جوانكارى ذنان لة كل و 
انة كلدان و جوانكاريي جل و بةرط و هتد لة كةلةثوريَكى دياريكراودا، هةموو ئةم

مةرجى ضؤنايةتني بؤ ئيستاتيكاى شتةكان، بةآلم لةرووى زانستييةوة ئيستاتيكا 
ضةندايةتيية كة جياوازة لةو ثارضةيةى كة لةريَطةى كنة و ثشكنينى زانستييةوة 
دةدؤزريَتةوة و لة ثيَشانطا يان مؤزةيةك منايشى دةكةين، لة روويةكى ديكةوة 

نةرةى كة فانكوخ يان مايكلَ ئةجنيلؤ يان ة، بؤ منوونة ئةو هوشيَوازئيستاتيكا 
داظينشى يان ريَنوار و هتد ئةفراندوويانة، هةر ئةو هونةرةية كة بةهاى هونةرى 
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ة شيَوازهةية لةرووى ئيستاتيكييةوة، بةثيَضةوانةوة السايى كردنةوةى ئةو 
ارضة مانايةكى نيية تاكو سيفةتى ئيستاتيكى وةربطريَت، هةر وةك ئةو ث

، كةضى ةتى هونةرة رةسةنةكة دةفرؤشريَتقيمةى كة لةبازارِ بةهونةرييان
و رةسةنةكة نيية، بؤية ليَرةدا قيمةتةكة جوانييةكةية  السايكردنةوةية ثارضةكة

 .نةك ماتريالَةكة

ؤنة انى ضجوسةرةكييةكة ئةوةية  هةموو ئةو بؤضوونانةوة، ثرسيارةلةسةرووى 
 ةةميَذلن كة ثرسيارطةليَكئةمانة ، ضى دةطوتريَت جوانو ض مانايةكى هةية و بة

و جوانيةكانى سرووشت و خؤشى وةكلة وةيةبةدواى ضيَذوةرطرتنة مرؤظ
 يةكاناوايرؤذئدياردةكانى سرووشت، ةرامبةر بةكائينيَكى جوان منايش بكات ب

ى ك كاروآلمةكةش وةك ميتؤديَآلميان ثيَداوةتةوة و ةلةرووى فكرييةوة و
فرة  جوانى ضةمكى كة رييةوةلةرووى تيؤ طشتى هةيةيَكى نريَكةوت ثيَدةكريَت،

يَت يةك باراوةزبةو ثيَيةش بيَت ئيستاتيكا ضةمكيَكى فكريية بةرلةوةى  ماناية،
و  هونةرلة ولقةكانى فةلسةفة  كة لةلقيَئةم ضةمكة ، شتة جوانةكانتةنها بؤ 

ةسوفى ئةطةرضى زؤر بريمةند و فةيلدةكؤلَيَتةوة، سيحرى جوانى سرووشت 
 وونةر ن و هو ئةخالقى جوادونيا لةمبارةيةوة لةهةموو بوارةكانى جوانيناسى 

 وة يانووسيونهتد  و جوانى سيَكس و شؤرِش و جوانى شويَن و جوانى تيَكست
 ووة.ةةتى خؤيان بةيان كردتيَزى تايب
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يظيد د)ة، ردوواستةوخؤ و نارِاستةوخؤ باسى جوانيان كهةموو فةيلةسوفةكان بةرِ
ةمة ة ئضاكةكارى كية "هةستكردن بةجوانى، واتة هةستكردن بةيواثيَ (هيوم

ةلَ ى لةطاتانةدا هةية، بةتايبةتى ئةو كمرؤظئينتيباعيَكى ئاسانة كة لةزةينى 
ى مزرة و وقيَكة زةهةلَبذاردةكانى ديكةدا هاودذ دةكةويَتةوة، هةروةها ثيَيواية ك
 ةون لةسةر جيَطضارةسةريَكيشة بؤ ئازار و خؤشةويستى، بؤية هةستةكا

وةها ، هةرةيةنةوكى نيَوانطريانة كار ناكةن، بةلَكو بةتةنيشت ئةزموويةرِيَطة
طرى رةدةزانىَ و ب مرؤظرةفتارة جوانةكانى جوانى ويذدان بةيةكيَك لة

 (.27)"ليَدةكات

هةموو شتيَك  كةواتة ليَرةدا هةستدةكةين كة هيض شتيَك بةبىَ مةبةست نيية و
هةروةك ضؤن فكرى مةبةستطةرايى لةثشتةوةية، يَكى مةبةستيَك و ئاماجن

كدا، دواى ضةندين سةدة يسشيَتى وةكو دياردة لةضةرخى كال بيَدةنطبوونى
بةئاراستةى جياواز بةدةنط هات و بوو بةدياردةيةكى ئاشكرا و كةوتة بةردةم 

لةكاتيَكدا ئيَمة هةميشة لةبةردةم دوو ضةمكى ليَكدذى  خويَندنةوةى هةمة جؤر،
يش عةقلَطةرايى كردة درووومشى  ةكو شيَتى و بليمةتني، بؤية كانتو

( 1804_1724، ئةمانوئيَل كانت فةيلةسوفى ئالَمانى )سةردةمةكةى خؤى
عةقَى لسةفيية و طرينطرتينيان رةخنة لةخاوةنى كؤمةلَيَك ضةمك و كتيَبى فة

 ثةتى ية، بةدوو جؤر ئاراستة تةماشاى مةعريفةى دةكرد، ئةويش فكر و
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هةستةكان بوو، ئيَمة لةبةردةم هةستدا كة قةبولَى دةكةين، دةكةوينة نيَو 
يَكى نيطةتيظةوة، ضونكة ماتريال وةكو شتيَكى خاو ديَتةبةردةستمان، شيَواز

 ئةمما هةستةكان لةويَنةيةكى دةرةوةى خؤمان وآلممان دةداتةوة.

ضونكة ثرؤسةكة  يَكى ثؤزةتيظيدا دةذين،شيَوازبةآلم لةرووى فكريةوة ئيَمة لة
لةويَشةوة  ،ةوة شتةكان دةطوازينةوة بؤ هةستى ماترياىلراستةوخؤية و لةعةقلَ

بابةتيَك كةوا هةست بكةين  جوانى يةكيَكة لةو مةبةستانةية"مةعريفة قوآليى بؤ 
يان وةرزيَريَك بريى  ،ةكناسيَكوهةستيَكى دياريكراوةوةية، بؤ منوونة ئةطةر رولة

نرخة يان بريى لة ،ةوة لةكاتى بةرهةمهيَنانيَكى كواليَتيداكرد لةسوودى ميوةيةك
ضونكة ثيَشرت بةها جوانييةكةى ناكاتةوة، رطانييةكةى كردةوة، ئةوسا بري لةباز

كاآلى بازارِى نةبوو، بةلَكو بةرهةمى ئيستاتيكى بوو كة لةريَطةى كواليتييةوة 
ى يةكخاوةن سةليقةكةواتة لةسةر هونةرمةندة بؤ ئةوةى ببيَتة بةهاى هةبوو، 

كة  ىثيَويستة شتى جوانى خؤش بوىَ و طوىَ بداتة ئةو مةبةستانة ،جوانى
بوونيدا اطرييَت كة مةبةست لةئةوة هةلَن ،ةستيَكى جوانيدا نةبىَلةه

ةرسورِمانى كةسيَك بةرامبةر تةالريَك يان هةر كردةيةكى سيان  (.28)".هةية
، بةقةد ئةوةى بؤ جوانى دميةنةكةية ئةندازيارى و هونةرى، بؤ ميكانيكةكة نيية

و سؤمةرييةكان برييان لةوة ميسرييةكان ، اكيَشةو سةرجنرِ و دةبينريَتاكة بةض
هةست و ضيَذ و ثيَشكةش بكةن، يان تةعبري لة رِاستىكردةوة جاريَكى تر بيناى 
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 وة، هونةرمةندةكانيش بةهةمان ريَطة ئةو كارانةيانخؤشى بينةر زيندوو بكةنة
بكةن  رِاستىهانى ي، ميسرييةكان ويَنةى ئةندازةيى هةلَطةرِاوة بؤ جكرد كثراكتي

بةشيَوة، يؤنانييةكان بةثيَضةوانةوة بةرهةمى بونيادى ليَكجيابوونةوةى كارى 
لةكارى  يؤنانييةكان ليَرةوة ميَذووى ئيستاتيكا لةالى هونةر و سرووشتيان كرد،

جوانى ناوةرِؤكى جوانيية كة لةكةوابوو مةبةست دةستييةوة دةستيان ثيَكرد، 
تيَبكةوىَ، وةكو ئةوةى فةلسةفى ، مةطةر طرميانةى لؤذيك ثشتةوةىبريتيية لة

طرميانة بؤ دياردةيةكى فرة رةهةند بةكارديَت و زياتر لة بريكردنةوةيةك و 
خويَندنةوةيةكى بؤ بكريَت، ضونكة مةبةست ليَرةدا تةنها روالَةتى جوانى نيية، 

وةكو بينةريَك  ،دةجولَيَنىَ مرؤظندنى ئةو ضاالكييةية كة فكرى بةلَكو ورووذا
بكات، لةكاتيَكدا ئيَمة ثيَشرت ئةو  ىئاسةوارى بةرهةميَكى ديكة هاوسةنطلة

، هيض ستطةرا بةراورد ناكريَتبةةى مةدسةرجنةمان داوة كة هونةر لةطةلَ ديار
، ئةطةر هونةرى تلةطةلَ بةهاى جوانى سرووشت باآلنس ناكريَ نرخيَكى هونةريش

يان ئةو  ةندانةى السايى سرووشت دةكةنةوة،وةكو ئةو هونةرم باآلش بيَت
، بةآلم ئةمةيان تيَطةيشتنيَكى ديكةى داهيَنان دةكةنبريمةند و نووسةرانةى كة 

دوور  ؤدةى عيشقيَكى هونةريئةخالق و طريكة ياخيية لة ئيستاتيكيية
 .يةغةريزةلة
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انى ويستةكوةكو فةلسةفة و ض وةكو كةرةستة ثيَض ئيستاتيكا ضيَذوةرطرتن لة
هةر  بؤ رشة لةبةردةم ثرسيارداية و ثيَوةهةمي ،لة دياردة جوانةكان ذيان

انى مهيَنبةرهة بؤ يؤنانيةكانةوةهةولَى لةدواى  ،دادةنيَت كردةيةك يان طوتةيةك
 بوو كةسانيَى كبةلَكو خةيالَ ،كة هيَشتا هونةر ثيشةى هونةرمةند نةبوو فةلسةفة

 ةدواىلم بةآل ،وةكو ثوتيَكى جوان بؤ ويَناكردنى خوداوةندةكانى سةر زةمني
ةتى بةر ةتايبد، بكى فرة رةهةنثيَوةريَة فةلسةفيية، ئيستاتيكا بوو بةئةم بونياد

رِشى ة شؤكريَنسانس و دواى ريَنيسانسيش، هونةر و ئةدةب كاريَكيان كرد لة
 كردبيَت.انى و سياسى نةيئاين

 يةكانة فانيتواناى بوونةوةرلة نطناوباثيَيواية خاوةنداريَتى و ر ثنهاوةشؤ
ةر ا لةسةمةندكراوة و لةهةر ثنتيَكى تسنووردار مرؤظبةختةوةرى  ةبةدةرة، بؤي

يةك ةحزةل مرؤظنوكى مششيَر دانراوة، واتة هةميشة بةختةوةرى و خؤشى 
رضة ثالة رتنيَط، طوايةك كؤتايى ثيَديَتراذيديبةردةوام دةبيَت و دواتر بة ت

 رؤظمة و ايةنيةكى كورت خزيندوو دةبيَتةوة، ضركةمؤزيكيَك كة يادةوةرى تيَدا 
ية فكري ةاد، ئةم بونيدةطوازيَتةوة بؤ هاوسؤزييةك كة خؤى ثيَويستى ثيَيةتى

خالق و ئة ادةةفةى ئريسفةلكردنةوةى نيضة دانا بةرامبةر بةكاريطةرى لةسةر بري
 .ت و خوداو مةسةلةى ويذدان و دةسةآل



71 

 

 وةكو ينبكةضةمكى ئيستاتيكا تةماشاى  يةوةى ؤلؤذيوانطةى ئاركلةرِئةطةر 
و  ةرايىوشتطوجيَطةى لةنيَو ئةدةب و شيَوةكارى و سركة ، دةبينني ئؤرطان

ى مكيَكضة وةكو ،وةةرط و هتد كردؤتشؤرِش و ئةخالقيات و تةالرسازى و جلوبة
مدخل )بى كتيَلة( 1831_1770)لَ هيط ،وةنيَوةندطري و هةمةكار كارى ثيَكرا

ك بؤ ؤكاريَه ووةك يشهونةر يةت دةكات،يرِاستباسى طؤرِينى  (لعلم اجلمااىل 
ى ييةتسترِاة بةوثيَيةى ك ييةت بة ئارطوميَنيَت دةهيَنيَتةوة،رِاستطؤرِينى 

ة قينهانى راستةيهمى لةجياتى جهانى وةيتةنها دةتوانيَت ج ،راستةقينة
ؤ ا بيكيستاتئضةمكى باسى ئةوة دةكات بةكارهيَنانى ترةوة  بنيَت، لةاليةكىناو

آل و ى بايةكةميان مةعريفة ،ى لةثشتةوةيةدوو جؤر مةعريفة جوانى و هونةر
شةى ةر كيَلةس سةدة كؤنةكاندا ليَكؤلَينةوةسةربارى ئةوةى لة ،ئةويرت دونيايى
ى وازشيَةر ئةط ىلةشويَنيَكى ديكةدا "هيطلَ دةلَىَ بةرهةمى هونةرجوانى كراوة، 

ى ئةوة ةبةرطوجناوى خؤى نةبىَ، ئةوة بوونى نيية، بةرهةميَكى هونةرى هةر ل
استةقينة و ريَني بلَ ى هةبيَت، نابىَ ثيَى (كى باش )تةنانةت زؤر نايابيشناوةرِؤكيَ

يةى ونةريهةمة رةسةن، ئةمة بؤ هونةرمةند ثاساودانيَكى خراثة، تةنها ئةو بةره
، ئةوة بةرهةمى هونةري ةكةى هاوتاو طوجناوةوةرِؤك و شيَوكة نا

 (.29.)راستةقينةية"
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سةدةى هةذدة يةكةمني ( لة1762 _1714)طارتن  مباوئةلكسندةر جوتليب )
وةكو جوانى تةنها بةكارهيَنا كة ثيَشرت يؤنانييةكان  ةس بوو ئةم ضةمكةىك

ةكة بؤ بةآلم بةكارهيَنان، و منوونةشيان ئةفآلتونة ةكاريان هيَناوةضاكة ب
بةهةر خويَندنةوةى ضؤنايةتى مةعريفةى شتةكان بوو لةريَطةى هةستةكانةوة، 

هونةرى  ،دميوكريتيس ى كؤنلةناوةخندا وةكو ثيَناسةكةى  هةردووكيان حالَ
جوانى  ثيَيوابوو جوانى تةماشا كردووة، بةآلم ئةو قيقةت و طةرِانةوة بؤوةكو هة

كة ئةمة كارِلَ ماركسيش دووثاتى  وةريَطةى هةستةكانةدةرككردن لةبريتيية لة
واتة  (aesthesi)ة يبنةضةدا وشةيةكى يؤناني، بةآلم ئةم وشةية لةكردؤتةوة

و هةستى رازيبوون و دلَنيايى ئارةزووى مرؤظ دةجولَيَنيَت جوانى هةست، واتة 
 يَكى ميَينةيةتى هةية، بةآلم شكؤسيفةتبيَت دةبةخشيَت، جوانى بةم ماناية ثيَ

ية، جوانى شتيَكى ئاسان و ت و سام كة سيفةتيَكى نيَرانةهةيبةة بةهةستكردن
شتيَكى ئالَؤز و  يىليَدراو و هةستثيَكراوة، بةآلم شكؤ دةستو روون 

سايكؤلؤذى و دميةنيَكى  دؤخىبة ثةيوةندىمذاوويية، هةروةها جوانى تةمو
ة نراوة كةكةى باومطارتن لةسةر ئةوة بونيادتيؤر(. 30)".كراو هةيةديار

نيَوان سيستمى بةشةكان و ئاماجنةكانى جوانى كردووة كة بةشى زؤرى  ثيَوانةى
ا وةك سووربوون و ئيستاتيكجوانييةكانى سرووشت."بة هاندانة بةرامبةر
تى ئةبسرتاكبةسةر عةقلَى جيهان  ،نزمى بانطةشةى ذينثيَداطريى ئاست

ى شيَوازمرِؤ ؤذةيةش كة ئةباومطارتن دةستيثيَكرد و دةقاودةق هةر ئةم ثرِ
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 رؤذطارىطةى سةرمايةداريدا طؤرِيوة كة لةكؤمةلَرةخنةيى ريشةيى و راديكالَى لة
طةشةسةندنى دواترى كؤمةلَطةى  ئةجنامىلة ئةمرِؤدا، يؤرطن هابرماس ثيَيواية

 (.31)".ثيَويستكة بةكارهيَنانى عةقلَة زياتر لة سةرمايةداريدا هاتؤتة ئاراوة

ةكان و بؤ دابةشكردنى شتة بضووك و طةور ىفةلسةف ئيستاتيكا وةكو ضةمكيَكى
كة  ضاوى ئاسايى و بةبىَ هؤشيارى نابينريَندؤزينةوةى ئةو نهيَنييانةية كة بة

لةيةك كات كانى جوانى هةموو مانابةو ثيَيةى كة  ،كارى ثيَدةكريَت سرووشتدالة
جيَطةى  خؤيدا كؤنتيَكستىوانة لةلةهةر يةك  شتندا ثيَكةوةنني،يو لةيةك تيَطة

 وةكارى لةسةر كرا ئةفآلتون لةنيَو عةقلَدا دةستى سةرلة ئةم بريؤكةية تةوة،بؤ
واتة لةرووى  ،بؤ ئيستاتيكا بوو ىتافيزيكيمتيَطةيشتنةكة تيَرِوانينى  كة بةشيَكى

روحييةوة تةماشاى شتة جوانةكانى سرووشت كراوة و لةاليةكى تريشةوة 
بةدواى فكرى جواني و لةنيَو بووندا بؤ  ئةفآلتون ،خودةوة هةبووةبة ثةيوةندى

ى بةستبوو كة ئايدياليستو ثشتى بة جوانى  واندنى هةستةكان دةطةرِابز
و وةكو رةطةزيَكى  ةمرؤظواتة ضاكةكارى كة وةزيفةى  (فةزيلةت)، ئيدراكة

ة يشبةشيَكئةخالقى كة رةنطدانةوةى بةسةر زةوى و سرووشتةوة دةبيَت و 
طرينطى بةم ضةمكةدا و لةدواى ئةو هات و  ئةرستؤ، كردةوةى ئيستاتيكىلة

 ا كةية هيَنو بريؤكةكؤتايى بةئةو  ،برد دافةلسةفةى بةئاراستةيةكى ديكة
بؤ هونةرة  تةوةئةبسرتاكجوانى ئةم بريكردنةوةيةى طواستةوة لة تة،ئةبسرتاك



74 

 

جؤريَكة  كة شيعريش داوةفن الشعر( ئاماذةى بةالكتيَبى )لة و جوانةكان
هةم هةلَويَستى هةبوو لةبارةى شاعري و ثيَشرت ئةفآلتون  لةكاتيَكدا ،جوانىلة

تيؤرى ئةرستؤ لةبةرامبةردا  ،كردبوو كؤمارةكةى خؤيدا شاربةدةرلةهةم شيعرى 
تدا هةية و يةكسان نابن سرووشوةكو جؤريَك جوانى كة لةئةدةب ئةوةبوو كة 

، هةروةك ى دةكةينكةدا بةفراوانرت باسبةشيَكى ديكة ئةم بابةتة لة بةيةك
كة راطرتووة هونةرى لةبةرامبةر ئيدراكى هةستةكى  ىئةوةى لؤذيكى خةيالَ

ريَطةى ئةزموونةوة هاتووة، هةر ئةم دةستاودةست كردنة بوو كة جوانى لة
 .اوى نرا ئيستاتيكانئةدةب و طوتار كة طواستةوة بؤ زانست و 

و  ميَذووبووة لة ناوةرِؤكةكةى رةخنةرةخنة جطة لةوةى مةبةستى لة كانت
ئةوةية فةلسةفة دةبىَ ضؤن حوكم بكات، ئةمة وويةكى ديكةدا ، بةرِعةقالنيةت
يى ثيَناو دؤخةكةدا كتيَبى رةخنةكة مادام حدسيَك نيية، بؤية لة يةئةو دؤخة

بةمانايةك  ية (بةهرةى حوكمدارى رةخنةى). واتة (نقد ملكة احلكم) بةناونيشانى
جياوازى لةنيَوان هةردوو ريَطةى  بةمانايةكى تررةخنة جوانيية،  ماناكانلة

 ئيستاتيكاوة هةية وةكوكة ثةيوةندييان بة دةكات ى حوكمشيَوازمنايش و 
لةضةند هةلَقةيةكدا و بةضةند ، لةاليةكى تريشةوة ىكردةيةكى هيومانيست

ضارةسةرى كيَشةى جوانى كردووة كة  ،لةريَطةى رةخنةوةشيَوةيةك 
زانستى سةربةخؤييةكى تةواوى داوة بة و يدا بووةمرؤظلةضوارضيَوةى عةقلَى 
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، طةورةترين جوانيناسة كالسيكيية ئالَمانةكان ناسراوةجوانى كة يةكيَك لة
(، رةخنةي ميتؤدى بةكارهيَناوة كتيَبى )رةخنة لةعةقلَى ثراكتيكىى لةبةتايبةت

شتيَكى ئةو عةقلَةى كة هةموو و دواتريش رةخنة لة عةقلَى ثراكتيكى دةطريَت، 
يلةسوفيَكى مؤديَرن كة برِواى ئةو وةكو فةكرد بةئايديالَى سياسى، 

ةى باسى حوكمى ئةوةند بووة، لةو كتيَبة بةناوبانطةدائةزموونطةرى خود هةبة
كة كردووة، يان لةسةر كارى هونةرى  خودى سرووشتيدادةركراوى جوانى لة

ة هونةر و بؤ منوون، ووةئةوةندة باسى السايى هونةرى نةكرد ،طريَدراوى ئةخالقة
وانيناسني و كيَشةى ميَذووى ئةدةب و فةلسةفة، باسى جئةفسانة كة بةشيَكن لة

وشةى  بةماناىرووى حوكمى عةقلَةوة لة ، بؤية ئيستاتيكانمرؤظويستى 
ئةوةندة ليَرةوةية كة كانت ، kalon جوانى ديَت كة ئينطليزييةكةىئةخالقى 

و كتيَبةدا ، هةروةها لةة بةشيَكة لةفةلسةفةباسى هةقيقةتى رةهاى نةكردووة ك
ئةم تيَرِوانينةى لة  .بةختةوةرى و ضاكة و هةقيقةتجوانى دابرِاندووة لة

دةركةوتنى جوانييةوة بؤ هاتووة كة دةبىَ بةبىَ بةرذةوةندى و قازانج بيَت، 
ئةمة بةشيَكة لةو سةربةخؤييةى كة لةنيَوان طشتى و تايبةتدا هةبووة بةرامبةر 

، لةبةرامبةر ئةم ضةمكةدا برِوايةكى جياوازى تةنهاى هةية كة دةيكات ستاتيكائي
يان دةكات لةيةكرت، بةشيَكيان بةبابةت و بةشةكةى بةدوو بةشةوة و جياوازي

عةقآلنى، ضونكة ثيَى شكؤ و هةيبةتةوة وةكو ئايديايةكى هونةرى نةك ديكة بة
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بةديارخستنة و بةزمان ثيَناسة اتيكا وةكو بابةتيَكى هونةرى، خؤ تسوابوو كة ئي
 .ناكريَت

يَر ة لةذك مرؤظلةبارةى ثةروةردةى ئيستاتيكييةوة بؤ  لةنامةكانيدار ةشيل"
ى نيادةى بونةوبؤ طةرِا سيويةتى، هةولَيَكى زؤر طرينطى داوةوكاريطةرى كانت نو

 نكيااتيكة وةزيفةى ئيست ىةانشارستانى لةريَطةى ئةو هيَزة ئازادكراو
طةى ةريَلكاريطةرى فةلسةفةى شيلةر بؤ ئيستاتيكا و بةتايبةتى  وةرطرتوة،

ةو بةر ئةرامبدةورو وةزيفةى ئيستاتيكا و هونةرى رةخنةيى لةسةر نارِةزايةتى 
بؤ  ةيةكبووة بة موذد و جيَكةوتة بووة، دؤخة ديفاكتؤيةى كة سةثيَنراوة

 (.32) ."مرؤظدوارؤذى 

ةى لةريَط ، ئةويشبةشدا كردووة حوكمى بةسةر دووبةهؤى عةقلَةوة ( )كانت
ليَكؤلَينةوةى طشتى و ، لةويَشةوة باس لةثيَناسةكردنييةوة دابةشيكردوون

حوكمى تيَرِامانى كردووة، هةر ئةو حوكمةشة بؤ جوانى هةيةتى كة طريَدراوى 
وةكو كايةى  يَكى خؤ ئةزموونكةر، بابةتيشكارةكتةرخود وةكو  خود و بابةتة،

بةخوودةوة  ثةيوةندىضونكة هيض بابةتيَك نيية  خودةوة،ةجياواز لةثةيوةند ب
نةبيَت، مةطةر خوديَك هةلَطرى ئةو ئةخالق و خةيالَ و ضيَذة نةبيَت كة بابةت 

ارةسةى ذيان خولَقاندوويةتى، بةومانايةى خوديَك لةدةرةوةى ليَثرسراويَتى موم
 ،انى ذاثؤنهيمييةك، وةكو بؤهيمى بذى، يان خوديَكى بؤو ثرسيار بكات بكات
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رةوتة ئةدةبى سةريهةلَداوة و شيَوةيةكن لة رؤذئاوايان ئةو رةوتة نويَيةى كة لة
وار ئاستى مرؤيى دادةبةزيَت ضونكة مرؤظ بؤ خ، ريَنسانسهونةرييةكانى بةر لة و

طةرايى و جيهانى هاتنى دوالةة شيَواز ئةمبريق و باق دايدةثؤشيَت، و بة
 بةرهةمهيَناوة و يَطةى تةكنؤلؤذياوةلةر مرؤيينى بةهاكانى تيَكشكاند

كانى يةمرؤظ بةهاطةرِانةوةى هيض ئةلتةرناتيظيَكيشى نيية بؤ  دةركةوتووة، بؤية
ة كة ييكى ديكةى سةرهةلَدانى ياخيطةريَتهيمييةتة شيَوازيَ، ئةم شيَوة بؤذيان

 سةرمايةدارىسيستمى كة دونياى  ىئاساييةدذ بةو فةزا نا ،بةر لةهةر شتيَك
 .ستى كردوونوخودى مرؤظيشةوة دروبازرطانيكردنى هةموو شتةكان بةبؤ بةنوىَ 

ثنتيَك هةية بؤ طواستنةوةى  جوانى بةسةر سرووشت و بابةتدا،بارةى حوكمى لة
 ليَرةدا يش،مرؤظ ئاستىانستة كؤمةآليةتييةكاندا و لةلةبةرامبةر ز بنضينةيي

و ضاالك كردنى ضيَذى خود ئةزموونكردنى طشتى لة دووركةوتنةوةى هةوةس
، هةناوى فةلسةفةدا ماوةتةوةيية لةئةخالق مةسةلةيةكى ،حوكمى ئيستاتيكى

و بةماناى  نةك ضيَذ كة لةشويَنيَكدا جياوازى لةنيَوان جوانى و طةورةيى بكات
هانةكةى ديكة يلةطةلَ ج كردنطفتوطؤ " بةلؤذيكةوة، هيَزى ديناميكى و طريَدانى

هةوةسى حوكميَكى بة بةهاية كة لة، خالقةوةلةبارةى ئة هانى ئةوانى تريو ج
راستة  ئةم حوكمة  نيية بسةمليَنريَت كة ئايانيخودةوة دةردةضيَت، ئةمة مومك

ونة ضؤن دةتوانني سنوورى ئةوى تر ببةزيَنني كة ئةخالقياتيَكى ويان درؤ، بؤ من
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ئازاردانيَكى بةكةسةكة حةزى يان  بيَت، كردنهةرِةشة ئةطةر يان ،تيَكضووة
، لةكاتيَكدا دةمانةوةىَ دةرطاى طفتوطؤ بكةينةوة بؤ بةرامبةرةكةى هةبيَت ةيرس

دةتوانن خؤيان هةر ئةوكاتة نة ئةمانة ةوانى تر، بؤيةلةطةلَ تايبةمتةندى ئ
بارى كاتيَكدا لةخؤيان بكةن، لةى لةدةتوانن بةرطرمةحروم بكةن و نة

 (.33).ئةخالقييةوة شعورى هونةرمةنديش بريندار دةكةن"

كى ةشيَنت، ب( ى كارةخنةى بةهرةى حوكمثيَيواية كتيَبى ) تدهانا ئاريَن
بؤ  نةمابرةخنةى حوكمى جوانى، ضونكة بةرهةمدارترين كتيَبةكة بريتيية لة

ى رينطبونيادنانى تيؤرى حوكمى سياسى، ديدى بينةرى حوكمدةرة، ضونكة ط
ةر لةس زةوقةبةجيهانى دياردةكان دةدات و خالَى دةستثيَكى خؤى بةهيَزى 

ت و ؤنكريَكو هيَزةكانى سوبيَكتة ئيستاتيكييةكان، وةكو هيَزيَك لةبةرهةمة 
ةى ريَط. هةروةها ثيَيواية حوكمى جوانيناسى تةنها لةةبةرجةستةبووةكان

كى هةلَطريَةشةكى تاقيكارييانةوة دةتوامن لةئةزموونكردنى شتيَكى ب
 ةلَ طولَيَكم لةطنةوةتى رووبةرِووبوويؤنيظيَرسالَى جوانى تيَبطةم، بةمشيَوةية لةكا

يةكى وونةم منيان دميةنيَكى ناوازة، يان تابلؤيةكى تايبةتيدا، دةتوامن بلَيَ
 نةى تاقيكارييةكانة.وجوانيية، ئةمة خاوةنى رةوايى منو

خويَندنةوةيةكى ئةمة ، وةةوة دياريكرازةمةنى شويَن ىويَنةئيدراكى هةستةكى لة
وازى اجي ،بؤ خود يةى ى ئيستاتيكضيَذ ة طريَدراوىاوة كئةحكام ى هةلَواسر
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كارى لة ، جياوازى نيَوان جةوهةرى حوكمتسنلةنيَوان بةرهةمى هونةرى و زا
هونةريدا نيية، بةلَكو لةسةر حوكميَكة دةركراوى ئيستاتيكيية كة لةخودةوة بؤ 

 سيفةتيَكى خوديية يشى حوكمووشت و لةسةر كارى هونةريية، دةستكةوتسر
، حوكم لةالى كانت طريَدراوى نيَوان خود و بابةتة و ضيَذيش مبةر بة بابةتبةرا

م ئةبةسةر بابةتةوة، كانت   و بيسنت و هةستةوةرةكانى ديكةيةلةبينني
 ةلةحزةى يةكةم حوكمى ضيَذ "دةكات، يةكلةحزةضةند جةوهةرة دابةشى سةر 

ئاماذةش  ت، يةكةمكة ئةمة جياوازية ئةطةر شتيَك جوان بيَ ابةثيَى كةيف و سةف
لةحزةي  بؤ ويَناكة لةريَطةى خةيالَى خود و شعور بة ضيَذ و ئازارةوة هةية.

تاكةوة هةية، تاك حيكمةتيَكى بة ثةيوةندىكة  يةيدووةم حوكميَكى ترى جوان
 حوكمى تاكة بةسةر ئةوانى ترةوة، تايبةتى هةية و بةثيَضةوانةوة جوانيش كة

وانة، ثيَيواية كة طشت لةطةلَ ئةودا ريَكةوتوون، وةختيَك تاك بةشتيَك دةلَيَت ج
جوانى بؤ تاك نيية، بةلَكو بؤ طشتة  ثيَضةوانةوةةكاتيَكدا ئةمة راست نيية، بةل

حوكمى جوانى بة بةبىَ بةكارهيَنانى تيَرِوانينى عةقلَى كة ماناى ثشت بةسنت
 يشسيَيةمنضينةى جيَطري و ثيَوةرى رةها، لةحزةى لةسةر ضةمكةكانى ب

 (.34)ويَناكردنى عةقلَييةوة هةية".ثةيوةندى بة

سايكؤلؤذيية كة مةسةلةى ضيَذة كة بةالى كةسى تاكةوة  ئةو سىَ ضركةساتة
بةتايبةتى ئةو كةيف و سةفايةى كة وةكو منوونةيةكى نائاسايى نيَو كؤمةلَطة، 
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 كؤمةلَطةى زالَ بةسةر تاكدا دةيسةثيَنىَ و دةيضةثيَنيَت و كةسيَكى ناتةواوى
، لةحزةى دووةم مةسةلةى و دةيكاتة كةسيَكى ئةخالقى ليَبةرهةمديَت

تاكطةرايية بةسةر ئةو شتانةى كة تاك بةاليةوة جوانة و بةالى كؤمةلَطةوة 
ة عةقلَة كة ئةم بابةتة سيَيةمناشريين يان بىَ بةها، ئةوةى لةحزةى 

ستيَت، بةلَكو ة عةقلَ لةرؤذهةآلت تةنها ثشت بةجوانى نابةطرينطييةكى لةويَداي
هةروةك ضؤن دةبةستيَت،  ئابوورىمةسةلةى ثشت بةتواناى ئةوانى ديكة و بة

رؤذئاواش لةثةنا عةقلَ و لؤذيك، جوانى وةكو ثيَوةرة بنضينييةكان وةرطرياوة، لة
نى زام دةركةوتووة جوانى ضونكةتةنها بؤ كةظةرى كةرةستة ثيَويستييةكانيش، 

عةقلَيش ةكانى ذيان و طريَدانى بةعةقلَةوة، كةيةكؤمةآليةتى بؤ ضيَذوةرطرتن لة
دياردةيةكى شازة و مومكني نيية لةريَطةى هونةرة بةئةخالقةوة، ئةمة 

لَ ى عةقوكموانى حكةسيَكى هونةرمةند يان عةقلَمةنديَك لةثيَناو ج ،جوانةكانةوة
و  ية مةحالَيَكى فةرهةنطيية بةر لةوةى كؤمةآليةتىبةكاربهيَنيَت، بؤية ئةم ضركة

، بةآلم ، ضونكة ثيَوةر كؤمةآليةتييةكة ئابوريية نةك ئيستاتيكىبيَت ئابوورى
 .هةرطيز ئةخالقى نيية

 ، هونةرةر و زانست بيَتوازى لةنيَوان هوناجي ييانةياسابنةما بةثيَى ئةو 
 و كارى هونةرى بريتيني بليمةتيية و زانستيش بةرهةمى تيَطةيشتنة، هونةر

سنووردار نيية، بةآلم لةدةرةوةى لؤذيك ويستيَكى  ةشئةم ئازاديي و ئازادىلة
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، زانستطةرايى حوكمى لةسةر دةكاتكة بواريَكى سنووردارى هةية  تزانس
يان ذمارة  ،مياييةكان دةبةستيَتيهاوكيَشةى ثيَكهاتة كضونكة ثشت بة

خاوةنى تيؤرى ( 1952_1866) كرؤضىَنديتؤ ب. مامتاتيكيةكان و لؤذيك و هتد
 ىى زيندةوةرى مردووى هيطلَةلسةفةكةيدا بابةتاية. لةفمنوونةى رةه

ترى  وةرطرتووة، هةروةها لة فيكؤوة تةواوى جوانيناسى رارةوى فةلسةفةيةكى
لةوانةش داكةوتنى  بؤ ئيستاتيكا، ةمةزريَنىَداد خستؤتة روو، كرؤضىَ ضوار لق

جيهانى طيانى. تةواوى جوانيناسى. بةرجةستةبوونى طيانى جوانى.تيؤرى 
 ؤرذوازى و هيَنانةوىسةر هونةرى ب جوانيناسى كرؤضة زؤر كاريطةرى خستة

يى بىَ، ةرةهوانينيَكى بىَ بتيَرِهؤشةكى دذى ئةو بؤضوونة بوو هونةر وةكو 
هةولَى شاردنةوةى بنضينةى كؤمةآليةتيى و  هةروةها رارِةوى ئاكارةكى ئةوةية،

 دةدا. دابونةريتى ئاكاريانةسرووشتى ضينايةتى و 

ثةكخستنى نيَوان هونةر و ة كالسيكييةكاندا رادةثةرِيَت لةطشت تيؤربة ىَؤضكر
ضيَذ يان بةرذةوةندى خوازى دا، ئيرت دةلَيَن رةنطة ئةو شيَوةية بيَت كة تابلؤكة 

دلَماندا هةندىَ بريةوةرى مان ويَنا دةكات، دواتر رةنطة لةبة خؤشةويست بؤ
رووى هونةرييةوة خؤيدا لةطة تابلؤكة لةةوةدا رةنجوان بورووذيَت، وةىلَ لةطةلَ ئ

ناشريين بيَت، نةك ئةوةى لةاليةكى ديكةوة ريَطرى بكات لةوةى تابلؤكة لةرِووى 
هونةرييةوة جوان بيَت، لةطةلَ ئةوةدا لةهةمان كاتدا ويَنةى دميةنيَك بيَت لةسةر 
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ة ناخ قورس و طران بيَت، ضونكة كرؤضىَ نكولَى لةوة ناكات كة طرينطيثيَدان
كردةييةكامنان، بةو هةموو خؤشى و ئازارانةوة هاو رةوتني، هةندىَ جاريش 
لةطةلَ طرينطيثيَدانةكة ئيستاتيكييةكامناندا ئاويَتة دةبن، وةىلَ لةطةلَ وتةيةدا 

وةرطرتن بريتيية لةجةوهةرى طرينطى ثيَدان بيَت كة ضيَذجووت نا
 (.35).ئيستاتيكا"بة

انستى ز)ةم كتيَبى يةك ،سيوةوئةم بابةتة نودوو كتيَبى طرينطى لةسةر كرؤضة 
سالَى  (اكؤ زانستى ئيستاتيك) دووةم( كتيَبى 1902سالَى ) (طشتى ماناكان

وحى ركى ضاالباسى لة دا،تويَذينةوة ئيستاتيكيةكة وهةردونووسيوة، لة 1911
هةردوكيان  ويَنةى زانست و ويَنةى كار، لةويَنةى روحى كردووة كة بريتني و

نى زاني زرةوةعريفة مرؤييةى كة خةيالَ و زانني لةريَطةى هبؤ ئةو مةئاماذةن 
 تاكايةتى بةرهةمديَنن.

بؤ  ضييةتى هونةرتى ئيستاتيكا ثرسياريَكى هةية لةكتيَبى كؤ زانسلةكرؤضىَ 
ئيرت ليَرةوة  fantomeبينني ديارة هونةر بريتيية لةدةلَيَت "، ضيَذ و هةوةس

نةى الية ربطريَت، ضاو دةخاتة سةر ئةوهونةر وةضيَذ لةئةوا هةر كةس 
يَشيَت، بؤ ئةوةى لةو دةالقةيةوة تةماشا بكات كة هونةرمةند ثةجنةى بؤ رادةك

خؤيدا ئةوةى كة ئةو ويَنةية دووبارة لةهونةرمةند بؤى ئامادة كردووة، بةهةولَى 
 (.36)درووست بكاتةوة".
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ى رهونة نكةاتةوة، ضوبةو ماناية بيَت كرؤضىَ تةماشا و بينني ليَك جودا دةك
ر ى بةفةرةسهوةكو ى فيزيكى يان رووداويَكى سرووشتى شيَوازة لةيبريتي ىرِاست

 تني ورووشى نائاسايى سشيَوازكة  و شيَت بوونى ئؤقيانووس و روبار و دةريا
ةوةش ل هةروةها تيَكضوونى كةشو هةواووةكو تسؤنامى،  ،زؤر مةترسيدارن

، ةذبةخشفةزاية دةخولَقيَنىَ كة ضيئةو  ئةمة خراثرت تيَكضوونى كارةبا،
 وانا لةم مرؤظيان هونةريَك كة  ،سيحرى ئةدةببةتايبةتى ثرسياركردن لة

ضونكة وة، "رتومان وةرط، ئيَمة بؤية كرؤضيَبةرهةمهيَنانى ئةو هونةرة تيَناطات
ى ونةرمةزنرتين شيكةرةوةى ئيستاتيكاية وةكو زانست و ثيَيواية كارى ه

ة كة ى مةعريفييشيَوازميَكى تايبةتة، ئةمة يةكةمني ةياثرؤمانسي يان 
 طةشة دةبىداروينييةكان كةلَكيان ليَوةرطرتووة، ضونكة تيؤرى ئةزموونى ئة

 طر ونةخبة مةسريةى ذيان طةشة دةكات و رة مرؤظدةكات، بةو ثيَيةى كة 
 (.37)تيؤريستينى ئةدةبيش ثةيدا دةبن".

هةر  ةئةو مانايةى وةرطرتووة ك ،هةية رطرتنضيَذوةبؤ  كى هةميشة بينراويةرِاست
ئةطةر ، ةوةرطرتنئاراستةى خؤشى واتة ضيَذةستة بةيان بزواندنيَكى ج ،شتيَك

شى راستة كة بةآلم ثيَضةوانةكةيَذةكة لةرِيَطةى نووسني و خويَندنةوةش بيَت، ض
ويستيَكةوة كة سايكؤلؤذيا يان جةستة ئةزموون كردن بةرةنطة هةنديَكجار خؤ

وو بةثيَضةوانةوةى هةمضيَذيَك دةبةخشيَت، لةبةرضاوبطرين ئةويش رةكيةتى، طة
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لةريَطةى  مرؤظهةنديَكجار  رةنطة كراو نيية،ئةمانةوة كة نيطةتيظة و قبولَ
 بطريَت.وةرطرتنةوة ضيَذ وةرضيَذ
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 ى رةخنةيىهونةر رةخنة و

 

 ،ةنةياناسكؤمةلَكى ثةيوةنديية ،لةطةلَ هونةردا و رةخنةطر ثةيوةندى رةخنة
و بةسةر هةمو ى هونةرمةند هةيةتىدةستطرتنةئةو لةهةموو روويةكةوة 

د كار ةرمةنى هونن، ئةوكاتةلةذيانى رؤذانةدا ئامادةئةو كيَشانةية كة  كاندا،شتة
 كة، ضونانايةمة هةم دةنطيية و هةم ك بؤ ثيَوةريَك بكات رِةضاودةكات، دةبىَ 

 والَ لةطةلَ خةي رِاستىة بؤ جياكردنةوةى ويَنة و ويَناكردن هةولَيَك
 جياوازييةكانى بينني.

ذيَر مة لةئيَ ئيسَتانامؤبوون كة تاوةرطرتن لةجوانى بةشيَك بيَت لةرةنطة ضيَذ
قى ةخالئتةوة لة كاريطةرى فةلسةفةى ئةخالقى جوانيداين و دوور كةوتووينة

 ىشيَوازبوون ض وةكو ئةوةى فرؤيد باسى دةكات وةكو ى كة نامؤمرؤظ
كة ةولَيَه ،نذيارى كةم تا زؤر رةخنةيةكة لةهةر بةرهةميَكى هونة" .سايكؤلؤذى

 وختةترثنةك  لؤذيك تر و رؤشنرت ئةطةرضى، ىوشيَرزطاركردنى ذيان لة ثبؤ 
ى بة ن طوط( واتةنوهةر جارىَ )وجيهان كردنيةتى، بةبىَ ئةم هةستة كة 

ى وونةرى بهون ايةك بؤ ئةفراندنى)بةرنامةيةك كة ثيادة نةكرا( رةنطة هيض توان
 (.38)نةبىَ".
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ئةطةر  ،بيَت ئةطةرى كراوة بةكار بهيَنيَترةنطة هونةريش لةم سؤنطةيةوة 
واتة ئةطةر فيلميَك كارةكة نيطةتيظ دةربضيَت، ةوة نةبىَ، ييرِاستبة ثةيوةندى

يا يانة مامةلَةى لةتةك جوطرافيرِاستلةبارةى جينؤسايد و ئةنفالةوة بةرهةمهات 
و ميَذووى بابةتةكةوة نةكرد، ئةوا لةدةرةوةى ماناية، يان بةو مانايةى كة مافى 

ى ضاالك و بةشداربوونة لةو كارةكتةرانةى فةرامؤش كردووة كة كارةكتةرئةو 
كة  رِاستىةر رةخنةية لةهوناليةنيَكى طرينطى حالَيَكدا لةبابةتة هةستيارة، 

ى وةكو كةرةستةى رِاستى جيهانرةتكردنةوةى هةموو ئةو بةرهةمانةية كة 
 و بةشةكةى ت، ئةمة بةشيَكى ليَكدانةوةى ماترياىلزيندوو بةكارى دةهيَنيَ

كايةى لة ض وةكو ئةوةى ماركس باسى دةكاتديكةى ليَكدانةوةى سايكؤلؤذيية. 
بةهرةمةند نةبوونى بةهؤى  وةكو تاكيَكى ضاالك كريَكار ئابورييدا، وةختيَك

نامؤية بةو ذيانةى كة ضينى سةرمايةدار طوزةرانى تيَدا  بةرهةمى كارى خؤى،بة
دةكات و رةطورِيشةى ملمالنيَكةش ليَرةوة دةست ثيَدةكات، لةهةردوو بارةكةدا 

ةوةية، يان مرؤظخود كة نامؤ دةبيَت، يان بةهؤى سةرمايةطوزارى و بةكاآلكردنى 
ت كة ويستى ئةوةتا ملمالنيَى سايؤكؤلؤذياى كؤمةلَطةى بةسةردا دةسةثيَنريَ

لةو ثةيوةندييةدا دةبينريَت كة خود  مرؤظ، ليَرةدا جوانى نامؤبوونى خؤى نيية
ناضار بة ئةمرى  ،لةسايةى حوكمى زؤرينة و حوكمى سيستمدانيان تاكى ضاالك 

وو دياردة و ، بةآلم ئةمة ماناى ئةوة نيية كة ماركس هةمدةبيَت رِاستى
ميللى و ئةدةبى و كيَشةى ستةمى  يَتئابورييةوة طريَداببابةتةكانى ديكةى بة
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ئةدةب و  ، بةثيَضةوانةوة لةبارةى مةسةلةى هونةر ووىَ خستبيَتثشتط رِاستىنا
فةلسةفةدا ى ئةو بةشى زؤرى كيَشةكان كة لةجوانيناسييةوة كة لةالثةيوةند بة

دا ماترياليزمى ئابورييماركس جوانى لةةتيية نةك خودي،"بووةتة طريَ، باب
ية ، ضونكة ئةم طريَبنضينةية بؤ جوانى لةرِووى ناوةرِؤكةوة كةكؤكردؤتةوة 

 (.39)بوونيَكى بابةتيية نةك خودى".

ةرةو ثنتيَكى جيَطري بابةتى بةردةوامداية و بئةمة ماناى ئةوةية كة ضاالكى لة
كاتيَكدا هةموو ئةو بابةتانةى كة ئارِاستةى بري و هؤش و تيَرِوانينمان دةرِوات، لة
ضونكة رووداوةكان  ئةوة ماناكانى دةرةوةى جوانيية بؤ رووداوةكان،دةطؤرِيَت، 

طؤرِينى رووداودا بةكردةنى بووندا، تاكو ئامانج لةلة ننيشتيَكى دةطمةن 
بيسةمليَنىَ ثيَكهاتة ماتريالييةكان لةيةك رةطةزةوة هاتوون كة بةرهةمهاتووى 

ةى طؤرِانى ماتريالة، دةرةوثيَمواية كة جوانى هةنديَكجار لةحالَيَكدا من ونة، لةبو
كة ثارضةيةكى ديكةية  مرؤظى ة لةطةلَ خودمرؤظسيَكسى  ثةيوةندىمةبةستم لة

خؤى، يان لةطةلَ رةطةزةكانى تر، ئةو ثةيوةندييانةى كة شيَوةزارى ذانى لة
يَكى شيَواز بةوثيَيةى كة فرؤيد سيَكسى وةكوجةستةى لةطةلَ خؤى هةلَطرتووة، 

ئةمةش ريَذةيية،  وةتةوة، راستييةكةشى هةرواية كةبؤ جةستة دؤزي ماسؤشى
اذىَ بؤ ئةوةى ضيَذ ةدا نشيَوازلةو  ،يان ثياو نضونكة هةموو رةطةزيَك ذ
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، بةلَكو بةشيَكى زؤرى كردةى خؤشى و جوانييةكانى ذيانوةربطريَت لة
 .يةتييةؤمةآلتةواوكردن و ثيَويستيةكانى ذيانى ك

وةندييان يثة ييةكانى شيَوةكاري كةبابةتة هونةر رةخنة و خويَندنةوةى
وويى بؤ ثةيكةر و ويَنةى ميَذويَوة دةردةكةويَت كة لة خوديَكى ضاالكةوة هةية،بة

سايكؤلؤذيا و زانستى ميَذوويى كة وةكو كؤمةلَيَك بة خوداكان كراوة و طريَدراوة
يان ئةوةى كة ئةفسانة و ضريؤكة ئاينييةكان يةكةى هونةرى ثيَناسة كراون، 

كة  ئيستاتيكاية بؤ ميَذووضريؤكى بةشيَكى ديكةى ئةمة طريييان كردووة، ثشت
ئةم وشتة، وى سريةكانيَنالنيكةم دؤزينةوةى نه، يان هونةر كةلَكى ليَوةرطرتووة

ريَنسانس وةكو طرينطرتين كيَشةى ئازادى و بابةتة بةهؤى ئةوةى بةر لة
يةتى و فةرهةنطى ثيَشكةوتن بوو بؤ لةناوبردنى نةخؤشى دواكةوتنى كؤمةآل

مى ليَبةرهةمهات و دواجار رياليزسو ؤمةلَطة، بةرِادةيةك طةشةى كرد،طشتى ك
فةرهةنطى سياسى، ضونكة ئةوان لةريَطةى نيشاندانى رةخنةيى رةوتيَكى بوو بة

يَك بؤ رةتكردنةوةى ةضةتريكايان كرد بةتناشريينييةكانى دةسةآلتةوة، ئيستا
لَةوى ى جكلَيَسا و قةشايةت سيستمىوكات هةموو ناشريينيةكان كة ئة

ى جيهانستةمكارييةكةيان بةدةستةوة طرتبوو، ضونكة ئةو سيستمةى 
 سرووشت كردبوو،هةموو جوانييةكانى رؤذئاوا، ثشتى لةبةرِيَوةدةبرد لة

كة بريتى بوو  دونيايةكى سةرزةمينى ستةمكارى دةستكردى بةرهةمهيَنابوو
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يديؤلؤذييةكان و اليكى و جةنطى دذة ئجةنطى مةزهةبى ثرؤتستانتى و كاسؤلة
ةيان ن، بؤية رةخنةطرةكان لةريَطةى هونةرةوة رةخئيَستاش جةنطى تةكنؤلؤذيا

 دةطرت. لةو دونياية ستةمكاريية

 ن باست، ياهونةردا، ئةوةنيية باس لةنةبوون بكريَلة رِاستىثشتطوىَ خستنى 
ةطرييَت، ضاو نةبةروداوانة لى دذ بةو رومرؤظهانيَكى نوىَ بكريَت و هةلَضوونى يجلة

كو ةى وةئةوان قوتاخبانة هونةرى و ئةدةبييةكان بةتايبةتىلةبريكردنةوة فرةيى 
ى كة رؤظمكولتوورى  مرياتىيان منايش كرد، طرينطيدان بوو بةخؤ طيَرِشؤرِش
ة وونةوبولَخؤرِسك تةماشا كراوة، قبة ندنةكةى لةرِووى رؤشنبريييةوةسةطةشة

ةى خود ينةوسرِ كةوابوو وةى بةهاى سيمبوليية بؤ رابردوو،انةلةم منوونانة، طةرِ
ةهاى وةى بنيية، بةلَكو بؤ طةرِانة مرؤظلةم ساتةدا بؤ سرِينةوةى شوناسى 

 دةردةكةويَت. ىجوانييةكة ليَرةوة يية وةكو كؤمةلَ كةمرؤظ

زؤر طرينطى  ،رةخنةطريَكى شيَوةكارى سةدةى رابردووبوو (ريَد هيَربرد)
 ،هةستةوةرييةوة طريَداوةزؤربةى كردة هونةرييةكانى بة و يكا داوةئيستاتبة

 كتيَبيَكىئةو  ،ةوةيبةتايبةتى لة السايكردنةوةى سرووشت لةريَطةى شيَوةكاري
 و كة ليَكؤلَينةوةيةكى فكريية معنى الفن( واتة ماناى هونةرهةية بةناونيشانى )

ئةوانةش كة  ة،شتةكانثيَيواية كة جوانى يةكةيةكى ثةيوةنديية لةنيَوان 
ئةم تيَزةى بةسةر جؤرةكانى  ، ريَديةثيَدةكةين لةرووى هةستةوةريةوة ركيانةد
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دابةشى سةر  نى ثراكتيك كردووة، لةويَشةوةجواضيَذى كردن بةجوانى و هةست
نةش )هةستى جوانى و ى جؤراوجؤرى هونةرى كردووة، لةواكؤمةلَيَك يةكة

ىل كالسيك و جوانى هونةرةكان و شيَوة ايديائثيَناسى جوانى و هونةرى بينني و 
و دةربرِين و هارِمؤنياى هونةرى و نةخشاندن و رةطةزةكانى هونةر و جوانى و 

بيانوويةكى هيَناوةتةوة بؤ  بؤ هةر يةك لةو يةكانةش ،رى جوانى(جةوهة
ت و ئةبسرتاكهونةرى ميللى و كالسيكى و ميَذووى هونةر و كارى  ثةيوةندى

"جوانى شتيَكة و .ةكى تايبةتى بؤ ئيستاتيكا هةية، هاوكات مانايوشتطةرايىوسر
تى كة ثايةيةكى سةرةتايى ضاالكى هونةريية ئةبسرتاكهةستكردنى جوانى 

ئيستاتيكا ةرة هونةرييةكانيش ناكرىَ باس لة، بةبىَ هونةر و ثيَوشتيَكى تر
نيش هونةر بيَت، ئةوا بؤ جوا بكريَت، بةوثيَيةى ئةطةر بؤ ئةدةب زمان ثيَوةر

شتدا جوانة و ئةوةش كة وسروبةومانايةى ئةوةى كة هةية لة(. 40)."ثيَوةرة
شيَوةيةكى ديكةى جوانى ثايةيةكى هونةرى ثيَدةبةخشيَت وةكو  مرؤظ

 نةبينراوة.

بة السايى و  ( كة دةكرىmimesisباسيَكى بنضينةيى ئادؤرنؤ جوانيناسيية )
تيؤرى دريَت، ئةم ضةمكة لةنيش وةربطيَرتةنانةت منايشكرد ليَكسوويى

رةهةندى جؤراوجؤر و تادوايى ئالَؤز وةردةطرىَ، السايى  ،رةخنةطرانةى ئادرؤرنؤ
اليةنى هاوبةشى هونةر، جادو يان خالَى ماناي كةرانة بةييان رةفتارى الساي
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ةت دوو يالنيةقالسايى و ع)ئادؤرنؤوة تيؤدؤر بةرامبةرى ئةقلَى ئامرازيية، بةالى 
اوى بةرهةمى هونةريية كة وةكو دياليكتيكى نيَوان ضركةساتى دانةبرِ يان ،ناليةن

واتة )ملتزم( ةست ئةوةى كة هونةريَكى دةربجةوهةرى ميَذوو و هونةرة، 
بةرهةمديَنىَ، زؤر جياوازة لةوةى السايى دةكاتةوة، ضونكة السايى كردنةوة 

وة تةنها منايشى هةلَسوكةوتة لةطةلَ فكرى ئةوى ديكةى داهيَنةر كة السايكردنة
كةران فاكتةكان يَكى جياواز، السايشيَوازبةآلم بة ،بابةت و فكرى رابردووة

، بةو مانايةى كة (لةبرى ئةوة ثيَويستى هونةرى دةثاريَزن كورتدةكةنةوة و
دةطؤرِيَت بؤ سةر زمانيَكى تر كة تةنها طوتارى  كردنةوة بةرهةمى هونةرىالساي

ئةجنامى دةيةى كة هونةرمةند لةز، تا ئةو راهونةرةكة دةبيَتة ماناى جياوا
و  وى سايكؤلؤذييةوة كةسيَكى وةسواسكردنةوةى بةرهةميَكى رابردوو، لةرِوياير

ئةمة بؤ طوتارى ئاينييش واية كة رووى دةروونييةوة، و ناسرووشتيية لة رارِاية
 هةر يةكةيان السايى ئةوى ثيَشووترى خؤى كردؤتةوة.

ليستى و جوانييةكانى سةدةى نؤزدة، هونةر بؤ هونةر "لقيَك لةتةظطةرة سيمبو
 ى1840ساآلنى دةيةى لة سيمبوليزم بزووتنةوةى بوو لةبوارى ئةدةبيدا،

بةدواوة بؤ نارِةزايةتى لةهةمبةر كؤمةلَطةى بؤرذوازى فةرانسى سةريهةلَدا، 
او بيَزاربوون لةدونيا، لةسةر توخم طةليَك وةكو سةرئيَشةى دريَذخايان، تاوي

تيَرِوانينى سيمبوليستيانة بوو بؤ شيعر و هونةر، داكؤكى دةكرد و ةويش لةئ
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باوةرِى بة بةلَيَنى ئةخالقى هونةرمةند هةبوو، دروومشى ثةرِةثيَدانى ئةم 
( 1891_1854ؤ )مببةناوبانطى ذان نيكؤآلس ئارتؤر رابزووتنةوةية وتةيةكى 

دارى سةرجةم ضةمك و تيَكدانى هةميشةيى و ضرِ و بةلَطةشاعريى فةرانسى بة
دواتر هةر بزووتنةوةكة  (.41)خؤى وةكو ضاوديَر و بينةريَك نيشاندا". واتاكان،

خؤيان تيَطةيشنت و هةستى دذة نؤرِمى و بىَ بةلَيَنى و بيَهواييى و كؤتايى 
سةدة، نزيكايةتيان لةطةلَ بزووتنةوةكانى ديكةدا نيشاندا. ئةمة بووة مايةى 

ورى و دابرِان لةطةلَ و سووننةت شةقار شةقار دةبىَ، هةذيَنةرى هةستى كولتو
بؤية رةخنةيان لةو ريَضكةية طرت و لةنيَوان هونةر بؤ هونةر و هونةر بؤ 

جطة  و سياسةت، ثنتى ناوةرِاست هةلَبذيَردرا كة دةبىَ هونةر ثيَوانة بكرىَ
نة ش طوتارى ثشت ئةنديَشةكاوةربطريَت، ئةوي ئيستاتيكا شوناسيَكى تايبةتلة

 تابلؤ و شانؤ و موزيكدا هةية.كة لة

كةسانى وةكو شكسثري و بتهؤظن بةرهةميانهيَنا،  بؤ بريكردنةوة ةم فةزايةئ
 بووة هؤى بةرهةمهيَنانى ئازادى كار، ئازادى كارى هونةريشريؤكةكة ب

كؤمةآليةتى، ضونكة  يديؤلؤذياى سياسى واتيَثةرِاندنى هونةر نيية لةفكر و ئ
اتريالَيَكى لَى بةكاردةهيَنيَت و دةيكات بةمطةيةكى فكريدا خةياذينهونةرمةند لة

مانا و دةربرِينى هةقيقةتيَكى ديكةى ئةو دياردةيةى كة لةدةرةوةى فرة
ئةوكاتة دةستثيَدةكات كة  بةو ثيَية بيَت هونةرهةقيقةتة باوةكةية، 
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ينة نيية ةريَكى راستةقهون كردنةوةضونكة السايي، كردنةوة كؤتايى ثيَديَتالسايي
بةبىَ ئةوةى هونةرمةند ثيَى بزانىَ، بةلَكو دووبارةكردنةوةى زانينيَكى رابردووة 

اكاندا هةبيَت، واتيَكى تر، بةآلم رةنطة جياوازى لةيان بة رةنط ،بةزمانيَكى تر
هؤكارةكانى دا يةكيَكة لةيرِاستوةى ميَذوو لةارة بوونةهةروةك ئةوةى دووب

نيَو سرووشت و كاريطةرى لة ظن كردنى مرؤثالَةواخؤ بةسرووشتى مرؤظ، 
ئةزموون تيَدا خؤى  مرؤظكة بةناضار جاريَكى تر  بةر، ئةو هؤكارانةنودةورو

مندالَيدا جوانة و خوليايةكة بؤ بةدةستهيَنانى ئةو دةكاتةوة، ئةوةى كة لة
خةيالَةى هةية، لة طةورةبووندا دووباركردنةوةى ئةو حةزةية بؤ ثرِكردنةوةى 

ة هةموو ئةو حةزو خةيالَةى كة جاريَكى تر نايبيَنيَتةوة، وات ةريزييةكانويستة غ
 .مندالَييةوة هةبووة، لةطةورةبووندا دةكوذريَتكة لة

 ئةوةش كة ،(ار دةكات فةلسةفةى جوانييةئةوةى دونيا رزط)ديستؤفسكى دةلَىَ 
يَرى ذستةبى دةية كة تائيَستا وةكو ثرسيَكةئةو ،ريَطر بووة لةبةرامبةر جوانى

ى ئةجناملةن جيهادةكات كة رؤشنبريى و سياسى مامةلَةى لةطةلَ كراوة، ئةمة وا
 او وئةخالقى بكردن بةسةر طارى نةبيَت، ضونكة ريَطةى شؤرِشرز دذةكان

ويية كردارة سيحرالةبةطشتى، تةنها  ى باودةسةآلت يديؤلؤذياى باووائ
 .كاتا ثراكتيك بلةتوانايدا هةية فةلسةفةى ئيستاتيكضاكةكارييةكةيدا 
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 يةةةوئةوة، جوانييضيَذى وومان دةبيَتةوة لةبارةى يةكةم ثرسيار كة رووبةرِ"
ةست دريَك ض ماتريالَيَك يان كرداو بة لةكويَوة دةست ثيَبكةينكة سةرةتا 

دن ةملانسى بةسيَطؤشة و ضوارطؤشة و ثيَوستوةكو  ، لةويَوة كة شويَنثيَبكةين
 وخؤر  بوونىةب ثةيوةندىلةويَوة كة يان ا هةية، زانستى ئةندازةييدهةية كة لة

ئةمانة  ،؟يةو هتد كة لةفيزيادا هة ردةكانى ديكةى موطناتيسيئةستيَرة و ديا
ى دةناسديارنةدا، رةنطة ئةسلَى بابةتةكان لةهايدةدةن لةم ج بوونطرينطى بة

 ةآلمدةكةين، بموطناتيسيدابيَت، بةجيَطاى ئةو شتةى كة ئيَمة بةيانى 
وونة ؤ منن لةو بوونة بكةين، بدا بؤمان هةية طوماشفةارضيَوةى فةلسةضولة

 واننيدةت يكيةوة، ئايامةزهةبى روحى لةروى ثراكتلةرووى سايكؤلؤذييةوة لة
، نيية ياىل، يان بؤ كائيناتى خودى كة ماتر؟بوونى دةروونى بكةينثرسيار لة

ةى ةوكاتضؤنة، ئى خودا الهوت بكةين كة ئايا بوونثرسيار لةهةروةك ئةوةى 
 (.42)سرووشتدا هةن".شتةكان لة

و لؤذكيَك كة  خؤىلةطةلَ ، مرؤظكة بةشيَكة لةكيَشةى خودى ت كيَشةى سرووش
ا بكات كارى ثيَدةكات، تةنها لةو دياردانةوة نيية كة دةتوانىَ مامةلَةيان لةتةكد

اريَك بؤ بووةتة هؤك ميانوآلكو لةو نهيَنيانةوةية كة و وةآلميان بداتةوة، بةلَ
ازيل و بةرِ وةكوى ، هةروةك ئةو لوغزة جوطرافييانةمرؤظشلَةذانى دةروونى 

ى نى باباوش شويَنطةىل وةكو توكوردستانيلةسيَطؤشةى بةرمؤدة و مةكسيك و 
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بابةتيَكى روحانى و ئةمانة يَستا تائ، ةهةي كشمري و هتدلةجامؤ و  سليَمانى
سنوورى تيَطةيشتنى عةقلَدا كة لة، ضونئاميَزى سياسني  و بطرة سيحرفةلسةيف

جيَطري نابيَت و بؤ هةر يةك لةو سيحرة ئيستاتيكيانة مانايةك هةية، يان ضريؤك 
روحانيةكان وةكو ضةمكيَكى ديكةى و ، ئةوةى كة عاريف و ئةفسانةيةك هةية

ة مرؤظ ثةيوةندىلَى ئيستاتيكى، برِوايةكى ديكةى جوانى بةرهةمهيَناوة كة ئايديا
دا، عاريفةكان طوتوويانة مرؤظ دةبيَت هةولَى جوانيناسى خؤى بدات و لةطةلَ خو

، رؤلَى هةبيَت هةتاوةكو جوانيناسى خؤى لةطةلَ جوانيناسى خالَقدا يةكبطريَتةوة
ة، ئيرت ئةو شتةى كة خةلَكى لةبةر شيَوازطةيشتة ئةم تةسةووفةكة كة  ئيدى

رينى نايكات، بؤية ثيَويست حةرام و حةآللَ و بكةو نايكةن، ئةوا ئةم لةبةر ناش
وة تيَدةطةين كة بؤضى ليَرة (.43)حةرامة".ناكات بلَىَ ئةمة حةآللَة و ئةوة 

روح لةطةلَ خودا مامةلَة لةطةلَ جوانييةكانى سرووشتدا دةكةن، ئةوانةى بة
داوة،  مرؤظايةتى طرينطييان بة خةسلَةت و كاملَبوونى دةرةجناميان طرتووة و

 ،و خالَقدا، نةك وةكو هةقيقةتيَك نيَوان ئاكارى عاريف و سؤفىة لةمؤنيايئةم هارِ
هونةرمةنديَك نةخشاندوويةتى و خؤى  كة يةكةةلَكو وةكو ديويَكى ديكةى تابلؤب

و  ثةيوةندى، تيَرِوانني و دؤزينةوةى ئةو ض بينةريَك دةورووذيَنيت دةزانىَ ضؤن و
اوندى فةلسةفةى طرِو با نن نهيَنىك دةشىَ كة دةتواهارِمؤنييةش، بؤ بينةريَ

 بةروح ويَنايان كردووة. انييةكة بدؤزنةوة كة سؤفيطةرةكانجو
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 وةهمى بينني

 

 ةزانستبة، هونةريَكة ثشت يتئةبسرتاكئيستاتيكى وةهمى بينني هونةريَكى 
رى ة كاشيَوازى حممود صربى لةسةر بنةماى ئةم  تيؤرى كمدةبةستيَت، 

ؤرى تي ثاةوروة لةدايك بيَت، لةروسيا و ئ، بةآلم ثيَش ئةوةى ئةو تيؤروةكردو
 ابةتةبئةم  ثرسيارةكةى بةردةم هةبوو، يندةطةرايي )النظرية املستقبيلية(ئا

، انستىماى هونةرى زوة سةرضاوةى طرتووة و ضؤن بووة بنةلةكويَئةوةية، 
، اهةلَدةريةمدا ستسةرةتاى سةدةى بيسندةطةرايى لةيئيتالَيا جوآلنةوةى ئالة

يةتى ناميكو دي كاتيَكدا بوو كة بزووتنةوةوو، لةبةوةية هةوةسبازانة ئةم جوآلن
 وو كةبةدا هةر لةوكاتشتةكان لةسةرووبةندى مؤديَرنةدا خؤى نوىَ دةكردةوة، 

ى كؤن ى نويَ كة هةموو دونياىكاريطةرى هةبوو لةسةر جيهان تةكنؤلؤذيا
اكان ةطةرئايندرتين تةعبري بوو كة يدةكردةوة، بؤية ئةمة وةكو سةرةتايرةت

ان كخانةلَيؤزاداركردنةوةى باسةرةتا بؤ زةنطى ئاط ئةوةبووكاريان ثيَدةكرد، 
 (.44)."بةكارهات

ندةطةرايية لةسةر هونةر و تةكنؤلؤذيا، فكريَكى يكاريطةرى ئةم تيؤر و جولَة ئا
بوونطةرايى، دوو جؤر  لةكات و شويَنى بةرهةمهيَنا، يةكةم ئةوكاتة بوو كة ضركة 
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ئةو زةمةنة زةينيية بوو كة رابردوو  دووةموةكو زانست بةرهةمهيَنا،  ىذميَرو كات
ئةم هونةرةش وةكو هةر و ئيَستا و ئايندةى لةيةك كاتدا ثيَكةوة طريَدةدا. 

قوتاخبانةيةكى ديكة لقى جياوازى هةية، يةكيَك لةوانة شيَوازطةرايية، واتة هةر 
ى خؤى دةطؤرِيَت، لةاليةك بؤ ئةوةية هونةرمةنديَك بةئاماجنيَك شيَوازى كارةكان

بناسريَتةوة، لةاليةك بؤ دةولَةمةنكردن و ثالَثشتى ئةو هونةرةية كة جيَكةوتة 
 نةبوو.

 ىشيَوازطةراي تةماشاكراوة لةهونةردا، رِاستىكة وةكو  "لةمنوونةى ئةو دؤخةوة
 ة كةنسيثدةبيَتة باشرتين ياسا و ثرنسيثةكانى ئيستاتيكاى وةهمى، ئةم ثر
 استىرِلة وئةزموونى ئيستاتيكا دةطوازيَتةوة بؤ ثلةيةكى ذيانى راستةقينة 

ةند بةمتثراكتيكيدا هةية، بةآلم سةرةجنام دةبيَتة خاوةن جوانييةكى تاي
ة كةواو تهمى لةئةزموونيَكى خةيالَييةوة بؤ بةئارطؤميَنت كردنى شتةكان و وة

 الوة كة ماناىبةو مرؤظشةبةنطة، ئاماجنى ئةمةش جطة لةطؤشةطريى 
 (.45)تر نيية". ىدووركةوتنةوةية لةكؤمةلَطة، هيض

لةاليةكى ترةوة كة هونةرمةندى ئةو سةردةمةى كة تيؤرة لةنويَ هاتبوو، 
( طرينطى بةو فكرةيةدا و 1958_1871لة ) (باال جياكؤمؤ)لةوانةش 
يَطةى زةمةنى زةينى تيَبطات، هةروةها لةرلة مرؤظلةرِيَطةى تابلؤوة  هةولَيدةدا

كة  مرؤظ، يان ويَنةى بالَيان بؤ درووست دةكرا 7ئةو تةيرانةى كة زياتر لة 
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و، بةو مانايةى كة لةجولَةداية و طواية ئةمة ثةلةيةكى ضةندين ثيَى هةبو
ةستاوة و تيية، تاكو طةيشتة ويَناكردنى ماشني، بةآلم ضونكة ماشني وئةبسرتاك

 ىاتك)هونةرى ةوةية، بؤية ناوى ليَنرا ئةو بزووتندذكارى ناجولَيَت، ئةمة بوو بة
 .(بةسةرضوو

بؤ  ك بوويَمشوماشني درووستكردن لةرووى هونةرييةوة لةالى ئيتالَييةكان، درو
ة ةوكاتئنكة بةرهةمهيَنانى تةكنؤلؤذياو بةمؤديَرنة كردنى سةدةى بيستةم، ضو

تالَيا لةو ئي ية، بؤبوو لةطةل ئالَمان لةطةرمرتين كيَبةركيَى ثيشةسازيدا ئيتالَيا
واتر آلم د، بةكيَبةركيَيةدا بردييةوة، دواتريش لةنيَوان ثاريس و مةدريد كرا
وازة و شيَو ئةلةاليةن بوردةوة سرِايةوة، ضونكة ريَطةى طوندةكان بةكةلَكى ئة

وون و بتادا سةرةليَخورِينة نةدةهاتن، بةوثيَيةى كة شةقامةكان و جادةكانيان لة
 ك كةوتن دةبوون.دووضارى كيَشة و بةرية

بةكاريان  (تةر رومتانستيان تزارا و كورت شفايتزةر و والَيتر)كة  (تينىنيمار)
لةجيهانى  ى ئايندةطةرايى طةياندة ئةو ئاستةى كة تيؤرةكةفكرةدةهيَنا، 
بةآلم لةطةلَ خؤيدا كؤمةلَيَك دذكارى هةلَطرتبوو،  ،كارى ثيَبكرىَ ئيتالَياتايبةت بة

تى و نيشتيمان ثةروةرى، هاوكارى ئةوةيان دةكرد كة بريؤكةى نةتةوةثةرس
ى ناسيوناليزم و دةرفةتى ئةوة ببةخشن كة نةتةوةى شيَوازئيتالَيا بطاتة 

سةربةخؤ بن، دواتر مارينتينى طةشتى بؤ تةواوى وآلتانى ئةوروثا كرد، تاكو 
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كةلَك لةو تيؤرة هونةريية زانستيية وةربطرن، دواتر بوو بةقوتاخبانةيةكى 
ةوالَةى هونةرى ةندانى ئةوكات ثيَشوازيان كرد و حايبةتى هونةرى، هونةرمت

راستةوخؤى بةئيتالَياوة هةبوو، ئةوةبوو  ثةيوةندىنةتةوةييان كرد، ضونكة 
دواتر هونةرمةند مارطريَت كة هونةرمةنديَكى سورياىل بوو، بؤ هونةرى سينةما 

يدى ئةوةبوو لةطةلَ كةلَكى لةو تيؤرة وةرطرت و داهيَنانى تيَداكرد. ئ
طةشةسةندنى تةكنؤلؤذيادا كاريطةرى زؤر لةسةر تيَرِوانينى فؤتؤطرافيش دانا، 

 دوابةدواى ئةمةش بؤ ديزاينى ماشني كةلَكى ليَوةرطريا.

 هةردوو كارى هونةرى و ئةدةبيش بؤ زؤرجار وةهمى بينني ئةو ناونيشانةية كة
وةهم لةبيناكردنى يهيَناوة، ضونكة شيَوازيَك بةكاربةكارهاتووة، بةآلم هةركةس بة

، هونةرى بينني بةرلةوةى ئةو وةهمة بيَت كة هونةر و زانستيشدا بةكارهاتووة
، زانستيَكة ثشت مان ثيَدةبةخشيَتلةدوورةوة شتيَكة و لةنزيكةوة شتيَكى تر

شارةزا لةم هونةرة،  (ظيكتؤر ظازاريلى)يى دةبةستيَت، بةآلم ةئةندازكردةي بة
ثيَى  ئينطليزييةكةىبة، ئةويش ى هونةرىةوة بؤ ئيستاتيكااستووةتكردةكةى طو
هونةرمةنديَكى هةنطارى ية  (ظيكتؤر ظازاريلى) (.optical art)دةطوتريَت 

لةدايكبووة كاريطةرترين كةسة كة بةتةكنيكى نوىَ توانى  1908لةسالَى 
طةرى ئةم ئيَستا لةذيَر كاريكة لة بكاتئيستاتيكاى ناو شارى هاوضةرخ درووست 
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ئةم شيَوة تابلؤيانةى تيَداية كة ثيَى دةطوتريَ  ،داهيَنانة زؤرترين شارى دونيا
 .، هةتاكو لةدوورةوة نةيبينى، ناتوانى لةنزيكةوة بيخةملَيَنىهةلَخةلَةتانى ضاو

وو ديةكى ندازةسةرةتا لةشيَوة و ئة ،ى بينينةيَكى هونةرشيَواز (ارتيك ئئؤثت)
كان يَوةدرووست دةبيَت، بةومانايةى ش ن باونةوةيا ،ى قةراخى هيَلَسةرة

 يننين، دةبتةماشاى بكةي بةوردىئةطةر ، بةكارديَن بةديارى كراوى و تازةطى
، ىؤرِسكخى زشيَوان، دواتر لةجياتى نة خاوةنى شيَوةيةكى دذ بةيةكئةم قةراخا

تى اكئةبسرتشيَوةيةكى  دووةمى شيَوازى ئةندازةيى وةردةطرن، يَكسرووشت
ئةو  وونةؤ منببؤ بينني،  ناطريَت، جطة لةوةش شيَوازيَكى دياريكراو دةبيَتوةر

ةوزاى ة لةفة جطويَنانةى لةدوورةوة شتيَك و ظيطةريَكن، لةنزيكةوة شتيَكى تر ك
ت و بةستيَليَكضونى بينني دةثشت بةبينني هيضى تر نيية، بةآلم هونةريَكة 

 .ةيَدايوانييةكى هونةرى تبينة ركة النيكةم جبؤ  وةهميَك درووست دةكات

ين ركة وةهمى بينينة و زؤرت ى هونةرةكةىناونيشانلةذيَر  (نيكوالس ويد)
 .دةكات رةنط و هيَلَكردن بةطةمة تةوة، باسىوةكرى هونةرى بؤ هيَنابيانووى ف

ى لةتيَكهةلَكيَشكردنيَكى هونةري نطةكانى رةش و سثىبؤ منوونة بةكارهيَنانى رة
تدةكةين دذةكان لةنيَو هيَلَةكاندا دةطةنة خوارووى رةهةندى ، هةسو ئةندازةييدا

بينني، دواجار بةهاى كاريطةرى بينينةكة تيَكةلَ دةبيَت و شيَواوى لةزؤربةى 
 بينينةكاندا درووست دةكات.
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ويَى نيَكى ئةم هونةرمةندة رةوت خؤراكيَكة و مافى طشت كةسى تياية،هونةر "
انةى ةندازئزى شيَوةساؤث ئارت( كة بريتيية لةنيشانى )ئهيَناية كايةوة و بةناو

امدا ةئةجنلةنط ر)رةنط و هيَلَ( و )ميكانيزمى ضةنبارةيى( واتة تكرار. شيَوة و 
ةرى ة هونوات ئؤث ئارتميَك دةخولَقيَنىَ كة ويَنةكة لةبةرضاو دةجولَيَت، هوة

يطةرى كار رة بةةدا دةكةويَتشيَوازنيطايى. هونةرى ضاو هةلَخةلَةتيَن، ضاو لةو 
كة ينةرةان ب. بؤية كةسةكة يو ويَنة و شيَوةكان وةكو خؤى نابينىَ شةثؤالوى

ةر ى ئةطيبةتجولَةدان، بةتاوةى ئةندازةييةكانى سةر تابلؤ لةهةست دةكات شيَ
ةم ية، ئهة تئةبسرتاكثى بن، لةناو روتاريدا واتة رةنطى ئةو شيَوانة رةش و س

ة دوور ة وطشتكة زمانى يَكى خؤمالَى هونةرة لقيَكى سةربةخؤية بةالزمان
 .(رةشكةو ثيَشكة)ثيَى دةطوتريَت زمانى هونةرى، لة

و  شيعر وازة و ئةند بةتيَكةلَكردنى زانست يةوة ظازاريلىئةم هونةرة لةاليةن 
 رةنطةوة ويَلَ ةى هلةريَط يَكى نويَى هيَناية كايةوة كةشيَوازى نيطايى، ظيستيظالَ

رِوانني و تيَ يننيب، هةروةها ليَك شيَواوييةك لةهةستةكانى ضاو هةلَدةخةلَةتيَنىَ
 .تىةكةيةكة ثيَضةوان هونةرى ئايرؤنىدةستثيَدةكات، تادةطات بةبؤ شتيَك 

جياوازييةكى ديكة لةنيَوان هةردوو هونةرى ئةندازةيى و ئايرؤنى كة بينةر 
ضةوانةوة دةتوانىَ ناتوانىَ ئايرؤنى جبولَيَنىَ، واتة وةستاوة هونةرةكة، بةآلم بةثيَ

و لةبزويَن رايبطرىَ، "ضونكة  تابلؤكة جبولَيَنىَ (ئؤثتيكار ئارت)لةتابلؤى 
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ضاوةكان لةبينينى شتةكاندا يان تابلؤكاندا كؤنابيَتةوة، بةآلم لةتةماشاكردندا 
ثيَكهاتةكان وى بينةر بةشيَكى كةمى زيندوو لةئالَوطؤرِ دةكات، هةروةها ضا

 (.46)ن".ثيَكديَ

ريتيية ةية بيارددبينني، ئةم  دةيةكى ترى بينني هةية ثيَى دةطوتريَت الدانىديار
تةم  رترينة زؤةو ئاراستةيةك ك، بةروكؤمةلَيَك هيَلَى بةئةنقةست درووستكرالة
ت، ةرِوااو دضةكةدا درووستدةكات، بةرةو ئاراستةيةكى ديكةى جولَةى ييرِاستلة

جارى  يَت،يى فؤكس كراو دةخولَقئةمة بةمنوونةى راستةوخؤى بزواندنى بازنة
يَلَة هطةى ةريَةكة لية و جارى واهةية ئاسؤيية، بزواندنى ستوونييواهةية ستووني

ذ ئاراستةى دى دةبن، ئةوكاتةى دةبينني شيش بةئاسؤييةكانةوة تةماو
 (.47)بةيةكرتى ئاسؤيي دانراون". 

زمى اليري ئةندازيار و هونةرمةندى عيَرِاقى )حممود صربى( خاوةنى تيؤرى
دذة  وة كةوبردوبةرةطةزيَكى هةلَةى توند ناضةندايةتيية لةهونةردا، ئةم تيؤرة 

وة بؤ طاييةى نيئةجنامى شلَةذانةلَ بةخؤشى دةبيَت، ئةم تيؤرة لةخؤيةتى و تيَك
اكردنى ثةيدةةن لا هةردوو ضاو كيَبةركيَ دةكلةم كارةد بينني ثراكتيزة دةكريَت،
 بزاوتى ضاالك و تايبةت.
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نيَكة ولَداة. هةكة ناونيشانى تيَزةكةى حممود صربي ي (واقعية الكم)سةبارةت بة 
د اوةرِؤكةى كة هونةرمةنبؤ نزيك كردنةوةى رةهةندى ديالؤطى ئةو ن

ردن اركةى رةفتميانبةواقعيةت لة ، ضونكة شيَوةى نويَى سةرىمةبةستطةراي
ى لةطةلَ مادةيةكى بةرجةستة و بةردةستة، دةربرِينة كيمياو

ناخ  ثةيوةندىكةشى لةطؤشةى  تيشكاوييةكانيةوة، هةروةها رةهةندى )كم(
ئةجنامى ت دةهيَنيَت، رةهةندةكةى ديكة لةبينينةوة )بصرى( وةدةس

ةويش ئكة  ة لةثيَكهاتةى ماددةخويَندنةوةيةكى قولَةوة سةرضاوة دةطريَت ك
رى شيكا ةرىكريكراوةكانى ناو ضةمكى تةواوكيَشى طةرديلةيى و هاوكيَشة ديالة

( مة الكاقعيو)زانستيانةية،  لةاليةكى ديكةوة دةبىَ ئةوة بزانني كة زةمةنى 
ريَت كة ةبذيَلَدطة هةحةمتييةتيَكة و بةرِيَوةية، مرؤظايةتيش بؤخؤى بةهةمان ريَ

ةى زتيَو ئةرؤذان ئايندةى سؤسياليستى هةلَدةبذيَريَت، هةروةكو رؤذيَك لة
 (.48)".ماركس ثيَشبينى دةكرد

بةو  تداى تيؤرى بكواتة رياليزمى ضةنديَتى، توانى ثيَطةية ،(الكم واقعية)تيؤرى 
منوونةيةى كة زةمةنيَكى دريَذ بوو لةمةيدانةكةى نةبوو، ئةمة هةلَويَستيَكى 
فكرى بوو كة حممود صربى دايهيَنا، ئةطةر منوونةى يةكةمى هونةرى دةطمةن 

دةطمةنرت بؤ تيؤرة هونةريةكةى  بؤ جةواد سةليم بطةرِيَتةوة، ئةوا منوونةى
هونةرى شيَوةكارى رِيَتةوة كة جوانييةكى زانستى بةحممود صربى دةطة
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 بةخشى، ثيَشنياركردنى ئةو فكرة، بازدان بوو بةسةر تواناى هونةرى تاكايةتى
رؤشنبريى و سؤسيؤلؤذى بوو،  رِاستى، ئةمة كة رةهةنديَكى ئيستاتيكى تيَداية

ديكة وةآلمى ئةو داهيَنانة بداتةوة كة لةكارةكانى صربى، بؤية نابينني فكريَكى 
ئةوة مةنرت بوو لةكارةكانى خؤى، كةواتة بةآلم جةواد سةليم وردتر و دةط

رةخنةطرة كة كارى دةطمةن دةدؤزيَتةوة لةنيَو هونةرى السايى 
رياليزم نةدةبةستى وةكو ةرمةندة ثشتى بةلةكاتيَكدا ئةم هون (.49)كردنةوة".
كة خاوةنى  (واد سةليمةسن و جةفائق ح)ةرمةندانى ديكةى وةكو ضؤن هون

 رةنطيدابؤوة. دابريؤكةى ناسيؤناليستى عةرةبى بوون و لةكارةكانيان

تيؤر، لة ةوةكو منوونةيةك (الكم واقعية)لةسةر ئاستى تيؤرى و كردةيى، 
ئةويش طةيشتؤتة ئةو راستييةى كة " ى خؤى وةسف دةكاتيفيزيابةشيَوةيةكى 

سةى تيشكدانةوة يان هةلَمذينى وزة لةاليةن تةنة طةرديلةكانةوة، ثرؤ
بةشيَوةيةكى نابةردةوامى تةواو دةبىَ، هةروةها تيشكدانةوة يان هةلَمذينى 

ضةندةكى دياريكراوة لةوزة، بةدريَذى شةثؤل و  لةسةر شيَوةى سنوردار و
ةو بنةماية لةسةر ئ (د صربىوحمم)لةرةلةرى دياريكراو روودةدات، هونةرمةند 

دوو ضةمكى زانستى دةكاتة بناغة بؤ دووبارةبوونةوة، ئةويش دارِشتنةوةى 
ضةمكى وةالنانى ردةمى تةكنؤ نةوةوى كة بريتني لةدةربرِينى شيَوةكارى لةسة

ضةقطريى ماددة، يان واى دابنىَ كة شتيَكى ئامادة و بةردةستة بةلَكو بةالى 
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 دووةمر و كردةوةية، رةهةندى ئةوةوة سيستميَكة بةرئةجنانى ضةندان كا
ة، شيَوةكانى ماددوزة شيَوةيةكة لةينة كة دةلَىَ "دؤزينةوةكةى ئةنيشتا

كردنى ئةو دوو ضةمكة، دةطةينة ئةو ئاستةى كة هةردوو ماددة لةسةر بةتيَكةلَ
كردةوةى ثيَكهاتوو بةضةندان يةكة قةوارةيةك لةيية لةبريت ،ئاستى بينراو

، يةكةميان دةميَنيَتةوة يةكرت بةشيَوةيةكى بةردةواملةوزةى كارليَك لةطةلَ 
 (.50) "يان شةبةنطدووةمخاسيةتى طةرديلة هةلَدةبذيَريَت و 

 وانست لَ زئةمة سةرضاوةيةكى نويَى هونةريية كة حممود صربى دؤزييةوة لةطة
وو ديستة يَو، بؤ ئةمةش ثفيزيا تيَكةلَى كرد و ناو نرا هونةرى كردةوةييةكان

مةند ونةرهايدرؤجني و يةك طةرديلةى ئؤكسجني تيَطةلَ بكرىَ و ه طةرديلةى
 يَوةىةو شئئةوكات كار لةسةر ئةو شلة بةردةستة ناكات، بةلَكو كار لةطةلَ 

يةكانى جبةديئة ة ثيتةكارليَكة دةكات كة بةرهةمى هيَناوة كة لةكؤتاييدا دةطةين
، كةوابوو ثيَكديَتليَ (واقعية الكم)ثيت كة تيؤرى  92كة بريتني لة  رهونة

 .هونةرمةند تابلؤكانى لةسةر ئةم بنةما طةورةية دامةزراند

حممود ة هونةرييةكة نةبووة مؤديَلى كارى هونةرى، بةآلم شيَوازئةطةرضى 
بؤ ئةوةى شرؤظةيةك بةكارة هونةريية ئةندازةييةكةى بدات، باسى  ىصرب

وان و ات، لةالى ئةو جتيَكةلَ بوونى ئةم دوو هونةرة كؤنكريتى و جولَةرة دةك
ئاآلون لةيةكرت بؤ شتةكان، هةردووك لةكؤنتيَكستى جوانى وةكو دوو ماناى تيَك
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زانستيَكدا جودا كراوةتةوة كة هةنديَكجار مانادا كؤبوونةتةوة، بريؤكةكة لةيةك 
ةرةوةى بةالى ئةندازةييدا دةضةميَنةوة، بةوثيَيةى كة مةعريفة لةد

 ةكاندا بةرجةستةى كردوون.شتبريكردنةوةى ئاساييةوة لة

ابيَت، نةطريليَ هةلَبةت هيض تيَزيَكى فكرى يان كيميايى نيية لةدونيادا رةخنةى
ةآلم برا، ئةم مانيفيَستة ئةندازةيية هونةرييةى صربى ثيََشرت مومارةسة ك

يَكى كيان وانى تيؤريَكى جيهلةخؤى نةبينى، هةروةها نةبوو بة ئاستيَكى قولَرتى
ط ر رةنةطة"ضونكة ئو السايى بكريَتةوة، خبولَقيَنىَ بؤ خؤى هونةرى تايبةت

يَتة ط دةبرةن روناكى بيَت، روناكيش هيَز بىَ، كوتلةش توانايةكى ضرِ، كةواتة
وويى يَذمتي و ى جيهانى تايبةتى كؤمةآليةبنةماى كةون، كةوابوو حممود صرب

ةم كة ئ تووةكةوم دةرو هيضى تر، بةآل خةتيَكى شةبةنطى زةرةربةتةنها دةخاتة 
ةالى بةوةى  ئ، بةبىَية لةبوارى هونةر و هيضى تريتيَزة تةنها ريَطةيةكى زانست

 .(51)بةشيَكة لة درووستكةرةوةى سرووشت". مرؤظكة  تئةوةدا بضيَ

ئةطةرضى ئةو تيَزة جيَكةوتة نةبوو لةنيَو هونةر و زانست و بينةر ضيَذى 
هونةرمةند باسى ئاو  ى كرد كةئةوة ئيستاتيكى ليَنةبينى، ضونكة ئةو بانطةشةى

يية، بةلَكو وةكو هاوكيَشةيةكى ماترياىل رِاستكة شتيَكى هةستثيَكراو و  تناكا
رةنطى بؤ ثيَكهيَنانى ئاوى كيمياوى تةماشاى دةكةن، بؤية ثيَيواية نابىَ ويَنةى 
ئاو وةكو ئاو بكيَشني، بةلَكو وةكو ثرؤسةيةكى كيمياوى بؤ سنوورداركردنى 
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اوى ويَنا بكةين، كة ئةمة مامةلَة كردن نيية لةطةلَ شلةمةنى، لةكاتيَكدا كيمي
هةموو دةزانني و ريَكةوتووين لةسةر ئةوةى ئاو ثيَكهاتووة لة هايدرؤجني و 

ة، بةآلم دةرخيست كة زانست و هونةر هةردووكيان مرؤظئؤكسجني كة ثيَويستى 
وست دةبيَت  ئةويش )زانستى دةضنة نيَو يةكرت و دةبنة يةك، ليَرةدا شتيَك درو

 هونةرى و هونةرى زانستى( ية.

لةطةلَ  بةطشتى ةكانرةنطوةهمى بينني لةرةنطةكانيشدا ماناى خؤى هةية، بؤية 
يا و ثرنسيثة ئايينى و فكرييةكان  و ئةوةدا كة سيمبوىل جوآلنةوة و ئايد

كى وةهميَلةطةلَ ئةوةشدا ، سيمبوىل وةرز و دياردة سرووشتيةكانى دونيان
 كة ئةمة هيَزيَكى ميَذوويى لةثشتيةوة راوةستاوة، خورافيشى درووستكردووة

و  ئةم خورافياتة كاريطةرى تا ئةو رادةيةى هةية كة هةنديَك رةنط ثريؤز كراوة
، ضونكة ماناى ئةو ئايديا و جوآلنةوةية هةنديَكى ديكة نةفرةتى ليَكراوة

ثرنسيثةن، ئةمةش بةهاوكارى  دةسةمليَنىَ لةالى ئةو طروثةى كة خاوةنى ئةو
ئةفسانة جيَكةوتة بووة، لةالى هةر طةل و طروث و كؤمةلَطة و تويَذيَك مانايةك بؤ 
رةنطيَك دؤزراوةتةوة، بؤ منوونة رةنطى سوور  كة رةنطيَكة ماناى جةنط و 

 سيمبوىل طؤرانى و جواني وديَت، كةضى لةالى هيندييةكان و خويَن شؤرِش 
وةختيَك كض شوو دةكات،  ؤ بوك طواستنةوة بةكارديَت،شادى و خؤشيية و ب

سوور لةالى   رةنطى سوورى خةنةيى رةنطاو رةنط دةكريَت، رةنطىدةستى بة
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م الى ئافريقييةكان ماناى اى بةرةكةت و خيَر و خؤشيية، بةآلضينييةكان مان
ئةمةش هؤكارى ئةوةية كة سوور رةنطيَكى  قوربانيدان و ستةم و كيَشةية،

و ئةوانيش هةم جوطرافياكةيان طةرمة و هةميش خؤيان طةرمن، الى  طةرمة
ماناى مؤميا و مردن ديَت، لةالى ئةوروثييةكان بةزةرد رةنطى ن ميسرييةكا

ماناى خيانةت و ئريةيى ديَت، بؤ منوونة لةسةدةكانى رابردوو كةسيَك بة
تاكو رد دةكرد ، ئةوا دةرطاى مالَةكةيان زةلةنيشتيمان خيانةتى بكرداية

ة سةدةكانى رابردوو اناى ئازايةتى و ثالَةوانى ديَت للة يابان بةم بناسريَتةوة،
ميَذوويةكيان هةية باسى ئةوة دةكات  ،بؤ سةركةوتن بووهيَما رةنطى زةرد 

ضونكة  ئةو رةنطةيان بةكار دةهيَنا، ياوانى جةنطاوةرث1375 سالَى
رةنطى شني  ر بةدوذمن،لةجةنطةكان سةركةوتنيان بةدةستهيَناوة لةبةرامبة

ثاراستنى حةسودى ديَت لةالى يةهوديةكان و ئةوروثييةكان بةماناى لةالى 
طؤشةيية،  7بؤية سيمبولةكةيان كة ئةستيَرةيةكى  بةماناى رةنطى خودا ديَت،
ن و حوز رةنطى شني لةالى ئةوروثاى رؤذهةآل بةماناى بةرِةنطى شني نةخشراوة،

يش هيََمنى ناهيَنن، لةهةنديَك وآلتيش بةماناى بؤية بةكار، خراثى ذيان ديَت
، كانى ثاشا و سةركردةكان بةكارهاتوونةبةوهؤيةوة شني بؤ مالَة بةكارديَت،

شني لةالى ضينييةكان بةماناى رةنطى كضان و سيَكس ديَت، لةالى ئامريكييةكان 
بؤ  لةاليةكى ديكةوة سيمبوليَكة زؤر بةكارديَت بؤ مةريَمى عةزرا بةكارديَت،

باشة، لةالى رؤذهةآلتى شني رةنطيَكى ثرِ بةرةكةت و بانكةكان بةكارديَت طواية 
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كة ئةمة لةبةغدا  خراثة، بؤية ضاوى شني بةماناى كةسى خراث و حةسود ديَت
ئيديؤمى بؤ درووستكراوة و لةالى كورديش رةنطيداوةتةوة لةكولتوورى هةموو 

بؤ  ،ر ديَت لةالى هةنديَك طةل، رةنطى سةوز بةماناى بةهاترية و عةشريةتيَك
هينديةكان و رؤذهةآلتييةكان، بةآلم لةالى ئاسياييةكان ماناى  الىمنوونة لة

ضونكة نزيكن لة  ،مردن ديَت نةمرى و بةثيتى زةوى ديَت، لةئامريكا بةماناى
 داعشةهاتنى سةردةمى  شنةوكانةوة، رةنطى رةش ماناى مردنة و منودارستانة

، لةالى ئامريكيةكان خراثة ضونكة بؤ ثيآلو هاتن كة بةرِةنطى رةشةوة
و بؤ بووك بةكارديَت، رةنطى سثى بةماناى ثاك و خاويَ،ى و ئاشتى ديَت 

سيمبوىل ثرتةقالَى بةماناى بزر بوون و مردن ديَت طواية طواستنةوة بةكارديَت، 
هةموو ئةم ، لة ئاسيا بةماناى تةندروستى باش و ذيان ديَت، مرؤظة بؤ ثايز

يَناسة و شيكردنةوة خورافيانة لةالى طةالن و ئايينةكان، واى كردووة لةريَطةى ث
تيؤريَك هةية باس لةوة دةكات كة ئةم تيؤرةوة خبويَنريتةوة، بؤ منوونة 

ى ثةيوةندى بة ةى ئةفسانة تؤمارى كردوون، بةشيَكرةنطانة جطة لةو
هةية  ى ديكةندييةك، ثةيوةلةناو طةالن و نةتةوةكان ثةروةردةى مندالَيي هةية

كاريطةرى هةية لةسةر شيَوازى قسةكردن لةالى لةنيَوان رةنط و زمانيش، بؤية 
 رةنطى شني لةالى ئيَزدييةكان هةموو نةتةوة و طروثة ئاينييةكان، بؤ منوونة

ناحةزة، بةآلم رةنطى سثى خؤشةويستة، بؤية خؤيان دةلَيَن ئيَزيدينة و جلك 
حةزة، ضونكة بة برِواى ئةوان كاتيَك سثينة، بؤية رةنطى شينيش نا
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زةردةشتييةكان هاتوون بؤ ئةنفال كردنيان بةئاآليةكى شينةوة هاتوون، لةالى 
كاكةييةكان رةنطى زةرد خؤشةويستة، ضونكة سيمبوىل ئاينى يارسانة و بريتيية 
لةرةنطى هةتاو، لةالى سابيئةى مةندائيش رةنطى سثى، ضونكة رةنطى ثاكو 

 .رامبةر خودا، بؤية بةطشتى رةنطى سثى دةثؤشنبةرائةتة لةبة

وث و خؤشةويستى و ناحةزييةى رةنطةكان لةالى طةالن و طرهةلَبةت ئةم 
ةوانةوة، ةثيَضان بيئايينةكانى هةموو دونيا، تةنها بةثيَى خورافةوة قةبولَ كراوة 

 انةييةكنضينببةآلم راستييةكةى ئةمة وةهميَكة بؤ بينينى رةنطةكان كة رةنطة 
ت رابيَيبةت كناكرىَ رةنط تابيَت سرووشتني و دةستكرد نيني، بةثيَى لؤذيكيش 

روث و طئةو  ذياىبة نةتةوة يان طروثيَكى ئاينى، بةثيَضةوانةوة دذايةتى سايكؤلؤ
و  نةتةوانة بكات، بةوثيَيةى سرووشت خاوةنى ياساى نةطؤرِى خؤيةتى

 وراثى خىَ بؤ رةنطةكان ناكرة و بةعةقلَ مامةلَة لةتةك مرؤظلةسةرووى لؤذيكى 
ياى ةئايدلان، باشى، بةآلم دةبىَ ئةوة بزانني كة ئةم وةهمى بينينة بؤ رةنطةك
و  هةية رةوىبنةطؤرِ و تيَنةطةيشنت لة لؤذيكةوة سةرضاوةى طرتووة، بؤية هةم 

 هةم برِوايةكى نةطؤرِة.
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 و ئيستاتيكا ئاين

 

جوان  ئاينية ةين، ماناى ئةوة نيدةك ئاينجوانى و نيَوان  ثةيوةندىكة باس لة
ان يةكاينئقة دةبكةين و بةو ئاراستةية قسة بكةين كة خودا بؤية جوانة، ضونكة 

لةو  شيَك، بةلَكو بةو ماناية ديَت ئيَمة بةدواى بةلةثشتيةوة راوةستاون
 ىةاليةكلةآلم بةوة، يدا شاردراوةتئاينلةكؤنتيَكستى كة  ئيستاتيكايةوة ويَلَني

 وازادى دذ بة ئ ى ستةمكارانةىطوتاريَكريتى بيَت لةب ئاينطةر ئةديكةوة 
نةوةى كرد ذكثاؤ شويَنيَكى ديكةدا فةزايةكى كراوةية ب، ئةوا لةبيَت كردنةوةبري

ذوو ضؤن ني ميَةبينلةكاتيَكدا ئيَمة د ئةطةر بيَت بؤ توندرِةوى بةكارنةيات، روح،
، بيَت ةريشناضلَ و فلتنيوةى نووسيوةتةوة ئةطةر بةئاينضريؤكى سةرهةلَدانى 
 وكةين باشا ناسى تةمةكان وةكو يةك طوتارى بؤ خودائاينبةآلم ناكريَت هةموو 

اى امريكئو  ان و ضنيهيندست، هةروةك ئةوةى لةننيابيةك شيَوة ثيَوةريان بؤ د
 التني هةية.

نتايية فةلسةفييةدا كة بكةر و بنةضةكةى بؤ ثيَش سوكراتيش اكورد لةم ث
، كةسانى وةكو و هيض بةلَطةيةكي ماتريالَى و ميَذووييشى نيية تةوةنيَدةطةرِيَ

باباتاهريى هةمةدانى و مةولةوى تاوطؤزى و مةالى جةزيرى و شةمسى تةبريزى و 
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تةريقةتةكانى نةقشةبةندى هةبووة،  نةهرى و مةحوى و مةوالنا خاليد و شيَخى
ى هةموو ذيان و جطة لةمةش قوتاخبانةى سؤفيزمى كوردى هةبووة كة جوان

، ئةمة دةرخةرى دةستكردةكانى خالقدا كؤكردؤتةوةشتى لةوئيستاتيكاى سرو
 .ى كوردة بةرامبةر هةموو ئةو دياردانةى لةسرووشتدا هةيةمرؤظجوان بيين 

ةكان يةك لةدواى يةك، ئاينئةم فةلسةفةية لةويَوة سةرضاوةى طرتووة كة هةموو 
ن بؤ اتيكى روحانى كردؤتةوة و بةلَطةشيجةختيان لةسةر شيَوة بينينيَكى ئيستا

جؤريَك لة وةرزش و تانرتيك و  شلةالى بوداو هيَناوةتةوة، لةالى كؤنفشيؤس 
مانايةكى ديكةى فةلسةفةى ذيانى  ،سراوة ثريؤزةكانوئاوازى خويَندنى نو

سةما، ى مةوالناية جؤريَك لةشيَوازى كة ، لةالى سؤفيزمى ئيسالمئيستاتيكيية
ييةكان مؤزيكى كالسيكى و سةماى ئةفسانةيى و ستايشى خودا لةالى هيندؤس

وشت كة مار لةالى ئةوان سةرةتاى ئاشكرا كردنى وبؤ كارة جوانةكانى سر
بكةريَكى هةميشة ئامادةي  بةوثيَيةى كة لةسفرى بووندا مار فةلسةفةى ذيانة،

دذى يكات بةب يَنىَ وخةلَةتهةلَب مرؤظتيَدا دةذى، بؤية دةتوانىَ  مرؤظشويَنانةى لة
خةيالَياندا يداييةكان كة لةهؤش خؤضوونى فلةالى جووةكان لةهةروةها  خؤى،

لةشويَنيَكى ديكةدا رزطاركةرة، ضونكة سةمايةك هةية و خودا بانط دةكةن، 
بةنيَو كةشتيدا كاتيَك ئاو دزةى كردؤتة نيَو كةشتيةكة، مارةكة خؤى ثةثكةداوة 

داوود ثيَغةمبةرةوة بؤيان جيَماوة ية لةلسةفئةفسانة فةئةم و كونةكةى طرتووة، 
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ت، هيض ئاميَريَكى مؤزيك بةكار ناية كة لةجةذنى تةورات بةرثاى دةكةن، بةآلم
 اى مرؤظ.نزجطة لة

نجيل ئي نىتيل و خويَندنى ئايةتةكاارةت (مةسيحىكريستيانى واتة )ى لةئاين
ة ، ئةمؤيانخنى تيَرِوانيكة بة دةخويَنريَتةوة كؤرِس لةسرووتيَكى روحيدابة

 ةكانىهةلَ كة عيساى مةسيح لةثيَناو هةموو دةكات مرؤظروحى هةموو بة كؤمةك
 حراوىى سيتيَكهونةرة واتة سةماى سؤفيانة، خةسلَةمرؤظ خؤى لة خاضدا، ئةم 

ستى يشةوئةو مرؤظانةية كة هةستى هونةريان تيَداية بةرامبةر جوانى و خؤ
ى ينئابى سرووتةكانيش هةية كة مةزهة خالق، كاريطةرييان بؤ بةشداربووانى

 ديارى كردووة.

كردنى ريَطةى سةما و بةرجةستةروحة لة ى كة هؤكارى طواستنةوةىئاينهونةرى 
ئةطةر مؤزيكى لةطةلَ بيَت يان نا، كة بؤ منوونة خؤشةويستييةوة بؤ خودا، 

بةثيَضةوانةى سؤفيزمى هيندى و سؤفيزمى كوردى دةف و تةثلَى لةطةلَة، 
ةكة شيَوازهةردوو دةرةجنام يَك لة سةماى لةطةلَداية، شيَوازكة  ميسرى

روونة كة  شئةوة"،بؤ خوداناسني ئيستاتيكايةكى سةربةخؤيةلةضوارضيَوةى 
اودا هةلَدةضىَ و ئيستاتيكا لةناوةوة هةلَدةقولَيَت، لةجةستةيةكى دياريكر

ة كة ةستينقسةبةناوبانطةكةى قةشة ئؤط ؤكىئةمة كرِ (.52.)لةدةرةوة نايات"
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كة  هةية باوةرِةبيَتةوة، ئةم وتةية ثيَويستى بةثيَى واية خيَر لةخودةوة بآلود
 لةاليةن كؤمةلَطةوة بؤ تاكةكان وةكو ثيَدراويَك هاتووةتة خوارةوة.

ة و ردووكئةطةرضى هيطلَ بةشيَكى فةلسةفةكةى بؤ خودا و مةسيحيةت تةرخان 
ليزمة يائايد دذى ترياليزموثيَيةى كة مابةآلم بةوةكو ئايدياليزم نةخشاندوويةتى، 

ةسنت بثشتةبترياليزم ثوضةلَ دةكاتةوة ليزم بة مائايديانتةكانى و ئارطوميَ
وى يَدراطر سةرةتاوةاركس بةثيَضةوانةوة ئيستاتيكا لةلةالى م فيزيا، بؤيةبة

 دار،سنوور، ئةمة وةكو وةزيفةيةكى كؤمةآليةتى ةثةيوةنديية فرةييةكان
 شؤرِشى رؤشنبريىنايةتى لةكؤمةلَطةى سؤسياليستى لةملمالنيَى ضي
ش ا ثيَاتدهةمان ك، لة، هةموو ئةمانة دؤزيَكى هيومانيستنيداية سؤسياليستى

ندا واخناكة ماركس بريؤكةكانى لة وةةمليَنرائةوةى ئيستاتيكابن، ئةمة س
، يَتةرِيَدةثتدا بةسةرمان لةو كاتانةى كة ،بريؤكةيةكى تيذتيَثةرِ و فرياطوزارين

ةر لةكاتيَكدا ئةو ئةخالقيات و تيؤرةى ماركسيش بؤ خؤدوورخسنت لةه
كى وازيَشيَ ضنؤكى، هةروةها دووركةوتنةوة لةهةروتةماحكارييةك بؤ ذيان و ضا

 تىرِاس ىسؤفيزميَكة لةشيَواز بةقةوىل ماركسيية نويَخوازةكانندةلَى، طة
دا، ذيانلة كةتيَةهيض مولَكيجوانى بؤ طشت، برِوانةبوونة ب، ضونكة جطة لةدونيايى

 .نةبينان بةهةرمةندن و خؤشطوزةرانى تيادوجطة لةو مولَكيةتةى كة هةمو



115 

 

و  و ضوارضيَوةيةكى بؤ بونياد ووةكارةكةى خؤى سنووردار كردماركس 
نيشى ةريَئسةرةجنام كاريطةرى  ،وةى رةفتارى جوانى داناريَكخستنيَكى نويَ

ج ؤ جؤربزةمينةى  ئةم تيؤرة بؤ منوونةة لةسةر ئةدةب و هونةرناسى، هةبوو
و  ردووةكةشى ثيَشكليَكؤلَينةوةكانيدا بؤ فكرى هونةرى ووة كة لةكردلؤكاض ساز

ى دريَذا بةضاثتةريَكى ديكةدبةسةرضاوةيةكى مةزن تةماشا دةكريَت، ئيَمة لة
 باسى ليَوة دةكةين.

تاتؤريةتى روحى و هونةردا هةية كة من بةديك ئاينكيَشة يان طريَيةك لةنيَوان 
ى خاوةنى فكرى ئاينلةقةلَةمى دةدةم، لةويَوة نيية كة هةلَطرانى طوتارى 

ليزمى، ئايديادواكةوتوون، بةلَكو لةويَوة سةرضاوةى طرتووة كة هةلَطرى فكرى 
يَناوة، ئةفسانةيان وةكو كارتيَكى بةرجةستة و وةآلم بؤ هةموو شتيَك بةكاره

، بةكاريان هيَنا ذ بةو هيَزة سرووشتيةى هةيةواتة د ،بةهيَزى زةمينيي دةرهةق
بؤية ثشت بةو خةيالَة دةبةسنت كة هيَزيَكى ئامسانى دةرةكى لةثشت عةقلَى 

ليزم بيَت، هيَزى زةمينى، تابعيَكى ئايدياةوةية، ئةمة بةثيَى تيَرِوانينى مرؤظ
فكرى الهوتى لةميَذة  و ميتافيزيكى وةرطرتووة، هيطلَ ثيَيواية ئامسانى

ستاون و دووركةوتوونةتةوة لةدذايةتى هونةر، بةآلم ئةم نةخؤشيية وة
ريالَيستيية بؤ هونةر كة وةهمى بؤ جيهان درووستكردووة، سيستميَكى ناجؤرى 

بريتيية لةشويَن و كات، خاوةنى ئةم جؤرة بريكردنةوة  بؤ رةطةزةكان داناوة كة
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ايشةى لةسةر زةميندا هةية، و تيَرِوانينة بؤ هونةر، لةويَدا كؤكردؤتةوة كة ئةو من
ثيَوةريَكى رةهاية بؤ هيَزةكانى نا زةمينى كة تةحةكوم بةسةر هةموو شتيَكدا 
دةكات، بؤية بةرامبةر ريالَييةتى هونةر دوورترين سنووريان بؤ ثيَوةرة 

 رِةضاوليزم، بةبىَ ئةوةى ئايدياييةكان داناوة كة هةر دةبىَ بطةرِيَنةوة سةر مرؤظ
ى بكرىَ بةرامبةر ئيدراك بؤ فةلةكيَك كة داخراوة، هةروةك ئةوةى يمرؤبؤ عةقلَى 

لةرابردوودا ثةيكةرييان تةنها لةويَدا قبولَ كردووة، تاكو بثةرسرتيَت، نةك وةكو 
خانةكاندا، شانؤ تةنها بؤ ثةرستطا و مؤزةردةيةكى هونةرى تةماشا بكريَت لةك

ةك هونةر، تابلؤ تةنها سرووتى خوداثةرستى قبولَكرواوة ن زيندووكردنةوةى
و خوداكانى  ئايننةك خةيالَى ثشت  ،قبولَ كراوة مرؤظراطرتنى خةيالَى بة

دةكات كة  مرؤظثةرستطا، بؤية ئةم تيَطةيشتنة سوكايةتى بة ئاماجنةكانى 
 .بينيووة و ثةشيمانيش نةبوونةتةوةةكان بةو ميَذووةدا قؤناغييان ئاينهةموو 

دةبينم، ضونكة ئاماجنى ئةم وةكو خؤى كة ئيستاتيكية من ليَرةوة كيَشة
طوناهيَكى كردبيَت، بةثيَى بةبىَ ئةوةى هيض  مرؤظتيَطةيشتنة ئةوةية 

طوناهبار دةكرىَ، لةكاتيَكدا هةلَدةسةنطيَنريَت و  لةذيانى رؤذانةى يةكانىضاالك
و هونةر، لةويَدا كؤبؤتةوة كة هونةر سيستمى  ئاينجةوهةرى نيَوان  ثةيوةندى

دياردةيةكى خودايى بة ئاينينيَتةوة، لةبةرامبةردا لةبةرجةستةكردندا دةبى مرؤظ
 دةيبينن و ريَطةيةكيان نةهيَشتؤتةوة بؤ ئةوةى دابةزيَتة ئاستى ثيَوةرة
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هةموو ئاينةكان لةسةردةميَكدا مامةلَةى تونديان لةطةلَ ، مرؤظكانى لؤذيكيية
و هونةرمةندى ثةيكةرتاش، جووةكان لةطةلَ شاعري هونةر و داهيَناندا كردووة، 

تيَرِوانينى  كةنيسة و قةشة كريستيانةكان لةطةلَ زانست و هونةر، دواجاريش
ئيسالمى بةرامبةر داهيَنانى شيعرى، لةزؤربةى ئايةتة قورئانييةكاندا 
كارثيَكراوة، بؤية بةفؤتؤكردنى جةستة لة تيَكستدا حةرام كراوة لة وآلتانى ذيَر 

ةلَويَستيَكى نيطةتيظة دةرهةق ئيسالم، ئةمة ه ىئايندةسةآلتى طوتارى 
يني و ، بةآلم ثرنسيثيَكى ثؤزةتيظيشة بؤ ئاؤسني و فؤتهونةرى نووبة

 .قةبولَيةتى خوداثةرستى بةو لؤذيكةى كؤمةلَطة بةطشتى

ينييةوة، بؤ ئةو ترسة ةكردنى هونةر لةاليةن ثياوانى ئاهؤكارى بنةرِةتى بؤ قبولَن
ةشداربوونى شةيتانةوة دةرهةقة تة ديكؤميَنت بةسةر بدةطةرِيَتةوة كة دةبيَ

وةكو  مرؤظ، ليَرةوة بريؤكةى بةرجةستةكردنى هةستةكانى مرؤظطوناهةكانى بة
ضارةسةرى بؤ  كةيةسةدةضةند نةبينراويَك، بةدواى سةرضاوةكةيدا دةطةرِيَت كة 

تةنانةت نةكراوة، ئةمة وةكو عةيبيَك تةماشاكراوة كة شانؤ و تابلؤ و ثةيكةر و 
مؤزيكيش، دذايةتييةكى نارِاستةوخؤى سيستمى ثةرستطاية، بةومانايةى 

ايةكى نةطؤرِ و بىَ خةوش و بيَطةردة، ئةوة ئايديؤلؤذيثةرستطا وةكو خاوةن 
، هةر ئاينو موذدةبةخشةكانى ناو  ئايندةخولَقيَنىَ، نةك  مرؤظهونةرة كيَشة بؤ 
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ن و دياليكتيكى ئةدةبى طرتووة انيَئةمةشة ريَطةى لةطةشةسةندنى هونةر و داه
 .لة دونياى عةرةبيدا

ؤنة ئايك ت وهةسيدةطرتنى جوانى و ضيَذوةرطرتن لةثرسيارةكة ليَرةوةية كة ناد
ةرى ةجةوهلكة لةئةجنامى ضاالكييةوة بةرهةمهاتووة،  مرؤظئيستاتيكييةكانى 

ؤضى باوة، يَكرلدا نيية كة لةتيَكستةكاندا باسى دةكات، ئةى بؤضى نةفرةتى ئاين
ا تةنه ونةرلةكاتيَكدا ه هونةر،ةى جوانبينيةكان دةدةن لةهةولَى دوورخستنةو

خؤ  ردنى،ةتى كيانةى فكرى الهوتي هةية نةك دذاييرِاستويَناكردنةوةى نيازى بة
طرت رنةدةى وةييةرِاستئةطةر هونةر نةبواية ديزانى تةالرسازى ثةرستطاكان ئةو 

ة كينيى ةدةبنستةكان ئةو ضاثةيان بةحؤيانةوة ككة ئيَستا ثيَى طةيشتووة، تيَ
ئةطةر ئةو  ووة،ى ميكانيكى بيَو داتاى نو ئةليكرتؤني دونياىلَ بةئيَستا تيَكة

خةلَك  هتد، ؤ ويفزيؤن و رادةلةهؤكارانةى طةياندن نةبواية وةكو ئينتةرنيَت و ت
يية ضيية ذيؤلؤهةوالَى نوىَ، كةواتة ئةم بازنة ئايدبةطشتى بيَئاطا دةبوون لة

ةلَك خاوة دسنوورى بؤ تيَطةيشتنى خةلَك داناوة و بةثيَضةوانةشةوة ريَطةى 
ام ة ماداوة كى ئيَمة لةسةر ئةو ثنتة وةستطفتوطؤلةزانكؤكان زانست خبويَنن، 

ك دذى يَزيَهبة شار لةسةر خةلَك دابنريَت بنبريَطة لةهونةر ناطريىَ، ناكرىَ ف
 ضاالكيةكانى خؤيان.
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ةوةى بةشيَكى السايكردنكةرةستةكانى ئيستاتيكى ةكيَك لةوةكو يهونةر 
موو ذيان، ذيانيش بةهةديويَكى ديكةدا هونةر رةخنةية لةسرووشتة، بة

ة ياسترِ لةو خنةرةة لةينيَ جياوازةكانييةوة، بريتيهةموو ملمالقورسييةكانى و بة
ت يَةكةوثشتةوةية، بةهاى هونةريش لةويَدا دةردسةثيَنراوةى كة ستةمى لة

نةرى كهيَبينييةك لةطةلَ ئةويدي كة بةلَطةى ثيَجيهانوةختيَك دةبينني كة 
 ذاوىكضرِثةيوةستى شتةكانة، ثةيداكردنى شتة جوانةكانيش لةنيَو فةزاى تيَ

ووى ثيَشةلةية ةهةمان كاتيشدا هونةر رةخنذياندا، طرميانةى شتيَكى نويَية و ل
ت بؤ ايبةدنى منوونةيةكى ت"هةر هونةريَك خؤى سازداوة بؤ رادةست كر خؤى،

ة وونمن لةشيَوةى، بؤية هيض وابةستة نيية ئةوةى ديكة كة دواى ئةو ديَت
لة  فؤكؤ يشيلمثيَويستى ناوةوةى داهيَنةر، ةرةكييةكان، ئةمة تةعبري نيية لةد

ارةكان، ناود تابلؤباس لةوة دةكات "هةر تابلؤيةك لةبى )الكلمات و االشيْا ( كتيَ
ندنة نوا وئة ماناى واية ى،جيهانى درووست كرد لةسةر كارى كاريطةرى هونةر

ى وة خؤكانةلةبارةى تابلؤوة، لةريَطةى تيَرِوانينى كةسايةتيية ويَناكراوة
ةطريَت، وةرد لى كارجيَطةورِيَطةيةكى مؤديَليَرةدا ، بؤية بينةر بةرهةمديَنيَتةوة

 يَرِامان بؤنةى تةميديَل، زئةم دابرِانة هونةريية لةنيَوان نواندن و بابةت وةكو مؤ
 ردنىتابلؤكة ساز دةكات كة ئاماذةية كة ئازادى ماناية بةبىَ دياريك

 (.53.)سةرضاوة"
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ؤ رى بضونكة ئةو نامؤبوونةى كة ماركس لةذيَر سايةى سيستمى سةرمايةدا
ةو لة ؤظمرى ثيَناسةكردووة، مةحرووم كردن و ئيستيغالىل هيَزى كارى مرؤظ

ة يةى كةوثيَى، ئةمة بؤ ئةدةب و هونةريش هةمان ماناية، بهةيةت بةرهةمةى كة
رة ة دووك يَتهةلومةرجى ذيانيان زةمينة بؤ ئةو خراث كةلَك وةرطرتنة سازدةكر

 لؤذياةكنؤتلةهةر ثيَوةريَكى ئةخالقى لةالى كةسانى سةرمايةدار، ئةوةى كة 
ى كة ئةوة ةلَطبةرهةمى دةهيَنىَ و ضيَذى سارد دةبةخشيَت، بةراورد ناكريَت لة

 كارى دةستى و هيَزى كار بةرهةميهيَناوة.
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 يةكةيةكى ئيستاتيكى( ديزاين)

 

تومخة ، يةكيَكة لةنايةكئيستاتيك كردنى ماتريالةو مؤدى ديزاينديزاين 
لةثيَناو ئيستاتيكاى  ؤسةى بةرهةمهيَنانى ديكؤرى هونةرىسةرةكيةكانى ثرِ

يةكى يكة اليةنيَكى مةجازيية و ثةيوةندئةو شيَوةكاريية ديزاينةى  ،كةرةستة
كة تةعبرية لة هةلَسوكةوتى وشيارانةى  هةية نزيكى هةية لةطةلَ هيَماو ئاماذة

و ديزاين بةرهةم دةهيَننةوة،  رةخنةيى، سةبارةت بةو تومخانةى كة مؤديَل
شدا دةبن بة تومخيَكى طشتى جياوازييةكى دذ بةيةكن و لة هةمان كاتيبة

هةموو تومخةكان دةبىَ ثيَرِةوى لؤذيكى ناوةكى " ناو ئيستاتيكاثيَسةربةخؤ لة
لَبةت ئةم ؤسةى كرانةوة و ثةرِةسةندنى بةرهةم بكةن، هةبةرهةم و ثرِ

تةواوى نايةتة دى و ئايديالَيَكة بةرهةم بةرةو ئةوة هاوكيَشةية هيض كات بة
تومخى  دةكشىَ و رووى ليَيةتى، بةآلم ريَك هةر لةبةر ئةمةشة كة ئامادةيى

زيادى وةك تومخى ديكؤرى ثامشاوةى برِوا و زةيينييةتى هونةرمةند يان ئةو 
وةكارى و شيَ (.54)مؤدةى ئةدةبى باو وةردةطرييَن".آلنةى لةتةكنيك و فيَ

ةرى فؤتؤطرافى يان هون ، بؤ منوونةبوارى ديكةى ئيستاتيكان و فؤتؤطرافديزان 
 وةكون شويَنة ئاساييةكان يا ،كة ثيَشرت كةثر يان ئةشكةوتتةالرسازى 
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نكردنى تةالر و يهونةرى ديزا ديكؤميَنتكردنى ،بوون يَكى نيشتةجيَبوونشويَن
يان ئةو  ،بوون وبةرة و تةالرى ثةرستطا و كؤشكى قةيسةر و ثادشاكانوخان

ئةم  ديوارانة بوون كة سنووردانان لةطةلَ جوطرافياى ئةوانى تر درووستكرابوون،
ديزاينى كؤتةرة  ثيَكردووة، يانيدةست ةوةجياوازةكان اغةديزاينى قؤنلةبوارة 

نييةكانى ذينطة و جوائةمة بةشيَكة لة دةريا،مةبةستى ثةرِينةوة لةةداريَك ب
ضاو دةبينريَن و هةنديَكيشيان بةطوىَ دةبيسرتيَن، ذينطة كة هةنديَكيان بة

 (decorationواتة ) ةفةليَكؤلَينةوةكان دةرياخنستووة كة هونةرى زةخر
و سةدةى طةشةسةندن كؤنةوة بؤ ثةرِينةوة بةرةلة مرؤظكؤنرتين هونةرة كة 

جوانى ذينطةكةى و ، ئةمةش بؤ ئةوة بووة كة هةست بةبةكارى هيَناون
 نيَوان خودى خؤى و خؤىئازادى لةة نبريتى بوو ات،دةوروبةرى بك

غةى قؤنا وتاكو طةيشتووة بة ،قةوارةيةكدا كة شويَنى نيشتةجيَبوون بووةلة
ةليؤنى يةكيَك ديزاينى بنضينةيى بؤ نويَنةرايةتى كردنى ئئيَستا ثيَيطةيشتووة. 

كتيَبى ثريؤزدا دراوة و لةيَرِوةرط  Asherahئةشرية ناونرا، بووة، ئةوةى كة بة
واتة  هاتووة، ئةم ساريةية سيمبوىل عشرتوت بووة، (ساري يان سوارى)وشةى بة

بووة لةالى ئاشورييةكان، نيَرينة و ميَينة  ئةمة سيمبوىل خوداى ئةندامى عشتار،
دار درووست دةكرا، لة ناوةرِاستيدا كونيَك هةبووة، ئةو شويَنة ئةمة لة

كونةكةوة  لةسةرووى دةرطاى ذيان ناسراوة،ةشيَوةيةكى بارز دةرثةرِيوة و بةب
ة و دابةشى سةر حةوت بةش زريةكى سيمبوىل هةية كة سيمبوىل بةنويَنةرايةتي
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ى دةرطاى ذيانة و داتاشراوة بؤ خوسلَى ثرض، ئةمةش كراوة، ئةمة دةربارة
ذمارةكانى سيَزدة خوسآلتة كة ئاماذةية بؤ نيَوانى بةثيت بوونى ساآلنةى ذنان 

زؤرة لةسةرتاسةرى دونيا و  لةم جؤرة ديزاينة (.55)كة مندالَى دةبيَت".
سلَ داتاشراوةكانى موتة وةسةنييةلةئةم ديزاينة  ثريؤزكراوة و دةثةرسرتيَت،

ثاشا و ةويَناكراوة كة لديزاينةكة  و لةنزيكةوة ية و لةشيَوةى بةردةوامهة
 ئةكواز و سنةوبةر هةلَكةنراوة و هاورِيَكانى وةرطرياوة، ئةوةى كة لةدةستى

و ئةندامى نيَرنة ى ئةو ديزاينة لةشيَوة ،سيمبوىل سيَكسةوةكو نزيكايةتى لة
 (رامى سوهامى) وىبةكارهيَنانى ئةم سيمبوليزمة بةنا ميَيةنى سيَكسة،

يي شاخ يان شويَنةكةية كة ثةرستنى ثريؤز تةنها لةثيَناو شهاتووة، ئةمةبةكار
هيندستان و نيثالَ و ئامريكاى التني و ى دونيا هةية و بةتايبةتى لةويَنزؤر شلة

ويستان و طروثى سيَكسى، بؤ يةكطرتنى خوداى خؤشةبؤ منوونة " ئةوروثا،
 هاتوو حةماسةتيَكى ثريؤز لةفةزاىوةكو ريَزليَنانيَكى ليَشاخيَك هةية 

ى هةية نزيكييةكئةمة  ،كةئةشكةوتيَكى بضوو و لةنيَو كةىكؤتايية
ى بةردةوامبة يشكانلةكتيَبى ثةميانى ثريؤزى جووةلةوةسةنييةت، 

يةكانيش هةية و و كلدانى و ميسريي لةثةيكةرةكاندا و لةالى ئاشورى
ت كة بةزؤرى هةلَدةكشيَئةم ريَزة بؤ بةرزاييةكانى سرووشت  .دةثةرسرتيَن

طرووثة ئيتنييةكان تا ئيَستاش شاخةكان يَك لةبةرةو شاخةكان، هةند
 ئالَمان بؤخودا و درووستكةريَكى ميَينة، لةثةرسنت وةكو سيمبوليَك بؤ يدة
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بةزمانى ميللى ثيَيدةطوتريَت  (ريطلهؤرسي)منوونة شاخيَكى ناودار هةية بةناوى 
ئةفسانةى تاننهاروز طريَدراوة، يان شاخى ظينؤس، ئةم شاخة بة (فينويبريط)

نةى سيدركون هةية. طرينطييةكى ئةوانةى كة مةعريفةيان لةبارةى ئةفسا
رادةبةدةر دةدةن بةناوهيَنانى ئةو شاخة، ضونكة دةرضةيةك يان كةرتيَك يان لة

كةويَتة بةرزايي شاخةكة، بؤية ئةشكةوتةى كة دةكونيَكى تياية لةو 
ريؤز ناسراوة و ناوى شاخةكة رِاست وةكو سيمبوليَكى ثةسةدةكانى ناولة

 (.56)ت".نايا

زيكيشةوة هةمان ئةفسانة و داستان و ضريؤك هةية كة ثريؤزن و ولةبارةى مي
 رؤظمكة نقؤناغى برِيوة، ضو زيكهونةرى ميو دنىطةشةسةن بةآلمدةثةرسرتيَن، 

رةتى ذيان، وروةكاية جياوازةكانى داوة وةكو زبةثيَى قؤناغةكان طةشةى بة
ريش بؤ و دوات ى موزيكىتة ذيَكراوة و بووةانى تيَداداهيَن كةهةوايى  زيكىميو

و ثريؤز  كردووةداطري مرؤظذيانى كى طةورةى لةثانتايية ئةلكرتؤنيك و هتد،
ثيَدةرى هونةرى مؤزيكى كؤن دريَذة شتيَكى نوىَ نابينريَت كة، تائيَستاش كراوة
منوونةش دةف و نةى و بالَةبان  ،تو لةالى طروثة ئيتنييةكان ثريؤز نةبيَ نةبيَت

هةموو ئةو ئاميَرانةش لةشكلَى ئةندامى نيَرينةى ثياون، بؤية  و مششالَ و هتد،
ثريؤزكراون و دةثةرسرتيَن، ئيدى بؤ هةر يةك لةو ئاميَر و دميةنة سرووشتيانة، 

يانوو و ئارطوميَنيَتيَك هاتووة و وةكو ضريؤك كارى ثيَدةكريَت و ب
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، ضونكة لةذيانى رؤذانةدا سؤسيؤلؤذيستةكانيش بةمنوونةى زيندوو وةريانطرتوون
 .ئةو ضريؤكانة كاريان ثيَدةكريَن

كة  ونةكة بوى دينيَوان ثامشاوةى كةرةستة و هونةربةوثيَيةى كة ماتريالَةكان لة
ؤية ون، بؤضوبوازيةكانى ئيستاتيكا و سةنتةرى جياكن بوونة لةهةريةكةيان ثنتيَ

 كةين،يَناكةسايةتى فةيلةسوفةكاندا نةبيَت شتيَكى جياواز هةست ثتةنها لة
وشتى سروةؤزيك سةرةتايةكة بؤ تيَطةيشنت لبةثيَى فةلسةفةى كؤنيش بيَت، م

بةآلم  ية،يرِاستهانى يج ن طوتوويةتى مؤزيك ليَكسووىكةون، هةروةكو ئةفآلتو
بؤية  يية،سترِا ىئايديائةرستؤ و ئةوانةى الطريى ئةون ثيَيانواية بةرزبوونةوةى 

ان ى خؤياكانوتييةكان وةزيفةى هونةرى موزيكيان بؤ برِوولةدواى ئةوانيش اله
ان ى خؤيوونةوةبوةكو كةرةستةيةك بؤ نزيك هةلَبةتة ليَرةدا مؤزيك  ،بةكارهيَنا

يَنريَن ثلَ و زجنري بةكار دةهى كة دةف و تةهةروةك ئةوة (.57)ا".و خود
 سرووتى تةسةوفى يان دةرويَشيدا. كاتىلة

ةشةى كرد، ئيدى مؤركيَكى ثةتى هونةرة جوانةكان طزيك وةكو لقيَك لةمؤبؤضى 
تى وةرطرت كة بةتايبةتى لةالى سةمفؤنياكان دةردةكةون، ئةبسرتاكبلَيَني با نيا

كةس دةيانطوت لةم موزيكة سةر  وست كرد و زؤروئةمة ثرسياريَكى در
هةر وةكو دةيانطوت لةو شانؤيانةش تيَناطةين كة دابرِانيَكة لةطةلَ  ،دةرناكةين

ى دابرِانى بيانووخودى هونةرمةندةكان بة السيك و هتد. بةآلمشانؤى رؤمانى و ك
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يَكى شيَوازنىَ و ئةمرِؤ، ئةم هونةرةيان بةنيَوان دويَهونةرى و داهيَنان لة
شيَوةيةكى ديكة و وةكو بةردةوام بوونى هونةر لة ثيَناسة كرد سرووشتى

 ،سيمفؤنياكان و شانؤكان و ئؤثيَراكانا، تا ئةو جيَطةيةى كة بةشيَك لةناسيَنر
 يَكى نائاسايى.شيَوازماناى خؤيان وةرطرت بؤ 

ى بتهؤظن مارشيَكى جةنائيزى ية، بتهؤظن خؤى ى )ئؤريكا( سيَيةمسيمفؤنياى 
كة لةجةنطدا طيانيان لةدةستداوة و  وةثالَةوانانة هةلَدةطريَتة جةنازةى ئةو

لةبةردةم جةماوةردا داياندةنيَت، بؤية جياوازى لةنيَوان مؤزيك و هونةرةكانى 
كيَشةى هونةرى طةورةى كردووة،  ى، مؤزيك هةنديَكجار ضارةسةرهةية ديكة

يةكى تايبةمتان هونةرى شيَوةكاريشدا ثةيكةر يان تابلؤيةك مانالة هةروةك ضؤن
اتذميَرة تواوةكةى ان كيكاسؤ، يمنوونة تابلؤى جؤرنيكاى ثثيَدةدات، بؤ 

نيَو كوردةواريدا هونةرى ، لةؤذةكةى ظان كوخ و هتديان طولَةبةرِ سلظادؤر داىل،
ضركةساتيَكى  ثلَ و دةهؤلَ و زورِنا وةكو هؤكاريَك بؤ بةختةوةركردنى ضةندتة

تةثلَ و بة زةماوةندى كؤمةآليةتى رابردوو، يانتييةكانى كؤمةلَطة لة نةهامة
ك طواستنةوة و شيَوةكانى ترى وبوبةتايبةتى لةئاهةنطى  ،نى ئاسايىطؤرا

، وةكو ئةو هةستة هونةريية سووننةتى كولتوورة كالسيكييةكان خؤشبةختى
هةموو تواناكانيانةوة بةكارديَنن بةواية كة ئافريقيةكان وةختيَك مؤزيكى جاز 

يبةتى خؤى هةية، كة دةبينني، ئةم هونةرة لةالى ئةوان ماناى تاضيَذى ليَ
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دذى ئةوانى تر كة دذى هةستة هونةرييةكانى شيَوةيةكة لةبةرانطارى كردن لة
ت، هةروةك ضؤن لةالى لورِ و ئةوانن، رةنطة لةالى كورديش هةمان ماناى هةبيَ

ستةى نةتةوة و كوردييةكان كة هةميشة ذيَر دة ةشيَوةزارو شانى و ماضؤ كرما
 دةمريَت، ئةوان مةزهةبة دةسةآلتدارةكان بووة، وةختيَك مردوويان ليَ

ة و ثيَكةنني و طؤرِانى تايبةت، لةبرى تازية و هةهلةلشايى و بةلةبةرمبةردا بة
 .ناخوشى ئاهةنط دةطيَرِن

ديزاينى  ئيستاتيكا شويَنيَكى طةورةى داطريكردووة لةنيَو هونةر، بؤ منوونة
وةى ديكؤرى ستؤديؤى بةرط و شيَنيَو مالَ و جلوثةىل و كةلو طؤظار و نامة رؤذ

نويَخوازى ، كةواتة ئةوةى هةمان شنت هتد تةالرسازى و فزيؤن و ماشني وةلةت
بوونى ان بةرةو شار و تيَكةلَكطةشةسةندنى كار و ذيانى الديَبة كردوويةتى

ييةوة ثيشةةرووى ا طةشةسةندن لو نةتةوةكان و هتد، هةروةه ئاينلتوور و كو
و شيَوازى  مرؤظنةطبةتى بؤ نووى ثيَشكةوتنخوازييةوة بووة بةبياة دواجار بةك

لةدواى ئةو دابرِانة  نويَخوازىثؤست كة ، هةروةها ئةوةش ضةوساندنةوة
كة  ةيةيفكر ئةو طواستنةوة ،بردوودا كردوويةتىرالة ميَذووييةوة كة

 (يؤرطن هابرماس)، هةروةك ماوةتةوة كردنةوة بؤ مؤديَرننةريتخوازى و الساييلة
ناوى ليَدةنىَ تةواوكارى ثرؤسيسى سياسى و فةرهةنطى مؤديَرنة، بةقسةى ئةو 

مؤديَرنة كارةكانى تةواو نةبووة، ئةم قؤناغة تةواوكارى ت هيَشتا بيَـ
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ةنيَو هونةريشدا ، يان مؤديَليَكى ديكةى سيستمة كة لبةرلةخؤيةتى
ة تائيَستا ستةم و ضةوساندنةوة لةريَطةى بةوثيَيةى ك ،رةنطيداوةتةوة

تةكنؤلؤذى بةبارتةقاى ماوةيةكة تةكنؤلؤذياى ئاسايى و تةكنؤلؤذياى سةربازى 
ثاشةوةية. بؤية ئةم سيستمة هيَشتا كارةكانى لةهةمووبواريَكدا ستى لةوتةندرو

 تةواو نةكردووة.

ية، بؤ منوونة مؤديَل كاريَكى ديكةى هةية كة جوانييةكةى لةخزمةت بازرطانيدا
سنت و ونومؤبيلياتى هةر لة تاقمى  ،هةموو ئةو كةرةستانةى كة ثيَويستى مالَن

 ،، هةموو ئةمانة كارى داهيَنةرانةنبطرة و هتد يشنت و ثيَويستى خؤراكدان
ئةم شيَوة مؤديَلة  ثوليَكى هيَجطار كةم،رِدريَن بةكةسى هونةرمةندةوة دةكلة

مايةدارى هات كة هةموو شتيَكى سةرمى سيستلةدواى ئةو هةولَة جدديةى 
و  ى و بازارِى ئازادهونةر و ئةدةبيشةوة خستة خزمةت سةرمايةطوزاربة

 سوككردنىئةمة سةرةتاى ، مولَكيةتى هونةرى نةهيَشت و وةكو كاآل كرِيتى
هونةرى و و داهيَنانى  ى كريَكاركارو خودى هيَزى دةستى  بةهاى كارى
ة، مرؤظبؤ ديزاينى نوىَ كة ثيَويستى رؤذانةى  ،بوو و بريكردنةوةتةكنؤلؤذى 

ئيستاتيكاى داهيَنانةوة طوازرايةوة بؤ كرِين و فرؤشتنى كاآل بةرهةمةكةى لة
ثيَويستة بةهرةمةند بيَت لةهةموو كارة  مرؤظلةبازارِدا، بةبيانوى ئةوةى كة 

نةكراوة اهةم و بؤى فةر داهيَنانةكان كة لةرابردوودا بةهاى تايبةتى خؤيان هةبوو
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، ئةمة لةطةلَ ثؤست مؤديَرنةدا تةكانيَكى كرِين و بةكارهيَنانىو ئيَستا ئازادة لة
شتةوة و كردى بةمولَكى نةريَنى بوو كة لةبازارِدا بةهاى بؤ هيض شتيَك نةهيَ

ناوى نةهيَشتنى مولَكى تايبةتى كة كةرةستة كالسيكى و كؤنة و طشتى، بة
طةورةكان كرِيان و بازرطانى طةورةيان ئةنتيكةكان هةيانة و سةرمايةدارة 

 موو شتيَك بوو بةكاآلى بىَ بةها.يَلةوة هةدثيَوةكرد، تا ئةو ئاستةى بةناوى مؤ

يةن لةال نييةلةرووى تيؤرييةوة ئةمة تةنها بازرطانى و كار و خةرجطةرايى 
جان )، اتوونهةمهبةلَكو تيَرِوانينة بؤ شتى جوانرت كة بةر خةلَكةوة بؤ شتومةك،

ةى ى لةباركتيَبيَك 1994ؤستاى زانكؤى سؤربؤن بةر لةمردنى سالَى مما (ؤهنك
 اننييَرِوتكةى ى زمانى شيعرى نووسيوة، لةوكتيَبةدا باس لةاليةنيَكى ديبونياد

وانى دنى جاكرواية تةماشهونةرى جوان، ئةو ثيَيدةكات بؤ ئةو شتانةى بريتني لة
 دنىاشاكروةستاوة، بةلَكو تةمجوان، تةنها لةسةر جوانى خؤى نةبؤ هونةرى 

ةكدا شتومكردنى هةقيقةتى زانست كة لةنويَخوازيية بؤ جوانى خؤى و ئاشكرا
 ة.مةوجوود

رهةمانةى كة لةنوىَ ديَنة بازارِةوة تةنها ةئةو ب كةواتة تيَطةيشتنى خةلَك بؤ
ى بةرهةميهيَناوة و جوان نني، بةلَكو مؤديَليَكى ديكةى نويَية كة نويَخواز

ئةو تيَبينييةى كة لةسةر  كاآلى ثيَويستى مالَ، ئةليَرةوةيةتى بةكردوو
مةسرةفطةرايى هةية بةتايبةتى لةالي خةلَكى رؤذهةآلتى، تةنها ناضار كردنى 
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كردن، بةلَكو ةكان و راكيَشانى خةلَك بؤ خةرجبازارِ نيية بؤ ثيَويستي
وانيية كة نويَكردنةوةى شتةكان وةكو ثيَويستييةك بؤ مالَ بةشيَكى ئةو ج

بةنرخ و بةهاى زانستى، وةكو كةرةستة نويَييةكان كة دةيكاتة بازارِيَكى 
ة يو جوانى تيَداية و تةنها ديزاين و شيَوة كالسيكي مرؤظئاسانكارى كردووة بؤ 

نةوةيةكى هونةريية لةنيَو شتومةكةكان، ميَز و بىَ روحةكةى نيية، بةلَكو جوآل
تخانة و كةرةستةكانى تر و شتاقمى ضيَتاقمى نووسنت و تاقمى دانيشنت و 

 رثةنا جولَة كارةباييةكةى بؤ زياتشؤر و هتد، ديزاينةكةى لةفزيؤن و جلةلةت
ولَةخستنى جوانييةكةى واى كردووة خةلَك زياتر كرِيار بيَت، ئةمةش جبة

 ة بؤ جوانى.يبةرهةمى نويَخوازي

ى خؤيانن، تا ئةو روكةلةثوكردنى ديزاينلتوور و وى كوهةموو نةتةوةكان خاوةن
هونةر و كةرةستةى ةركردنى ذيانى سادة و خاكيَتى لةجيَطةيةى كة بؤ مةيس

 طرن،دةانة بةكارديَت كة ماناى جوانيناسى وةريةكةهونةردا كؤدةكريَتةوة، ئةو 
ونةركارى و ثيَداويستى رؤذانة ديزاينى كةرةستةى خاو بؤ هبريتني لةئةويش 

مى كةلةثوورى هةموو طةالندا هةية، بةردةوائةم كارة لة  منووديَكى جوان،بة
طةليَك و كؤمابوونى مةعريفةى طةالن و هةموو مةعريفة و هونةريش بريتيية لة

بةرط ، جياوازى نيَوان جلومرؤظوور بؤ جوانكردنى كولتكؤمةلَطةيةك ثشكدارة لة
ثةرستى جياواز و  ئاينو شيَوةى ذيان و بارى كؤمةآليةتى و شيَوةى قسةكردن و 
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ة كة بةشيَكي مرؤظالرسازى و هتد، باشرتين منوونةى دةولَةمةندى كولتوورى تة
ي وروكةلةثلةئافريقاييةكان ليَكضوونيان هةية لةطةلَ يةكرت، زؤريان جطة لة

بيَت، هةر يان بةراوردكارى كة جيَطةى باس  هةية هونةربايى ئةوة كورديدا 
مششالَ و  هونةرى وةكوةوة بطرة، تا دةطاتة كةرةستةى رؤذان لةثيَداويستيي

، بؤ منوونة دةهؤلَ وستكردووةونةى و دةف و تارِادةيةك موزيكى ديكةمشان در
 ر كة بةهاوبةشى لةطةلَ طةالنى ديكةدا ليَكضوونى هةية، هةروةهاوو تةمبو

بةشيَك  ئةطةرضى ليَكضوون هةية لةطةلَ هيند و ئةفغان و ةرطيشةوةببارى جلولة
تاكو  ،خاوةنى ديزانى تايبةتة بةآلم تارِادةيةك لة ئيَران و ئازةرى و هتد،

 .بناسريَتةوة لةنيَو كولتوورةكانى ديكةى هاو شيَوةى

كة ليَرةدا مةبةستيَك  ة كؤن و ئةشكةوتةكانى كوردستانوارشويَنةسةبارةت بة
ى نويَكردنةوةهةستدةكريَت بة، هةية بؤ هةلَسةنطاندن و ليَكضوونيان ثيَكةوة

 وستكردنى ثةيكةرى وةهمىويَكى ديكةى ئاسةوارى و دروازشيَن بؤ رةكااشويَنةو
ونةرة بةهايةكى ، النيكةم ئةو هجوانييةكانى ئةم جوطرافيايةكة بةشيَكن لة

خؤرِسكةوة شتييةكانة كة لةوئةمة ثيَضةوانةى كردارة سرو ديكةى ثيَدةدات،
و يان بةهؤى داطريكارييةوة شيَويَنراون  ،جوانرتن لةوةى دةستكارى بكريَن

ئةشكةوتى قزقاثان و شانةدةر ةردا هاتووة، ئةوةى كة ئيَستا لةئالَوطؤرِيان بةس
نطة هةمان دياردة و شويَنةوار و هةزار ميَرد و هتد لة كوردستان هةية، رة
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، بةآلم وةكو ميَذوو و جوانرتيش لةو ئةشكةوتانة بةر هةبيَتووآلتانى دةورولة
، هةرضى ئةو ةكانى طؤرِيونشيَوازى دةيطيَرِيَتةوة شةرِ و ثشويَى و داطريكار

ئاسةوار و شويَنةوارانةى وآلتانى دةروةى كوردستان هةن بةهاكةيان ئةوةبيَت 
وارةكان ئيستاتيكني، ئةوةى كوردستان ةكة ضريؤكى ثشت ئاسةوار و شويَن

تةنها رةهةنديَكى سياسى وةرطرتووة، بةوثيَيةى كورد نة كؤمةلَناس و نة 
، يان النيكةم بةهاى ئيستاتيكى تاكو خؤى خبويَنيَتةوة رتوثؤلؤذيستى هةيةنئة

 .بؤ بطةرِيَننةوة و ببيَتة جيَطةى سةرسورِمانى طةشتيار و ميوانانى بيانى

يَكى شيَوازوستكردنى ووةكو درديزاينى شويَنى دةستكرد لةشيَوةى شويَنةوار، 
و بؤ ستكردنى طؤمة ئاوتى بؤ باخضةى ئاذةآلن و بؤ طةشتوطوزار و دروسرووش

و  شيَوازوةنى خاجياوازييةكةيان لةويَداية كة ئةوانة هةموو  طةشتيار و هتد،
، لةهةموو شويَنةوارة ميَذووييةكانى دةولَةتان، زياتر ننيرةسةن ديزانى تةالرى 

يان  ،نني يان كؤمةلَطةيةكى فرةيى مولَكى نةتةوة كورد دةبينريَن و ىلةال
كة ثيَى دةطوتريَت ميزؤثؤتاميا  ناوضةيةنو مولَكى نةتةوةكانى ئةم كالنيكةم وة

تاكو بيثاريَزن،  كوردستان دةولَةت نةبووة ، بةوثيَيةىيان رؤذهةآلتى ناوةرِاست
بؤ ئةوةى لة نهيَنى ذيانى  يان لةريَطةى خةلَكى بيانى سةردانى بكريَن

، مةطةر و بيطوازنةوة بؤ دةرةوةى كورد هةمةاليةنى ئةم كؤمةلَطة تيَبطةن
كة  و رؤذهةآلتناسةكان بؤ طواستنةوةى ضريؤكى كؤمةلَناسى و سياسىطةرِيدة 
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ئةم داتايانة ئةوةمان بؤ ، بةدةيان دةرضة و كردةى فةرهةنطى جوانى تيَداية
بوونى كولتوورةكان و كؤمابوونى بةهؤكارى تيَكةلَثشرتِاست دةكةنةوة كة هونةر 

و  بةردةوامى هةيةية بؤ، ة كة ئيستاتيكاكةى غيابى مولَكييةتةى طةالنمةعريفة
خالَى دوا و طةيشتنيَك كة ثنيت كؤتايى بةهةرطيز ناطاتة ئاماجنى خؤى 

و  ن، هةروةها دابرِان لة خةودةرةجناميَك بةدةستةوة بدات ذيان كردنىجوان
ت بهيَنيَت، و شوناس بةدةس بؤ هونةريَكى ديكة كة هيَشتا سةريهةلَنةداوة خةيالَ
ضوار ريَطاى ثردى  حةدباى موسلَ و ى سامةرِا وبابل ى نةينةوا و منارة وةكو

نةى ديكة كة ميَذووةى وةلةبى سوريا و دةيان منوئةسفةهانى ئيَران و ح
وست وت درراتؤر و كام دةسةآلدةستى كام ئيمثدرووستكردنيان ديارة لةسةر 

 .كراوة
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 ضؤنايةتى ضةندايةتي و

 

ةر ت هثشةوانةشةوة لةستيَك هةية و بةثيَضزان ةوةةكيثشت هةموو جوانيلة
ة كانةى انستئيستاتيكايةكةوة زانستيَك هةية، هةروةك ضؤن بةشيَكى زؤر لةو ز

 ،نىجواى ناكانيةكيَك لة مائيستاتيكاى بةخشيوة بةذيان ئيستاتيكاى زانستيية، 
نيَو  ىتةكانرةسكة يان ،كة ئايا جوانة يان نا بارةى ماتريالَيَكبؤضوون نيية لة

ضةندايةتى راستة زانست ثشت بة ،ضةندايةتىرى تيؤبةثيَى  سرووشت
ةكانة ي ةودةبةستيَت وةكو داتاى مامتاتيكى، بةآلم ئيستاتيكا ضونكة ثشت ب
مةرج ى بةدةبةستيَت كة خودى تاقيكردنةوةى بينني و السايكردنةوةى سرووشت

و ر وةكهةثيَوةرى ئيستاتيكى بؤ شتةكان، تةنها ضيَذ بووة بة وةرطرتووة،
 (لمع)دا زانستةزانستى ضؤنايةتيية، ئةطةر ل ئيستاتيكا دةلَىَ " (ريرميؤن باي)

وة شى ثيَيَتيئةوا بؤ ئيستاتيكا ضؤنايةتيية و تايثيَكى خود ،ضةندايةتى بيَت
 ةمةئ ،دةردةكةويَت كة جوانى هةميشة رةنطدانةوةى بةسةر خوددا دةبيَت

ةك طةر اندنى، ضونكة هونةر و جوانى سةملدا دةردةكةويَتمرؤظتى خةسلَةلة
 ةكة والَيرتة لةنيَو هؤلَى تاقيكردنةوةدا مانيية وةكو زانست كة ثيَويست

 (.58)".و دةرةجناميَك بدات بةدةستةوة هاوكيَشةكة بسةمليَنريَت
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بابةتيَك و ثيَكهاتةيةكة وةكو  هونةرى جوانيدا،لة و ئاشكراكردن دؤزينةوة
بريتيية  ،جوانىمانايةكى ديكةى ، بؤية داية واتة فكرى ىزةين و عةقلَى ويَنةييلة

ى شيَوازنةك تةنها لة ،شتةكان و دياردةكان كىرِؤجةوهةر و ناوةلة لةشيَوةيةك
يان ثارضةيةكى  ،يَكى ميَذووييكة هةنديَكجار ثةيكةركؤببيَتةوة  دايجةستةي

 وة بةها هونةرييةكةى جوانرت دةكاتكةيةئاسةوارى كؤن بةهةموو تيَكشكاويية
ييةوة ليَرةدا زةمةن لَضونكة لةرووى ماتريا ،بازارِدا ماناى هةية ئاستىكة ئةمة لة

، نةك دةستكارى ضؤنايةتى كارة هونةرييةكة يان بؤ رةسةنايةتى حوكم دةكات
بازارِى ئةنتيك هةية و هةروةك ئةوةى لة ،ةكةكردن و نويَكردنةوةى ماتريالَ

، ئيَمة دةبيَت طرنبةماتريالَى جوان ناسراوة و طةشتيارةكان ويَنةى لةطةلَ دة
لةنيَوان كردة سرووشتييةكان و ثارضة كالسيكييةكان جياوازى بكةين، شاخيَك 

ضاوة هونةرمةند يان لة كة ويَنةى ثياويَكى ثريى كورِى زةمانةى وةرطرتووة
داريَكى ديكةوة ئاآلندووة بةضةشنى ذنيَكى سةماكةر خؤى ، داريَك لةشاعرييَك

شيَوةى ماسى يان ئاذةلَيَك ديَتة بةرضاو، ، بةرديَك كة لةيان شاخيَكةوة
بةرط و هتد كل و كلدان و جوانكاريي جلوان لةذنجوانكارى ى تةدارةك

هةموو ئةمانة مةرجى ضؤنايةتني بؤ ئيستاتيكاى دياريكراودا،  كةلةثوريَكىلة
جياوازة لةو شتةكان، بةآلم لةرووى زانستييةوة ئيستاتيكا ضةندايةتيية كة 

ثيَشانطا ةوة و لةةوة دةدؤزريَتى زانستيينينيَطةى كنة و ثشكرثارضةيةى كة لة
ة، بؤ منوونة شيَوازروويةكى ديكةوة ئيستاتيكا ، لةيان مؤزةيةك منايشى دةكةين
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 ان هةبووة كة بةها و بنةماى خؤىهةر ئةو هونةرةي هونةرمةندانى كالسيكى
ة شيَوازو هةية لةرووى ئيستاتيكييةوة، بةثيَضةوانةوة السايى كردنةوةى ئة

مانايةكى نيية تاكو سيفةتى ئيستاتيكى وةربطريَت، هةر وةك ئةو ثارضة 
هونةرييانةى كة لةبازارِ بة قيمةتى هونةرة رةسةنةكة دةفرؤشريَت و 

 .السايكردنةوةية

، ندنةرمةى هوجؤرة السايى كردنةوةيةكى ديكةى هونةرى هةية كة دةبيَتة ريَبةر
 ى كةة خؤشن، بةتايبةتى ئةو دةنطانةئةويش ئةو دةنطانةية كة بةالتةو

ؤشم خدةلَىَ )ئةوةى كة  (جؤرج فريدمان)كاريطةرى هةية لةسةرت، وةكو 
ةنها توو، ويستووة و هةستاوم بة السايى كردنةوةى، بةآلم ئةوةى كاريطةر ب

امن ةستةكو هالسايى كردنةوةى دةنطى نةبوو كة لةناوةوةى مندا بوو، يان لةنيَ
ةكو وةوة و لةمنوونةكةى كردةوة، ضوومة ناو كةسايةتى ئةوكاتيَك بريم بوو، 

 موونةئةز هةقيقةت، ئةمة بوو بةشيَواز، ئةم (ةلَةم دةكردكةسايةتى ئةو مام
ة وو، كب ووةمدةى شيَوازبضووكة السايكردنةوةى سايكؤلؤذى بوو، طريَدراوى ئةو 

و وةك ىيةكير تيَطةيشتم ئةمة نيوة خؤشفشارى بو هيَنام بضمة ناويةوة، دوات
 (.59)خاوةنداريَتى واية".

ةكة يرِاستقةلَةم دةدريَت، بةآلم داهيَنانى هونةرى لةة بةشيَوازهةنديَك جار ئةم 
يدا، ئةو رةهةندى ئيستاتيكى لةئازادماركؤزة،  هيَربردبةبرِواى جياوازة، 
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 ئةوةى كة كؤمةلَطةبؤ شارستانييةت بةجيَدةهيَلَيَت،  ةية كة ئاسةواريرِاست
و  ئابوورىاواييةكانى هاندا لةريَطةى ئازادييةوة بضنة نيَو دةزطا سياسى و رؤذئ

بوو لةكيَشة ئةخالقيةكان  مرؤظنةوةى مةحرومييةتى كؤمةآليةيتييةكانةوة، دؤزي
ئازارى ثيَدةخوات، ئةو كيَشةية  مرؤظئةوةى كة لةو دؤخة، بؤية  و رزطاركردنيان

ر بؤية كانيةوة خولَقاندويةتى، هةهةموو مانا و رةهةندةكة ئيستاتيكا بة بوو
 مرؤظئازادى، بةتايبةتى ئةو جوانييةى كة بة لةريَطةى جوانييةوة طةيشنت

ستكةوتةكان و بةدةستهيَنانى دة يَطةى ذيانيَكى شايستةوة شعوورلةر
سني ونو". ، شيَوةيةكة لةبةدةستهيَنانى جوانى ذياناتهيواكانييةوة دةك

، ض بىَ نانى طوتنةوةلةبارةى داهيَ ستاتيكا، ضلة ضؤنايةتى هونةرى ئيبةشيَكة 
وسني مةعريفييةكةى ون"،بىَ كردنى طوتارة ميَذووييةكانوةكو ديكؤميَنت

ضوارضيَوةى خةيالَ يان تةكنيكى خةيالَيدا، هةميشةش بةم ثراكتيكيية لة
ضوارضيَوةى ئارةزووى سني لةوذيَنريَت و السايى دةكريَتةوة، نووشيَوةية دةورو

داريدةكات ، ئيدى بةشبةكؤمةلَدةتوانيَت ببيَتة ئةزموونيَكى  اديخةيالَ
يان بةجؤريَك  ،وةك رةطةزيَكى ناسك يَنانى دةستةيةك، يان كؤمةلَيَكثيَكهلة
سني ئا لةو كاتةوة بؤتة رابةريَك وجؤرةكان وةك رةطةزيَكى ئةنارشيستى، نولة

منوونةى ئةوانةش  (.60.)كة لةدةشتيَكى نادياردا ثيَشةنطايةتى كاروان دةكات"
تد كة بازنةيةكي يسكى و بيَكت و كافكا و هيستؤظوة دسينةووةكو خؤنو

ة ى تاكدا كيَشا، جوانى ئةم شيَوازدوودلَى و وةسوةسةبةرفراوانيان لة
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خويَنةر، هةم كة هةم ترسى دوورخستؤتةوة لةسني، لةويَداية ونولة
ثيَضةوانةوة ايستة، بةششتنى ثاساوطةليَكى نادرووستكردنى شةفافييةت بؤ نةهيَ

كة تاكى  ،ةيةنرتين اليةنى ئةم كردة ئيستاتيكيياخيبوونى بةرهةمهيَنا كة جوا
 تاكى باآل.نزمى كرد بةئاست

ى ثارضة بةهةمان شيَوة ،تيَكستى جوان و جوانى تيَكستسةبارةت بة
و  بةرةسةنايةتي ثةيوةندى، شيَوازوةكو ة كة شووكالسيكيةكانى ثيَ

وةزيفةى  سني لةسةر بةرد دووونولةميَذووى نووسراودا ، ووةةوة هةبمولَكييةت
سني و دةقى وكردنى نون شيوةكارى و ئةويرت ديكؤميَنتهةبووة، يةكيَكيا

وسينى طاتاكانى زةردةشت وو ن حامورِابى كارة ياساييةكةى وةكو ،ياسايى
ى نةتةوةيى و بؤتة ئاسةوار ئيَستا كة لةسةر ثيَست و ضةندين دةقى ديكة

ذاثؤنى  سةردةمى ئيمرباتؤرييةتىسينانةى و، يان ئةو نوورى كؤمةلَطةكانولتكو
يَستى ئاذةلَ كة لةسةر ثو هاتنى جةنطيزخان بؤ رؤذهةآلت و هتد 

 "نةتة زةخريةيةك بؤ ئةدةب و هونةرو، هةموو ئةمانة بوسراونةتةوةونو
ةو رياليزمةوة هةية، بيَطومان هةر بنةردا ثيَوةرةكان ثةيوةندييان بةهولة
دةردةكةوىَ، بايةخى خؤى  وستوكة نادر ؤرةى كة هةر تيؤرةيةكى زانستىج

بىَ، م بةتةواوةتى بيَطانةدةدؤرِيَنىَ، ئةطةر هونةريش لةطةلَ شيَوازةكانى رياليز
ضظاتى مؤديَرن روويدا، بايةخى جوانيناسانةى خؤى بةتةواوةتى ةوةك ضؤن ل
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هونةر ئاشكراية، بةآلم ددانى دةدؤرِيَنىَ، ئةطةرضى جياوازى نيَوان زانست و 
سيؤلؤذى كماناى ئة دةتواننينة ،طوترابةثيَى ئةو شتةى لةسةرةوة  ننيَثيَدادة

ريان دةبيَت، ئةو ثيَوةرانةى كة لةمةرِ رياليستى كاريطةةرياليزم ديارى بكةين و ن
ان فرةضةشنى و جؤريَك ناكؤكى ضارةسةركراوى نيَوضونكة جوانيناسى بة

يةكيَتيةك دةزانن كة لةاليةكى ديكةوة ئةم بةهاية بةبةرهةست دةزانن، 
 (.61)ثيَكهاتةى طوجناو تؤكمة دةكات".

انى ارهيَنسةرزارةكى بوو، بةكحيكايةت و شيعرى ةب تةنها ثيَشرت حالَى ئةد
، نبوو ةكانكردنى تيَكستتنباشرتين ريَطةضارةى بةديكؤميَ كةرةستةكانى ذيان

ة كستا، قةول و تيَرردنى دكيكؤميَنتدبؤ بة ىلةويَوة هةولَئيدى ئةدةب 
 ويلوة و ج و قورئان و ئاظيَستا و قةول ئاينييةكانى وةكو تةورات و ئينجيل

و ةية وةكهتد، تائةو جيَط سابيئى وكةنزا رةباى  و مةسحةفا رةشى ئيَزيدي
 يةت ونييةوسرايةوة، جوانى ئةم كارة لة بةكارهيَنانى زويةوة كة نقةول ما

 شةىكيَ وةى بةرطرى و بوونطةرايى و ئةمانة ثيَشرت وةزيفعةقلَداية، هةمو
يان اوةرِببؤ خودى تيَكستةكة و ئةو طروثةش كة  هةبووة يانى بوونسةملاندن

ان تهيَنى بةدةسلة هؤكارةكان يةكيَككة ئةدةب ، بةآلم دواتر بوو بة ثيَى هةبووة
ى كارى بنةمائةو تيَكستانةن كة بوون بةلةنيَو زماندا،  ؤزينةوةى جوانييو د

 .ىئةدةب
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ر د ثيَغةمبةكانى سؤفؤكليس و مةزموورةكانى داووشانؤيية كة شيعرة ئةو كاتةى
و  سكىيؤظيستدرؤمانةكانى ئةو كاتةى  ،شكسثري دةخويَنينةوةو تيَكستةكانى 

 اىل وى و نمةولةوكورديدا و حافزى شريازى و خةييام و لةدانتى و سيَرظانتس 
د و هت رِيىالئى موعةلقةيس و موتةنةبى و ئةبو عةومروئعةرةبيدا ئو لةمةحوى 

هةر  ،ةيىتيَكستى بنضينةكو تيَكستى رةسةن يان ناسراو بةو ،دةخويَنينةوة
كستى تيَ كة بؤضى خويَندنةوةى ئيستاتيكى ثيَويستة بؤ دةطةينئةوكاتة تيَ

 ،يَتةربطرويةت ئةدةبى، تاكو جوانى لةنيَو تيَكستةكاندا بدؤزريَتةوة و مولَكي
شكرا وة ئارؤظةبةمانايةكى تر ئةوةى تيَكستةكة بةطوتار طوتوويةتى، لةريَطةى ش

ى ةدةبئشةيةكى ديكةى هةلَبةت بةبىَ شيكردنةوة بؤ ئةدةب، كيَ دةكريَت،
نةرى ؤ خويَب باتئةمةش تيَطةيشنت بةالرِيَدا دة دةخولَقيَت كة فرة تيَرِامانة،

 .نةشارةزا

ئيستاتيكيةكانى  ضؤنايةتييةلة دؤزينةوةى ليَرة ئةفسانةناسى دةور دةبينيَت 
نة و ميليلة و دةك)يان ثةيكةر يان ضريؤكيَكى ناودارى وةكو  ،تيَكست دةرةوةى

فارس و و هةر يةك لة كة بؤماوةييةكى هيومانيستيية (هةزار و يةك شةوة
دةزانن، بةثيَى  مولَكى خؤياناواييةكانيش بةبطرة رؤذئ هتد، عةرةب و

تيَكستيَكى كؤنة و بةهيض واييةكان بيَت، هةزار و يةك شةوة تيَطةيشتنى رؤذئا
، ضونكة كيش نيية لةمبارةيةوةو هيض بةلَطةية مولَكى عةرةبى نييةشيَوةيةك 
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ةتةى نةبووة تاكو بتوانىَ بةو شيَوةية يعةرةب ئةو شارستانيلةكاتى خؤيدا 
كة بؤ ذيان اليةن ضريؤكيَكى دريَذى فرةوا بدات بةضارةسةرى كيَشة بكات و جةد

ة، بووةتة سراوةتةوو، بةآلم كة بةعةرةبى نوسيَتةوةوو بينو وانةيةكى طرينطة
وةية كة عةرةب ئةم تيَكستانةى ئة ئةم بابةتة ىدووةمماناى  ،مولَكى عةرةب

مولَكى خؤى، بة لةريَطةى فتوحاتى ئيسالمييةوة كردوونى زةبرى ستةم و زؤربة
هؤى فتوحات و بازرطانييةوة ئةوان بةيَرِانةكةشى لةويَداية، مةسةلةى وةرط

بارمتة نةتةوةكانى تر بةن شارةزايان لةزمانناسييان وةكو ثيشة وةرطرتووة، يا
زؤر بةكاريان هيَناون بؤ خزمةتى عةرةب و زمان و رؤشنبريى وةرطرتووة يان بة

ئينب سينا و ئينب فارابى و هةروةكو ئةوةى كة ئيمامى غةزاىل و عةرةبى، 
هةمان ئةو توانيويانة شيكارى نوىَ بؤ فةلسةفةى يؤنانى بكةن،  ضؤن ،خةلدوون

كة  تيَدةطةين ليَرةوةةى سةهرةوةرديية كة خويَندنةوةية بؤ ئيسالم، شيَواز
بةشيَكى ميَذووة كة بؤ خزمةتى دةسةآلت تؤمار كراوة،  بةماناى وشةجوانى 

يكةى ةزطاكانى دهةروةك ئةوةى كة ثةيكةرى ثادشا و كةرةستةى جةنط و د
كةرةستةى سةملاندنى ميَذوو و لة مؤزةخانةكاندا منايش دةسةآلت كراوة بة

 (.62)دةكريَن.

ردو وشتة وبةلَكو لةى شتة طةورةكاندا بيَت، شيَوازناكرىَ جوان لة
ضؤنايةتيية كة زياتر بابةتيَكى ئةمة رةهةنديَكى جياواز و  ية،هة دايشبضووكةكان
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وردةوالَةى جوانكارى ذنان و كةرةستةى لة هةروةك ئةوةى امانيَكى طةرةكة،رِلة
بةشيَكيان تا ئيَستاش  ون،ثادشا و شازادةكانى سةردةمى بةر لةدايك بوون هةبو

بةشيَكى ، تيَكستى هةزار و يةكشةوةدا هةيةكة لة و السايى دةكريَنةوة ماون
بةثيَى تيؤرى ئةدةبى بةراوردكارى بيَت، دةيان ديكةيان بؤ ئةفسانة ماوةتةوة، 

ليلة و دمينةن، ةكردنةوةى هةزار و يةكشةوة و كيكستى ئةدةبى هةن السايتيَ
ةكةى طؤرِاوة و باوى ئةدةبى بةراوردكاريش نةماوة، تاكو وةكو شيَوازبةآلم 

 .ثيَوةر كةلَكى ليَوةربطرييَت

ئيستاتيكا  ،(رؤستةثمارسيل )هةية كة تيَطةيشتنى  راوبؤضوونيَكى سةمليَن
وان ئةدةب و نيَ ثةيوةندىهةستاوة بةئةو  و هونةرة،نيَوان ئةدةب  ثةيوةندى

و مؤزيك و  اليةك و ئةدةب و مؤزيكيش لةاليةكى ترهونةرى ويَنةطرتن لة
كردووة و بؤ ئةفسانة داطرياييةكى فراوانى لةمؤزيك ثانت، اليةكى ترئةفسانةش لة

 (فراس السواح ئارنؤلَد توينبى و شرتاوس وكلؤد ليظى ) ريةك لةئةمةش هة
 (رؤستمارسيل ث)كردووة و شرؤظةيان كردووة، ريان لةم بابةتانة ديكؤميَنتزؤ

تةنها لةالى بةشيَكى  و ةرى تيَرِوانينى شؤرِشطيَرِانةيةتيَرِوانينى هونثيَيواية كة 
ئةمةش اليةنيَكى ديكةى تةوة، داهيَنةرانى سةدةى بيست دؤزراوةكةم لة

ةم تيَطةيشتنة لةويَوة ئضؤنايةتى ئيستاتيكى شؤرِشة لةنيَو هونةردا، 
ضاويَكى ريمةند و داهيَنةرانى رابردوو بةسةرضاوةى طرتووة كة هونةرمةند و ب
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تةواو شؤرِشةوة تةماشاى نويَخوازى و رووبةرِوبونةوةى ئيشكالياتة 
رةوتى سورياىل بزووتنةوةى ريَنسانس و ونةى ومن شيان دةكرد،يكؤمةآليةتييةكان

خويَندكاران  1968ماركيؤز و شؤرِشى  هيَربردى تادةطاتة تيَزةكة ويزم يو دادا
بؤ ثالَثشتيكردنى شؤرِشى  ،و شؤرِشى رؤشنبريى سةر شةقامى سارتةر

 ةى كةبةشيَك لةو داهيَنان ماركس و هتد،تيَزة بةناوبانطةكةى كريَكارانى 
شؤرِش بوون بةسةر هةموو ئةوانة ، سةدةكانى ثيَشوو ميَذوو شاهيديَتىلة

زؤر لة بةبىَ جوانى، بؤية و سةثاندنى شيَوازى ذيانيكى تيَرِوانينى كالس
ونةى طاليلؤ و وكة من داهيَنةرى لةسةر تريؤر كراوةئةم بابةتة شويَنيشدا 

و  بليمةتى ؤست لةو برِوايةدا بووة كة كارىرِ، هةروةكو ثكؤثةرنيكؤس بوون
 ى فكرى،سانسؤرِبوو لةكة ثرِ داهيَنةر، كارى تيَثةرِاندنى سةدةى رابردوو بووة

ضونكة سةدةى ناوةرِاست و رابردوو سةدةى ملمالنيَى نيَوان مةعريفة و 
ضونكة ، و ئازادى بريكردنةوة كردةيةكى قورس و مةحالَ بووة دةسةآلت بووة

طروثى رؤشنبري هةبووة كة هيَزيَكى مةعنةوى دةسةآلت ترسيان لةئةوكات 
وةربطرنةوة، بةآلم دةستةبذيَرى سياسى يَشكةشى خةلَك بكةن و دةسةآلت لةث

خاوةن سوثا و  ثيشةسازىئالَوطؤرِى سياسةت و هاوكيَشةى نيَوان هيَزة 
لمالنيَية بةردةوام كرد كة رؤشنبري ضيرت نةتوانىَ ئةو م داطريكةرةكان، كاريَكيان

 ثيشةيةك بؤ خزمةتى زانكؤكان و تةكنؤلؤذيا و بازارِى جؤراوجؤر.بكات، جطة لة
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شيَوةى داهيَنانى نوىَ اى بةنةر لةكاتى خؤيدا برِوهو كردنىريينةر و ضاوديَب
نيَك بةسةر كارةكةدا تيَثةرِ ، تةنها ئةو كاتة نةبيَت كة سةردةميَك و زةمةنةبوو
ئةوةى  هةر وةك ،ئازادى كاركردن لةبةرضاو دةطرياستاليذيايةك بؤ و نؤ دةبوو

انةى يؤنانى و مؤزةخ مؤزةخانةى رؤما و فلؤرانساى ئيتالَى و ئةسيناىلة
 نبةشيَك وندى فريعةونى ميسر هةية، ئةمانةنيشتيمانى فةرانسة و مؤسكؤ و ط

نؤستاليذياى كار كة لةنيَو شؤرِشى لة شيَوةيةكن يشداهيَنانضةمكى لة
لةكاتيَكدا هةر ئةو  ،جيَهيَشتووة كاريطةرى سؤسيؤلؤذى سياسيانكؤمةآليةتيدا 

ى داهيَنةر مةترسى بؤ سةر ذيانى ر دةبيَتة مايةانوستاليذياية بؤ ئازادى كار دواج
بةآلم هيض كام لةو شؤرِشانة بةبارتةقاى شؤرِشة بةردةوامةكةى  ،و جوانناس

"ئةوةى طاليلؤ كردى بريَخت بة  ةتى طؤرِى،مرؤظايطاليلؤ نابيَت كة تةواوى بريى 
شؤرِشى بةردةوام ثيَناسةى كردووة، جةختكردنةوة لةسةر شؤرِشى بةردةوام، 

و مةبةستةية كة شانؤى زؤردارى سةرمايةدارى بوو بؤ طواستنةوةى ئة
ضارةسةرى طالَتةجارى و فاشيزم، ئةمة كتوثرِ نةبوو، بريَخت شانؤى بة 

يَكى نوىَ، ئةمة جطة لةوةى كة طةشةيةكى فيَركاريةوة طريَدا وةكو ثيَشنياز
شيَوةكارى شانؤيى فيَركارى كردة باو، وةختيَك نةفى كرابوو بؤ شويَنة دوورة 

ذيَر رؤشنايى ئةو ملمالنيَ ةستةكان، وةرطرتنى ئةم تةدبرية هونةريية لةد
لةنيَوان يةكيَتى  ا و سرتاتيذييةت بووئايديؤلؤذيخؤيية بوو كة لةبارةى نيَو

 (.63)بوو"بةرثاان سؤظيةت و ئالَم
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 وابوونهةم فيَركارى و هةم برِكة  نيَو شانؤدا كردىلة شختيى بريَئةوة
ؤس و ةرنيكو كؤثطاليلؤ شؤرِشة بةردةوامةكةى هيضى لة ،شؤرِشى كؤمةآليةتىبة

و  *شكؤرِل )كاركةمرت نةبوو، ضونكة ئةو هةم وةكو بري سةرسام بوو بة نيوتن 
 االكىدا ضئةوان لةو سةردةمة و كؤمؤنيستةكان، بةوثيَيةى (طرؤزا لؤكسمبؤر

ان ونيَةلبرييان هةبوو دذ بةو ملمالنيَ نادادثةروةرييانةى سياسى و رؤشن
بؤ  وانؤ بؤ شى فكرى ، هةم وةكو ئيستاتيكئةوكات و ئالَمان هةبوو سؤظيةتى

ا روسي دةبىشيعر كة شيَوة طوتاريَكى ديكةى دواى رؤمانسيةتى بزووتنةوةى ئة
 (.64). بوو

 وةكو ضةمكيَكى سةر بةكايةى سؤسيؤلؤذى ئيستاتيكا لةزؤر بوارى ديكةى ذياندا
هيَنانى هيَزى كار مةسةلةى كار و بةركاربؤ منوونة  ليَكؤلَينةوةى كردووة،

كة ئةمةيان دةكةويَتة نيَو  مةيدانى بةرهةمهيَنانى كؤمةآليةتيدالةسرووشت و لة
هؤكارةكانى دؤزينةوةى كار يةكيَك بووة لةضونكة ، فةلسةفةى ضةندايةتييةوة

باسة طرينطةكانى ئيستاتيكا و ضيَذى كار يةكيَكة لةضةمكى ئيستاتيكا، 
ةكانى كار لةسةر كار و بونياد مرؤظذيان كة بةردةوامى و بوونى  ئيستاتيكاى
كاريش ضيَذى بةبىَ كار جةستةيةكى مردووى بىَ بةرهةمة، بؤية  مرؤظدامةزراوة، 

مالنيَى كار و فةلسةفةى ئيستاتيكاية لةنيَو ملكة  ئازادى كاركة بةشيَكة لة
ئةوةية كة هةروةك ئةمة  ،بةهةمان شيَوة سةرماية و كار و سرووشتيش
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ة ميَذووييةكةيدا ديارة، لةكاتيَكدا لةنيَو جةوهةرى كاردا كة لةرِووى شيَوازلة
يى بوو لةاليةن ستةمكارةكانةوة، طةرِان زؤرةمليَ ،كارميَذووييةوة سةثاندنى 

 ى ئازادى كار.ثيَضةوانة شيَوازيَكى ديكةى ،بةدواى ئازاديدا

ؤ بلة هةولَ و كؤشش  جطة لة ئةدةب و هونةر كة بةشيَكنماركس كارل 
رى ذى كاة ضيَتايبةتى هةية ك لةمبارةيةوة تيَزى، كار كؤيلةيةتىرزطاربوون لة

و  ودىخهةلومةرجى كى دوورخستؤتةوة، ليَرةدا ثشت بةناوةرِؤكى ئيستاتيلة
 ىيهانجردنى كار بةالى ماركسةوة ئةو هونةرةية كة رةنطكبابةتى دةبةسرتيَت، 

بؤ  وونكة كريَكار ليَرةدا بؤ خؤشى خؤى ضدةرةوةى مرؤظ نةقش دةكات، 
نايةتى كى ضؤتيَتاكو سيفة بةرهةمهيَناندا كار ناكاتبةدةستهيَنانى ئيستاتيكا لة

ى كار، هيَز هةمىسيفةتيَكى ضةندايةتى هةية كة بريتيية لةبةر ، بةلَكووةربطريَت
 رداى بةسةكاريَك بؤ نةمرى خؤى دةكات، كاريَكى ناحةزيشكريَكار  جطةلةوةش

 ى،يةدارةرماسدةسةثيَنريَت و لةنيَو كاآلدا دةبيَتة كاآلى بازارِى سياسةتى 
ةتى ردووية و كيدا سةثاندوومرؤظهةروةك ئةوةى ئيَستا تةكنؤلؤذيا بةزؤر بةسةر 

 .ذيانلة نامؤكؤيلةو كائينيَكى بة

سيستمى ةوةى لةهيَزترة لرذيَمى سةرمايةداريدا زؤر بةلة هةستى نامؤيى"
م ، بةآليستمةدا مرؤظ ذيَر دةستى دةرةبةط بوو، لةو سهةبووة دةرةبةطايةتى
سايةى سيستمى وةك لة بوو،بثارضة ثارضة نةروح و خةيالَى بةو شيَوةية 
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سةرمايةداريدا هةية، ضونكة كريَكار لةذيَر سايةى ئةم سيستمةدا هةموو هيَزى 
ة زياتر كار و لةشى خؤى دةفرؤشيَت، بةآلم بةشيَوةيةكى بةش بةش، لةبةر ئةو

دةرةجنامى ةم ثيَيةشة كة خؤشحالَ نابيَت لةشى نامؤبوون دةبيَت، بوتو
 .(65)كارةكةى".

لةترؤثى  ،ى سيستمى سةرمايةدارىى ئيَستا لةبنميضمرؤظبوونى نامؤ
كاية و فةرهةنطى و سؤسيؤلؤذى خؤيدا طةشة بة ئابوورىدةسةآلتداريَتى 

وة امؤبوادا نو هةم لةجوطرافيجياوازةكانى خؤى دةدا، هةم لةطةلَ خؤى نامؤية 
تة و هةم لةطةلَ سيستمى تةكنؤلؤذيا كة منايندةى سيستمةكةية، كةوا

ا يَستئنامؤبوونى سايكؤلؤذى و جوطرافى رةهةندة كالسيكييةكةية، ئةوةى 
يا و نؤلؤذتةك يرت دةبينريَت و هةستى ثيَدةكريَت، مةبةستم بةكارهيَنانىرِاست

 رؤظمةآلم بت، ةبوو بةرهةمةكةى بةثيَضةوانةوة بيَتؤرِة كؤمةآليةتييةكانة كة د
ى اتيَككتدا ئةوةندةى تر نامؤبووة، ضونكة لةنيَو كاتيَكى زؤر و لةهةمان كا

 لةدةستضوو و بةفريِؤضوو دةذى.
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 ئايديايى فانتازياى

 

 تىرِاس ةك وسيحرةية كة تيَطةيشتنى فانتازى لةاليئةو زةمينة ثرِ لة سرووشت
ة هةي وشتةوةوسرئةوةى كة لةثةيوةند بة، ةرهةمدةهيَنىَلةاليةكى ديكة ب

ى ى جواندووةمى شيَوازوةكو دؤزينةوةى  ،جوانى و هونةربةرامبةر بة
ة يَناسثبةهةشتى سةر زةمني ةكان بةجوطرافيا جوانكة هةميشة  وشتداوسرلة

دا دانيخةيالَةبينىَ كة لةهةميشة خةون بةو بةهةشتةوة د مرؤظضونكة  ،دةكريَت
يَوة ثةونى خوة و كؤثى بووةكو ئايدياليَكى دذة ماتريالَى فكريدا كراوة و لةاويَن

ا با جمني، وى زةئةم فانتازياية بؤ وةدةستهيَنانى بةهةشتيَك لةسةر رو دةبينىَ،
ة ديار ؤرِشىشجؤريَكى ترى لةهةردوو بارةكةدا ، يان ماتريالَى ئايديالَى بيَت

اوانى لَ فرخةيا رِوانينة ئيستاتيكيية بؤكردنى ئةم تيَيثشتطري، بةسةر نادياردا
 .ةندانريمبر لةثانتاييةكى طةورةى داطري كردووة لةنيَو بةشيَكى زؤ ،زةمني

لةذيَر كاريطةرى كرد، لةتيؤرةكةى تيذتيَثةرِ بامسان ثيَشرت بة كة (ةكرؤضبنديتؤ )
جطة  ، ئةوووةثيَشكةش كردلةبارةى ئيستاتيكاوة تيَزى خؤى  ،داهيطلَ

، ةمةسةلة روحانيةكانيش هةبووواى بةبرِجوانيناسى، وانينى تايبةتى بؤ تيَرِلة
تةمةنى سى سالَيدا بوو، لة ،سياسى ليرباىل ناسراوة طةورةىبةجطة لةمةش 
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، كة نووسيوة 1799سالَى  (شؤرِشى ناثوىل)كؤمةلَيَك وتارى بةناونيشانى 
 ،ىلةطةلَ سياسيية وشكةكانى سةردةمى خؤ جياوازى مةعريفي هةية

شتيان بةو تيؤرة بةستووة كة ئةو نةخشةى بؤ ثبةطشتى بريمةندةكانى دواى 
بؤ  ،رذوازى بووذيَر كاريطةرى رةخنةى بؤلةهةر لةسةرةتاوة  كرؤضة ،داناوة
، ئةو رةخنةى لةوةش طرتووة كة مةسةلةى روح هةبووبرِواى بة يشهونةر

دةليلى ةكى و بةويَنةيةكى هةستتاك لة ( ثيَش دةرككردن،حدس)عريفة وةكو ةم
ويستى تاك دةخاتة ذيَر كاريطةرى لةبرى ئةوة  دةخاتةوة، ردوو عةقالنى

يةتيية برِواى بةوة هةبوو كة مةسةلة كؤمةآلةوة لةرووى ئةخالقيش كؤمةلَطةوة،
بكات، يةكيَك لة ضاالكييةكانى كة لةسةر ريَضكةى  سرووشتية ضينايةتييةكان بزر

نيشانى بةناو ووةكردطؤظاريَكى هونةرى دةر .ة بؤ هونةر و ئيستاتيكاهيطلَ بوو
يةكيَك ، وةدا فةلسةفة و هونةر و ميَذووكا( كة طرينطى بة)الكريتي

 ،ثيَشوازييةكانى فةلسةفةشتناسى كة رةخنةية لةوخويَندنةوةكانى بؤ سرولة
، لةتيؤرةكةى خؤيدا دةلَىَ" جطة لةهةقيقةتيَك بةوالوة كة يَذى جوانى يةض

ى تر نيية، جيهاني عةقلَ طفتوطؤى نيَوان بابةت و خودى بؤ عةقلَة هيض شتيَك
ديارى كردووة، هةروةك تاك لةطةلَ طشت و تيؤرى و ثراكتيكى و ئةو ثيَكهاتانةى 
كة لةكؤمةلَيَك ثيَكهاتانة درووست بوون، طةشةى ثةتى بىَ كؤتايى، نهيَنى 

 .كة ناتوانني كؤتايى ثيَ بهيَنني" يةبةنيسبةتى ئيَمة
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دةخاتة سةرووى  هونةربةتةواوةتى تيؤرةكةى كاملَ دةبيَت و  1902سالَى 
ة كة رةنطة ئيستاتيكا يايةك هةيثشت ميتافيزيكاوة ئايدلةمتيافيزيكاوة، ضونكة 

خؤى ئاماجنيَكى هونةر ناديارى ثيَبدات، بةآلم ليَلَ و يَكى شيَوازبكات و  بزر
وةكو سامانى خةيالَ  ثيَشكةش دةكات، ئةو لةويَدا هونةر و جوانى اتيكىتسئي

 الواندنةوةيةكى ماتةمينانةى هونةر،بريتيية لةلةالى ئةو تيؤرى جوانى  ،دةبينىَ
تةنها بةدةستى جوانى ويَنا  مرؤظلةشويَنيَكى ديكةدا باس لةوة دةكات كة 

كة  لةحالَيَكدا ويَناى دةكاتةوة، لَكو بةخةيالَ، بةكردةيةكة مةبةست لة ناكاتةوة
بةنارِاستةوخؤ دا ناذى، بةلَكو ى دةوروبةرى خؤيةطةلَ شتةكانبةراستةوخؤ ل مرؤظ

مامةلَة لةطةلَ سيمبولةكاندا دةكات، بؤ منوونة ئةفسانة و ئاين و زمان وةكو 
ى كارثيَكةرى ئةو شتانةدةئالَيَن و بةناضار دةبيَت بة مرؤظتؤرِيَك لةدةورى 

كائينة  وشتةكان  ، بؤ ئةمةش هةرويستةكان و غةريزةكان ديارى دةكةن
، بةلَكو مرؤظترس بؤ  ىدةبنة ماية ،ننيترسناك و شةرِانطيَزةكان و درِةندةكان 

كة  ترس بةرهةمديَنن ن لةبارةى شتةكانةوةمرؤظى ةانئةو فكر و بؤضوون
 مرؤظ، بؤية ئاينةكاندا كارى لةسةر كراوة و منوونةش ئاينى ئيسالمةلةهةنديَك لة

، ضونكة ؤى كردووة بة سةنتةرى عةقلَو خ تواناى بةسةر سيمبولةكاندا شكاوة
منوونةى ئيرباهيم  ،سرووشتو خؤى جياكردؤتةوة لة عةقلَى بةكارهيَناوة

سةرمةشقى لة ثيَغةمبةر كة ثةيكةرى خوداوةندةكانى شكاند و بوو بةيةكيَك
و لةدواى ئةو ضيدى خوداكانى سةر زةمني وةكو سةردارى  ياخيطةرةكانى ميَذوو
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وى بؤ نةمايةوة شويَنيَكى ديارى كرا شثةرستنى خوداها هةروة نةمانةوة، مرؤظ
كة ثيَشرت بريكردنةوةكة وابوو  ويَناكرايةوة مرؤظشيَوةى و جوانى خوداش لة

بةآلم  ،يةيرِاستتيَرِوانينى  ، ئةمةى بةرهةمهيَناوةمرؤظخودا لةويَنةى خؤى 
دؤزةخ بؤ تييةوة بووة بةخةيالَى بةهةشتيَك لةسةر زةمني كة بةهؤى ناعةدالةبة

 .مرؤظايةتى

سةر  اكانىدى خوبةدابرِانيَك بؤ شؤرِش لةدذ كة بوو ميَذوويية دواى ئةم قؤناغة
ش ؤ شؤرِبئةم بريكردنةوةية ميسرةوة دةستى ثيَكرد، زةمني و بةتايبةتى لة

يَنريَن كبشكت تيَثةيكةر ويَنا كرابن، ناكريَرِا بؤ ئةوةى ئةطةر خوداكانيش بةطؤ
 ووزا ثةيكةرى بئةفغانستان ةوةكانى ئيسالم لةوندرِوةكو ئةوةى رةوتة ت

 ةريانغةمبو منارةى حةدبا و مةزارى يونس ثيَ ثةيكةرى سؤمةرييةكان موسلَلة
زى هيَ كة تيَكشكاند و ئاماجنةكةش تةنها بيَبةها كردنى سيمبولةكان بوو

 .طةورةى لةثشتةوة بوو

بةدواى ياساكانى  طةرِانة ثيَيواية ئيستاتيكا (ستيفان كؤبرن)بريمةندى ئامريكى 
بكةن  مرؤظبؤ ثةرستنيش بن و ئةطةر ئةو ثةيكةرانة  جوانىضيَذوةرطرتن لة

ئةو بابةتانةى كة ضونكة  ئيَمة تةنها اليةنة جوانييةكةى دةبينني، ،كؤيلةبة
تةنها  ، بةلَكوننيشتةكانةوة جوانن، ئةوانى ديكة ئيستاتيكى ثةيوةسنت بة

كة رةنطة  شتةكانى ترداك بؤ دؤزينةوةى جوانى لةهؤكاريَ خؤمشان دةويَن وةكو
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سنت بؤ يخؤشووةكو  ،ةستيَتوخؤشويستنةكة كاتى بيَت و لةشويَنيَكدا بو
لةسةر  مرؤظئةفسانةكان كة  ثةيكةرى خوداكانى سةر زةوى، سيمبوىل نيَو

 ديكةش كة ضيَذى تايبةت دةبةخشن، ىشيَوةى خؤى بةرهةميهيَناون، ئةوان
 و هتد. ئاينو كولتوورى نةتةوة و  مانخوشويستنى نيشتي

ؤ وىَ بك طاتووة، كاتيَثةراويَزى هونةردا وةكو ثرسياريَك هئةم بؤضوونة لة
 ايةكؤثيَرن ئيا ،يان منايشى كارتؤنى منداآلن دةبينني ،ان دةطريندةهؤلَ ليَد

ةركام بوو هةوا، كجياوازكردؤتةوة رووى ضينايةتييةوةلة كة ماناى ذيانى دةبينني
 ،اكريَنورد نةرا، ببةمانايةك لة ماناكان هؤكارانةى كة هاوكارى جوانى دةكةن لةو

 كة يةةوةئ ن لةطةلَ يةكرتىيابةآلم جياواز ،بةلَكو خالَى هاوبةشيان هةية
كارى شؤرِشى بةسةردا كردوون، واتة دةست مرؤظو  ئيستاتيكاى هونةريية

كو بةلَ ،ييةنطةتيظةكةى كردوون و بةها سرووشتيةكةى نةماوة كة ئةمة اليةنة ني
ةن، ى هسةوارانةتى، ضونكة دةستكارى كردنى ئةو ثةيكةر و ئاكةيةثؤزةتيظة

 دوو رةهةندى هةية.

وةكار و هونةرمةندةكانى ميَذوو بووة بؤ جوانكردن رةهةندى يةكةمى هةولَى شيَ
ئةوةية كة دةسةآلتةكان  دووةمو بةخشينى بةها بةو سيمبوالنة، رةهةندى 

سيمبولةكان دةستكارى كردوون، تى خؤيان و مانا بةخشني بةى ويسثيَبة
لةهةردوو بارةكةدا جطة لة جوانى لةنيَو ميَذوودا شتيَكى نيطةتيظى بةجيَ 
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ئةوكاتةى  اتة )حركي( ية،"ميَذووى كاملَ و ثيَرفيَكت دةجولَيَتةوة و نةهيَشتووة
ردا تيَثةرِ ة كؤنةكةى دةباتة طؤرِةوة، بةزؤر قؤناغى ذيانى جؤراوجؤشيَواز

قؤناغة ى ميَذوويى، بريتيية لةجيهانيَكى شيَوازدةبيَت، دوايني قؤناغى ذيانى 
تراذيدياى ثرؤمتةى خودايانى يؤنان كة ثيَش ئةمة لة كؤميديةكةى،

كرابوون، دةبوو جاريَكى ديكة  قؤلَبةستكراوى ئةسخيلؤسدا ناضارى مردن
رنةوة، بؤضى رةوتى ميَذوو ديالؤطةكانى لؤسيان دا بةشيَوةيةكى كؤميديا مبلة

خؤشى و شادى مرؤظايةتى بتوانىَ مالَئاوايى لةبةم جؤرةية؟. بؤ ئةوةى 
 (.66).رابردووى خؤى بكات"

كى جوانى و جوانيناسى كيَشةيةلةطةلَ خؤيدا كيَشةى هةلَطرتووة، فكر هةميشة 
ضونكة جوانى بوونيَكى بابةتى رةهاية كة لةسةرووى ، ى فكرييةديكة

ى بيَت، وثيَيةى ئةطةر جوانى بةشيَكى ماتريالَةةى لؤذيكييةوةية، ببريكردنةو
بريؤكةية بؤ سرووشت و دوو يية، بؤية لةنيَوان ئةو ئايدياليستبةشةكةى ديكةى 

ضيَذ  مرؤظر بؤ جوانيية دةستكردةكان، شتيَك هةية ناوى ضيَذة كة هةنديَكجا
و ذيانى بةشيَك لة  نةى ذيانى قةرةجولؤذيكى دةبينىَ، منونامةعقولَ و نالة

ةفةريقا كة هيَشتا نةطةيشتوون كؤمةلَطةكانى هيند و ئامريكاى التني و ئ
ى تة ذيانى كؤمةآليةتييانةةنةضووو عةقالنييةتى مؤديَرن و تةكنؤلؤذيا بة

ى شيَوازدةخةنة انةى كة ريسك دةكةن و خؤيان كارةكتةريان ئةو وة، باوة
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يةكى ديكةى شيَوةن و ضيَذ وةرطرتن لةوونكردنى ذيااو ئةزممةترسييةوة لةثيَن
 ذيانى نا ئاسايى.

و  نةوةاكريَضاودا كؤنانةش تةنها لةى ئةم بابةتكردنضارةسةر ك كردن ويبة لؤذ
ةكة كيَش لَكوبة ،كةرةستةى بينني و تةماشاكردنبةشيَكن لة كة ةوةيةكاليى نابن

 رؤظم بؤ منوونة سؤسيؤلؤذياوة هةية،ى بةبريكردنةوةداية كة ثةيوةندلة
ووتر ثيَش ةوةىئوةكو و ئةطةر بةتةنهاش بيَت  بةوثيَيةى كائينيَكى كؤمةآليةتيية

ةية ئةم، بةهؤى ئةوةى لةريَطةى جووت بوونى دوو رةطةزةوة هاتووةطومتان، 
نيَو  تةوةةطةرِيَناتوانىَ بةتاكى مبيَنيَتةوة و دواجار د مرؤظنىَ كة دةيسةمليَ

كة دي كانىجؤراو جؤرة ة و ثةيوةندييةكردةوكةواتة مةحكوومة بة ،كؤمةلَ
نىَ دةتوا كوومة بةوةى ضؤنمةحبؤية ، كة بةشيَكى زؤرى سيمبولةكانة دةبيَت

طاوى بار دؤزيَتةوة و ضؤنة شازةكان ئةزموون بكات و جوانى بشيَوازخؤى لة
 ييةكىةراطتةلَيان بةهؤى ئةوةى ذيانى لةوةتةى هةية شيَ عةقلَةوة،بكات بة

 سككارى ريركارةكتةهةر ئةوةى كة دةبينني جةدوايةكى نيية،  دووبارةية و هيض
 ن لةترسييةوة بؤ ضيَذ وةرطرتست بوون كة ذيانى خؤيان دةخةنة مةودرو

 ذيانى ئاسايى.كى ديكةى بريكردنةوة لةشيوازيَ

سرووشتدا درووست دةكاتةوة، بؤ دووبارة ئةو ئاهةنطة شاراوانة لةذةنيار "
ئاوازةكانى ثيَشكةش بكات، لةهةر ئاوازيَك لةان ئةوةى سةمفؤنيايةكى رةسةمن
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هان هةرطيز بيَدةنطى يان ئؤقرةطرتن يبىَ ويَنة بيَت، لةكاتيَكدا ججيهان 
ئاوازطةليَك دةلَيَتةوة، بةثيَى  كة خودى ئؤقرةطرتنةكة بةبةردةوامناناسيَت، ضون

 ،كردمناندا دةردةثةرِيَتلةرةى تايبةت كة سرووشتى خؤى لةتوانستى دةرك
 (.67)كةش دةكات".شدةبينني مؤزيك ضةندين سةمفؤنيامان ثيَوةختيَك 

ك رهةميَو بةجةجنالَى ئالَؤزيدا دةذى تاكيَمة نازانني كة ذةنيار ضةندة لةئ
ة طرة بؤ سرووشتيش كة شيَوةيةكثيَشكةش بكات نةك تةنها بؤ خؤى، ب

 بري دةبيَ تةوكاازيَك ئارام دةبيَتةوة، ئةئاوبة مرؤظسوثاسطوزارى، ئةوكاتةى لة
 تووة.بةرهةم نةهاخؤرِا لةئةو ئيستاتيكاية داهيَنانةكة بكاتةوة كة لة

يان  ضاوى بةوست ثةيوةندودر ،كاتيَك كة بينني و تيَفكرين ديارى بشتئةطةر 
هؤشيارةوة هةية، يةعنى كةسيَك ئةطةر هؤشيارى هةستةوةر و كى طويَضكةية

و ورد  مكى جوانى ثيَناسة بكاتبيهةوىَ نهيَنى ضة لةبارةى فكرةوة نةبيَت و
مالَ و بضووكانةى كة لة يان ئةو شتة ،شتوشتة بضوكةكانى سرولة نةبيَت

نةياتةوة بريى و ويَناى نةكاتةوة و  و تؤماركراوة يادةوةرى مندالَيمان روويداوة
يان النيكةم تةوزيفى نةكاتةوة تةوزيفى نةكاتةوة لةكاريَكى ئةدةبى و هونةرى، 

مةحالَة بتوانىَ ، و لة سايكؤلؤذيايدا رةنطنةداتةوة رؤذانةيداكردةوةكانى لة
ثيَى تيؤرةكانى بة تواننيمة بةى بكات، ئيَجوانى تيَبطات و بتوانىَ ثيَناسلة

ضونكة  و هتد ثيَناسةى جوانى بكةين، باشالرطاستؤن هيطلَ و ئةرستؤ و 
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يَكى بةسةر تيَكست يان كار كة ننيوةنى ئةو تيؤرة لةدةرةوةى ئةوان خا
ا كؤثى تيَفكرينة و هيضى تر، بةآلم ئةمة تةنه ،ثراكتيكى بكةين هونةريدا
وشتى و بةرهةمى داهيَنان و ومةزنيَتى هةردوو بةرهةمى سرش لةيتيَفكرين

 هيَنىَ وكة ثرسيارى ناماقولَ بةرهةمدة يةيةداهيَنانةكان، ئةو سةرساميكردةوة 
شتى ك ضؤن لةر هةروةرتن، ضونكة هونةى لة خؤى نالؤذيكييشوةآلمةكان

ة دةرِوانيَتة ئةو ثرسيارى بضووكةوضووكةوة دةستثيَدةكات، ئاوهاش لةب
سةرةتا لةثرسيارى بضووكةوة ، ضونكة فةلسةفة ذيان دةرهاويشتانةى

ثيَكرد و بة ثرسيارى طةورة خؤى ثراكتيك كردووة كة ذيان ضاوةرِيَى دةستي
 .تفةلسةفةى ذيانة لةدةرةوةى بوونةوةرةكانى سرووش

 و ةوةرىيادةطريَنةدةين بلَةدا دةضني ئةطةر شتة بضووكةكان بةبرِواى من بةهة
كى ةضاويَيكة بو جاريَكى د رِاستىنةكةين بة  ، هةروةها ئةو خةيالَةخةيالَةوة

دن ةرِكرش و طةمة و هةلَة ناباوةكانى مندالَى ،هؤشيارةوة تةماشى نةكةينةوة
ان و ناز و ويستة غةريزةييةكمةكر و  لةسةر شتة بىَ بةهاكانى ذيان و

 وون وباخى يضيَذوةرطرتن لةو شتة بضووكانةى كة بةدةستهيَنانيان مةحالَة و 
داية يَيكى تستاتك طرتن و هتد، بةشيَكن لةو يادةوةرييانةى كة خةيالَيَكى ئيورِ

 .تدهر و دةقيَكى شيَوةكارى يان ضريؤك و شيعبؤ طيَرِانةوة و كردنيان بة
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ن، وكةكاة بضوطرتن لةطةلَ شتوو بةتايبةتى خودوبؤ يادةوةرى  بريتيذى مندالَى
يَكى ةمةنزة لةيةكيَكة لة تيَرِوانينةكانى رابردوو بؤ جوانى، ئةو جوانييةى ك

ة لة نينة خالَييرِواتيَ ، ئةمبىَ بةهاية ئةخالقى ىجياوازدا ناشريينة بةثيَى تيَرِوانين
 .ى شتة جوانةكانةئيستاتيكا، بؤية هةميشة لةفكرى ثةراويَزخستن

ثيَى واية هةموو شتة جوانةكان لةكتيَبى )مجاليةت املكان(، باشالر طاستؤن 
 مرؤظبؤ ئةو شتة وردانةى كة  ،وردةكاندا ديَنةدةرةوةبضووك و شتة  هةناوىلة

يان خةيالَيَكى  ،نى كة شتة وردةكان دونيايةكى تايبةتتة بةشيَك لةو فةزايةدةبيَ
بؤ  نىَ " ئةطةر ثرسيارم ئاراستة بكةخؤى دةلَ تايبةتى بىَ سانسؤرِن،

دةستنيشانكردنى سوودة سةرةكييةكانى خانو يان مالَ، )بيَطومان لةالى من 
ريَزن، بوار بؤ مالَ ثاريَزةريَكة بؤ زيندةخةونةكامن، مالَ كةسانى خةيالَ ثآلو دةثا

اتى هيَمنى و بةبىَ ترس خبةويَت، رووداويَكى بضووك لة كمرؤظ دةكاتةوة بة
مندالَيدا رووداويَكى بضوك لةجيهانى هةر مندالَيَكدا، رووداوى جيهانيي 

وةكو مالَؤضكةى منداآلن كاتيَك طةمةى تيَداكةن و خؤيانى بؤ منوونة  مندالَةكةية(
دةدؤزنةوة و مولَكييةتى بؤ درووست حةشاردةدةن و دواتر خؤيانى تيَدا تيَدا 

ى كة مندالَى هةذار لةزةمةنى خؤيدا و جل و بةرطة وةرزشييةئةو تؤث  دةكةن،
، ئةو دىيان ثيَتةانةكو خةون بةدةستى بهيَنني و طةمةى ثيَبكةين ناتوان

 تانثامشاوةى ئاوى زس وانطانةى كة بةخةيالَ ويَنا دةكريَت و لةبرى ئةوةمةلة
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 ى منداآلنى كةركوك و بةكارهيَنانى رووبارىمنوونةمن بؤ خؤم  بةكارهاتووة،
كة بةنيسبةت منداآلنى هةشتاكانى سةدةى  م هةية،كركوئاوى خاسةى كة

و يادةوةرييةكى  نؤستاليذيا يان بؤ ،نيووسن بةبري خؤمى دةهيَنمةوة بؤ رابردوو
وانى كاتى ثشووى قوتاخبانة و راوى ريشؤلَة و مةلة ، دواى ئةوةشى مندالَىمةزن

مالَى بضووك و يان ئةو طؤشة ناديارانةى ذيانى ، شةرِى طةرِةك بة طةرِةك و هتد
يَدا نةبووة بةدريَذايى ةتى مالَى كوردى كة هيض ئازادييةكى تاكى تببةرتةسك بةتاي

طةمةى نيَو اخى بضووكدا و لةئةو فةزا بضووكانةى كة لةطردؤلكة و ش ذيان،
ندا وةكو )ثيتةر برِؤكى( تيؤريستى شانؤ باسى دةكات، ئةو كاماشينة شكاوة
نني و خةيالَى ضةند كيلؤمةتريَكةوة بؤ بيلة نيَوانى شارةكانلةطةشتانةى كة 

جوانى هةموو ئةمانة بريتني لةدةيان فرسةخ و ميل و هتد، مندالَى دةبوون بة
، كؤكردنةوةيان قةبارةى طةورة جوطرافياى شويَنى بضووكئيستاتيكاى شويَن و 

سيناريؤ ووسينةوةيان يان بةتابلؤ يان بةدرووست دةكةن، ئيدى يان بةن
، هةموو زةمةن و ضركة ناخؤشةكان لةبري ا ديكؤميَنت دةكريَتةوةلةئارتيَكد

 .ئيستاتيكييةكةى دةبينريَت بةثيَضةوانةوة لةحزة و دةضيَتةوة

تيَيدا ذياوة، ضونكة  ئيسنان يةكةجمار بةو شويَنانةية كة مرؤظئاشنا بوونى "
 ثرسينةوة نةكردن وليَوسانةوةترين كاتى ذيان و هةست بةخؤشرتين و كةم ضة

برادةرى و  ثةيوةندىى دايك و باب و يارى كؤآلن و سؤز و طةرمباوةشى ثرِ لة
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طمةن دووبارة دةبنةوة، جا مةرج بةدةئةمانة كراوة، رى تيَدا تؤمارطةىلَ شتى ت
نيية ئةو شويَنة مالَ بيَت، دةشىَ ذووريَك يا طةرِةكيَك يان شةقاميَك يان 

ى  نوتردام( ثشتكورِةكةى نؤتردامرؤمانى )احدب يان شاريَك بيَت، لة باخضةيةك
كة طةورةش  يةرؤ( قةمبوورةكةدظيكتؤر هؤطؤدا، كلَيَسا كة مالَى مندالَى )كوازميؤ

بووة، هةر ذيانى تيَدا بةسةر دةبا، هيَند هؤطر و دةستةمؤى بووة، الى ئةو 
 (.68.)("جيهانبووةتة )هيَلكة و هيَالنةو مالَ و نيشتيمان و شويَنةكة 

واى دهؤطربوونى بةو شويَنانةى كة دةبيَتة يادةوةرى بؤ لةطةلَ  مرؤظ
ستة ةو هةوة ئطةورةبوونى، ئامادةية جاريَكى تر قوربانى بؤ بدات و بطةرِيَتة

و  باوك يك ولةدةستدانى دا و مالَ ىخؤشة لةدةست نةدا، بؤ منوونة لةدةستدان
يايةكى و دونيَةنئةو شتة بضووكانةية كة لةمالَةوة بووة بةهؤى بوونيَكى طةورة ل

ا كة رةدايةكى طةوبضووك، لةدةستدانى شار لةدةستدانى شتى بضووكة لة دوني
ياى ئايدةةت بنيسب، بؤ لةدةستدانى نيشتيمانيش شويَن و كاتدايةجياوازييةكة لة

ؤ بيَت نماناى لةدةستدانى هةموو شتيَكة، ضونكة شويَنيَك ناميَكةسةكة، 
ال ئةنف ن وكاة، هؤلَؤكؤست بؤ جووبردوويادةورى رادؤزينةوة و ئاشنا بوون بة
ة وون كى بيادةوةرشويَنى طةورة و فراوان و ثرِ لة بؤ كورد لةدةستدانى دوو

دا كو كةمينة تيَبتوانن جاريَكى تر منوونةى نةتةوة و ئاينيَكى وة
 بةرهةمبهيَننةوة.
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 وذوو ميَةبيكاتةوة ب انى ئةو كيَشةية زيندوو بكاتةوة، يانتةنها شتيَك تو
 ةدةستكى لملمالنيَ و دووبارة بوونةوةى زةمةنيَنؤستاليذيا و يادةوةرى، بة

يان ةكيَكر، يتضوو بوو كة دةرفةتيَكى زيندوو كردنةوة بؤ سةملاندنى بوونيَكى 
كى يةنيَو البةدةست نازيزم و ئةويرت بةدةست بةعسيزم، ئةم نؤستاليذياية وةك

ان ةكةمييوو، اليةق بكردنةوةيان جوانى ميَذوو كة بؤ ديكؤميَنت كردن و زيندوو
 يى وةتةوةمى نرؤذئاوا بوو كة دوو دميةنى سياسى و ستةلةرؤذهةآلت و ئةويرت لة

 ردووةري كبابةتى ئةخالقى داطكى زؤرى لةمةزهةبى جياواز بوون، ئةمة بةشيَ
 .لةنيَو جوانيناسى بؤ دياردة و شتةكان و رووداوةكان

وةى رِانةطيَاى دةكات كة بةمان لَيَتى شيعرةتى شيعردا باسى مندابئةدؤنيس لةبا
ى كة ةآلواننةجو لةو ويَنةديَت سينةوةى خةيالَى مندالَى ونائاطاهى ديَت، يان نو

ان جو يَكىيادةوةريدا هةميشة وةكو ئةزموونرابردوو تؤمارى كردوون و لة
ى ؤظمري ن لةالة سؤسيؤلؤذييةكاشيَوازرةهةندييةى كة بؤ ، يان ئةو تاكئامادةية

تدا ى كوردايةكةكان بة تيَرِوانينى خؤى لةمةوشيَوازةهةند هةية و هةموو رِكتا
شيَوةيةكة  ى هونةرى و ئةدةبى،داطرتنى نيَوةرِؤكى ثةيامى تيَكست دةبينىَ،

ةوة يارييناهؤشو  و طشت، ضونكة بة ديدطايةكى سادةى طشتجوانيناسى لة
 مةبةستى كارةكة دةبينن.
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 دازةىرى ئةنهةنديَك كارى هونةسةرةوة، دةبينني بؤ سةملاندنى ئةو بؤضوونةى 
ةى بريكردنةوة دةطؤرِيَت و رووتى دةكاتةوة كة لةدواى سةردةمى طةش

و  شيَوازا دكيَحالَلة ة،ووو ناوةرِؤكةوة يةك واتايان وةرطرت شيَوازسةرمايةداري بة
يان ةر، بةو مانايةى يةكيَكدوو جةمسةرى جياوازن بؤ هونناوةرِؤكيش 

ريةك هة ة،ييتسيديالياة و ئييية و ئةويرتيان ضؤنايةتيو ماتريالَ تييةضةنداية
خؤ  هيَنىنونة ، بؤ منوثةيوةندييةكة دةطؤرِيَتشيَوةكان ش بةشيَوةيةك لةلةوانة

ةلَ ك لةطاتيَكبةرهةمهيَنانةوةى سرووشت سةمليَنةرى راستةقينةى ئةو لؤذيكيية 
 تى ويَدةطةين ضةندايةةكانى سرووشتدا مامةلَة دةكةين، ئةوكات تيةكة

 .ضؤنايةتى لةضةند ثنتى دياريكراودا جياوازييان هةية

 مؤنياى تيَكستةكةبةآلم هارِ ،ئاماجنى جوانيناسى هةمان ئةو تةباييةى هةية
رى دةكات، اةكة ديوشت بيَت يان كاريَكى هونةرى، مةبةستة جياوازوئةطةر سر

بينى تاك جيهانيانى تاك و ى كة ذيةسرِينةوةى ناكؤكى نيَوان ئةو دوو ثانتاي
تيَرِوانينى لة يةةوةكةوتندووردةطؤرِيَت، لةاليةك ئةو ئازاديية دةثاريَزيَت كة 

ؤمةلَطة و روالَةتة طشت، لةاليةكى ديكةوة بةرهةمى هونةرى لةدةستى ك
دةثاريَزىَ و نايكات بة مولَكى تايبةتى، ئةم هةقيقةتة بؤ  ئةخالقييةكان

كة هةردوو ئايدياكة  يةكيَتييةكى مانادارى هةية بؤ طىثاراستنى جوانى هاوئاهةن
شتطةرايى ونةن لة تيَكستى دةستكرد و سرودذى ضةواشةكردنى جوانى راستةقي
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خؤيةوة ةرمايةدارى لةرووى ئابورييةوة بةلةالى هونةر. بؤية ئةو طةشةيةى كة س
و  دا كؤكردؤتةوةجةوهةريَكى بؤشة جوانةكانى لةشيَوازو هةموو  بينيويةتي

ةى كة جوانى يرِاستو كوشتنى ئة ثيَناوثانتاييةكى خةيالَيية لةئةمة ، ثؤشيوةيدا
ئايديادا بؤ سةربةخؤيى لة و دياردة ناشريينةكاندا، ليَرةدانيَلة بةرهةمديَنىَ
يانةى جوانى هةستى ثيَدةكريَت و دةزانني جوانى ضيية و ماناى يرِاستتيَرِوانينى 

 .مانايةكى هةبيَتةمكة زياتر لةيَكدا رةنطة ئةم ض، لةحالَضيية

طةمةى زمان بةتةواوةتى بةشيَكى طةورة لةثانتايى ئيستاتيكا داطريدةكات، 
)فينطشتاين(  ى سةرةوة،بةثيَضةوانةى ئةو بؤضوونانة كةضى سةير لةوةداية كة

و  بةثيَضةوانةى ماركسةوة كة  ناسراوى ئةم بوارةيةزماننساى فةيلةسوفيَكى 
بطؤرِيَت، ئةو برِواى وابوو كة ضيرت فةلسةفة ن جيهادةبوو فةلسةفة 

 ،ليَكدانةوة بؤ ضةمك و طريَمانةكاندةستبةردارى شرؤظةكردن بيَت و جطة لة
ة و ليَكيش يثيَيواية زمان ثيَناسةيةكى طشتى ني لةبارةى زمانةوة

 ، ئةو دةلَىَ"يَكى جيَطرةوةى شتةكانى ترةشيَوازو ويَنةكانيش  جيانةكراوةتةوة
ةوة نيشان دةدات كة دةخياتة روو، بةبىَ طويَدانة راستييةكةى يان ويَنة ئ

نةكان ى كؤثى كردنةوة دةبىَ، ئةوةى ويَشيَوازهةلَةكةى، ئةوةش بة هؤى 
طةمةى وةها لةبارةى زمانيشةوة دةلَىَ" هةر (.69)نيشان دةدات واتاكةيةتى".

ليَرةدا زمان وةكو طةمةى كةرةستة ثيَويستةكانى ذيان واية، خودى طةمة 
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ونة باسةكةش ومن ونةيةكى باشة بؤ بةكارهيَنانى جياجياكانى وشةيةك، بؤومن
ةنج و زارو مار طةمةية، بةآلم ئيَمة دةتوانني قسة لةبارةى طةمةيةكى وةكو شةترِ

يان ثرِؤذةيةكى كؤمةلَناسى بكةين، يان بلَيَني خةلَك دةتوانن  ،سؤسيؤلؤذيا
 (.70)."فريوم بدةن، يان بةثيَضةوانةوة

تيَكستة هونةرى داوة بة رِاستىوةسفيَكى  (باوكة طؤريؤ)رؤمانى لة بالَزاك
ضينى ى جوانة لةمرؤظكة بةرطرييةكى  ةها ئةو طوتارةشهةرو درامييةكانى،

 بوونة،سةرمةشقى ئةم ضينة كاريطةرة هةذارى ئةو سةردةمة كة جوتيارةكان 
انى دةكرد، ضونكة تيَكستةكبةرطرى لة (ميل زؤآلهةر لةبةر ئةمةش بوو )ئة

يةكى تاتيكالةضوراضيَوةى ئس بكات وستوتوانيبووى داستانى هاوضةرخ در
، لةو ضيَذة ئيفالسييةشةوة كة لةنيَو ئةطةر بة خةيالَيش بيَت ئةدةبى و هونةرى،

ويست وةختيَك دةي ية نزمةوة كةسيَكى مةزن دةرخبات،كةسايةتييةكى ترى ثا
دا ريَبكات و دلَنيايى بدات يسخاوسى بةسةر شؤستةكانى ثار ثيَبة
 داستاننوسىى كةسايةتييةكانى ديكةى ترسيَنراو، هةروةك ضؤن هؤمريؤس بة

ةوة شؤرِشى كرد و بوو ى دارينتةروادةدا كردى و لةريَطةى ئةسثيَكلةيؤنانى 
منوونةى بريؤكة شؤرِشطيَرِييةكان تا كؤتايى ريَنيسانس، ئةمة مةرجى منوونةى بة

ئيَمة ليَرةدا ثيَويستمان "يناسى بةسةر ثراكتيك دةكريَت، شازى ئةدةبة كة جوان
ئةدةبى ئةخالقى هةية تاكو رةخنة بطريَت، يان دةقيَكى جوان خبويَنيَتةوة، بة



164 

 

ئازاد بكريَت دةقيَكى  مرؤظمومكن نيية . ضونكة بةبىَ ئةو ئيلتيزامة ئةدةبيية
ة مةعريفيية ، هةر ئةمةية كة هونةر دةكةويَتة ذيَر بوارجوان بدؤزيَتةوة

 (.71)."ةوةئةخالقييةكان

بؤ خةيالَ لةنيَو تيَكستدا  رِاستىض لةخودى هونةر يان لةويَناكردنى جوانى 
نةك بؤ ئةمةش ، هةمان تيَرِوانينةبةثيَى فةلسةفةى كانت، كيَشةيةكى نةبرِاوةية، 

هةروةك كيَشة، بةشيَكة لة ، بةلَكو خؤىريَطاضارة بيَتةكانى ديكة ييمرؤظ كيَشة
كةينةوة كة هونةريَك بري لةر خودى هونةر خؤيةتى، كةواتة بابكيَشةى هونةضؤن 

كتيَبخانةكان و مؤزةخانةكاندا هةية، جوانن و لةطةلَ هونةر نيية، ئةوةى لة
زةمةنى خؤياندا رؤيشنت، جوانرت ئةوةية ئةو جوانييةى كة ماوة، بيخةينة سةر 

لةوةى بةرهةمةكةى بؤ خؤى نيية،  ليباسى كريَكاريَك بؤ ئةوةى ضيرت نامؤ نةبيَت
كة ثيَويستى بةوةية لةو هةموو  (بيَ نةوا)واتة  ،(هؤم ليَس)يان بؤ كةسيَكى 

ناهةموارى و ناحةزييةى ذيان جوانييةك وةكو تروسكاييةك بؤ ذيان و ئوميَد 
بةرانةى كة بوون كةرةستةيةك بؤ ئةو كؤضبيكةين بة، يان ئةوةى ببينيتةوة

ت كة ضاخضى سةردةمى دواى جةنطة نةبراوةكانى رؤذهةآلكاآلى بةنرخى قابة
ستكردنى ويَنة لةسةر سينطى وناكردن يان دروبةردةوامى هةية، هةلَبةت ويَ

تةنها بؤ رةوينةوةى نامؤبوون و بيَتاقةتى و كة  يَكيان كؤضبةر يَك،كريَكار
اوة و ستكروزةمحةتى ذيان نيية، بةلَكو بؤ نيشاندانى ئةو فةزا ناحةزةية كة درو
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كاآلى هةميشةيى ئةو جةنطانةى كة سووةكةى بؤ كؤمثانيا كراوة بة مرؤظ
ةس و فريادرِريش هةر ئةو كؤمثانيانة خؤيان بةزةبةالحةكان هةية، دواجا

 ةكان دةدؤزنةوة وةكو ئةوةى خيَريان ثيَبكةن،بيَكار فرياى كؤضبةر و كار بؤبة
دواى جةنطةكان دةضن ماكارانةى كة لةؤذة سينةلةوانةش ترسناكرت ئةو ثرِ

نة درووست ياطايان سيناريؤ لةسةر ذيانى ئةو كؤمةلَ ،سينةماى ديكؤميَنتارى
لةويَوة كانى دةفرؤشنةوة، ةكارى بيَكار و كؤضبةرخودى كريَدةكةن و بة

كةويَت كة ئةو فةزاية بؤ جوانى نيية كة ثيَى دةطوتريَت هونةرى حةوتةم، دةدةر
رى ة ئابورييةى كة سيستمى سةرمايةدايرِة سياسيبةلَكو ئةوان بةشيَكن لةو بازا
و قيمةتة  نيش بازارِى ثيَوةدةكةنكردووة و ئةواهاوضةرخ زةمينةى بؤ ساز

 .جوانييةكةى لةبةين دةبةن
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 ريَذةطةرايى و رةهايى

 

ةموو هايا ئت ئةم كيَشة زانستية فيزيائيية ضارةسةر بووة كة سةدةيةك دةبيَ
 كةةتيؤر ة وىَ ريَذةييية، وآلمةكةى ئةوةية كة بةلَيَذةيشتيَك رةهاية يان ر
ةريَطةى لريكة ا خةوآلمى ثيَدرايةوة، ئيَست شرؤظةى بؤكرا و لةاليةن ئاينشتاينةوة

ارى لةبو ونيادتيؤرى نويَوة دووبارة سةرهةلَدةداتةوة، ضةند طروثيَك لةئاستى 
 ئةدةب و هونةرةوة جاريَكى تر بةرةهايى قسةدةكةن.

واتة روالَةت،  شيَوازكليلى سةرةكى ئيستاتيكاية كة ضةمكى  (وازشيَئرييك )
بةكيَشةيةكى ديكةى تيؤرييةوة طريَداوة كة ئةمة لة فةلسةفةشدا مةبةسيت 

يَكى هونةرى كة طوتاريَكى شيَوازرزطاربوونى ناكؤكةكانة لةطةلَ يةكرت، كيَشةى 
يَكى جواندا و ازشيَوةولَةت لةناديارى لةطةلَ خؤيدا هةلَطرتووة، بضمطريى د

ناوةرِؤكيَكى ناشريين، وةكو ئةو خانووةية كة لةدةرةوة هةموو ثايةكان و لة
بة  شيَوازجةستةى مةرِمةرِ بيَت، كةضى ذوورةوة ثيَضةوانةوة، ضةمكى 

شيَوةيةكى تيؤرى هاوكارى دوو ضةمكى فةلسةفى كردووة كة دواليزمة وةكو 
ى لةطةلَ سيَيةمهةر ئةم ضةمكة ماناى ثيَشرت ئاماذةمان ثيَيدا، بةآلم ثيَدةضىَ 

خؤيدا هةلَطرتبيَت ئةويش ناوكؤيية واتة نيَوةندطريية، ئةم تومخة ميكانيزميَكة 
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اييةكى بؤ باآلنس كردنى هةر دوو ماناى جوانى و ناشريين، بةو مانايةكى ثانت
هةردوو مانا رةهاكة، ئةمةش ديناميكيةتيَكة كة هةم هونةر و ئةدةب روونرت لة

ةقلَ بةرهةمى هيَناوة، لةئةدةبدا بيَكت و كافكا ةمى هيَناوة و هةم عبةره
فةلسةفةشدا بةرهةمهيَنانى ضةمك كة لة و بىَ ناوكؤيى، رِاستىى ئةدةبى لةناجؤر

دوو بارةكةشدا ةى هةلَطرتووة لةطةلَ خؤى، لةهةرمةبةستى طؤرِينى فكريَكى ديك
ى كة ثةراويَزةكانى خؤى مانايةهةنديَكجار خؤى نةفى دةكاتةوة، بةو شيَواز

يَكى ديكة بةتايبةت شيَوازبرى يَك لةشيَواززيادبوونى ثرِؤسةى بذاردةكردنى لة
بازارِدا، هاوبةشييةكى ديكةى ئةو ناكؤكيية دةبيَت كة بةناوى جوانيناسييةوة لة

دةكات  شيَوازخؤى دةكات بة دذى خؤى، تا ئةو رادةيةى كة لةثيَناو بةرهةمدا 
ئةويان، بةماناى ، واتة نةئةميان و نةشيَوازدذة  يَكى ديكةىازشيَوبة قوربانى 

ةكةى، ئةمة طشتزمانة ى لةنيَوان جوانى و ناشريينى بةثنتيَكى نيَوةندطري
 ثنتيَكى ديكةى رةتكردنةوةى رةهايى ئيستاتيكيية بؤ شتةكان و دياردةكان.

ة بةرةهايى رةنطة هةنديَكجار كةلَكةلَةى ئةوة بكةويَتة سةرمان و توندرِةوان
لةبارى شتةكانةوة بؤضوون خبةينةرِوو و لةويَشةوة ئيستاتيكا خبةينة دةرةوةى 

قالَبدانى كارى طومان كردن لةمةرجة بنةرِةتييةكانى دةرككردن، لةوةش برتازيَت 
بةآلم  هةمةكييةت بؤ ئيستاتيكا،ة ثيَكهيَنانةوةى جؤريَك لةهونةرى و دووبار

سةرضاوةى طرتبيَت ودةاللةتى ئيستاتيكى  هاوسؤزى بؤ شتيَك كة لةخودةوة
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داوة وةرطرتبيَت، هةر دةبيَت ئةو خودة رةهاطةرة بةناضار خؤى لةسةر روو
ة باس خالَيَك كة مةرجنابيَت بريمان بضيَت دةنيَت، بؤية ديسان  مادييةكان بونياد

كتيَكى ضةمك نيية و ئاهةموو كات و بةهةموو لؤذيكيَك جوانى  كةواتة ،بكريَت
ريَذةطةرايى و بؤية هةنديَكجار شيكارى زانستى دةوىَ كة لةنيَوان  ،ييةوشتوسر

دى كارى ومنوئةم جؤرة شيكاريية ئةطةر  يةكيَكيان هةلَبذيَرين، رةهاطةرايى
 .دةستى و فكرى وةرنةطريَت

 هةلَبةت ،بؤ هيَناوةتةوة ئارطوميَنتم مان كردووتاوتويَثيشووتردا لة ئةم باسة
ئةطةر ضاويَكى ئةمة  ،ركى ثيَدةكريَتةو د تنابينريَ كة كةماكتة دةئةو ئباسى 

ة يرِاستئةو يان النيكةم وورد نةبني لة تيَرِامان بؤ  وة نةبيَتثشتةهؤشيارى لة
بةهةموو جوانى كة  سرووشتييةى لةبةردةستة، ئةم بؤضوونة بةوماناية ديَت

 ةنيَكوئةزموى جوان، ضونكة تيَرِوانينى هونةرىجطة لة ناثيَوريَتثيَوانةيةك 
"ئيستاتيكا يةك  ريَطةى ضةمكةوة دةركى ثيَناكريَت و ثيَناسة ناكريَت،لة

ثيَكهاتةى ةكى ثلةبةنديية و بؤية دةثرسم لةرةسةنايةتى نيية، بةلَكو ثيَكهاتةي
ثرنسيثة هاوبةشةكان ةى كة تيَبينى دةكةين هةنديَك لةريَذةطةرايى بةو ثيَي

كى ئيستاتيكادا وةكو ضةمكيَ، هةروةها لةيداهونةرى توندترين جياوازدةكةم لة
، (ئةنرتؤبومورفيية)، ملمالنيَيةكى زانستى بؤ هونةر كة ئةطةريَكى كراوةية

 ىة لةسةرمانة خؤمان ئازاد بكةين لةو سنوورةوة ديَت كئةمةش بةماناى ئة
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كردنةوةمان ريتةكيمان بؤ شيَوةى بركى هةسةئةطةريَكة لةسةرمان كة د
ى بريكردنةوة شيَوازى هةستةكييةوة بةرةو شيَوازتة دةبىَ لةوا (.72)".دةبات
دونياى ة لةعةودالَيي ، ئةمئةطةر عةودالَى دونيايةكى جوانيمان هاتة ثيَش ،بضني

زانستيشدا هةر هةمان بةهاى هةية، ئةطةر زانست بةرهةميَكى جوان ثيَشكةش 
بةهايةكى هةية ثيَويستى رؤذانةدا ثيَشكةشى كردووة، ض وةكو ئةوةى لة ،نةكات

 .الَيَكى بةرجةستةي، يان نةبيَتة ماترةوةتيَضوارضيَوةى روح دا كؤبكرجوانى لة

ئيَمة ناتوانني جوانى رةها بكةين، هةروةكو ئةوةى خؤى هةتا زالَ نةبيَت بةسةر 
ئةوةى عةقلَ  بؤ ى هةميشةيى،زةيندا ئيدراكى هةستةكى نةيكاتة سيفةتيَك

، ضونكة جطة وانيية، ئةوا رةهايى وةرناطريَتبكةويَتة ذيَر كاريطةرى ئةو ج
بةثيَى شيلينط بيَت ئةم هةلَويَستى " دا جيَطةى نابيَتةوةيرِاستلةخةيالَ لة

، طؤرِدايةوكة لةناوةخنى ئالَزيَكى داهيَنةرانةية كة دةركةوتةيةئيستاتيكيية، هيَ
ة بةسةردا زالَبوونيَكى ئالَوطؤرِكةرى خود داية، بابةتى ئةوةى كيان لة

تة هةلَويَستةكةى ئاشكرا دةكات و هةلَيدةسةنطيَنىَ، ئةطةر بةربةستى ئةو ثن
ييةوة كؤمةلَيَك سيفةتى فيعلى تيَداية مرؤظرووى بيَت، بؤ سةلَماندنى ئةمةش لة

 (.73.)"كة رةهايى نيية و ئيدراكى هةستةكى داواى دةكات كة تةنها عةقلَ
 و خودداالَوطؤرِ لةرامبةر ئيَستيَكة بةبةثيَى لؤكاش بيَت ئةو ئيستاتيكاية كة هةلَو

و هةميشة بوونى عةقلَ تيَيدا، شيلينطى كردووة بة ثيَوةر، ضونكة ئةضاالك
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ضاكةكارى مامةلَةى كردووة، ليَرةوةية كة بةرامبةر بة لةبارةى هةلَويَستى خود
دراك بةرامبةر هةستةكانى ترى ئيستاتيكا مانايةكى ديكةى وةرطرتووة وةكو ئي

هةروةها سرووشتى رةنطدانةوة لةالى لؤكاض دةبيَت بضيَتة ذيَر بارى ، ىمرؤظ
ة و دياليكتيكة ى هونةرةوة، بؤ منوونة كؤمةلَطثيَوةرة ئيستاتيكاييةكان

ضوونة ناو بونيادى كارى هونةرييةوة وةردةضةرخيَت، هةتا ميَذووييةكةى، بة
تيَطةيشتنى يدى ئ ،دا دةطوجنيَتشلةطةلَ ثيَوةرةكانى ئيستاتيكاى كارى هونةري

كؤمةآليةتى و ميَذوويى، تةنها كاتيَك كاريطةرى لةسةر  رِاستىئيستاتيكانة بؤ 
ر ئةدةب دةبيَت، ئةطةر ثرِاوثرِ ئةدةبى لةخؤيدا جيَكردبيَتةوة، بةمةش هونة

ئةوةية كة هةميشة ضاومان  سةربةخؤ دةبيَت، رةهةندى ئةم تيَطةيشتنةش
 .داهاتوو بيَتلة

شتيَك ديَتة  كة ريَذةطةرايى بؤتة ثيَوةر بةرامبةر ضةمكةكة، بةم ثيَوةرةش بيَت
لَ واتة ئةخالقيَك كة عةق ،ضةمكسازىلة ةخؤثاراستن ثيَشةوة، ئةويش

وةكو ئةركيَك بؤ ئةنداميَكى ضاالكى  بؤ ضاو مةبةستيَتى هاندةرى بينني، ئةمةش
نى ضاوى تيَرِواني، ئةمة بةشيَكة لةبةرامبةر شتةكان و هةلَويَستةكان جةستة

اتى هةية كة وشت و كةرةستة ئيبداعيةكان. ليَرةدا مةودايةكى كوهؤشيار بؤ سر
ة، ئةم تيَطةية لةالى هةنديَك نةرانواتة كارى داهيَ ،(ىديع)بثيَى دةطوتريَت 

تة شضونكة خزانى شتى بضووك واتة دونياى  ،تيَرِوانينى شةيتانى ناودةبريَتبة
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كؤمةلَناسى  (عةىل ئةلوةردى)د.وةكو  باآل، و نيَو دةقيَكى طةورة كةكان بؤبضوو
هةموو دةقيَكى باآل زياتر لة تيَرِامانيَكى " دةلَىَ  لة كتيَبى )االدب الرفيع( عيَرِاقى
وةكو ئةوةى ئةدةبى يؤنانى و جاهيلى و ئةفسانةى كؤمةلَطةكانى وةكو  طةرةكة

، هةيانة ةكانهيند وضني و ئيتالَيا و ميسر و ئيَران و هةموو دةولَةتة رةسةن
دونياى ئةو كؤمةلَطة نطة هةر ئةمةش بيَت كة زياتر لةئةفسانةيةك لةرة

 (.74)."هةية دارةسةنانة

 داذيانثاكيَجيَكى طةورة لة دةبةستيَت، انةى ذيان ثيَكةوةيةكةهةموو ئةو 
دةبيَت، يان  ستوثيَكدةهيَنن و هةركاميان لةيةكرت دابرِيَن، كةمايةسى درو

يان هيض  ،ست دةكاتوشويَنيَكدا كيَشةيةكى ئيستاتيكى درولةالنيكةم نةبوونى 
رووى ى ئةو وآلتانةى كة لةذيان، هةروةك ئةوةى ضيَذيَكة لةنةبيَت نةبوون

، هةم كيَشةيان هةية بؤ ثيَداويستى ةيان دةريايان نيي ،جوطرافييةوة وشكةآلنن
يتامني و هةم كيَشةى كةمى فذيان و هةم كيَشةى ئيستاتيكى ذيانيان هةية و 

طةمةى سةر دةريا و روبارةكان وةكو مةحرومن لةتةندروستيان هةية و هةم 
يان بةالنيكةمةوة ئةو خةيالَةيان نيية كة كؤمةلَطةيةك  ،ئةوةى لة رؤذئاوا هةية

ثيَةوانةكةشى  لةسةر دةريا دةذى و ئةزموون و يادطارى زؤرى لةطةلَدا هةية،
بينيان جوان نيية بؤ جيهانةية، كةضى راستة زؤر لةو وآلتانةى كة دةريايان ه
كى يستاتيكيان نيية، يان ئةوةى دةقيَذيان و بطرة دةقى واآل و هونةرى ئ
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رؤذهةآلتةوة سةرضاوةى يةكشةوةيان نيية كة ئةم دةقة لة كراوةى وةكو هةزارو
 طرتووة نةك رؤذئاوا.

ر و هونة ثةيوةندىبةسةر  ئيستاتيكا فةلسةفةى بةرذةوةندخوازى هةنديَكجار
نةر، جوانى بزر دةكةن و خاوةنى تيؤرى هونةر بؤ هودا زالَ دةبيَت، "ئيستاتيكا
دا بيَت كة هيض بةبىَ ئةوةى بةزةييان بةو جوانيانة ،سوودطةرايى ىدذ دةيكةنة

كاتيَكدا هةنديَك جوانى و بابةت و شتى جوان زةرةر بةخشن، سووديان نيية، لة
رى خواردن، كردةيةكى جوانة و سوودى ئةطةر كةوضكيَك وةكو ثيَخؤر و بةكاربة

هةية، بةآلم خؤى وةكو موفردةى ذيان هيض جوانييةكى تيَدانيية، زؤرجار 
بابةتيَكى ئةدةبيش وةكو هةولَيَكى بضووك بةثيَى ريَطةيةكى سوودطةرايى، ماناى 
جوانييةكةى ناميَنىَ، بؤية مةرجى سوودطةرايى ثيَويستى كافى نيية، بؤية 

 (.75)جوانى بكةين". و مةزهةبةكةىياوازى لةنيَوان هةردوهةردةم دةبىَ ج
، ننيجوانى و بةسوودى بؤ ئةو كةرةستة و بابةتانة دةشىَ كة ثيَويستى هونةر 

ئاتةشطاى مزطةوتةكان و كؤمةوةبوونى تاقةكانى طومةتى كةوانةيى كةنيسة و 
، لةسةردةمى خؤيدا هيض زةردةشتييةت و ئةشكةوتةكان زةروورةتيش بوون

كيان نةبووة و هونةريش نةبوون، دواتر بةهاى هونةرييان ةرذةوةندييةب
، جةوهةرى ئةم اليةنة زةخرةفة و نةقشى ديكةيان بؤ زياد كردووة و وةرطرتووة

خةيالَى ئةندازةيى يَكى تيَكةآلوة و بةشيَك بووة لةئيستاتيكا جةوهةرلة
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ى هونةرى تةالرسازى، تةالرسازى كة دواتر هونةريَكى بةرهةمهيَناوة بؤ طؤرِانكار
 رةنطة ئةمةيان جيَطةيةكى بؤ مةنفةعةتى هونةرى ئيستاتيكى كردبيَتةوة، بةآلم

كى لةطةلَ خؤيدا هةلَنةطرتووة، ضونكة راستيدا جوانى هيض بةرذةوةندييةلة
با تةالر نةبيَت، ئافرةتيَك يان ثةيكةريَك موو كةس دةتوانىَ لةو جوانيية ساهة

ى ةستةيةك بيَت و جوان بيَت، هةموو كةس ضيَذيان ثارضة مؤزيكيَك كةر
طويَطرتن، كةواتة مولَك نيية و كةمالياتةكة بؤ ليَدةبينيَت ض لة بينني و ض لة

ئةركى كارى هونةريش ليَرةوة مانايةكى ديكةى ثشت كارةكة ، طشتة
وةردةطريَت، ئةويش جةخت كردنة لةو جؤرة هةلَضوونانةى كة ضيَذى تايبةتيان 

ن ضنط دةكةوىَ، ئةويش لةثيَناو كاركردندا دةاللةتى زانينيَكى ترماهةية، بؤية 
 .ضاالكى هزرىبريتيية لة

و  مرؤظزؤر شتى كردووة بةديارى بؤ  داية، بؤ منوونةسرووشتمةنفةعةت لة
و  ئوميَدى ثىَ بةخشيوة، بةو ثيَيةش كة ذيان لةسةر ياساى دذةكان وةستاوة

واتة جوان و ناشريينيش هةية ئةطةر ، كةهةموو دذةكانيش جوانى خؤيان هةية
ذيانة و  ئاو ثيَويستييةكىتةماشاى سرووشت بكةين، لةوانةش  مرؤظبة لؤذيكى 

وشتة، كةوتنة وى سرو زادة يةكى بةكارهاتووى بةردةوامى ذيانةيةكة
ناسراوة و  كة بةطةىل ةوةةكى ديارثانتايييان لة ،ئامسانةوةخوارةوةى ئاو لة

وآلتى وةكو ئةوةى لةجيهان ةىل عةىل بةط هةية لةوآلتانى طدةيان طةىل جوانرت لة
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بةفر جوانى تيَداية، بةآلم ، هةيةو هيندستان و كشمري و ئاسيا بةطشتى سويسرا 
كة بةفر دةبيَتة هؤكاريَك بؤ نةهيَشتنى ذيان يان دارِمانى بةفر بةسةر شاخةوان 

كوذيَت، ئةمة اليةنة يان ئةو فيداكارانةى كة بةفر ريَطةيان ليَدةطريَت و دةيان
 مرؤظناوازةى دةرةوةى ئريادةى كاريَكى هةموو واتة ناشريينةكةيةتى، 

 ،سووشتيية و سرووشتيش بةلؤذيك جوانييةكةى نابينريَت و هةستى ثيَناكريَت
بةهاى ثيَويستى اوة، بةآلم ذيان بةبىَ ئاطريش لةخؤ ئاطر ئةطةرضى دذةكةى ئ

بةثيَضةوانةوة ، بةآلم وشتى بيَتوكارى سرئةطةر مةبةست لة ئاو كةم دةكاتةوة،
ئةو  ة، وةكومرؤظكة كردةى  وشتوسر ىو دةستكاريكردن ثيسكردن

ليَديَت كة دةبيَتة كارى ئالَمانى  طؤتةى ى (.76)*(فاوست) دةقى طةيشتنةىتيَ
كة ئةوانة تيَكدةرى ذيانن نةك  ةكان ثيس دةكةنيةكةشةيتان و شتةكان و 

نةك خؤشةويستى بؤ بةدةستهيَنانى داتا بؤ  ةنيان دوذمنى ذينط ،سياسةت
بةماناى بؤضوونى  ،شةيتاندةبىَ ئةوة روون بكةمةوة كة موفردةى ليَرةدا  ،مرؤظ

بة تيَرِوانينة  ةتةبةلَكو ئةو شةيتانةى كة ماناى دذة فةزيلَئيسالمطةرايى نايات، 
زياتر  كة زؤر جار لةنيَو شتة بضووكةكاندا مرؤظبؤ كردةوةى  ميتافيزيكيةكة
ن زةق يواتة لةنيَو هةموو شتة جوانةكان شتيَكى خراث و ناشريدةردةكةويَت، 

و  كليلى سةرةكى جوانيناسيية كةيةوتةزا شيَواز كةبةو ثيَيةى بؤية دةبيَتةوة، 
طوتةى هيطلَ بة ،جودا دةكاتةوة لةرووى ماناوة ى خيَر و شةرِلةويَوة دواليزمةكة

دوو ا خؤى بةديَوةى جوانى دةركةوتووة، خوشوشت و هونةر لةوسربيَت خودا لة
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دةكات، بةو  شيَوة دةرخستووة، زةينى و بةرهةست واتة عةينى كة بينني
كة دةكاتة ئيستاتيكايةك بؤ  وشتدا ويَنا كردووةوسرمانايةى خودا خؤى لة

 .زيندوبوونى روحيَك كة ئايدياليزم تةروجيى بؤ دةكات

و كة يةكيَتييةكى بةكارهيَنراريَطةى طةيشنت بةرةو هونةر طةيشتنة بة
 ستىرِاة انةى كشيَوازلةطةلَ ئةو  لةداسةثاندنى تومخى ناهاوضةشن و نةساز
 كة هةطبةدايةةى شوناسيَكى لةفؤرمؤلَةى دةكات، ضونكى هونةر خةيالَط

 ياوازكى جريَطةى شكستهيَنانى سوننةتةكانةوة فةزايةلةنةسنوورى هةية و نة
 (.77)بةرهةمديَنىَ.  

ى ذيانة، ثشت بةسنت بةم ثيَناسةية جوانداطريكردنى ثانتاييةكى طةورة  هونةر
دةبىَ هةولَيَك بدةين بؤ ئةوةى بزانني بؤضى ذيامنان خؤشدةوىَ، دوا 

جوانكردنى بة ستووة كة بةشيَك لةو قةبيالنةىليَكؤلَينةوةى ئةنتؤلؤذيا دةرخي
 سةملاندووةبوونى خؤيان  ى ئاذةآلنةوة وةرطرياوة،جيهانزةخرةفة كة لة

ثيَدةضىَ ئةو دةرةجنامة وةرطريابيَت كة ئةو قةبيالنة لةريَطةى خوراكى "
تيَرِامانيان بؤ ذيان كردبيَت نةك ئاذةلَ، ئةم ثراكتيكة كاريطةرى سرووشتيةوة 

سايكؤلؤذى داناوة لةسةريان، يان وةكو ئةوةى بينراوة ئةطةر هاتوو ئةو قةبيلة 
ى ئاسايى، ثرسيارةكة ئةوةية ئةى مرؤظوةكو  وةحشيانة هيض زةوقيَكيان نةبيَت

يبينن، بةثيَى تيَطةيشتنى جوانى دةيَذى ضى لةذيان دةبينن و ضؤن بةض
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طومان دةكةين لةوةى كة ئةو ليَكؤلَينةوانةى "بيَت كة دةلَىَ  (سكى)ضرينيشف
لةسةر ئةو قةبيالنة كراون، ئةو ثيَوةرةيان لةبةرضاوة نةطرتووة كة ئةوة 

طةشةى  مرؤظة، ضونكة سرووشت كاتيَك طةشة دةكات كة مرؤظسرووشتى 
شارستانى بكات، يان لةشويَنيَكى تردا دةلَى ذيان لةالى جوتياريَك كشتوكالَة و 

 (.78)شويَنيَكى تر بةو شيَوةية نةبيَت".ىَ ئةو كارة ناتوانىَ بذى و لةبةب

ةى ن و كولتوورةكةى شيَووةكو شيَوةى ذيا مرؤظسةبارةت بةوةش كة بؤضى 
ة كة مرؤظئةوة  جوانى زانيوة،ةزةينى خؤى داناوة و ثةرستوويةتى و بخوداى بة

 ويَنةى خوداى لةوينةى خؤيدا درووست كردووة بؤ ئةوةى بيثةرستيَت، بةآلم
 مرؤظواتة هةقيقةت ئةوةى كة بةبرِواى هيطلَ هةقيقةت و جوانى يةك شنت، 

جياوازيةكةش انن، بةآلم بةدواى خودادا دةطةرِيَت و ئةوةش كة جوانيية يةكس
ئةوةية كة هةقيقةت جيَطاى تيَرِامانة و جوانيش ئايدياية و دةركةوتةى شتةكان 

كؤي ذيارى ية ئةطةرضى ئالَؤزة و بةشيَكة لةئةم تيَطةكةواوبوو شتة، وو سرو
تيان وةرطرتووة، ضونكة هةقيقةتى ميَذوويى رؤذهةآلاستيدا لةرؤذئاوايى كة لةرِ

ستثيَدةكات كة لةرؤذهةآلتةوة سةرضاوةيان طرتووة، لةو بابةتانةوة دة
وشت دةكاتةوة، وبينينى جوانيةكانى سردةرطاى دةردةكةويَت كة كليلةكة ضؤن 

فةلسةفةى و بةشيَكة لة ونة ئةو تومخةى كة دةمانةوىَ باسى بكةينوبؤ من
يان فيطةر يان ثانتايى دةق و  ،ةكةى، ناوةرِؤكى ثةيكةرشيَواز، جطة لةجوانى
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لةريَطةى  تةشوتايبةت ضركاندنى ويَنةى سروكان، يان بةجياوازة ة هونةرييةكار
يان  ؟، هونةرناسى ليَرةدا دةردةكةوىَ كة ئايا وةكو ياسا وةزعى يةفؤتؤطرافةوة

كة ثيَى دةطوتريَت داهيَنان،  مرؤظ، دةستكردى خوداية يان ؟شتىوسرو
 ،ةمرؤظى غةريزى ة و ئةويرت ويستمرؤظيةكيَكيان لةدةرةوةى ويست كردةى 

كارى يستى و بةريالَمات شتى وةكووسروو بةكارى  بؤية فيطةريَكى داهيَنةرانةية
هونةرمةندانى ةوةى كة ناودةبريَت، هةروةك ئ وةكو ميتافيزيكى خودايى

(. ثيكاسؤ و رامربانت داظينشى وليوناردؤ و مايكلَ ئةجنيلؤ بةناوبانطى وةكو )
رؤمانى و  تيَكستى ئةفسانةى يؤنانى و وةكو هةروةها تيَكستة ئةفسانةييةكانى

 سؤمةرى و ميسرى و هيندى و ضينى و تا دةطاتة رؤذهةآلت كة بريتيني لة
لة حالَيَكدا ئةمة جوانييةكى  را و بابل و هتد.سامةرِ هةردوو هونةرى تةالرسازى

و ثشت دوا شيَ. هةروةك ضؤن لةةةوةيثشترية كة خوديَكى تايبةتيان لةهةمةط
كردوويةتى و دةيةها تيَرِامانى بؤ كراوة و  (داظينشىليوناردؤ )عيسا كة  خواردنى

و  ى ميَذوويىييةتى حةمتيايانة قسةى لةسةر كردووة، كةسيَتفرؤيد سايكؤلؤذ
ى لةبارةوة طفتوطؤاش ثشتةوةية كة تائيَستتيَكست و ضيها قسةى هونةرى لة

ةجنى داوة بؤية جوانى ثيَدةطوتريَت جوانيناسى رةنج. واتة كةسيَك ر دةكريَت،
، ئةمةية جياوازى نيَوان رةها و ريَذةطةرايى وشتودؤزيوةتةوة لةدةرةوةى سر

 .جوانى
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ريَطةى دةكريَت جوانى لةكة دةكات ئةفآلتون لة زمانى سوكراتةوة باسى ئةوة 
هيَنريَت، ضونكة خؤشةويستى شتيَكى تةواو ناكؤكة ب ؤشةويستييةوة بةديخ

، تةنانةت بؤ مرؤظة غةريزييةكانى ديكةى جةستة و روحى لةطةلَ ئارةزوو و ديارد
، وستة ريَذةطةرايية جوانىوكة در ئةم تيَطةيشتنة تةواوةئاذةلَيش تارِادةيةك 

ئةفآلتون بؤية ئةم تيَطةيشتنةى هةية، ضونكة بؤ خؤى خؤشةويستييةكى 
بيَت و  وانة و تواوةى نيَو روحسؤفيطةرانةى هةبووة و ثيَى وابووة مرؤظ دةبىَ ديَ

كة كاريطةرى نيَطةتيظى لةسةر  ىشويَنةوارى ماتريالَتةواو خؤى ثاك بكاتةوة لة
بابةتى ئةشكةوتةكةدا باس لةو خؤشةويستيية ، هةر ئةوةى لةروحى هةية

تادا ةلة سةر مرؤظ)، سيويةتىونو لة كتيَبى كؤماردا كريَت كة ئةفآلتوندة
يان  ،بة قؤناغى ناوةوى شت يَت، تاكو بطاتوهةولَدةدات شتيَكى جوانى خؤشبو

دا هةستى ثيَناكريَت، ئةو ويستةى كة رؤح دةهةذيَنىَ و لة جةستة و ماتريالَ
لةاليةكى ديكةوة ئةوةى سةملاندووة لة ئةجنامى ئةزموون كردنى موتلَةق، 

 ننيدةركةوتووة كة ريَذةطةرايى بؤ جوانى ئارةزووى حيكمةت و ئةخالقيات و زا
ى كة ، بةو ثيَية(جياوازة لةطةلَ تيَطةيشتنى ريَذةطةرايى ناشريين دةكات و تةواو

جوانى و لةريَطةيةوة دةطات بة مرؤظ كة رةهاطةرايى تاكة مةعريفةية
وتووة كة دةركة *خؤشةويستى، ئةمة لةالى ئينب عةرةبى و رابيعة عةدةوييةش

منوونةش خوشةويستى ئةوان بؤ  لؤذيكى بيَت،ناى كرةهاطةرايى بؤ هةر شتيَ
بؤ جوانيناسى و روح، م بةآل يةك كة توندرِةوةكان هةيانة، تةواو جياوازة،خودا
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يَطةيشتنيَكى جالب و تةواوة، ئةمة ، تةواو تجةستة و ماتريالَجودا لة
هةستةكان بووة كة ى ئةفآلتون بةاليةوة ريَبازى عةقآل رؤشنبريييةكة ثيَشرت

انينيَكى ةموو زهو هةوةس خؤشةويستى لة توشوهةلَدةخةلَةتيَنن، ضونكة سر
ن جوانى ى تيَداية، وةكو طومتا، هةقيقةتيَكى رةهاىديكةى دةرةوةى ماتريالَ

ئةدةب و هونةرى يَكة بةلَئايديادا نيية و مةسةلةى خؤشويستنيش ماتريالَتةنها لة
بةآلم ديسان دابرِانة مةعريفييةكة ليَرةوة دةستثيَدةكات كة باآلوة دةنيشيَتةوة. 
و، جياواز بريدةكاتةوة تيَرِوانينى ئةن هاتووة تةواو جودا لةئةرستؤ دواى ئةفآلتو

ونة ئةو وو ضةمكيَكى طشتى بؤ هونةر دةهيَنيَتة بةردةم ليَكؤلَينةوةوة، بؤ من
ئةرستؤوة كاريَكى  كؤمارةكةيدا، بةالىكردنة شيعرييةى ئةفآلتون لةشاربةدةر
ى بةئةديبانى طريك نطشيعردا دةبينيَتةوة و طريلةدواى ئةو جوانى لة ناتةواوة،

لةبةرضاوطرتنى ئةوةى  تايبةتيش سؤفؤكليس و هؤمريؤس، ئةمة بةدةدات و بة
داهيَنانى نازانيَت و ى كردنةوة دةكات لةئةدةبدا و بةكة ئةفآلتون باسى الساي

دا دةبينيَت و السايى ديويَكى ترنازانيَت، بةآلم ئةرستؤ ئةمة بة دابرِانيشىبة
، مؤزيكةوة طريَدةدات هارِمؤنياىى بةو هةنديَك الساي هونةر دةزانيَتكردنةوة بة

 (.79) .بةو مانايةى كة هةموو السايكردنةوةيةك نيطةتيظ نيية

 ى ريَذةطةرايىتيَبينييةكى هةية وةكو بناغةيةك بؤ ئيستاتيكا (ثؤل ظالريى)
ثيَيواية هونةرمةندانى موزيسيار و شيَوةكارى هةردووكيان لة ئةو وةريطرتووة، 
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ييةكان و تةسككردنةوةى ثيَكةولكاندنى ذيان  بة ئاسانى تيَدةطةن، ئةوان مةترس
بؤ كارةكةيان ثةرؤشن نةك ئةو كاتةى كة ثيَويستة، مةترسييةكةش لةويَوة 

ان لةو ذيانة نيية كة ثرِيةتى دةستثيَدةكات كة هةميشة لةخةيالَدان ئاطاي
ئةوةية، نةر بؤ ئةوان مةترسى لةناوضوون و ثيَكدادان و شةرِ و نةهامةتى، هولة

ك كة هةنديَ وةكو ضؤن مندالَيَك طةمة دةكات و دةكةويَتة فةزاى تايبةتى خؤيةوة
، بؤ ئةوانيش بةهةمان ش دةور دةبيننجار فةزا و جوطرافياى و كؤمةلَطةكة

شيَوةية و ئاطايان لةو مجوجؤآلنة نيية كة لةدةوةرةى خةيالَى ئةو هةن، بؤية 
فةزاى كورديدا جؤريَك لةو هونةرمةندة يَمة لةئضيَذى ليَوةردةطريَت، 

يان طؤرانييان طوتووة،  ميللييانةمان هةية كة بؤ خؤيان موزيكيان ذةنييوة
حوسيَن عةىل و ئةمحةد شةمالَ كة بؤ حةسةن زيرةك و  منوونةى قالة مةرِة و

بةلَكو بؤ  خؤيان طؤرانييان طوتووة نةك بؤ بآلوكردنةوة و ناو دةركردن،
ونةكةى وئةوان لةسةردةمى خؤياندا وةكو ضؤن ظالريى من ى ذيان بووة،بةردةوام

ثيَشووترى بؤ هونةرمةندانى راستةقينة هيَناوةتةوة، ئاطايان لةدةرةوةى خةيالَ 
سادةيى خاكيَتى ذياون، بؤية بةو فةزاى خؤيان نةبووة ضى دةطوزةريَت، 

ر خزمةتى هونةر هةروةها بيَئوميديان لةذيان كاريَكى كردووة كة تامردن هة
بكةن، هةروةك ئةو دؤخانةى كة تايتانيك و زؤرباى كازانتزاكى و ثالَةوانى 
شانؤيى طؤدؤى بيَكت، لةهةموويان راستةوخؤتر طوتارةكة ثيَشكةش بةبينةر 

كةشتيةكة خةريكة تةواو نوقم دةبيَت و ذيان ئةو  ة،مى تايتانيكفيلدةكات، 
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 ،موزيك ذةننيتدا بةردةوام دةبن لةلةعةبةسييةذةنةكان موزيك كؤتايى ديَت،
، بؤية بةئةو ثةرِى تةحةدداى ذيانةوة دةزانن مةرط حةمتيية و بةرِيَوةيةضونكة 
، نيكؤس كانتزاكيس لة رؤمانى زؤرباش مةنيَكى كةمى ماوة بةردةوام دةبنكة زة

ناشريينةكة بةسةمايةك هةمان تيَرِوانينى هةية بؤ لةدةستدان، بؤية ديوة 
هاورِيَكةى دةلَىَ )تازة يَن، زؤربا بةيستاتيكا، وةختيَك لةقومار دةدؤرِئدةيكات بة

 .ئةوةى روويدا بوو بةرابردوو، با سةما بكةين(

ى ؤربةزثةثوةندى نيَوان سرووشت و مؤزيك ئةوكاتة هةستى ثيَدةكريَت كة 
ةو ئؤية بوة، ئاوازةكان لةجولَة و تورِةبوون و دةستوورى سرووشتيةوة وةرطريا

 وئاو  رِةىشةيةى كة لةنيَوان موزيك و دةنطى سرووشتدا هةية لة خورِهاوكيَ
ة ةورضةمخاخة و هوشت لةوطظظةي باو تورِةبوونى سر دةنطى بالَندةكان و

ضى ةطةرئجوانييةكى تيَداية  ،هةية هتد مةلةرزة ووتريشقة و بروسكة و بو
 ةآلمنة، بذيا بةرهةمةكةى هةنديَكجار تازية و نةهامةتى و لةدةستدانى بةشيَكى

وة ادمييائةك ناليةعةفةوييةتى ثيَوةديارة، وةختيَك ئةم بابةتانة لة شويَنيَكدالة
شة وو كيَهةم لةطةلَنؤتة و بةرهةمى زانستى موزيكى تيَكةلَ دةبيَت،  دةكريَتة

اى بارتةقجوانييةكةى بةطرِاوندى ثشتةوةى كيةكانى ديكةى باى وشتروس
 يَت.ارِاستةوخؤ سانسؤرِى تيَدةكةون ثيَشووترى ناميَنيَت، ضونكة بة
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كة  موةستبؤزياتر جوانكردنى ئازادى لةهونةردا، لةدذى ئةو سانسؤرِة رادة
ةى كرد ، ضونكة هونةر وةكو رةنطدانةوةىبةناوى ريَذةطةراييةوة دةكريَت

كةى يارةبةهاى داهيَنانة نادية، وةختيَك سانسؤر كرا، ئيدى لةسرووشت وا
ؤ بنةوة ةرِاا بؤ بيسةر و بينةريش ضيَذى ناميَنيَت، طكةمدةبيَتةوة، هةروةه

تى بةتايبة ننؤستاليذياى زةمةنى هونةرى دةستكرد و خؤرِسك بؤ بةردةوامى ذيا
يَردةكةى ملَ و ندامكيَك بؤ ي، بؤ منوونة الوانةوةى ذنيَك و داذيانى كوردةواريدالة

ى اكيَتخ ىان طةرِانةوة بؤ ذيانيان ئازيزةكةى كة لةدةستى داوة، ي
 ةمةنىةى زهةمان مةبةستى ثيَشووترمة لة بارةى السايكردنةو ،طوندنشيندالة

جم و جا ةرِةوستكردنى قاىل و بو، يان دربةسةرضوو لةبارةى هونةرى خؤرِسكةوة
كة  نى ذنادةستى بووة بةتايبةتى لةالبؤ خةوتن و خؤ طةرمكردنةوة كة كارى 
 يذياىوستالو ئةمانة بريتني لةنهةمو .بةدةم طؤرانى طووتنةوة كاريان دةكرد

ةكة ذةيثشتةوةية و ريَهةر يةكيَك لةوانة ضريؤكيَكى لة كة هونةرى كوردي
 .بؤخؤى

واتر بةثيَى زةمةنى طؤرِاو هةموو ئةو يةكانةى كة ناسراون و مةشهوورن و د
طشتى  رِاستىبةنديان خراوةتة سةر، بة نارِاستةوخؤ بوون بةنةريتيَك و بؤ قةيدو
نة لة قالب دةدات و يان نةماوة، ضونكة دةسةآلتيَك ديَت ئةماى ماددهابةو ذيان 
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ى خؤيان كة بةر لةهةر ى خؤرِسكى بةهايان ثيَدةدات لةدةرةوةةكقيمةتيَكى دي
 .ى جوانييةشتيَك بةها

فةى مةعريدابرِانيَك لةطةلَ ئةدةبى بةر لةملمالنيَى ئةدةبى جاهلى وةكو 
، جاهلييةت ئةدةبى دواى بةناو سةردةمى يؤنان و ميسرى كؤن، لةطةلَ

اكو د تةبى خؤشكرةركة بوارى بؤ كؤمةلَناسى ع سةفيي بوودابرِانيَكى فةل
 وةدةب سةر ئو ئةفسانانة بدؤزيَتةوة كة كاريطةرى لة لةريَطةيةوة ئةو ضريؤك

ها ةروةهونةرى تةالرسازى يؤنان و باىل و رؤمةكانى بةسةرةوة هةبووة، ه
زى ياواجيَكى تةواو شيَوازكة  يَوةى هاوسةرطرييةى كؤمةآليةتى و شمةسةلة

ةكو وورد ك تى،ؤتة نةريتى عةرةبى و رؤذهةآلهةبووة لةبةرامبةر ئةوةى ئيَستا ب
طةرى كاري ذيَر بىَ ئةوةى ثيَى بزانىَ كةوتؤتةبةبىَ ويستى خؤى و بةنةتةوةيةك 

ى اينئى دةسةآلتيَك، جطة لةوةعةرةبيية ئةو نةريتة كؤمةآليةتيية ئاينيية
يانى ذبؤ  سياسى بةوالوة شتيَكى تر نيية كة ئيستاتيكا ئةمة وةكو يةكةيةك

ذى لةطةلَ ى ضيَبوون، ضونكة زؤرةمليَيى و زالَثيَناكات ىقبولَ ناكات و كار رِاستى
 .خؤيدا هةلَطرتووة

ريَذةطةرايى و رةهايةتييةوة هةية، بابةتى بة ثةيوةندىبابةتيَكى ديكة كة 
لةاليةكى بوارى كؤمةلَناسيدا ئةم دابرِانة فةلسةفيية لةةوةية، ئةدةب و السايكردن

ليَرةدا . ئسلوبيَكى نويَية ةيةكى غةريزى تةماشا دةكريَت وكرديكةوة بةد
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جطة  باسيَكى تر هةية كة هونةر ئازادى مرؤيية و خةيالَطةى مرؤيية،
دواى وردى بة، ئةدؤنيس بةناضيَتة ثيَشةوة شفراوانبوونةوةى ئةم ئازادييةلة

 (و ديناميك جيَطري)كتيَبى لة ةوةدا طةرِاوة، ئةونسةرضاوةى داهيَنان و السايكرد
 تيَزى دكتؤراكةيةتى و لةضةندكة ( ة كة عةرةبييةكةى )الثابت و املتحول دا

باسى ئةو بابةتةى كردووة و رةخنةى ليَطرتووة كة  بةشيَك ثيَكهاتووة،
بةشى لة كةى نارِاستةوخؤ،كاريطةرى بةشيَكى راستةوخؤية و بةشةكةى دي
 كردووة و ثيَيواية دةقى ىدووةمى كتيَبةكةى باسى كيَشةى الساييكردنةوة

رةوتى جوآلنةوةداية و بةثيَى ئةو جوآلنةوةيةش بةردةوام طؤرِانكارى لة
ى مةعريفى ثيَيةى كيَشة كردنةوة هةبووة، بةوطةرى لةسةر داهيَنان و الساييكاري

ن يئاووة و لةويَشةوة ئةدةب و فكرى بةبةستنى يعةرةبى ثشتى بةدةقى ئا
ض بؤ ئةدةبى  جا ،رةهايى قسةى نةكردووة، بةآلم هةرطيز بةثيَوانة كردووة

رجانى و هتد تادةطاتة ئةو ئةدةبةى كة موتةنةبى و ئةبو جاهيلى و لةوانةش ج
 .هةيان بووة بو قاسم شابىئةبو نةواس و ئةعةلال و 

كة ليَكؤلَينةوةيةكى  (هونةر ضيية)كتيَبى ةل ليؤ تؤلَستؤىهةر لةمبارةيةوة 
، لةويَدا كة كاريطةرى بةسةرةوةية كردووة (داظينشى و شكسثري)كرى ية بؤ ف

شتييةكان دةكات و ليَكضووةكان لةريَطةى هونةرةوة جودا وباسى ظيطةرة سرو
ثيَيواية ئةسث و مرؤظ و  دةكاتةوة و كردةكانيش ماناى جياواز، ئةو لةو كتيَبةدا
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 نينيَب ىناو ، دةتوانني لةريَطةى ئةوانةوةن لةهةستآلندنى شتيَكوةن و جدمي
 ن، بةآلم كردةوة واتة رةفتار و ئةخالق و مؤزيك و بريكردنةوةى جياوازىجوان

سةربارى ئةوةى بةشيَكن  جيَطةى ثةسةنديشمان بيَت،ئةمانة لةيةكرت، ئةطةر 
و ضيَذى روحى، بةآلم  بينني و بيسنتيةى هونةرى و جوانيان تيَداية لةكالة

و خراثن، بؤية جوان تةنها  ننيدةتوانني بلَيَني كة جيَطةى ثةسةند سةرةجنام 
ةكى كة هيض زؤرةمليَي دةتوانني بة بةشيَكى بلَيَن جيَطةى ثةسةندى هةستمانة

وةكو  تيَدا نييةو خراثى ، واتة ضةمكى جوانى ماناى ضاكى ناكريَتبةدي ادتيَ
، بةآلم باسى دةكات كتيَبى )علم اجلمال(دا كة هيطلَ لةثيَشووتر ئاماذةمان ثيَ

وشةى جوان بة هيض شيَوةيةك ماناى ضاك نايات، يان ئاماذة نيية بؤ ئةوةى 
زؤرجار دياردة يان شتى ضاك دةشيَت  جوان ضاكيشة، بة ثيَضةوانةشةوة

الَمان ثيَى واية ئ ،ئالَمان بؤ ( كة هةمان بريى تةوراتةفيختة)ناشريين بيَت، بريى 
بؤ ئالَمانةكان رةنطة جوان كة ئةمة  تار( ة)شعب اهلل خموةكو تةورات دةلَىَ 

بيَت، بةآلم ثراكتيكةكةى لةاليةن هيتلةرةوة ناشريين بوو، مةسيحييةت جوانة 
ستةمى لةئةوانى  كة لةرؤذئاوا ثراكتيك كراو و وةكو تيَكست، بةآلم سيستمةكةى

، مرؤظايةتىوو بةئةزموونيَكى تالَ بؤ نةك هةر ناشريين بوو بطرة ب تر كرد،
ترين " باآل.ئيسالمى متةسةووف جوانة. بةآلم ئيخوانةكان ناشريينيان كردووة

ريَطةيةكةوة تيَبطةين، ئةوةى  بؤ ذيان ضاكةية، طرينط نيية لة ض مةبةستى ئيَمة
 دةبىَ بيلَيَني ئةمةية كة ذيانى ئيَمة جطة لة هةولَيَك بؤ طةيشنت بة ضاكى، واتة
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كيَكى بنةرِةتيية كة راستيدا ضاكى ضةمية، كة لةرؤيشنت بةرةو خوا شتيَكى تر ني
جةوهةرى شعورى ئيَمةى لةسةر بينا كراوة، ضونكة ضاكى زؤرتر لةطةلَ زالَبوون 

حالَيَكدا جوانى بنةرِةتى هةموو زووة دةروونييةكاندا طوجناوة، لةبةسةر ئارة
ئةمة ئةطةر ئيَمة تةنها بؤ خاترى  (.80)ارةزووة دةروونييةكانى ئيَمةية".ئ

دةربرِين قسة لةسةر تةماهى نيَوان جوانى ضاكةكارى نةكةين، ضونكة هيض 
ة و كارى هونةرى جوان ضاكةيةك نيية جوان نةبيَت، بةآلم زؤر شت و ديارد

وةك ئةو شيعرانةى كة بةجوانى  ضاكة نيية بؤ طشت، هةر هةية، كةضى
رةكان و ئةو تابلؤيانةى بؤ ستةمكار و آلى ستةمكاراونةتةوة بة بانووس

و فيلمة  ؤ و شانؤنامةسيناريشانامة و ، يان ئةو كان كيَشراونةخويَنرِيَذ
سينةمايانةى كة بؤ شؤرِش يان رووداويَكى ميَذوويى دةرهيَنراون، نةك هةر ضاكة 

رووى دةروونييةوة بؤ يزةونى ئةخالقى و كارى ناحةزن لة، بةلَكو كارى قنني
كة ناخؤشيان لةدةستى شؤرِش و ستةمكار و دةولَةت و ثياوة ئةوانةى 

و سةر و ميَذوونووس وثالَةوانةكانى ميَذوو بينيوة، بةآلم هونةرمةند يان نو
شاعرييَك وةكو شاكار باسى دةكةن، ئةمةش لةالى زؤريَك لةو هونةرمةند و 

 تبؤ دةسةآل ؤميَنتكاريانو بؤ ديك ئةديبانة بؤ خاترى بةرذةوةندى خؤيان
خراثةكانيش  اثة وثنتى ميَذووييدا ضاكةكان وةكو خر زؤر، رةنطة لةئةجنامداوة

 .وةكو ضاكة تؤمار كرابن
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 وة بؤيَتةئةمة لةكاتيَكداية كة هونةر لةالى تؤلَستؤى ناشىَ بةرتةسك بكر
يَيدا ت رؤظم ا وهونةردكة سيمبوليزم وةكو خواى جوانى لةيدياليزم، بةو ثيَيةى ائ

ضيَذ  وت ةكازة دطةرى دةبينىَ، وةختيَك سةركيَشى بؤ كاريَكى ناوارؤلَيَكى كاري
يَكى ، بةشتاك بةرهةمهيَنانى هونةرةكةية بؤ بةختةوةرىنيية بةلَكو ضيَذةكة لة

رةى ةوهةجة بؤ ضاكةكارى و ئةو ذيانيش بريتيية لةو ضيَذانةى كة هةولَيَك
ودى ةطةلَ خدا هةميشة فشار دةكات و قسة دةكات لمرؤظديوى ناوةوةى لة

زة غةري ةسةرضةمكى جوانى دةكؤلَيَتةوة و ب، بةشةكةى ديكةى عةقلَة و لةمرؤظ
ةك ودذيية هاكئةو هةقيقةتةية  و ئارةزووة سايكؤلؤذييةكان زالَ دةبيَت، ئةمة

اواز ويَنةى هونةرى جي ودو مرؤظى دةرةوةى شيَوازنيَوان جةوهةر و لة
دا رؤظمى ناخانستةى لةرت، ئةو تودةبةخشيَت و دواجار دةياخناتة ثةناى يةك

 ةآلمبتةوة، ضاكة و خراثةدا كؤكراوةرؤشنى وةرطرتووة، لةمةغزايةكى نا هةية 
ى بؤ اريَكة بوبةرامبةر دةسةآلتة هةمةاليةنةكان كرووة نهيَنيةكةى كة ترسة لة

ةقلَيش ة و عتةوريَذةطةرايى نةهيَشتؤتةوة، ناضار بووة ئةو مةغزاية روون نةكريَ
يةكة طةراييَذةمبةر دؤخة سايكؤلؤذييةكة باآلنس وةربطريَت، ليَرةوةية رلةبةرا

 .ؤظمرنى رةكائاسان نابينريَتةوة ض لةنيَو هونةر و ض لةنيَو كردةوة جؤراوجؤ

)باوةرِ واتة  ،كتيظيستى بوووانطةى كؤليَرِبرِواى بة واتة تؤلَستؤى، ئةم بريمةندة
، ة لةسةر شيَواز وةستاوةيى كردنةوبوون بة رةسةنايةتى( ضونكة السا
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لةروويةكى ديكةوة اليةنيَكى ناديارى ديوى ناوةوةى دياردة و شتةكان لةضةمكى 
مةبةستدا ئةويش ضاكةكاريية، ضاكةكاريش لة ئيستاتيكادا دةردةخات كة

وردبوونةوةدا نيية، بةلَكو كة ثيَيواية ثرؤسيسى داهيَنان لةكؤدةكاتةوة، ضون
ةكان، وةكو كة دةبنة هؤكاريَك بؤ بةرثاكردنى شؤرِشبايةخدانة بةو ئامرازانةى 

ئةمةى  مرؤظايةتىشؤرِشى بةردةوام هةية و قؤناغةكانى ضؤن ذيان ثيَويستى بة
دةقى ئةديبة ناودارةكانى روسيادا دةبينريَت، هونةردا لةة، ئاوهاش لةةملاندووس

 يان تئةبسرتاكهونةرى  ئةوان تةنها هونةرييان ثيَشكةش نةكردووة وةكو
ة توانيويانة ، بةلَكو ثةروةردةى ضاكةكارييان ثيَشكةش كردووة كرؤمانسييةت

رى سياسي و هونةرى ضاوليَكةرى، هةروةك ضؤن دةستةبذيَئةم هونةرة بكةن بة
فةلسةفةى يةكرت، دونيابينى خؤيان بؤ خةلَك و بينةر و فكريش بؤ دابرِان لة

ؤسياليزم، ثراكتيككردنى خويَنةر و كردة باو، شؤرِشى دذة ديكتاتؤرييةت و س
هونةرى ضاكةخوازى بوو كة تائيَستاش كاريطةرى هةية، بةآلم ئةوةش ديارة كة 

فةرمانى كرد، ئةم شتة باشة  وةشتيَك بوو بةفةرمان و لةاليةن فةلسةفةيةكة
ئيستاتيكا دةردةضيَت و رووبةرِووى ةويديكة خراثة و مةيكةن، ئيدى لةبيكةن و ئ

برِواى "ماركؤزة  ربيَردهيَ، بة برِواى كردنةوة دةبيَتةوةهيَزى بةرانطارى و رةت
ية كة ةكة سةركةويَت، ئةو جيهانواوى خود لةرووى فةلسةفييةوة بؤ تة

ةوة رةخنةى هيطلَتنةى ماركؤزة لةبكات( ئةم تيَطيشمومارةسةى طؤرِانكارى 
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و قينةيةى كة لةبةرامبةر  دةولَةت و ئةو رقسةرضاوةى طرتووة سةبارةت بة
 دةسةآلت هةية. هةبةكانىمةز

بؤ  دنةوةيكرريَطةى شوةكو بيانوويةك لة دا (قل و الثورةعكتيَبى )لة هةروةها
ماركؤزة  ،ة يد هيومةى داظمةزهةبى ئيمربيقى ئينطليزى و بةتايبةتى فةلسةف

 ية كةئةوة نةرىشارةزايى و زانني بةتةنها، سةمليَو ثيَوةطرتنمان بةخودةلَىَ )
ها ، تةنهاكةىو قودرةتة تةن مرؤظدانى ؤية خؤبةدةستةوة نةراستطؤبني، ب دةبىَ

بكات  كار يةلةذيَر سايةى فكر و ثرنسيثى باآل كردووةئةوةى كة وايعةقلَة، 
 (.81)".تةنها عةقلَة ،زالَ بيَت ىجيهانبةسةر سيستمى 

يى بؤ هةموو دياردةيةك كة ريَذةطةراهةروةها دةبىَ ئةوةش بطوتريَت كة 
 ووةةوة هةية راستة، ضونكة دةركةوتييى عةقلَانيزمهيومبة ثةيوةندى

رةهاطةرايى دةرةجنامى بريى رةهاية كة سنوور بؤ عةقلَ و ذيان بةطشتى 
يَكى ديكةى شيَوازئةويش  ،دادةنيَت، ئيَمة ئةمرِؤ لةبةردةم ذيانيَكى نؤيَني

تاكطةرايية، ئةو ثارادؤكسةى كة ئينساطةليَك خؤى دوور خستؤتةوة 
و ثراطماتيكى  وشت دةزاننووانةش كة خؤيان بة بةرهةمى سرئة ،وشتولةسر

كة  ، ئةوةىكان خاوةن ئةم تيَطةيشتنةنواتة ثراطماتيستة ،جوانى تيَدةطةنلة
ئينيَكى ديكةى دوور لةم كاة لةيبريتي مرؤظمانى دةطيَرِيَتةوة و ئةفسانة بؤ

 لةطةلَى ئيَستا مرؤظى ئيَستا هةية، هةروةها ئةو ضيَذوةرطرتنةى منوونةية
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جودا ة لةيةكرت مرؤظجؤرة  ى ئةوةداية كة ضؤن بتوانني ئةو دوورابردوو لةطرةو
ى مرؤظكى بةكاربةرة و ئةوةى دويَنى كة رؤبؤتيَ ى ئيَستامرؤظبكةينةوة، 

طةراييةكةش جيَطةى طومانة كةوابوو ريَذة. بووة راستةقينةى تيَكةلَ بةسرووشت
جوانى كة لةثشتيةوة عةقلَ  يارانة بؤبكةين بة تيَطةيشتنى هؤشئةطةر بةراوردى 

 هةية.

كة ريَذةطةرايى و  دةستثيَدةكاتةوة، ئيَستا ثرسيارةكة لةنيَو ثرسيارى دوو دذ
راستييةكةى ئةطةر  ئةوةية كة روح ضيية لةنيَو ئيستاتيكا،ئةويش رةهايةتيية، 

 ثةيوةندىرةهةندى فرة بدةينة ئةم ضةمكة، ئةويش بابةتى روحة كة 
يؤلؤذيا و سايكؤلؤذيا و كا بةشداريكردنى فيسئيستاتي، هةيةوة جوانيية

جوانى هةر بؤ هةريةك لةو ضةمكانة شيكارى خؤيان هةية  ،ية كؤمةلَناسى
بةو ماناية بيَت بةرةهاييكردنى ئةم ضةمكة ئيشكالياتيَكى ديكة لةرووى  شتيَك،

نةرى مليَئةو سىَ رةهةندة بؤ ئيستاتيكا سةبؤية تيؤرييةوة سةرهةلَدةدات، 
 ،جوانى مانايةكى رةهاى نيية، ئةوةى كة ويَنةيةك يان ظيطةريَك راستييةكن كة

ست دةبيَت لةهةر تةماشاكردن يان وسةرليَشيَواندن بؤ بينينى ضاو درويان 
خةيالَيَك، ماناى واية هةريةك لةو رةهةندانة ضيَذيَك دةبةخةشن، هةنديَكجار 

يَك يان ويَنةيةك وةكو ئامانج و ثيَوةر ييةوة بؤ ماتريالَمرؤظقديريَك لةرووى ةت
دةبيَت، ئةمة بؤ بينةر دةبيَتة ثرسيار كة كام لةو ثيَوةرانة هةلَبذيَريَت، ئايا 
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م ةهايى هةركاؤمةلَناسانة بيَت كة ئةستةمة بةرفيسيؤلؤذيا يان سايكؤلؤذيا يان ك
 لةو ئةطةرانة هةلَبذيَريَت.

و ةهةمونى لثيَيوابوو كة جوا ةر،هيطلَ لةتةواوى تيؤرةكةى بؤ روح و بؤ هون
 ازانةة جياورووبةرِووي ئةو يةك مرؤظشويَنيَك هةيةو بؤ طشتة و بةردةواميش 

وانيش جنة و يَناةوة كة لةطةلَ كاردا دةردةكةون، بةو مانايةى كة كار داهدةبيَت
لةهونةرى داهيَنانى رؤحة كة مةسةلةى روح لةالى هيطلَ بنةماى 

كو وة كثيَيواية هةموو جوانيَ جطةلةوةى كة ئةو ئةمة فةلسةفةيةكةيةتى،
 ويةكىرو ؤريَكة يانهةر ناشريينيَكيش ج جوان ناشيَت،بة يةكةيةكى سةبةرخؤ

د، ميزاضاالكييةكانى ديكةى ئادة" ضاالكى هونةرى جياية لةديكةى جوانة،
كدا كاتيَىَ، لةئازادى يةكى تةواودا دادةنضوارضيَوةى كة بابةتةكة لة يةلةوةدا

رةو رة ضاالكييةكانى تر هةولَة بؤ بةدةستهيَنانى سوود، ئةمةش بةجؤ
 ينطىكة طرداوةشانيان دةبات، ضونكة ضاالكى هونةرى جياوازى لةوةداية 

بةتانة ةو بائية كى نيثيَناوى خؤياندا و بةس، هيض مةبةستيَبابةتةكان دةدات لةبة
 (82)ئايديا، يان ضةمكى طشتى".بطؤرِىَ بة

داهيَنانةكانى نةخؤشى دةروونيية، هةروةك هونةرمةند يةكيَك لة ثيَيةش بيَتبةو 
نةخؤشى بارانويا كة بةماناى شيَتى و خؤ بة طةورة زانى و شيَتى 

توندى نة دةردةكةويَت كة بةكردنة، ئةم جؤرة لةو كةس و طروثاسةركووت
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خؤجياكردنةوة بؤية هةموو بريؤكةيةكى هونةرى بةطومانيان لةوانى تر هةية، 
ئةجنامى ستةمكارى دةسةآلت و ثاشاكانى يان لة نى تر كؤتايى دةهيَنيَت،لةوا
دا رةنطدةداتةوة، بؤ كارى هونةريشردوو يان سةردةمةكةى خؤيةتى، لةراب

انى ثاشا لةالى شكسثري، يان داهيَنانةكئؤديب بوونى دراماى " لةدايكمنوونة
ةزنرتين كارى مو سيمفؤنياى قةدةرى نؤهةم، قورسرتين بتهؤظن بةتايبةتى لة

ميَذوودا كة دووبارة نابنةوة، كؤمةلَطةى ثادشاهى ئةليزابيسى هونةرى بوونة لة
وونى ئادابى لة سةردةمى ريَنسانسدا يةكيَك لة هؤكارة سةرةكيةكانى لةدايك ب

بة موزيك كؤمةلَطةى شؤرِشطيَرى فةرانسى كة بتهؤظن شكسثرية، هةروةها بؤ 
يوة، كة ئةمة بةهؤكارى ئيستاتيكاوة مري و روحييةتى شؤرِشطيَرِيَتى ثيَبةخش

مايةى طواستنةوةى دؤخى سياسى بؤ بةخانةدانةكان مليان بؤ كةض كرد و بوو 
ئازادى و ثيَكةوةذيان و رذيَمة سياسيةكان كة برِوايان بةى باوةرِدميوكراسى و 

 (.83)يةكسانى هةبيَت".

كة  يَكى ديكةية،ستبوونى ثرسيارودرو لةاليةكى ديكةوة، وةآلمى ثرسيارةكة
 بامسان ليَوةكردووة رثرسيارى ثيَشووتهةروةك لة دواليزم،بؤضى ذيان بريتيية لة

ضونكة سةرةتا  ،ةمرؤظئةجنامى ضاالكيية هةمة ضةشنةكانى كة ئةم دواليزمة لة
يية ئايديالييةكان ئاينو ئةفسانةى نيَو ئاين و دةسةآلتة  ئاين ،نانى ذيانو بونياد

موو شتيَك دابةشى سةر دوو بؤ هةةمة واى كردووة كة ذيان دايامنةزراندووة، ئ
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كة  ، كردةى شةرِ هةبيَتيشلةبةرامبةر هةموو كردةيةكى خيَر ،يَتببةش هة
 ناشريينىو  يشدابةرامبةر جوانشى و لةؤناخ ، لةبةرامبةر خؤشيدا،دذةكةيةتى

دا ضاوى ئيَمةى رؤذهةآلتيرةنطة شتيَك لة ،بةآلم بة ديوة ضاكةكارييةكةيدا
، لةالى ئافةريقى يان رؤذئاوايى يان هينديية سوورةكان و ناشريين بيَت

ةكانى دارستانى ئةمازؤن و ئةو شويَنانةى هيَشتا شارستانييةتى بؤ مرؤظ
يةكى هونةريي يان ثيَضةوانةى ئيَمة بيَت، بؤ تابلؤ نةطةيشتووة، تيَرِوانينةكة

ثةركيَ يان مؤزيكيَكيش هةر ثةيكةريَك يان فيلميَك يان ئؤثيَرا و شانؤ و هةلَ
 وابيَت.

يانى ذو  زيَطةى تابلؤيةكى هونةرييةوة دؤهؤآلندييةكان لةكاتى خؤيدا لةر"
كة  بيننين نةضةرخةكانى خؤيان بةيان كردووة، ئةطةر لة هونةر و رووداوةكانيا

ؤيدا خمةنى زةييان لة رِاستن، ناتوانني ذيانى لةريَطةى فيلمةوة تؤمار كراو
 ةى كة، ئةوكيَشانيشيان تيَبطةين هونةرى ويَنةنني، تةنانةت لةهةلَبسةنطيَ

  وهيَنانى خؤلَآليةتييان لة نزيكى دةرياوة و بةخؤيان و ذيانى كؤمة
 وكاند ان شكرد كة ضاكة و ئازايةتى بوو، ئةو شؤكةيستكردنى زةوى رزطارودرو

 طةىكيَشةى ئازادى و ئاين و سياسةتيشيان ضارةسةر كرد، ئةمةش لةريَ
 .(84)ييةتى خةلَق كردنى داهاتوو بوو".خؤشةويستييان بؤ كار و روح
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ضةمكى ملمالنيَى نيَوان ضينةكان و لة زياترديويَكى ديكةدا نى بةناشرييو جوانى 
ى دةطيَرِيَتةوة هةروةك ستةمكار و ستةم ليَكراودا دةركةوتووة كة ميَذوو بؤمان

بارى لة كؤيلة هةبوون، هةروةها ميَذووى ميسر و يؤناندا كؤيلة و خاوةنئةوةى لة
جياوازى نيَوان شةوو رؤذدا ثةيدا بوو. بؤية دةلَيَم تيَرِوانينةكة لة سرووشتيشدا

ضونكة بةر لةوةى عةقلَ وةكو  ى و تيَطةيشتنيَكى كؤنكريتى نةطؤرِة،ئاين
 ئاينهؤكاريَك بؤ دؤزينةوةى جوانيية هةمةاليةنةكانى ذيان ئةركيَك وةربطريَت، 

سةفةيةك بؤ تيَطةيشنت لةدياردةى خيَرِ و شةرِ ثيَناسةى ملمالنيَكانى وةكو فةل
ةشويَنيَكى زؤر هيَمن و دوور نة ميسرييةكان كاتى خؤى لوبؤ منو كردووة،

روبارى هؤى نزيكييان لةر بوو، بةآلم بةكيَشة دةذيان و هةموو شتيَك دةستةبةلة
ئةفسانةيى، خاوةنى كة ئةو رووبارة لةدةرةوةى هةموو ثيَناسةيةكى  نيلةوة

، ئيدى بوون دةبيَتة يةكوبارى ديكة بةبىَ تيَكةلَر سيحريَك بوو كة لةئةجنامى دوو
شتييةكان دةبوونةوة، ئةمة بووة هؤى وساآلنة دوضارى الفاوو و كيَشة سرو

ثيَكردنى خةلَك بةوةى  باوةرِئةوةى ئةفسانة كةلَكى ليَوةربطريَت بؤ دةسةآلت و 
هةية، كاتيَك جوانة كة ئارامى ةى جوانى و ناشريينى روبارى نيل دوو ويَن

 زريان بةرهةمديَنيَت وو  خؤيةوة دةبينىَ و كاتيَكيش ناشريين كة تورِة دةبيَتبة
هةروةها  و دةبيَتة مايةى لةناوبردنى هةموو كائينةكان، الفاو هةلَدةستيَت

ستا بؤتة ثشتةوةية كة ئيَييان لةمرؤن ئةفسانةى تراذيدى ئةهرامةكانيش هةما
 طةشتيار سةردانى دةكةن.جوانييةك 
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ات وة دةكباس لة ،284الثةرِة دا(و لةبةشى يةكةم )سةرمايةكتيَبى ماركس لة
 (نووكة) نطةكاى كارامةترين بوونةوةر كة هةنكاركة كارى جوانرتين تةالرساز لة

ؤكة جنالَى جا، كارى تةالرسازةكة لة تةونةوةستدةكةن بؤ خؤ بةرهةمهيَنانودرو
وة  لةرتة، ضونكة تةالرسازيَك بةر لةوةى دةست بةكارةكة بكات، برينواج

ى دةست ةرهةمىببةآلم ئةمة دواجار يَك بة تةالرةكة بدات، شيَوازضؤن  وةدةكاتة
ةنط و هوان ةنيَلتيَطةيشتنة  كريَكارة بةر لةوةى بةرهةمى تةالرسازةكة بيَت، ئةم

ين و ديزاكارى تةالرساز وةكى سرووشتى و مرؤيى الَؤكة وةكو بوونةوةرجاجن
ة يةويكفكرى ئيستاتلةئةمةش ، ةكارى شار و دةولَةت و رازاندنةوةى سيستم

 ةرة، كيَشةى هسةرضاوةى طرتووة كة دواجار خةيالَ بةرهةمى دةهيَنيَت
 هيَربرد) ة،ئاينكا ئايدياى نةطؤرِة كة مةبةست لةطةورةى فةلسةفةى ئيستاتي

ة هيض يَك لاوةرِدةلَىَ " لةوانةية ئايديا وةك بلة كتيَبى ماناى هونةردا  (ريد
ا تةنه ةوةئ باوةرِيَكى ديكة نةضيَت، بةآلم دةبيَت ئاطادارى ئةوةش بني كة

نى قةكالجؤرو ى كة مةبةست لةئاينبىَ ئايدياى "، بؤية دةاى نةشياوةيئايد
وة ةينةى دوور خبئاينوةسبازى وةكو جادووكردن و سيحر و هة دياديكةى ئاي

لَ و فيَ سؤزةلانا هونةرييةكة جودا دةكاتةوة ةرى ئاثسرتاكت كة بةهاى توهونلة
 و سةرسورِمانى ئايدياى ضةقبةستوو.
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 يادةوةرىدواليزمى 

 

ثيَويستمان بة هيَزى لةئةدةبى طيَرِانةوة و يادةوةريدا كة نؤستاليذياى كةسيية، 
وةكو فالش باط، فكرى نيية تاكو لةو دميةنانة بكؤلَينةوة كة هاوكارميان ناكةن 

يان دةق هاوشانى كة لةتةنيشت طيَرِانةوة  ،بةلَكو ثيَويستمان بةثاراتيَكست هةية
دةقيَكى تر و دميةنيَكى ديكة هةية نزيكمان دةكاتةوة لةخودى نؤستاليذياكة، 

يكردنى هؤكارى بة شةرع مةبةستم ئةو ئايكؤن و ناونيشانانةية كة
يواية يادةوةرى هاوواتاى هؤشيارى ثيَ (بريطسؤن)هيَنرى نؤستاليذياكةية، 

وةهم، ضونكة هةنديَكجار ئةو واية بةشيَكيشة لةهةروةها ثيَي ى ضاالكة،كارةكتةر
وةهمة هةموو دميةنيَك راستى ميَذوويى نيية، بةلَكو لةزةينماندا وادةزانني كة 
دميةنيَكى لةو بابةتةمان بينيوة، يان خؤمان بةشيَك بووينة لةو دميةنانة، 

بةم ثيَيةش بيَت ةرى راستةو خؤ و نارِاستةوخؤ طريَدراوى سايكؤلؤذيية، يادةو
ضاالك و هؤشيار نةبيَت، ناتوانىَ يادةوةرى بنووسيَتةوة يان  كارةكتةرئةطةر 

ارت و بينةر نؤستاليذياى خؤى تيَدا ببينيَتةوة، جوانى ئةم بابةتةش ئبيكات بة 
نةكةى شارةزايانة لةريَطةى لةويَدا دةردةكةويَت كة نووسةر لةتةكنيكى ضني
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رةنطةوة بيَت يان لةريَطةى وشة يان نؤتة و ميلؤدى و يان دميةنيَكى شانؤيى و 
 فيلم و ضريؤك و هتد بيَت.

نى اناكاو م اليزم بؤ دةربرِين لةسةر جوانىونةيةكى ترى دوبا بيَمة سةر منو
 ونةوة واةويَنى حونة مالَ ئةو جيَطةيةى كة شوة، بؤ منيديكةى كة يادةوةري

ية يةتيؤمةآلكطةرماى هاوين و سةرماى زستان، ئةمة تيَطةيشتنى ثاراستنمانة لة
بؤية  ردا،سني و ئةدةب و هونةونوضينةيةكى دانةريشة لةنبؤ شويَن، بةآلم ب

 ويية ندالَمضونكة مالَى كؤن مالَى  ،سةرى جددى لةمالَةوة دةستثيَدةكاتونو
الَةوة ةوة مةوينةكان، بؤية هةركاتيَك دةكشتةكان و دياردتةرى راهاتنمانة لةنسة

بينة ة دةدةكةوينةوة، وات لةدياردةكان دةرِوانني كة لةذيانى ماددى دوور
 ظؤى مرئةمانةت و بةرطريكردنة بةى روحى، ضونكة دياردة هةستكردنكةسيَك

ناسيدا ؤمةلَكى و تنى جوانيناسدواليزمى تيَطةيشتويَى مالَدا، ئةمة مالَ لةودولة
رِين دةرب بة طشتى بؤ ةتيَرِوانين ئةمماناى جياواز خؤى دةنويَنىَ، دوو بة

اتر دا زيمالَونةر ماناى ضاالكيةكى جوانة و لةلةبةرامبةر شيَوةى جوانى كة ه
 بوونى دةسةمليَنريَت.

ئيستاتيكا لةباريَكى تردا منايش كراوة كة هةنديَكجار هةستى ثيَناكريَت، 
ريى ئاست نزمى و بانطةشة بؤ دياردةيةك كة نةى سوور بوون لةسةر ثيَداطومنو

كة  ، ئةمة ئةو دةقةيةيادةوةرىو بةشيَكيشة لة تةئةبسرتاك و طواية عةقلَمةند
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سةرمايةدارى طؤرِيوة بؤ و راديكالَى لة ى رةخنةيى جددىشيَوازثرِؤذةى 
 همة، ئةو ستايشةى كة نارِاستةوخؤكة وة ونى جياواز و قبولَكردنى ئةويرتبؤضو

بريمةندانى رؤذئاوا دةيكةن بةرامبةر ئةم سيستمة نويَية كة طواية ى زؤر لةبةشيَك
بونيادة ى مرؤيى لةنييةت و طةشةنى طةشةسةندنى تةكنؤلؤذيا و عةقآلاليةنةكا

هيَندة ناشريينة كة  يىيَكى وةزيفةشيَوازئابورييةكةوة سةرضاوةى طرتووة، 
ريكالميَكى ضةند رؤذةى و لةكةمرتين كاتدا و لة ئيستاتيكاى رؤذ ناسراوةبة

، ئةم وةزيفةية تابلؤ يان هةلَخةلَةتيَنةر بؤ فرؤشى كاآل بةوالوة هيضى تر نيية
تاكو يادةوةرى بنووسيَتةوة و  شانؤييةك يان جةوهةرى شتيَكى ديار نيية،

كولتووريَكى رؤذانةدا كة بةسةر بةآلم لةديوى ناوةوةيدا و لة تؤمارى بكاتةوة
ضونكة يادةوةرى بةكةرةستةى  شاهيد نيية،يَويستى بةدا سةثيَنراوة، ثمرؤظ

نؤستاليذياى سؤزدارى كةرةستةى فكرييةوة بةندة، يان بةياىل يان رتما
دا ئةو مرؤظسةرمايةدارى دواهةمني سةثيَنراوى بةسةر  سايكؤلؤذييةوة بةندة،
ةو كة هةم كةلَكى لة ئيشكالياتةكانى بينيووة و هةم ئ ية تيَكةلَكردنة كولتووريية

ى ثيَ هةلَخةلَةتاندووة و طةرةنتى ذيانيَكى نويَى مرؤظةش كة خودى شيَواز
مةبةستم لةو كؤنرتِؤلَةية كة  طواية هيض ثيَويستى بة نؤستاليذيا نةماوة، ثيَداوة،

ى ئيستاتيكى شيَوازى ناضار كردووة بةمرؤظؤتةوة و هانى طرتيهةموو كايةكانى ج
ةلَضةرةوة لَتى كةبةناوى فرة كولتوور و م و لةشويَنيَكى ديكةشدا تةماشاى بكات

نةتةوة و كولتوورةكان خؤش كردووة و خؤشى وةكو  زةمينةى بؤ كيَبةركيَى
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كى ديكةشةوة ، لةاليةتةماشاكةرى ئؤثيَرا نيشانداوة بةناوى ئازادى يةوة
و  ئاينضةندين رةطةز و  ،لةريَطةى ئةو تيكةلَ بوون و بةناو ئازاديية سيَكسيةوة

ى نويَى بةرهةمهيَناوة كة ئةمة ثيَشرت مرؤظتيَكةلَ بةيةكرت كردووة و نةتةوةى 
 .خةون بووة

 نيطةتيظ و ثؤزةتيظ

يَك و شتيَكى مرؤظهيض )ى هةية كة دةلَىَ ئايدياليستكى فةلسةفى بؤضونيَ
، هةموو ئةو شت و كةرةستانة هةن، (ناشريين نيية مةطةر خؤى ناشريين بكات

ى و هةم لةرووى ئايدياليستهةم لةرووى  وشتيشوشنت و سروبةرهةمى سرو
لةوىَ خوداية كة  ،ماترياليستى يةك مانايان وةرطرتووة كة خالَقةكةى ديار نيية

كة هيَزيَكى  مرؤظبوونيَكة لةدةرةوةى ئريادةى  ةوةهةلَة ناكات، لةاليةكى ديكةش
ين ة بةناوى ناشرية و هةلَة ناكات، كةواتة شتيَك نييو ماتريالَ وشتوديكةى سر

ئةوان هةنديَك شت لةالى ضونكة  ،ى تاك رةهةندةوة بيَتمرؤظ مةطةر لةتيَرِوانينى
ونة سةط لةالى وناشريين، بؤ منان ناسراوة و ئةوانى ديكة بةجوبةريَكةوتنيَك بة

كة ئةمة  ثيَكةوة دةذين مرؤظوةكو ئاين و كولتوور جوانة و لةطةلَ  كريستانى
، كةضى لةالى قورئانيش باسى دةكات دةقىوةرطرياوة و  شكةوتيارانى ئةلة

، بةبىَ هيض بيانوويةكى لؤذيكى سةط و ئيسالم تىؤذهةآلى رئاينرؤذهةآلت و 
، و قسةى نةشياوة دانوو لةهةندىَ كاتيشدا جنيَ ناشريين و بةدة كائينيَكى
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بةكارى  بؤ خزمةتى خؤى مرؤظدةذى كةضى  مرؤظلةطةلَ ئةم كائينة لةحالَيَكدا 
ة كائينيَكى ناشريين و قيزةون تةماشاى دةكات، ئةمة ةرنا بئةط ،دةهيَنيَت

ى جياواز بؤ ئةو ئاينةية لةنيَوان هؤشارى و ناهؤشيارى و دوو طوتارى جياوازييةك
 دةذين. مرؤظكائينانةى لةطةلَ 

لةطةلَ ئةوةشدا ئةم  ،ائايديؤلؤذيدبيَذىَ خؤشى دةق طوىَ ناداتة  (*رؤالن بارت)
 ىكةخويَندنةوة ة كةدةق زيبوونىراادخيوازى نيية، بطرة لةبةر ئاز ضاو نةترسيية

ريَذة شكاوة كة  ئةو شتةى بةبؤية  و جياوازن، دابةشكراو باردا هةردوولة
 ثةيوةندى، ليَرةوة ى دةوىَمرؤظئةخالقيية و كؤمةلَطة لةهةر بةرهةميَكى 

ةر ئيدراكى هونةرى هةلَويَستيَكة لةبةرامبئةخالقى و هونةر دةست ثيَدةكات، 
ركى بة هةلَويَستيَك كردووة كة ئاماجندارة، خؤ ئةطةر نزيكى ةئةو كةسةى د

، راستة كة هةر شتيَك بكةينةوة بابةتةكة لة ئةخالقةوة ئاماجنى ناميَنيَت
دوورةوة نةبيَت، يان ئةوة جنى نةبوو، بوونيشى روون نيية لةئةخالق تةنها لةئاما

مورادفى مانايةكى ووردتر بة يان ،نةبيَت بةاليةنى كةمةوة ويَنةى يةكةم
يَكدا كة بوارى ئةخالقى نيية، بةآلم ئاماذةيةكة بؤ بواريَكى مةملوس لةشيَواز

كة تةواو دةبيَت لةبةرذةوةنديية كةسييةكانى  مرؤظبوارى هونةرى، لةبةر ئةوةى 
ةضيَتةوة ت، هةموو سةرقالَييةكانى لةبري دخؤى ئةطةر بؤ ضةند كاتذميَريَكيش بيَ

هونةرةكةيدا وةكو رةطةزيَكى لةكى ئةخالقى بيَتةوة، ئةليَرةوةية بؤياغيَثاك دة و
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ئةخالقى بةكارةكةيةوة دةبينريَت، تةنانةت ئةطةر كارةكة ئةخالقيش 
 (.85)نةبيَت".

 يَذوومدنى ربدنةوةى رابردوو وةكو يادةوةرى يان تؤماركرسثيكردنةوة و لةبي
وردى كطةى ، بةآلم بؤ كؤمةلَوسني، لةهةر كؤمةلَطةيةكدا هةيةولةدةرةوةى ن

هارى وى )بةشؤرِشى جةماوةرى بةنائةوةى كة لةدواى جياوازييةكى زؤرى هةية، 
 ةوتةوة كة، ئةوةى ليَككة لةوآلتانى عةرةبى رووياندا 2009عةرةبى( سالَى 

يش ض انةكانة بازرطمرؤظة شؤرِشطيَرِةكان و بؤ مرؤظنةطبةتييةكة بؤ  ض شؤرِش
 .رانييةكةختةوةرى و خؤشطوزةب
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 ضيَذى هونةرى

 

)زمان(.  يَذ،ضيَذى هونةرى، هةستيَكة لة ثيَنج هةستة بةرضاوةكة، ئاميَرى  ض
ؤ ستةوخمة راثيَوارى ئةجمؤرة زانيارييةى مرؤظ، ئةتةنها ضيَذكراوة بةجيهان 
 ةبيَتدسةر تاكو وةريبطريَت و كارى ثيَبكات، سةرةرِاى ئةوةى يةك نةزانراو

ا ؤراكدرى خيَت و كارليَكى كيميايى درووست بيَت، وةكو لةبابةرزانراو بكةو
ةوة ذيانواتة سةرةرِاى ئةوةى ثةيوةستة بةقسةى لةسةى لةسةر دةكريَت، كة

وة، ةكاتةةتيدلةطةلَ بةرهةستةكانى تر، يان ئةوةتا رازى دةبيَت يان ئةوةتا ر
ةوة شتان بةو ثةيوةندىكةواتة ضيَذ كردةوةيةكى ثيَزانينى مرؤظة راستةوخؤ 

ة ثارض ىستنهةية كة ثيَى دةزانيَت، وةكو بينينى تابلؤيةكى هونةرى، يان بي
 موزيكيَك يان هؤنراوةيةك.

ضيَذى هونةرى ئةوكاتة دةوةستيَت كة بةرامبةر بةكاريَكى هونةرى دةبيَتةوة و 
بةآلم بةلَطةى ضاو  ،راستةوخؤ هةستى ثيَدةكات، ضاوي ش هةمان شت دةكات

يان خنة ديَتة ئاراوة سةرسام بوون بةتةكانى ديكة، ليَرةوة رةطرينطرتة لة هةس
رةتكردنةوةى تيَكستيَك يان ثارضة موزيكيَك، دواى هةستكردن و وةرطرتن و 

ؤسةية زياتر هزريية نةك هةستةوةرى، تومخيَك كة ضيَذوةرطرتنة، ئةم ثرِ
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 لةثيَكهاتةى خؤيدا زةمينة خؤشكةرى رةخنةية، ،توناى ئةوةى هةية ضيَذ
رةتبكاتةوة كة ئةمةيان بؤ رابردوو دةطةرِيَـتةوة و هؤكارى رةتكردنةوةكةش 
ديار دةكات، بةآلم رةخنةطر لة كردةوةى شيكردنةوةى كارى هونةرى بريؤكةى 

ضونكة هونةر لة هةزاران توخم ثيَكهاتووة، ديكةى هةي تاكو كارى ثيَبكريَت، 
 دةكاتةوة لةيةكرت. هةر ئةمةشة كة رارِةوةكانى رةخنةى هونةرى جياواز

يش، هونةر و تةنانةت لةدةرةوةى هونةرطةرِان بةدواى شتيَكى ديكة لة
 كان وسانةلةدةرةوةى كارى هونةرمةندة، رووداو و شتة ثريؤزكراوةكان و ئةف

ةآلم ة، بضريؤكى باآل و كاريزماى هةر كؤمةلَطةيةك، لةهونةر طةورةتر نيي
 وونىة تيؤريَكى رةخنةيى دةرئاراستةيةكى ديكةى هونةرى ميلليية، ئةم

طةرِان  يَت،بونةرةكة بيَت، نةك السايى ثيَويستة كة بتوانىَ دةربرِى خودى ه
ا ةيةكدةلَطوةى بةسةر كؤمبةدواى ثاكيزةيى هةر كاريَكى هونةرى كة رةنطدانة

 رةؤ هونبكردنى مةبةستيَكى ديكةية نيطةتيف يان ثؤزةتيظ، تةرخان هةية بة
 ى ديكةية.كة ئةمةش ئاراستةيةك

و شؤرِشى جوان و ناشرين وةكو نيطةتيظ و  تيؤريةك هةية بةناوى شؤرِش
كيَك لة ية كة (ؤستةرِمارسل ث)ى انةثؤزةتيظ، يةكيَك لةو تيَرِوانينة تيَطةيشتن

جوانى و  ثةيوةندىبرِواى بة منوونةى ئةم بريمةندة  بريمةندة جوانيناسةكانة،
 ؤست ئاسانكارى بؤ ئةو ثيَشكةوتنةرِبةم منوونةية ثبينيية، )جوان هونةرى
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نيَوان هونةر و ئةدةب و فؤتؤطرافييةوة هةية لةاليةك،  ثةيوةندىلة كردووة
تيَرِوانينى هونةرى  ش بيَتلةنيَوان ئةدةب و مؤزيك لةاليةكى ترةوة، بةم ثيَية

تيَرِوانينيَكى شؤرِشطيَرِانةية كة جطة لة داهيَنةرانى سةدةى بيست بةوالوة لة 
ئةمة  .و شتةكان بةهايان طؤرِاوة بؤ هيض(، وةكو ئةوةى هةموادا نايبيننيئيَست

، بؤية ليَرةدا ؤستة كة جوانناسيَكى سةدةى رابردووةتيَرِوانينى مارسل ثرِ
ة دةبينني كة لةنيَوان هونةرى يدةبينني و ئةو يةكيَتيسةربةخؤيى هونةر 

انيان تيداية و هيَشتا سيندا هةية، ئةو شتانةش كة جووشيَوةكارى و طوتار و نو
وشتةوة بووة وئاشكرا نةكراوة، وردةكارى و تيَطةى تيَرِامانة فكرييةكانة كة لةسر

وةزيفةى  دةقيَك خةيالَى شيعريدا هةية كة زؤر جارهةر وةك ئةوةى لة ،ثيشةبة
 دةبينىَ. طيَرِىشؤرِشطوتارى 

ا هةية يؤلؤذيئايدهةر لةم سؤنطةيةوة كة باسى شؤرِشطيَرِميان كرد، كاريطةرى 
ستى هونةر كة هونةريَكى مةسةلةى هونةردا باسكراوة، هةلَويَكة كةمرت لة

ةرخةدا كة لةنيَوان ملمالنيَى بازنةيى ية لةم ضيان هةلَويَستيَكة لة ،ضينايةتيية
ةك، هةروةها هيَزى بةرهةمهيَنان و ضينة نارِازييةكان لةاليلةدةسةلَات ضينى 

 كؤمةلَطا كة رةنطدانةوةى خودى كارى هونةريية خنىانيَودياردةى كؤمةلَطة لة
رووى جا لة ،راستيدا ئةمة بةشيَكى مةسةلةى ئةخالقى هونةريية. لةلةاليةكى تر
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 ىئةو ميَذووة بيَت كة بةهاى ئةو رةخنةيةيان  ،ؤليتارياوة بيَتشؤرِشى ثرِ
 ى هةية.ئاستى حوكمداريدا بةهايةكى كؤمةآليةتلة بيَت كةهة

باسى خيَر و شةرِ و ضاكة و خراثة ى خؤى لةجيهانو ئةديبيَكى  هيض فةيلةسوفيَك
هامليَتدا باسى ئةو تارمايية دةكات كة كسثري لةدةقى شانؤيى النةداوة، ش

لةدذى دةسةآلتى باوك واتة قةشةسازى و دةسةآلتى كةنيسة ديَتة دةنط، 
جةنط و ئاشتى بووة، بةتايبةتى كى داناوة مةبةستى لةبتهؤظن كة ئاوازيَ

مةبةستى  يية،جيهانكة تابلؤيةكى  ى جؤرِنيكاتابلؤلةقةدةرى هةذدة، بيكاسؤ 
ةتى هةلَلوشيوة، شؤثنهاوةر بؤية لةطةلَ مؤزيكدا مرؤظايجةنطيَكة كة هةموو لة

دذ  ضونكة لةطةلَ فةلسةفةكةيدا طوجناندوويةتى ،مامةلَةى تيؤرى كردووة
 سةر نيضة و مةسةلةىة كاريطةرى لة، هةروةك ئةوةى كدةسةآلتى ستةمطةرابة

هؤكارى هةقيقةتى ذيان، وة، يان تيَرِوانينى بةرامبةر بةئريادة و ئةخالق دانا
واتة جوانى ناشريينى  ،هةموو ئةو تيَرِوانينة لةرِيَطةى هونةرةوة بؤ دواليزم

ثيَى هةلَدةستيَت و هةر خؤشى ضارةسةرى بؤ  مرؤظبابةتةكانى ذيان كة 
دةست بؤ ئةدةب ببات  مرؤظة واى كردووة دؤزيوةتةوة، ئةو هؤكارانةى ك

ض لةطةلَ  ،مرؤظايةتىضارةسةر بؤ دؤخى ناجؤر و ناجيَطرى  ،لةريَطةى وشةوة
كارةساتةكانى سرووشت و ض لةطةلَ دةسةآلتة ستةمكارةكان بدؤزيَتةوة، ئةوةى 

و  ةرى دؤخى كؤيلةكانى يؤنان و رؤماكة ناضار بووة لةريَطةى شانؤ وة ضارةس
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ئةوةى كة لةريَطةى مؤزيكةوة ضارةسةرى كيَشةى دةروونى و  ميسر ببات،
 جوانى و ناشريينييةوة هةبووة.بة ثةيوةندىروحى بكات، هةموو 

وحى ةية، رهجوانرتين ئةو شتانةى كة هةن و بوونيان )ريَنان دةلَىَ ئةرنست 
ة يان نيينيشانناو طةىل بىَ دةسةآلتة كة خةونى ثيَوة دةبينىَ، بؤية ئةو بابةتانة

يار دكاتى  وبؤية هيض ثنتيَكى شويَن ، ديار نيية( ناسنامةى دانةرةكةشيانو 
 يَز ورِانطوةرطرتنى شة ثةندنيية، ناونيشانى طةالنيش ئةلتةرناتيظيَكة بؤ 
 نراون.يَويَة شوشتييةكان كوناشريينيةكان كة ويَنةيان جياوازة لةطةلَ ويَنة سر

ى و اوبةشتر هكات ئينكاركردنةكة زيائينكاركردنى كارى بىَ ناونيشان كة وا دة
ا ى، تةنهثيشةسازيةكسانيخوازى بيَت بؤ دةرهيَنانى كارى هونةرى و 

ووة بؤ ى كرداطريى دئاينثالَةوانيَتييةكةى دةميَنيَتةوة كة ئةطةرى بريوباوةرِى 
ةرييةك يادةوة لةى، ئةمة جطئاينةلَط بؤ طوتاريَكى دياريكراوى ثيَكردنى خ باوةرِ

ى شداروو كة زةمحةتى كةسانى هاوبةشى كار لةكارى بةكؤمةلَ بةبؤ رابرد
ؤ بيش دثةنك بؤ ستةمليَكراوةكان و ببيَت نةريتيَببيَت بة كردووة، تاكو

ى انيَكؤ زمبدةسةآلتى ستةمكارى كؤيلةخوازةكان، ضريؤكى طؤرِانكارى زمانيَك 
ؤ ةية بورنوديكة لةريَطةى جةنطى خاضثةرستى و ئيسالمةوة، دياريكردنى ئةو س

 وانة.ةو دولكام ويستيَك بؤ هةرى و ناشريينى بوونى نيية، جطة لةميَذوو كة جوان



207 

 

ة بؤ جوانيناسى و جوانى مرؤظى رةفتارو روخساريش مةرجيَكى كالسيكى بينين
رةفتار، ئةطةر بة راشكاوى قسة بكةين ئةوانةى شةرِ تاوان بةشيَكة لةبينى، 

خواز و واعيز و بازرطانى شةرِ و دةكةن جطة لة سةركردةكان، واتة بانط
لةوانى  جةنطاوةر خراثرت تاوانبارنلةهتد. سةر و ونودةستةبذيَرى سياسى و 

بةثيَوةرى سياسى  بار نةبنض تاوانلةوانةية جةنطاوةرة ياخييةكان هي ديكة،
دا ياخى بوون و بةدارة دووةمجةنطى جيهانى ، ضونكة ئةوةى كة لةنيَودةولَةتى

خيانةتكار، ئةوان كةسانى جوان نةوة هةلَواسران و ناويان ليَنرا رةكانى ئالَماطةو
وسى ورؤمانن ى بوون و بىَ ئةخالق نةبوون، كةضى وةكومرؤظو جوانيناسى 

كةس نةبوو دواى جةنطيش  "دةلَىَ  ضاوثيَكةوتنيَكدالة طؤنتةرطراس بةناوبانط
هةبوون بةبىَ سؤظيةتيش  يةكيَتىلة ىهةروةك ئةوة ،سومعةتيان بؤ بطةرِيَننةوة

، بؤية زؤرن "اى ساختة و سياسةتى ساختةئايديؤلؤذيوذران لةثيَناو تاوان دةك
ئةوانةى دةبنة قوربانى سياسةت و زانينى دؤخ و هةلومةرجى دياريكراو، 

 يان هةية و ئةوانى ديكةشسيناريست وستكروانة،وبةوثيَيةى كة ئةو دؤخة در
، ئةوان تةنها نةخشة ريَطةيان نني ى ثالَةوان و كؤمبارسى فيلمكارةكتةروةكو 

و ثراكتيكى  رِاستىة فاكت و ا دةكاتئايديؤلؤذيداناوة، بةآلم ئةوةى كة 
قينى ةوثيَيةى كة تيَزى جةنط دةكةن بة، ئةوان تاوانبارترن، بتةوةدةكا

ل و ماتريال شيدةكاتةوة كة كىَ و ئايدياكؤمةآليةتى، ئةمة مةوداى دوورى نيَوان 
 ثراكتيك.ستى بةرهةمهيَن بكرىَ و ببيَت بةمسيل رادةضؤن توانراوة تة
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 ك وروثيَطليَرة رةفتارى كؤمةآليةتى دةردةكةويَت كة ئايا ئةخالق لةكن ض 
نيش ضؤ وست دةكريَت وتويَذيَك جيَطةى خؤى كردؤتةوة و ضؤن ريَطرى بؤ درو

ندر ةليكسى جةنط لةالى ئئةدةبليَدةكريَت، هةروةك ضؤن ئةوةى لةثيَشوازى 
د ة ضةنثالَةوانى وةهمى دةكات كباس لة (ترس و جورئةت)رؤمانى رت لةبيَ

ن تيماةكات و نيشنيشتيمانيَك دلةبةر بةرائةتى خؤى كة بةرطرى لةجوانة 
بؤ  تؤ" ةلَىَد يةكةكازاخستاني فةرماندةكة بة سةرهةنطة ئيدى شوناسى ناداتىَ،

ىَ )تؤ دةلَ يَىثاندةكة دةلَىَ لةثيَناو نيشتيمان، فةرمكىَ دةجةنطى، ئةويش ثيَي
مالَةوةت ت بةثرسيَخاوةنى مالَ و مندالَيَت( لةوةآلمدا دةلَىَ )بةلَىَ( ديسان دة

دةكة ةرمانفن( ة سةردةكةويطوتووة ديَمةوة، ئةويش دةلَىَ )بةلَىَ ئةى ضؤن ئيَم
ت، وة بيَرِانةذة كةس هةية بؤ جةنط هاتبيَت و بةنيازى طةمهةى طة)دةلَىَ ثيَي

ض كةسيَك ة، هينةويَت ئالَمانةكانيش كة دوذمنى ئيَمةن ئةوانيش دةطةرِيَئةطةر واب
وانى جة كة ذةي. ئةمة ئةو وتويَ"ناطةرِيَتةوة ئةطةر بةرِاستى بؤ جةنط هاتبيَت

يَرةدا لةهمى نى وهةقيقى تيَداية و دةبىَ لةنيَو تيَكستدا بدؤزريَتةوة، ثالَةوا
 .جنةكة ضييةمديَت و ئامادةردةكةويَت كة ضؤن و لةثيَناو ضى بةرهة

يَك ة كةسوونمنئةخالقى ديارةوة جوانى تيَدابيَت، بؤ لة كةوابوو رةفتار مةرجة
ى فتارنيشتيمانثةروةرة و ئةخالقى جوانة، بةآلم ضونكة هؤشيار نيية رة

 .ثيشةكةىلة ناشريينة و خيانةتكارة بةهؤى نةشارةزاييةوة
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ؤ بؤرنؤ ر ئادو تيَزةية كة تيؤدؤة، ئةمة ئةشيَوازخؤى بةرهةمهيَنةرى  شيَواز
وة يَطةيةرِ وبةرهةمهيَنانى كاآل لةالى سيستمى سةرمايةدارى هاوضةرخةوة و لة

رط و و بة و جلكاآلة جياوازانةية لةشيَوازوونةش ئةو خؤى بةرهةمديَنيَـةوة، من
 ئةو و ديزاينى كةرةستةى سةربازى و ئةليكرتؤنى و هتد، سيحرى شيَواز

واية ش هةرةوةية بازارِ ثةيدا دةكةن، بؤ مرؤظيشيَوازطةى بةرهةمانة لةريَ
ر، كى تهةلومةرجيَ بؤلةهةلومةرجيَكةوة  وةختيَك روخسارى خؤى دةطؤرِيَت 

، ردووةك كامنو كردة هونةريية ئاينضاثتةرةكانى ثيَشووتردا باسى ئةخالق و لة
ة، ؤظمر روخسارى راستةقينةىهؤكارةكانى دةرخستنى بابةتى شانؤ يةكيَك لة

ؤن ض رؤظمك ئةوةى كة شكسثري يان تؤلَستؤى يان بيَكت نيشانى داوة، هةروة
 بيَت.هة ووىرِك كاتدا يةك ئاراستةى فكرى و دوودةتوانىَ بةبىَ ئاطا لةية

ة تيَكةلَ بوون ثشتةوةية، بريتيية لو شارةزايى بوونيَك كة زةمةنى لةهةمو
يَويستييةكانى ماجنى تيَربوونى ثى و ئةو ذينطةيةى كة ئامرؤي لةنيَوان بوونةوةرى

اييى بوونةكة سةركةوتوو بوو، بةوثيَيةى كة طريَدراوى بووة، ئةطةر هاتوو شارةز
تةواوة، ، ئةوة شارةزاييةكى ةنيَوان يادةوةرى رابردوو و ثيَشبينييةكانى داهاتوو

رابردوودا تةنها شتة ة كة ناسني و ناسينةوةى جوانى لةئةمة ماناى ئةوةي
داهاتوودا يادةوةرييانةية كة لةكان نيية، بةقةد ئةوةى بةشيَكى لةو مةملووسة

رستؤ لةبارةى شانؤوة دةبيَتة ئةفسانة بؤ كةسةكة، هةروةكو ئةوةى ئة
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هةموو كةسيَك سةرةتا و نيَوانى هةية، بةآلم كؤتاييةكةى طوتوويةتى )
ا ناى شارةزايى ثيَدراوة، تةنهسيفةتيَكى زةمةنى هةية(، ئةم ديوة كة ما

ثيَشانطا و مؤزةكان و كتيَبخانةكاندا نيية بؤى بطةرِيَني و جوانى تيَدا لة
ببينينةوة، هةنديَكجار كاريَكى دةستى رؤذانةى كضيَك بؤ بذيَوى ذيان 
كردوويةتى، يان ئةو كضةى كة ناوى ليزاية و لة شارى طؤتنطن ى ئالَمان 

تاكو بةردةوامى وة بؤ فرؤشنت، ثةيكةرى بؤ كراوة، رؤذانة قازيَكى هيَنا
خويَندنةكةى بدات، ئيَستا زانكؤكة بةو ناوةوة ناسراوة و بةشيَكى تايبةت بة

بةدةست  هةية بة )ئيستاتيكا( و ساآلنة دةيان خويَنكار دةردةضن و برِوانامة
 ى نةدار و سةر بةضينى كريَكار و شةنط دةهيَنن، ئةمةى ليزاى شؤخ

، بةآلم دواجار وةكو كردةيةكى كردوويةتى، رةفتارة نةك كردةيةكى هونةرى
ئةخالقى بةرهةمديَتةوة و دةبيَتة كارى زةمةن و يادةوةرى كة لةنيَوان نةوةكاندا 

 دةست بةدةستى ثيَدةكريَت.

"قسةيةك هةية دةلَىَ  زانست بؤ زانستة، بةو ماناي كة مةعريفةى زانستى 
ةلَىَ هونةر مةعريفةى رةسةنة و جطة لةو هةقيقةتةى كة هةية، هةروةك ئةوةى د

يض ئاماجنيَكى ديكةى نيية جطة ئةمة بةو ماناية ديَت كة هونةر ه ،بؤ هونةرة
بةدةستهيَنانى جوانى، بةآلم شيكردنةوةى ئةم جوانيية لةويَدا دةثيَوريَت لة

 ىخؤشةويستى زمانبكاتةوة، ئةوةى كة لةئةطةر خيَر و شةرِ لةيةكرت جودا 
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ديومتان بوو ئةو كاهينى  فةلسةفةبةى درووست كرد و بوو طفتوطؤة سوكراتةو
شتيَك لةو خيَرة و نةشةرِ، للون بوو، ئةو  لةطفتوطؤكانيدا واى داناوة كة نةبوئةل

حيكمةت ثيَناسة دةكريَت، رةنطة لةويَدا كة شؤرِو نيَوانةدا هةبوو كة بة
ت كة بؤ بوونى مايةسييدا، بةآلم بةو ماناية ديَشةوقيَكى بةردةوام هةبوو و لة

 (.86)تهيَنانى كةمالَة"بةدةس

دةسةآلت و ى كيَشةية و مةعريفةش بةشيَكة لةئةطةرضى خودى هؤشيار
بةرهةمهيَنةرى ستةمكارى، وةكو ئةوةى هةرضى سيستمة بةرةجنامى 

ذيان ميَذوودا، ئةوةش كة ؤكة و تيؤرى مةعريفةناسةكانة لةبريكردنةوة و بري
ى دواى يَك كة كةسانى عةودالَازشيَوهةلَدةسورِيَنيَت، خودى مةعريفةية بةآلم بة

ثرسيارى ، ننيشارةزاى هونةرى مةعريفةناسى كة ة سنةوة، ئةوةيمةعريفة ناينا
جوان و ناشريينى. ئةوةية كة اث كة بريتني لةرجةوهةرى تر لةبارةى ضاكة و خ

بنضينةدا ى راستةقينة و جوانى تابلؤيةك لةئايا جياوازى لةنيَوان جوانى دميةنيَك
. وآلمى ؟رةهايى ماناى جوانى يان ناشريينى ثيَبدةينتوانني بةكة نا ضيية

وشت خؤى بةرهةمديَنيَت و هونةريش ديكؤميَنتى ئةو وثؤزةتيظ ئةوةية كة سر
دميةنة كؤنانةى كردووة كة سةردةمانيَك هةبوون و لةناو ضوون، كة ئةمةيان 

تنى شتى كارى فؤتؤطرافة. ئةوةى دووةم كارى هونةرة كة جوانى و خو ثيَوةطر
جوان كة مرؤظ خؤى بةخؤى دةبةخشيَ و وةختيَك ئةم سيحرة ئاشكرا نةبىَ، با 
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كةواتة هيض ضنط  ،وشت كارى جوانى كردووة، ئةطةر وورد نةبنيوهةر بلَيَني سر
كمى رةها عةقلَى حوبة ، طريَدانى هةستةوةرييةكانخستنيَك بةديدة وةرنةطرياوة

جةماوةر بدات بؤ ضاكة يان جواننيةك بة كة ضيَذ لةجوانى ببينىَ و رةةنكردنةوة
شعوريَك بةرامبةر بيَدةنطى نى يان كاريَكى جوان، بريتيية لةلةبارةى خودى جوا

نى كة جياوازى دةخيولَقيَنىَ، بؤ منوونة يان طفتوطؤيةك لةبارةى جوانى و ناشريي
هةردوو بارةكةدا شارةزايى دةوريَكى طرينط دةبينىَ بؤ دانانى ثيَوةر لة

شةرِ دةلَىَ ييةى كة بةخيَر دةلَىَ جوان و بةمرؤظام لةو ثيَوةرة رةت بة هةركسةبا
سةربارى هةموو رؤمانسييةتيَك هةر يةك لةو ضةمكانة ماناى  حالَيَكدالة ناشريين،

 .شيَوةى لؤذيكدا دةردةكةويَتكردةوةى رؤذان و لةيان هةيةو لةفةلسةفى خؤ

ى وا ليَدةكات ثيَويستى مرؤظكردارى  ةية كةشيَوازئةو  ،جوانيناسى بةثيَى نةريت
خوازييةك نةميَنيَت، بةلَكو ئاماجنة  بؤ بةرذةوةند نيية هيض جؤرة بيانوويةكبة

جؤريَك ة لةبنضينةييةكان و هؤكارة تايبةتةكان بؤ خؤى فةراهةم بكات، ئةم مؤرالَ
كجار كة هةنديَ ةخةيالَيكردن و دوور لةيرِاستو خؤ بة  رِاستىبةكارهيَنانى تواناى 

جوانى ذيان تيَدةطةن وةك لةوةى شارنشني شنةكان باشرت لةطوندني
بةآلم هةقيقةتى  ، ئةطةرضى ئةم تيَرِوانينة كةميَك رياليستيية،تيَيطةيشتوون

هةر شويَنيَك هونةر هةبيَت، ةسايةتى كة لةخؤ بةرهةمهيَنانى كبريكردنةوةية لة
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اريَكى نا ، ئةطةر ئةو هونةرة طوتييةت لةويَيةمرؤظبينةكان وا بزانن  رِاستىدةبىَ 
 ثشتةوة نةبيَت.شايستةى نامرؤظانةى لة

، بؤضى واآل بكةم لةسؤنطةى ئةم دةرطايةوة بؤ باسةكةباشة با فةزايةكى تر 
يدياىل كالسيكية و جؤرة مةيليَكى اهةنديَك جوانى هةية كوفرة، ئةمة تيَرِوانينى ئ

ثةرستطاكان بوون، ةرانةى كة لةة، ضونكة ئةو ثةيكيشلةدايك بوون ميَذووى بةر
خوا، رتووة و كردوونى بةكارى ئةو هونةرة بووة كة ستةمكارةكانى بةرز راط

بةوثيَيةى كة مان كردووة، تاوتويَدريَذى هةروةك ئةوةى لةثرسياريَكى رابردودا بة
نيةى نيَو ئةم جؤرة هونةرة كة شويَنى ستةمكارى بووة، بؤية ئةم جوا

 كارى دارينى ى كة ميسرى كؤن و يؤنان و ثةيكةر وسرووشت وةكو ئةوانةلة
مايةى ضني و نةرويَذ و هتد، ئيَستا لةستةمكارى ضوونة دةرةوة و بوون بة

، وةختيَك طةشتيار دةضيَت بؤ بينينيان لةوة تيَدةطات كة مرؤظبةختةوةرى بؤ 
ت، ى وشك، هيض مانايةكى نيية ئةطةر لة ميَذوو دايربِيَئاينكوفر وةكو ضةمكيَكى 

 ناسراوة، هةلَبةت هونةرى بارِؤك (*ؤكبارِ)هونةرة كة بةهونةرى ئةو بؤية 
بةماناى سةرسورِمان و نغرؤبوون ديَت لةنيَو سيحرى كارةكة، سؤزيَكى 

لة خولَقاندووة، بةتايبةتى كارى طروثطةرايى و طواستنةوةى كةرةستةيةك 
ئةو شيَت، وةكو دةبةخ ى تايبةتيةكناةوة بؤ شويَنيَكى ديكة كة ماشويَنيَك

سةردةمى كؤنى نيَوةرِاستى ئامريكاية و ديارى ثةيكةرةى بؤ ئازادى كراوة لة
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ييةوة مانايةكى ديكةى رووى ماتريالَ، ئةوةمان ثيَدةلَيَت كة كوفر لةانسةيةفةرِ
ةية كة جاريَكى تر ستةمكارى دةطةرِيَنيَتةوة. جنهةية، مةبةستةكةش ئةو ئاما

لةرووى  تةمةن ناثيَوريَت، هةروةك ئةوةى كةجوانى بة يَرةوةية تيَرِوانني بؤئةل
 كانت و هيطلَ يشديكارت لةدواى سوكرات كردوويةتى و دواتر فةلسةفةييةوة

 .دريَذةيان ثيَداوة و دووبارةيان كردؤتةوة

ةوة كة لةتةواوى ةلةى سيمبولةكانى عيشقةسئةم باسة دةمانباتة نيَو م
شريين و فةرهاد و خورشيد و خاوةر هةر لة ندا هةية، بؤ منوونةميتؤلؤذياى طةال

ن سيمبول و ضريؤكى دووبارةن و و يوسف و زولَةخياوة بطرة كة هةموويا
 نةمرى عيشق بةكارهاتووة،ت بةطةليَكن بؤ ةبلؤذياى تايديَكيانيش ميتؤهةن

تادةطةينة ضريؤكى رؤميؤ جؤليَتى شكسثري و ئةو سيمبوالنةى كة مةوالنا 
يَكى ترى روحى افزى شريازى بةكاريان هيَناوة وةكو عيشقجةاللةدينى رؤمى و ح

دونيا، لةراستيدا ئةمانة هةم بؤ ئةفسانة و هةم بؤ جوانكردنى و دووركةوتنةوة لة
دةخاتة بةرةدةم ثةلةكردنةوة و  مرؤظؤذيَك كة غةريزة ذيان و هيوابوونة بةدوارِ

كى ترى دةيكات بة عاشق، نةمرى عيشق و ثيَكطةيشتنى عاشقةكان، ديويَ
ندووكانة، جوانى ئةفسانة ليَرةدا لةنيَو داستانةكاندا يزوانكردنى ذيان و زمانى ج

رةنطدةداتةوة. بؤ منوونة كة شريين و فةرهاد يان خورشيد و خاوةر يان يوسف 
دةخويَنينةوة، راستةوخؤ ستةمكار وةكو سيمبوليَكى  و مةم و زين و زولَةخيا
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 (رؤميؤ جؤليَت)تةوة، وةختيَك يندوو دةبيَز يكةى ديوةكةى ترى ناشريينى ذياند
دةبينني كة ويَنةى ستةمكار بوو،  راستةوخؤ يؤليؤسى قةيسةر ،دةخويَنينةوة

لةويَشةوة خويَندنةوة بؤ شيَوةيةكى ترى ملمالنيَى نيَوان جوانى و ناشريينى 
ئةو  فةزاى جوانىنى ذيان، ليَرةوةية كة بةشيَك لةدةخاتة بةردةم هةلَبذارد

ملمالنيَ دةدةن و هيوايةك بؤ بردنةوةى ذيان بوالنةن كة بةردةوامى بةسيم
 .كة ئايا هةموو ناشريينيَك و جوانيَك يةك مانايان هةية نة بةردةم ئيختيارةدةخ

ستكةرى بابةتى هونةر ودةلَىَ )ضةمكى جوانيم وةك درو (ليؤ تؤلَستؤى)
ة، بؤية ئةطةر رةتكردؤتةوة، ضونكة جوانيم وةكو بابةتى هونةر ناساندوو

وازةكانى ناوةرِؤكى جؤرة جيا ئةوةى م بكةن دادثةروةرانة نيية، ضونكةشلؤمة
تيَكةلَى هيَلَ ية، بةلَكو لة هةستى شاديداية لةجوانيدا نيهونةرى رازاندؤتةوة، لة

ئةم بؤضوونة ماناى واية  .(87).و رةنطةكانة كة هونةرمةند ئةزموونى دةكات(
 روالَةتى ناسراوة، بة ثيَضةوانةوةةى كة بةجوانى ةكشيَوازكة هونةر جطة لة 

ة، ئةطةر ثيَضةوانة بيَت ئةوا بابةتةكة ولةجةوهةريدا هةست و رؤحى هةلَطرتو
يَكدا بيَت كة طروثيَكى شيَوازثةسةنديَتى طروثيَكدا يان لة كةبةتالَة، رةنطة بابةتة

دة و نوىَ انريَكى زياعةبةسى يان قؤتاخبانةيةكى نوىَ وةرطريابيَت، بةآلم نابيَتة ذ
هونةرى شيَوةكاريدا ى، بؤ منوونة لةمانا فكرييةكةبؤ سةر ضةمكى جوانى بة
هةموو ظيطةرةكان درؤيينةن و ضةوت بىَ تةشرحين  بةهةموو رةطةزةكانييةوة،
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وةكو ئةكادمييا و بابةتى رياليستى، بةآلم ئةطةر ماناى خؤيان وةكو روحيةتى 
بةهونةرى خراث دةناسريَت، سابا ئةو هونةرة هونةرى بةدةستةوة نةدا، ئةوا 

وشت وةكو سةوزايى و راستةقينة وهةر جةستةى ذن وةكو سيَكس يان سر
و مانايةك  خؤيان منايش بكةن، بةآلم سةرةجنام هونةرةكة موزةيةفة

هونةر ، بؤية روح مانايةكى ديكة بةبةدةستةوة نادات كة ضيَذ ببةخشيَت
يان ضاوى هؤشيارى هونةرى دةيناسيَت و  ،دةبةخشيَت كة تةنها خويَنةر

، بةآلم ديسان ليَرةدا ضاو بةتةنها ناتوانىَ ضيَذ وةربطريَت، لةبةرضاوى دةطريَت
ثشت ئةو تةماشا يان بينينةوة نةبيَت، منوونة يان مةعريفةيةك لة ئةطةر هؤشيار

نت، يان كارة تيَكضرِذاوةكانى كاندنيسكى يان هةنديَك لة كارةكانى ريَنوار و رامربا
ئةفسانة و ضريؤكى ئةطةر لة ،هتد ظيظالَدى و مؤزارت و ى باخ وةكانمؤزيكثارضة 

ئةفسانةكانى هيند و ذاثؤن و ئةفسانةى هةزار و يةك شةوة و كليلةو دمينة و 
تيَكستيَكى هونةرى تيَبطةى يان ضيَذى ت نةبيَت، مةحالَة لةيهتد شارةزايطريك و 

 .تةواوى ليَوةربطريت

دةمى خؤيان سوريالييةكان ئةطةر رةوتيَكى هونةرى ئؤثؤزسيؤنى سةرراستيدا لة
خؤ زؤر جوان نةبوون وةكو هونةرى  قوتاخبانةى هونةرىبوون و دواتر بوون بة

، بةآلم نةريت و عورفيان ويَران نةكرد يان درؤ كردن بةناوى جوانى لةالى خةلَك
كى ديكةى تةسةووف لؤذيكةوة وةكو ئةوةى ثيَناسة دةكرا، بةثيَضةوانةوة جؤريَ
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 1918تا  1914بوو لةطةلَ هونةر بؤ طةيشنت بة هةقيقةت، ئةو ماوةيةى 
بة لؤذيكةوة نةمابوو، تةنها ئةوة  ثةيوةندى مرؤظ، ئةو كاتة ى بووجيهانجةنطى 

سني و بةهونةرى وهةلَسا لةخةو ويَناى بكاتةوة بةنو نةبيَت خبةويَت و كة
د بةرهةمة كارانة دونيايةكى نويَى خولَقان شانؤطةرى، هةموو ئةمشيَوةكارى و بة

ثيَى ، بةرادةبةدةر بوو بؤ جوانيناسى و بؤ هونةركة ئةويش تيَرِوانينى باآلو لة
كة ئةمة  خودى جوانيدا كؤدةبيَتةوةبيَت، ئةخالقياتى جوانى لة (فلؤبري)قسةى 

، ى دةكةينتاوتويَدذى بؤضوونى ثيَشوومانة بةآلم وةكو بيانوويةكى فكرى 
بابةت جوانيشدا شتيَك نيية جوان و ئةوتريش ناشريين مادام ضةند ئسلوبيَكى ةل

تيَرِوانني هةية و بةريَطةى جياواز بؤ شتةكان، ليَرةوة دةبينني كة جوانى هةموو 
شتيَك هةلَدةمذيَت و دةبيَتة ئةخالقيَك كة بةالى ئيستاتيكا واتة جوانيناسييدا 

 .دةشكيَتةوة

سةيان كردوة، لةوانةش يستاتيكاى زمانى دةقةوة قزؤرن ئةوانةى لةبارةى ئ
رؤالن ؤليا كريستيظا و ضؤمسكى و سؤسيَر، بةآلم لةهةموويان زياتر طادامري و ج

لةبارةى  كتيَبى )ضيَذى دةق( برِيَكى باشلة ى ئةم بابةتةى كردووة وتاوتويَ بارت
و  ةواية هةموو شتيَك دةق سني و ضيَذى دةق قسة دةكات و ثيَى جوانى نو

دةستثيَكى نوسني بؤ . دةقيش بريتية لةزمان و ثانتايى و هارِمؤنياى دةنطةكان
طيَرِانةوة و ديوى ناوةوةى نوسني كة بةشيَكى رةوانبيَذى داطري دةكات، يان 
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بة مةبةستى  هةية سةروئاخاوتنى نوستى بةوييَى دةربرِين كة ثشيَواز
شكيَنى كة ئيشكالياتى البيَكن بؤ ثرسى قجوانينوسى، هةموو ئةوانة خالَطةلَ

وسيدا كة هيَما ونوة، هةلَبةت بيَتواناييش هةية لةسينى لةطةلَ خؤيدا هةلَطرتوونو
بؤ ئاراستةيةكى ديار دةكات و مةبةستةكةش ناديارة، لةراستيدا هةقيقةتى 

وسني لة الساييدا دةردةكةويَت كة من هةستم ثيَكردووة و وكؤتايى ئةدةب و ن
روانطةى خؤيةوة بؤ التؤن لةتةنها ئةو السايية نةبيَت كة ئةفبريم ليَكردؤتةوة، 

فةرانسى بريمةندى ناسراوى برِواى سني دركاندوويةتى، بةوكارى هونةرى و نو
وسينةوةى دةنطةكانة كة ضةقى وسني ماناى نونو (ذاك دريَدابةرِةطةز جةزائريى )

وسينى ون ةوةوةزمانى ئاشكرا كردووة، بةالى ئى يرووداوة مةزنةكانة كة طةورة
دةنطةكان لةبةردةم دوو هؤكارى بنضينةيية، بؤ منوونة طراماتؤلؤذى زانستيَكة 

ماناكةى ديكةى وست دةكات كة وجياكارى لةنيَوان برِوا هيَنان و طوماندا در
وسني، ئةمةش ئةو كاتة دةتوانني ضةمكةكة بةكار ونهيَنى ندةسرتِاطةيشتنة بة

وسني بةتالَ بكةينةوة كة مةبةستى وى نبهيَنني، وةختيَك مبانةوىَ سيحر
جدديية، هةروةك ضؤن مندالَ حةزدةكات ميالنؤ يان طةمةكةى دةستى خويَنةرى 

ئيَمة وةختيَك بؤية دووثاتى دةكةمةوة ، وستكراوةوبشكيَنىَ و بزانىَ ضؤن در
ماناى واية بةدواى نهيَنييةك  ثةنامان بؤ دةق شكاندن برد،وةكو خويَنةر 

ا دية بةشيَكة لةو هاوكيَشةيةى لةنيَوان دةقى جددى و خويَنةرى جددةطةرِيَني ك
جطة لةوةش ماناى ئةوةية كة طومامنان لةجةوهةرى ئةو جوانيية هةية  ،هةية
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هةموو ئةم بيانوانةم بؤ ئةوة هيَنايةوة كة من  كة دةقنووس ثيَشكةشى كردووة،
بةالى كةمة دةطةرِيَم وسني بةو شيَوازة هةلَدةسةنطيَنم و دةخيويَنمةوة، يان ون

 وسينى دةقدا.ونبةدواى مانا و ماناى منوونةيى لة

رت ثيَش ةكوو، بةآلم و شتى جوانيش دةبينىَ وةهةلَبةت هةموو كةس دةخويَنيَتة
يدا سونو انيوسني و جووئيَمة دوو جؤر خويَنةرمان هةية كة لةتةك ن باسم كرد،

ةو ئةكةم رى يوةهةمة، خويَنةهةلَدةكات، ئةويش خويَنةرى يةكةم و خويَنةرى دو
ةق كةسةية كة دةق دةشكيَنيَت و سيحرى دةق ئاشكرا دةكات و ماناى د

ةكةم ةرى يةرمةبناى خويَنيش ئةو كةسةية كة بدووةمدةدؤزيَتةوة، خويَنةرى 
 دةق دةكات و ضيَذى ليَدةبينىَ.سيقة بة

ورديدا، دونياى ئةدةبى كك بؤ تيَكشكدانى دةق وةربطرم لةئةوةى وةآلميَ بؤ
 ،دةمةوىَ ئةو لؤذيكة بدؤزمةوة لةنيَو تيَكستى شيعر و ضريؤك و رؤمانى كورديدا

نى دةق تةنها كة هةندىَ لة ئةديبةكان ئيديعاى بؤ دةكةن، مةبةستمة بلَيَم شكاند
سني طؤشةطري بكات، بؤ ئةوةى ئةطةر هاتوو ولةضوارضيَوةى زماندا نو ئةوةنيية

لَيَتةوة تاكو تيَرِامانى لةسةر بكات، مةشغةلَةتيَك سةر شتيَك بؤ خويَنةر نةهيَونو
ست نةكات خويَنةرى دووةم بةدواى مةعريفةى ديكةدا بطةرِىَ، ودرو

بةوالوة هيض شتيَكى ديكةى  رِاستىبةثيَضةوانةوة لةكاريَكى ئؤرطانيكى و 
منى خويَنةر بةئاسؤيةكى نويَوة برِوامنة ئةو هةولَةى كة ناوى  نةكردووة كة
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وة تيَكشكاندنى دةق، تيَكشكاندنى دةقيش تةنها لةدةسةآلتى دانةردا نيية، ليَنرا
بةقةد ئةوةى خويَنةر دةورى كاريطةرى هةية لةكاتى شيتةلَكردنى دةقى 

دةبىَ سنوور ببةزيَنيَت،  تيَكشكيَنراو، ليَرةوة ئةركى خويَنةر دةستثيَدةكات كة
ويَنةرة، وةختيَك لةدةست ضونكة بةديويَكى ديكةدا كارى ئةدةبى كارى زةينى خ

وة، يان ئةوةى ثيَيدةلَيَن دةقشكاندن، دةق شكاندنيش ةنووسةر دةردةضيَتةدةر
، بؤئةم بؤضوونةش يةدؤزينةوةى ماناية لةشيَوةى ضى طوتن و ضؤن طوتندا

بيانوومان بةدةستةوة كة بيسةمليَنني ضةند دةقيَكى شيعرى و رؤمامنان هةية 
ادةيةى كة هةنديَجار دةضيَتة خانةى ني، تائةو ررِاستكة هيَندة 

دةلَىَ" بةدواى مانادا  رؤذنامةطةرييةوة، بؤضوونيَكى ثيَضةوانةش هةية كة
 مةطةرِىَ، بةلَكو بةدواى بةكارهيَنانى مانادا بطةرِىَ".

ئةطةر ضى ئيَمة دةقيَكمان نيية ئةركى خويَنةرى جددى دياريبكات و ضى طوتن و 
ئةمة كاريطةرى خراثى ، دةقى نوسينى جوانوةكو  ضؤن طوتن جودا بكاتةوة

دةقنووس لة ئيلتيزامى بؤ خويَنةريش نةهيَشتؤتةوة تاكو ثرسيارهةية كة 
دةقةكة بؤضى فةزاى  بكةين، ئايابةطشتى و رؤماننوس بةتايبةتى 

يان خةيالَيَكى ناباو دةبات كة كؤمةلَطة  رِاستىبةئاراستةيةكى نةشياو لة
ثيَى، نةبوونى ئةم ثرسيارة لةالى خويَنةر يان  بةكولتوورةكةشييةوة نامؤية

ئةوةى ثيَى دةطوتريَت وةرطر، ئةوةية كة خويَنةرى كوردى بىَ ميتؤدييانة 
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بؤية ئاراستةى بريكردنةوةشى ناجيَطرية كة ناتوانىَ دةق  ،دةخويَنيَتةوة
يَكى شيَوازاوى مايةوة، جوانييةكةى تةنها لةداخر، وةختيَكيش دةق بةبشكيَنيَت

ة تةشريح يان سكيَضي جةستةيةك جيَطريدا دةميَنيَتةوة، نووسني بريتيية لنا
وشة، ئةطةر لةهةر طؤشةيةكةوة سكيَضةكة ناتةواو بوو، هةستى بينني دةبيَتة بة

 .بؤ تيَكشكاندن يان ثشتطوىَ خستنى دةق وةرطريَك

ى ى دةقيشانهةولَدةدةم لةسةر بنضينةى ئةو ثةرِةطرافةى سةرةوة، تةنها ناون
ة كة وةنييم لةضةند ئةديبيَكى كوردى وةربطرم. بؤية دةلَيَم ناونيشان، مةبةست

ن قةكاتةنها قسة لةسةر ناونيشان دةكةم، ياخود نةتوامن لةسةر خودى دة
بؤ  قسةبكةم، بةقةد ئةوةى دةمةوىَ خؤم رزطاربكةم لةوةى خويَندنةوة

كى دةقيَ هةروة بؤخويَندنة ونكة كارى من ليَرةدا ئةوةنيية ودةقةكان بكةم، ض
ىَ ، دةببطرمكوردى ثيَويستى بةكات هةية، ضونكة ئةطةر بةو نيازة دةقيَك وةر

ى بارةبةرمةبناى ميتؤديَكى دياريكراو دةقيَك شيتةلَ بكةمةوة، يان لة
تيم يَويسثبدؤزمةوة، بؤية  شيَوازسيمؤلؤذياى دةقةكةوة قسة بكةم، ياخودى 

ةر سةلةسخويَندنةوةى دةقة، بةآلم قبةدةرفةتيَكى ديكة و جؤريَكى ديكةى 
 سينى دةقةكان دةكةم.وشيَوازى نو

منوونة لةدواى )طؤرانى شاعري و شيَخ نورى شيَخ سالَح( ةوة جؤريَك لةدابرِان  بؤ
بةشيَوةيةك  ة كةشيَوازسينى شيعر سةريهةلَدا، مةبةستم لةونوجوانى لة
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وان ةش كيَشةية لةنيَت، ئةملةشيَوةكان بةشؤرِشى ئةدةبياتى كوردى ناودةبريَ
اب طؤران و شيَخ نورى، هةروةك ضؤن لةنيَوان نازك مةالئيكة و بةدر شاكر سةي

لةدونياى ئةدةب و نووسينى عةرةبيدا و تائيَستاشى لةطةلَدابيَت ئةو  هةية
وة، بةهةرحالَ ئةو دوو شاعرية ناودارة بةبيانووى ةتكيَشةية يةكاليى نةبؤ

يَطةى ئةوانةوة رزطارى بووة لةضوارضيَوةى ئةوةى دةقى ئةدةبى كوردى لةر
عةمودى و كيَش و سةروا قةتيس كرابوو، ئةمة لةكاتيَكدا هةردوو ناوبراو 
ئةوةندةى بةشاعريى رؤمانسى ناسراون كة طؤران منوونة مؤديَرنةكةيةتى 

، بؤية ملمالنيَكة ى رؤمانسى، ئةوةندة بةشاعريى هاوضةرخ نةناسراونشيَوازبة
ناكردنى قةرةداغ كة ى سرووشت بةالى جوانييةكةيدا، ويَويَناكردن سةرى كيَشا بؤ

تابلؤيةك دةضيَت و منايشكردنى ذن و لةجنةوالرى ذن كة لةكانى دةطةرِيَتةوة لة
ك ساف و سثى وةك شوشة، سةر يان لةشةقام دةرِوات وةكو دةلَى )قؤلَ و مةضة

 .(ثةجنةكان ياقوتيَك بوو بةورشة

 ة ئةو دونيايةى كة بةخويَندنةوةى دةق ناسراوة، بؤبةهةرحالَ ليَرةوة دةضم
و عةبدولآل ثةشيَو و نازم حيكمةت  منوونة لةدةقة شيعريةكانى )شيَركؤ بيَكةس

( ةوة دةسثيَدةكةم كة و طؤران و حممود دةرويَش و ماكسيم طؤرطى و هتد
رةنطة بةشيَك زؤرترين شانسيان هةبووة لةرابردوودا كة لةسةريان بنووسرىَ، 

ندن بةويَنة و بةكارهيَنانى هؤكارةكان ئةوةبىَ كةخودى دةقةكان دةولَةمةةل
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ى نوىَ و توانا و هةناسةى يةكةو داتاشينى  ى كوردىشيَوةزارةكان بةشيَك لة
سني، بةشةكةى ديكةى مةبةست بووة كة دواجار لةثرؤسةى رةخنةطرتن يان ونو

ت بةشكاندنى دةق يان خويَندنةوةدا، زةمينةسازييةك دةخولَقيَنىَ كة ثيَويس
لةسةر شيَركؤ سينانةى وزؤربةى ئةو نو ةوتووة كةشيتةلَكردن ناكات، بةآلم دةرك

ا و سؤز و ئايديؤلؤذيوسراون نةك هةمووى، ئةوةندةى لةذيَر كاريطةرى ون
يى و اليةنطريى سياسى بوونة، ئةوةندة طرنطيدان نةبووة بةمةبةستطةرا

 تةوة.يَو دةقدا شاردرابيَييةك كة لةنجوان
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 371ل

 .422ل هةمان سةرضاوةى ثيَشوو  :15

بؤ  رِانىةرطيَود. زةكةريا ئيرباهيم. فةلسةفةى هونةر لة فكرى هاوضةرخدا. : 16
اث و ن و ضياندطشتى راطةكوردى. دليَر مريزا. بآلوكراوةكانى بةرِيَوةبةرايةتى 

 140. ل2013بآلوكردنةوة سليَمانى سالَى 

ترمجة.  مال.جورج سانتيانا. االحساس باجلمال. ختطيط لنظرية فى علم اجل :17
 61. ص2010حممد مصطفى بدوى. املركز القومى للرتمجة. سنة 

جؤرج سانتيانا فةيلةسوفى ئيسثانى و مامؤستاى بةشى فةلسةفة لةزانكؤى :18
( رؤماننوس و شيَوةكار و شاعرييش بووة، 1952_1863رظارد. سالَى )ها

هةروةها رةخنةطريَكى ئةدةبيش بووة كة جياوازى لةنيَوان شيعر و ثةخشان 
كردووة و تيؤريزةى كردووة، لةبارةى شيَوةكارييةوة كتيَبيَكى بةناوبانطى هةية 

توويةتى، بةناونيشانى )احساس باجلمال( ئةو لةبارةى ئيستاتيكاوة طو
ئيستاتيكا هيض نيية جطةلةوةى زاراوةيةكى شلةثةتة كة لةنيَوان فةلسةفة و 

يَكى جياواز ميَذوو شيَوازدةروونناسى و ميَذووناسيداية، ضونكة بةئاراستة و 
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دةنووسيتةوة، هةروةها لةرِيَطةى رةنطةوة كار لةسةر دةروونناسى دةكات، 
 طرينطى بةدياريكردنى ئةركى هونةر داوة.

 فورت.رانككمال بومنري. جدليية العقالنية يف نظرية النقدية ملدرسة ف :19
 .207. ص2010منشورات االختالف. سنة 

باس. مة عةى. حةلةبةردةم جوانيدا. كؤمةلَة وتار. وةرطيَرِان و ئامادةكردن: 20
 101. ل2013سةرانى كورد مةلَبةندى طشتى. سالَى وكتيَبى يةكيَتى نو

ة لثقافلة اوقف اجلماىل. ترمجة. د. يوئيل يوسف عزيز. جمجورج ديكة. امل: 21
 .1986سنة  3االجنبية. العدد 

. ييةوةيطليزئتريى ئيطلتؤن. ماركسيزم و رةخنةى ئةدةبى. وةرطيَرِانى لة : 22
 .114ل. 2008عةبدوخلالق يةعقوبى. بآلوكراوةكانى دةزطاى ئاراس. سالَى 

ادى نى. هر . كؤمةلَطة. وةرطيَرِالؤسيان طؤلَدمان. ئةدةبيات كولتوو: 23
 152. ل2008سليَمانى  6دمحةمةدى. كتيَبى هةنار. 

 صطلحة املر.ف.جونسون. اجلمالية. ترمجة. د. عبدولواحد لؤلؤة. موسوع  :24
 68. ص1987. منشورات وزارة الثقافة و الفنون العراقية. سنة 3النقدى. 
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وةكانى وكراى. بآلنى. هاورِىَ يوسفتريى ئيطلَنت. ماركس و ئازادى. وةرطيَرِا: 25
 125. ل2017خانةى ضاث و ثةخشى ريَنما. سالَى 

شرح  وراسة دهانز جيورج جادامري. جتلى اجلميل و مقاالت اخرى. ترمجة و : 26
 313. ص1997.د. سعيد توفيق.   مشروع قومى للرتمجة. سنة 

 .2015سنة  2رسائل ديفيد هيوم. الثقافة االجنبية عدد : 27

. ةفوورغةفا ذان ثؤلَ سارتةر. ئةدةب ضيية؟. وةرطيَرِانى بؤ كوردى. مست :28
 107. ل2009دةزطاى تويَذينةوة وبآلوكردنةوةى موكريانى.سالَى 

ردن و مادةكى. ئاثيتةر هالَبيَرط و دانةرانى تر. تيؤرى ئةدةبى و شيَوازناس: 29
سالَى  لؤجى.ردؤةندى كؤوةرِطيَرِانى. ئةنوةر قادر حمةمةد. بآلوكراوةكانى مةلَب

 27. ل2010

ات دار . منشور69د. كمال عيد. مجاليات الفنون. املوسوعة الصغرية.  :30
 .4. ص1980اجلاحظ بغداد. 

ى لؤذياايديؤئتريى ئيطلَتؤن. لة ثؤليسةوة بؤ ثؤستمؤديَرنيزم. دةربارةى : 31
يد رى شةههزى ئيستاتيكا. وةرطيَرِانى. ثيَشرِةو حمةمةد. ناوةندى تويَذينةوة

 112. ل2016ئارام. سالَى 
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 فورت،فرانككمال بومنري. جدل العقالنية يف النظرية النقدية ملدرسة ال: 32
 122،ص 2010منشورات االختالف، 

نشر. و ال طباعةد. عقيل مهدى يوسف. الفكر اجلمالية يف الفن. دار ئاراس لل: 33
 64. ص2011طبعة االوىل سنة 

وت. ر. بريلتنويا. نظرية كروتشة اجلمالية. دار النشر د. افراح لطفي عبدهلل: 34
 85و ص 84. ص2011سنة 

 وةرطيَرِانى د. زةكةريا ئيرباهيم. فةلسةفةى هونةر لة فيكرى هاوضةرخدا. :35
كردنةوة بآلو اث ودليَر مريزا. بآلوكراوةكانى. بةرِيَوزةبةرايةتى راطةياندن و ض

 64. ل2012سليَمانى. سالَى وةزارةتى رؤشنبريى هةريَمى كوردستان 

 رِانىةرطيَود. زةكةريا ئيرباهيم. فةلسةفةى هونةر لة فكرى هاوضةرخدا، : 36
. رِانةرطيَودليَر مريزا.  بةريَوبةرايةتى طشتى ضاث و بآلوكردنةوةى خانةى 

 .60. ل2012وةزراةتى رؤشنبريى سليَمانى. سالَى 

حافة و ة للصعربي لالدب. دار افاق د. عناد غزوان. التحليل النقدي و اجلماىل: 37
 . 25. ص1985النشر. بغداد. 
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اث نةى ضنى خامقداد حةمة سالَح. سةرجنيَك لةسةر ئيستاتيكا. بآلوكراوةكا: 38
 118. ل2013و ثةخشى ريَنما. سالَى 

دار النشر  ا. باالشوف. اجلمال يف تفسري املاركسى. ترمجة. يوسف حالق. :39
 .48ص 1968دمشق. سنة 

رةو ت خةسرِيد. ماناى هونةر. وةرطيَرِانى بؤ كوردى. سةربةس هيَربرد: 40
 13. ل2007جاف. دةزطاى ضاث و ثةخشى سةردةم. سليَمانى 

اعيل ئيسم ماعيلثرسةكانى مؤديَرنيزم. كؤمةلَيَك نووسةر. وةرطيَرِانى. ئيس: 41
ى زادة. ثرؤذةى هاوبةشى بةشى فةلسةفةى زانكؤى سةالحةدين و دةزطا

 72. ل2009يان بؤ تويذينةوة. سالَى موكر

 . دارابيشىهيغل .مدخل اىل علم اجلمال . فكرة اجلمال. ترمجة. جورج طر: 42
 11. ص1987الطليعة . بريوت. 

اث نةى ضنى خامقداد حةمة سالَح. سةرجنيَك لةسةر ئيستاتيكا. بآلوكراوةكا: 43
 150. ل2013و ثةخشى ريَنما. ضاثى يةكةم 

 124ص 1997. سنة 275ديدة. عدد الثقافة اجل: 44
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ار دزاز. ى الريورى دافيدوف. الثورة والفن فى القرن العشرين. ترمجة. سام: 45
 208.ص1978الثقافة اجلديدة. سنة 

مون. املا . دارنيكوالس ويد. االوهام البصرية فنا و علما. ترمجة. مى مظفر: 46
 23.  ص1988بغداد 

 .100ص : هةمن سةرضاوةى ثيَشوو47

 2008. سالَى  22طؤظارى شيَوةكارى ذمارة : 48

نة س. 4عادل كامل. دراسة فى فن حممود صربى. جملة الثقافة. عدد : 49
 68. ل1978

 87هةمان سةرضاوةى ثيَشوو. ص: 50

 1973. 48واقعية الكم بقلم. فاضل ثامر. جملة الثقاف اجلديدة. عدد : 51

. ماعيةاالجت االسلوب فى احلياةميشيل مافيزوىل. تامل العامل. الصورة و : 52
 122. ص2005ترمجة. فريد الزاهى. اجمللس االعلى للثقافة. 

لنشر. ة و اطباعد. عقيل مهدى يوسف. الفكرة اجلمالية فى الفن. دار اراس لل :53
 71. ص2011سنة 
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ةوة. موراد فةرهاد ثوور. جوانيناسى شكست. وةرطيَرِانى لةفارسيي: 54
 196. ل2006وكراوةكانى ضاثخانةى رةنج. سالَى مةنسوور تةيفوورى. بآل

مجة. . تركليفورد هوارد. عبادة اجلنس. شرح الصل اديان عبادة القظيب :55
 .81ص 2016حكيم ميالدى. دار املعقدين للنشر و التوزيع. لبنان 

ة. . ترمجكليفورد هوارد. عبادة اجلنس. شرح الصل اديان عبادة القضيب: 56
 85.  ل2016املعتقدين للنشر و التوزيع. سنة حكيم ميالدى. دار 

نشر . دار ال69د. كمال عيد. مجاليات الفنون. املوسوعة الصغرية : 57
 102. ص1980اجلاحظ. بغداد 

شرح  وراسة دهانز جيورج جادامري. جتلى اجلميل و مقاالت اخرى. ترمجة و : 58
 313. ص1997.د. سعيد توفيق. املشروع القومى للرتمجة. سنة 

. 2019ة. ادغار موران. يف اجلماليات، ترمجة. يوسف تيبس. كتاب الدوح: 59
 47ص

ى رِؤذةثرةم. كريستيظا. وةرطيَرِانى كؤمةلَيَك نووسةر. بةرطى ضوا جوليا: 60
. 2017 الَىسناميلكةى فةلسةفى. دةزطاى ئايديا بؤ فكر و ليَكؤلَينةوة.  100

 41ل
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دةى لةسة ة كةاودارترين ضريؤكى ميللييثةراويَز: هةزار و يةكشةوة يةكيَك لةن
نوسى يَذوومةوة نؤهةمى زاينيدا لةدوتويَى ضوار بةرطدا نووسراوةتةوة، لةمبارةي

اوى ووة و بةنثيَيواية كة ئةم كتيَبة لةبنةضةدا فارسى ب 957ناسراو مةسعودى 
ارسى فن بة كيا)هزار افسانة( هاتووة و هةنديَك لةضريؤكةكان بةعةرةبى و هةنديَ
االن  جتوان ئةن و هةنديَكيان هندى و يؤنانى و هتد هةن، رؤذهةآلتناسيَك بةناوى

 ةرةنسى،، يةكةم كةس بووة وةريطيَرِاوةتة سةر زمانى ف1717 _1704سالَى 
ى نةكةذضريؤكةكةش بةم شيَوةية كة شةهرةيار دواى ئةوة بؤى دةردةكةوىَ 

ةوتنى دةرك طةلَبهيَنىَ و لةخيانةتى ليَكردووة، برِيار دةدات هةر شةوةى ذنيَك 
ة كة يَتةوميَنبةرةبةيانيش بيكوذيَت، ئةمة تا هاوسةرطريى لةطةلَ شةهرةزاد دة

ى بؤ كيَككضى وةزير بووة، بةآلم شةهرةزاد بة عاقلَى خؤى هةر شةوةى ضريؤ
ة و ئايندة ؤ شةونى بدةطيَرِيَتةوة تاكو كؤتايى و لةويَدا تةواوى ناكات و تةواوكرد

ؤ كةى بسةفةتةوة، ئابةم شيَوةية ضريؤكةكة بةردةوام دةبيَت و فةلدةهيَلَيَ
 ةنيَنداوى نئاشكرا دةكات و ئيدى ئةويش لة كوشتنى ذن ثةشيمان دةبيَتةوة و 

 هةزار و يةك شةوة.

ادى نى. هلؤسيةن طؤلَدمان. ئةدةبيات. كولتوور. كؤمةلَطة. وةرطيَرِا: 61
 152. ل2008ى سليَمانى. سالَى حمةمةدى. بآلوكراوةكانى وةزارةتى رؤشنبري



234 

 

وبرت . هية فيرببرتولد برخيت. النظرية السياسية و املمارسة االدبية. نانس: 62
. 1986نة سهاينن. ترمجة. كامل يوسف. دار الشون الثقافية العامة. بغداد. 

 . 81ص

ةتى ةقلييعكارل كؤرِش شارةزايةكى فةلسةفةى ماركسى بووة و  :ثةراويَز: 63
لَ لةطة وةهار خويَندنةوةى ماركسييةت و ديالكتيك بينا كردبوو، هةرخؤى لةسة

 ارى لةنيَواننيَوانى ثتةو بووة و نامة و نامةك 1966طروثى فرانكفؤرتييةكان 
ة كار بريَخت و كؤرِشدا هةبووة، بةو هؤيةوة كاريطةرى لةسةر بريَخت و

انةى ر لةوزؤ يَكىهونةرييةكانيشى هةبووة، بةآلم تا ئيَستاشى لةطةلَ بيَت بةش
يان يَوانةى نليَكؤلَينةوة لةسةر بريَخت دةنووسن، ثيَيانواية ئةو ثةيوةنديي

ة رزطار ركسييا مائةفسانةية، رةنطة ئةمة بؤ ئةوة بيَت كة بريَخت لةو ئايديؤلؤذي
ة بكةن، بةآلم راستييةكةى دةركةوتووة كة ثةيوةندى قوتابى بووة ب

 مامؤستاكةيةوة و هيضى تر.

 ووةم.اثى دض. كةمال مرياودةىل. فةلسةفةى جوانى و هونةر. ئيستاتيكا. د: 64
 139. ل2005خانةى ضاث و بآلوكردنةوةى قانع. سالَى 
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كارل ماركس. بةشداريكردن لةرةخنةى فةلسةفةى مافى هيطلَ. : 65
شةهيد  هزرى ةو ووةرطيَرِانى. ثيَشرِةو حمةمةد. بآلوكراوةكانى ناوةندى تويَذين

 54. ل2016يَمانى. سالَى ئارام. سل

 رِانىةرطيَد.زةكةريا ئيرباهيم. فةلسةفةى هونةر لة فكرى هاوضةرخدا. و: 66
ةوةى كردنلةعةرةبييةوة، دليَر مريزا. بةرِيَوةبةرايةتى طشتى ضاث و بآلو

. 2013سليَمانى وةزارةتى رؤشنبريى حكومةتى هةريَمى كوردستان. سالَى 
 295ل

امعة ة اجلات املكان. ترمجة. غالب هلسا. املووسغاستون باشالر. مجالي: 67
 123. ص1984للدراسات و النشر و التوزيع. سنة 

. تاتؤسلؤدظيط فينطشتاين. تويَذينةوةيةكى لؤذيكى فةلسةفةيى. تراك: 68
ةميل يى جوةرطيَرِانى لة ئالَمانييةوة. د. حةميد عةزيز. ناوةندى ميَذوو

 29. ل2015رؤذبةيانى. 

 .32ضاوةى ثيَشوو لهةمان سةر: 69

مجة ابندروث. هولتس. كوفلر. بنكوس. حماورات مع جورج لوكاش. تر: 70
 21.ص1987الياس مرقص. دار الطليعة بريوت. سنة 
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ا. ملانيريخ اجورج لوكاش. حتطيم العقل. جزء االول. الظاهرة الدولية. تا: 71
. 1980شيلينغ. ترمجة. الياس مرقص. دار احلقيقة. بريوت طبعة االوىل 

 114ص

بريوت طبعة  نشر.الدكتور علي الوردى. اسطورة االدب الرفيع. دار الكوفان لل :72
 119ص 1994الثالثة 

ى . نظمراجعةمجان برتيلمى. حبث فى علم اجلمال. ترمجة. انور عبدالعزيز. : 73
سنة  انية.الث لوقا. منشورات. مرياث الرتمجة. مركز القومى للرتمجة. سنة طبعة

 390. ص2011

 : هةمان سةرضاوةى ثيَشوو74

ةش بثةراويَز. دةقى فاوست. دةقيَكة درامايى شانؤيية و لة دوو : 75
نى الَمافى ئثيَكهاتووة. يةكيَك لة دةقة هةرة ناسراوةكانى شاعري و فةيلةسو
ر تة سةاوةطؤتةية، )دار النشر مدى( ضاثى كردووة و جؤرج ترابيشى وةريطيَرِ

 ارى كرماجنى كورديش ترمجة كراوة.و بةشيَوةز زمانى عةرةبى

يشى. طراب جورج بليخانوف. الفن و التصور املادى للتاريخ. ترمجة جورج: 76
 128. ص1977دار الطليعة بريوت. طبعة االوىل سنة 
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بى، عةرة ئينب عةرةبى. حميَدين كورِى عةىل كورِى حمةمةدى ثةراويَز: :77
 ةكيَكية و يسثانيا لةدايك بوولةباوك و دايكيَكى ئةمازيغى لةشارى مةرسى ئ

الَى سلةطةورة فةيلةسوفة ناسراوةكانى مستةوفى ئيسالمى ية لةئةندلس  
كة نيزام  ذياوة، لةطةلَ كضيَكى فارسدا 1240م لةدايك بووة تا سالَى 1164

ى كضى رؤستةمى ئةسفةهانى هاوسةرطريى دةكات، برِواى تةواوى بةروح
ى ليزمزى بووة، لةقوتاخبانةى سيمبوخؤشةويستى هةبووة و دذى شةرِانطيَ

ون فآلتعةرةبى خويَندوويةتى، لةذيَر كاريطةرى فةلسةفةى فيساطؤرس و ئة
ويَدا نى لةتةكاوبووة، كتيَبيَكى بةناوى )الفتوحات امللكية( نووسيوة كة هةموو 

 نةوةىيكردشبآلو كردؤتةوة، لةذيانى خؤيدا زؤرترين طةشتى كردووة، هةروةها 
تة، يكمةدووة، يةكيَك لةوتة بةنرخةكانى )حوكم دةرةجنامى حبؤ قورئان كر

ات و م بكمةعريفةش دةرةجنامى زانستة، ئةوةى حيكمةتى نةبىَ بؤى نيية حوك
 ئةوةش مةعريفةى نةبىَ زانيارى نيية(

رابيعةى عةدةويية: رابيعةى كضى امساعيل ى عةدةويية،  ثةراويَز::78
زاينى ذياوة و بة دايكى  796بؤ  717موتةسةوفيَكى ناسراوى عرياق بووة لة 

خريةومةند ناسراوة، دواى مردنى باوكى ثةرِاطةندةى بةسرة دةبيَت و بةهؤى 
دووركةوتنةوة لة براكانى بةتةنها دةميَنيَتةوة و دواجار بة هؤى دزةكانى 

درهةم دةفرؤشريَت بة ثياويَك  6دةرياوة لةاليةن ضةتةى دةرياوة دةدزريَت و بة 



238 

 

لَةى عتيق بووة بةثيَى ريوايةتيَكيش بيَت ئةو ثياوة كة كورِى عدوة كة لةبنةما
بووة و رابيعة لةاليةى ئةو بة عةزابيَكى زؤرةوة ماوةتةوة، بؤية بة عدوية 
ناسراوة، بةآلم ئةو بة عاشق ناسراوة عاشقى خودا، شيعريَكى بؤ خؤشةويستى 

يستى من بؤ خودا، خودا نووسيوة و يةكيَك لة وتة بةنرخةكانى دةلَىَ )خؤشةو
 ريَطةى ئةوةى ليَطرتووم كة رقم لة خةلَكى تر بيَتةوة بةناوى شةيتان(.

طاى . دةزةحيمىليؤ تؤلَستؤى. هونةر ضيية. وةرطيَرِانى بؤ كوردى. هةذار ر: 79
 79. ل 2009تويَذينةوة و بآلوكردنةوةى موكريانى. سالَى 

 هةمان سةرضاوةى ثيَشوو.: 80

 رمجة.ت ية.تماعيهيجل و نشاة النظرية االج العقل و الثورة. هريبرد ماركيوز.:81
. 76ص .1970الدكتور فؤاد زكريا. هيئة مصرية العامة للتاليف و النشر. 

 .162ص

 .زهربرت ماركو بول روبنسون. اليسار الفرويدى. فلهيلم رايش. جيزا روهايم.: 82
 117. ل1980ترمجة. لطفى فطيم. شوقى جالل. دار الطليعة. بريوت. سنة 

دار  . منشورات59د. كمال عيد. مجاليات الفنون.املوسوعة الصغرية : 83
 71. ص1980اجلاحض للنشر 
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خانةى ضاث  د. كةمال مرياودةىل. ئيستاتيكا و فةلسةفةى جوانى و هونةر.: 84
 80. ل2005و بآلوكردنةوةى قانع. ضاثى دووةم. سالَى 

 بيشى.ج طراللتاريخ. ترمجة. جور جورج بليخانوف. الفن و التصور املادي: 85
 139.ص1977دار الطليعة. بريوت. 

. لعزيزجان برتليمى. حبث فى علم اجلمال. ترمجة. دكتور انور عبد ا: 86
 490ص 1970رموسسة فرانكلني لطباعة و النشر. قاهرة. سنة 

 قافيةالث د. امرية حلمي مطر. فلسفة اجلمال. كتاب اجليب. دار الشوون :87
 88. ص1980غداد. للنشر ب

 ةزطاىليؤن تؤلَستؤى. هونةر ضيية؟. ورطيَرِانى. هةذار رةحيمى. د: 88
 2009تويَذينةوة و بآلوكردنةوةى موكريانى. 
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