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لةبرى ثيَشةكى

ساآلنى نةوةدةكان وةكو نووسةريَك زؤرم وتارى تةشكيلى نووسيوة و ضةمكى
ئيستاتيكام بؤ خويَندنةوةى كارة هونةرى و ئةدةبييةكانى وةكو تابلؤ و شانؤ
شيعر و رؤمان و ضريؤك بةكارهيَناوة ،ئةمة واى ليَكردم كة زياتر لةضةمكةكة
قولَ ببمةوة ،بؤية تيَطةيشتم كة هةر شتيَك بينني و تيَفكرين ديارى بكات،
ثةيوةندى بةضاويَكى هؤشيارةوة هةية ،هؤشياريش مةعريفةيةكى هةمةاليةنة،
يةعنى كةسيَك ئةطةر هؤشيارى لةبارةى فكرةوة نةبيَت و بيهةوىَ نهيَنى ضةمكى
ئيستاتيكا ثيَناسة بكات و ورد نةبيَت لةسرووشتناسى و رةنطناسى ،يان ئةو
شتة بضووكانة بةهةند وةرنةطريَت كة لةزةمةنى مندالَى لةمالَ يادةوةرميان
جيَطةى خؤى طرتووة ،هةروةها يادةوةرييةكان بةويَناكراوى تةوزيف نةكاتةوة
لةكاريَكى ئةدةبى و هونةرى ،مةحالَة بتوانىَ ئيستاتيكيانة مامةلَة لةتةك ئةدةب
و هونةردا بكات و رةهةندةكانى ثيَناسة بكات.
بؤئةوةى ئاماجنى خؤم لةم كتيَبةدا بثيَكم ،دةمتواني بةبىَ سةرضاوة تيؤرةكانى
ئةرستؤ و هيطلَ و باشالر و كرؤضة و هتد ثيَناسةى ئيستاتيكا بكةم و بةسةر
رةهةندةكانى ديكةدا ثراكتيكى بكةم ،بةآلم ئةمة تةنها دةبووة كؤثى تيَفكرينى
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رؤذئاوا و هيض كؤديَكى نويَى بةخويَنةر نةدةبةخشى ،بؤية هةولَمداوة هةر لةرووى
مةعريفييةوة قسة لةسةر تيؤرةكان و ميَذوو و ملمالنيَى ئةدةب و هونةر و زانست
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
بينني و ئايني و كولتوور و ئةخالق كة بةشيَكى فراوانى شرؤظةى ضةمكى
ئيستاتيكيية لةم كتيَبةدا.
لةخويَندنةوةى تةواوى سةرضاوةكانى ئةم كتيَبة ،تيَطةيشتم كة شيَواز و
ناوةرِؤكيش دوو جةمسةرى جياوازن بؤ ئيستاتيكاى هونةر و تةنانةت بؤ
ئةخالقيش ،بةو مانايةى يةكيَكيان ضةندايةتيية و ماترياليية و ئةويرتيان
ضؤنايةتيية و ئايدياليية و هةريةك لةوانة بةشيَوةيةك لة شيَوةكان ثةيوةندييةكة
دةطؤرِيَت ،بؤية طةيشتمة ئةو باوةرِةى كة ئاماجنى ئيستاتيكى لةهونةر و
ئةدةب ،هةمان ئةو تةباييةى هةية ،بةآلم هارمؤنياى كردةكة ،يان تيَكستةكة
ئةطةر سرووشت بيَت ،يان كاريَكى هونةرى ،مةبةستة جياوازةكة ديارى دةكات،
سرِينةوةى ناكؤكى نيَوان ئةو دوو ثانتاييةى كة ذيانى تاك و جيهانبينى تاك
دةطؤرِيَت ،لةاليةك ئةو ئازاديية دةثاريَزيَت كة دووركةوتنةوةية لة تيَرِوانينى
طشت ،لةاليةكى ديكةوة بةرهةمى هونةرى لةدةستى كؤمةلَطة و روالَةتة
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ئةخالقييةكان دةثاريَزىَ و نايكات بةمولَكى تايبةتى ،ئةم هةقيقةتة بؤ ثاراستنى
جوانى هاوئاهةنطى ،يةكيَتييةكى مانادارى هةية بؤ هةردوو ئايدياكة كة دذى
ضةواشةكردنى جوانى راستةقينةن لة تيَكستى دةستكرد و سرووشتطةرايى لةالى
هونةر.
ئيَمة ئةمرِؤ لةبةردةم شيَوازى ذيانيَكى نويَداين ،ئةويش شيَوازيَكى ديكةى
تاكطةرايية ،ئةو ثارادؤكسةى كة مرؤظطةليَك خؤى دوور خستؤتةوة لةسرووشت،
ئةوانةش كة خؤيان بةبةرهةمى سرووشت دةزانن و ثراطماتيكيانة لة جوانى
تيَدةطةن ،واتة سوودطةراكان خاوةن ئةم تيَطةيشتنةن ،هةمان ئةو شتا نة
دووبارة دةكةنةوة كة ئةفسانة بؤمانى دةطيَرِيَتةوة ،طواية مرؤظ بريتيية لة
كائينيَكى ديكةى دوور لةم منوونةيةى ئيَستا هةية ،هةروةها ئةو ضيَذوةرطرتنةى
مرؤظ ى ئيَستا لةطةلَ رابردوو لة مةرجى ئةوةداية كة ضؤن بتوانني ئةو دوو جؤرة
مرؤظة لةيةكرت جودا بكةينةوة ،مرؤظى ئيَستا كة رؤبؤتيَكى بةكاربةرة و ئةوةى
دويَنى مرؤظ ى راستةقينةى تيَكةلَ بةسرووشت بووة .كةوابوو ريَذةطةراييةكةش
جيَطةى طومانة ئةطةر بةراوردى بكةين بة تيَطةيشتنى هؤشيارانة بؤ جوانى كة
عةقلَ لةثشتيةوة راوةستاوة.
خويَندنةوةى مانا جياوازةكانى ئيستاتيكا ،كؤمةكى كردم باشرت تيَبطةم كة
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
راستة ،ضونكة دةركةوتووة رة هاطةرايى دةرةجنامى بريى رةهاية كة سنوور بؤ
عةقلَ و ذيان بةطشتى دادةنيَت ،بةثيَضةوانةوة ريَذةطةراييش ئاسؤى فكر فراوانرت
دةكات ،كةواتة تيَدةطةين كة ناشريين هةلَةيةكى لؤذيكيية و هيضى تر.
من لةم كتيَبةدا ويستوومة ئيستاتيكا بةثيَى ثيَناسة مؤديَرنةكةى تاوتويَ بكةم،
هةروةها وةكو ضةمكيَكى فرة رةهةند و فرة مانا شرؤظة بكةم ،لةريَطةى
خويَندنةوةى هةموو ئةو سةرضاوانةى كة لةبارةى ئةم ضةمكةوة ثشتم
ثيَبةستوون ،رِاستى وةكو ثةراويَزيَك بنوومسةوة كة زؤرجار جوانى خؤى لةنيَو
دياردة ناشريينةكاندا بةرهةمديَنيَتةوة ،لةكاتيَكدا سةربةخؤيى لة ئايديادا بؤ
تيَرِوانينى رِاستييانةى جوانى هةستى ثيَدةكريَت.
لةثشت هةموو جوانيةكةوة زانستيَك هةية و بةثيَضةوانةشةوة لةثشت هةر
ئيستاتيكايةكةوة زانستيَك هةية ،هةروةك ضؤن بةشيَكى زؤر لةو زانستانةى كة
ئيستاتيكاى بةخشيوة بةذيان ،ئيستاتيكاى زانستيية ،يةكيَك لة ماناكانى
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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بةو يةكانة دةبةستيَت كة خودى تاقيكردنةوةى بينني و السايكردنةوةى
سرووشتى بةمةرج وةرطرتووة ،تةنها ضيَذ بووة بةثيَوةرى ئيستاتيكى بؤ
شتةكان  ،منيش ليَرةدا هةولَمداوة ئةو جيهانة تةكنؤلؤذية لةثةراويَزى كارةكةمدا
منايش بكةم كة مرؤظ ى كردووة بةرؤبؤت ،ئيستاتيكا بةشيَكى وةرطرتووة ،بةآلم
بةشةكةى ديكةى ئةوةية كة روحى مرؤظى داماآلندووة لةجوانييةكانى ناوةوةى
خؤى.
دؤزينةوة و ئاشكراكردن لة هونةرى جوانيدا ،وةكو بابةتيَك و ثيَكهاتةيةكة
لةعةقلَى ويَنةيي و زةينى واتة فكرى داية ،بؤية مانايةكى ديكةى جوانى ،بريتيية
لةشيَوةيةك لةجةوهةر و ناوةرِؤكى شتةكان و دياردةكان ،نةك تةنها لةشيَوازى
جةستةييدا كؤببيَتةوة كة هةنديَكجار ثةيكةريَكى ميَذوويي ،يان ثارضةيةكى
ئاسةوارى كؤن بةهةموو تيَكشكاويية كةيةوة بةها هونةرييةكةى جوانرت دةكات
كة ئةمة لةئاستى بازارِدا ماناى هةية ،ضونكة لةرووى ماتريالَييةوة ليَرةدا زةمةن
حوكم دةكات بؤ رةسةن ايةتى يان ضؤنايةتى كارة هونةرييةكة ،نةك دةستكارى
كردن و نويَكردنةوةى ماتريالَةكة ،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 ،ئةمة
ضاثتةريَكى ديكةى كارةكةمة.
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لةكؤتاييدا دةبىَ ئةوة بدركيَنم كة مةبةستى سةرةكى من لةخويَندنةوةى
هةمةاليةن بؤ ضةمكى ئيستاتيكا ،ئةوةبوو كة تاوتويَى ئيستاتيكاى سيَكسى
بكةم و بةسةر ذيانى رِاستى و خةيالَى كورديدا ثراكتيكى بكةم ،بةآلم بؤم
دةركةوت كة كارةكة ق ورسة و ئاسان نيية بتوامن ئاماجنةكة بثيَكم و خويَنةرى
كةلَكى ليَوةربكريَت ،يان بؤ تويَذينةوةى ئةكادميى بةكةلَك بيَت ،ضونكة ئةو
بابةتانةى تابؤ و قةدةغةن ،دةكةونة نيَو كةوانةى ئايديؤلؤذييةوة و سيقةى
ئةكادميى وةرناطريَت ،بؤية هةولَمدا تاوتويَ دياليكتيكى هونةر و ئارت بكةم كة
تارِادةيةك ئاماجنةكةم ثيَكا.
سةرةجنام دةبىَ ئةوةش بدريَكنم كة ئةم كتيَبة بةشيَكى بؤ ثرسيارى
ضاوثيَكةوتنيَك دةطةرِيَتةوة كة ئاراستةى من و ضةند كةسيَكى كرابوو ،بةآلم
دواى ئةوةى زانيم كارةكة زؤر بةئاسايى بةرِيَوة دةضيَت و ئاستة رؤشنبريييةكان
جياوازن ،بؤية دواى ماندووبونيَكى زؤر لةبةدةستهيَنانى سةرضاوة بةزمانى
عةرةبى كة عةباس عةبدولَآل يوسف كؤمةكى ثيَكردم ،ضونكة تةنها دوو كتيَبم
بةزمانى كوردى دةست كةوت ،بةآلم بةزمانى عةرةبى دونيايةك كتيَب و طؤظارم
لة ثيَشانطا و كتيَبخانةكانى ناوةوة و دةرةوةى كوردستان ضنك كةوت ،بؤية
ئاراستةى كارةكةم طؤرِى بةرةو دياليكتيكى ئةخالق و ئارت.
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هؤكاريَكى ديكةى ئاماجنى ئةم كتيَبة ئةوةبوو كة زؤر بةدواى كتيَبيَكى كورديدا
دةطةرِام لةسةر ئيستاتيكا نووسرابيَت ،بةداخةوة كتيَبخانةى كوردى لةم بوارةدا
زؤر هةذارة ،تةنها ضوار تا ثيَنج كتيَبم وةكو سةرضاوةى كوردى دةستكةوت كة
بةشيَكيان وةرطيَرِان و ئامادةكردنن ،تةنانةت لةزانكؤ و ثةميانطاى هونةرة
جوانةكانيش هةميشة قةيرانى سةرضاوةيان هةية و خؤشيان ئةو كةليَنةيان ثرِ
نةكردؤتةوة ،لةاليةكى ديكةشةوة نووسةر و تويَذةرى كورد كةمرت بةالى
تويَذنةو ةيةكى فكرى ئيستاتيكى ضوونة ،لةكاتيَكدا هيض بواريَكى مةعريفى نيية
اليةنيَكى ئيستاتيكاى تيانةبيَت ،هيوادارم تائةو جيَطةيةى ماندووبووم بةدةست
ثيَناسةكردنى ضةمكةكة و تويَذينةوة بةديار رةهةندةكانى ديكةى ثةيوةند
بةئيستاتيكاوة ،كاريَك كردبيَت خويَنةر كةلَكى ليَوةربطريَت.

مسكؤ حمةمةد
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مانا و رةهةندةكانى

ئيستاتيكا بةمانا سادةييةكةى و بةزمانى عةرةبى (علم اجلمال) ،بةكورديةكةى
(جوانيناسى) ،ضةمكةكة رة طةكةى دةضيَتةوة سةر زمانى طريكى كؤن ،بةزمان و
فؤنتى ئينطليزى ،بةمشيَوةية دةنووسريَتةوة ( ،)aistheikosهةلَبةت رةطى
تيَرمةكة ( ،)aesthesisواتة هةستكردن بة جواني ،لةرِووى فةلسةفييةوة كة
ئةلكسيَندةر باومطارتن بؤ يةكةم جار باسى كردووة و كتيَبيَكى لةسةر نووسيوة،
ئةم ضةمكة زياتر لةرةهةنديَكى هةية و زياتريش لةتيؤريَك لةاليةن فةيلةسوف و
بريمةند و ئةديبى جيهانى كاريان لةسةر كردووة ،بؤية لةزؤرترين بواردا جيَطةى
دةبيَتةوة و لةكاية جياوازةكانى وةكو سياسةتيشدا بةكارديَت.
ئةم تيَرمة سةر بةكايةى فةلسةفيية كة لةبةرهةمى ئةدةبى و هونةرى و
سرووشتيدا زياتر دةردةكةويَت ،لةمدوواية و لةسةدةى بيست و يةكةميشدا بؤ
سياسةت بةكارهات ،واتة بةئيستاتيكى كردنى سياسةت كة لةئاستى شةقامدا
شةقلَى خؤى وةرطرت ،لةبوارى زانستيشدا لةشيَوازى هةموو كايةكاندا
رةنطيداوةتةوة.
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ئةوةى كة مرؤظ ضيَذى ليَوةردةطريَت ثيَى دةلَيَن ضيَذوةرطرتن ،بةآلم لةمانا
فةلسةفييةكةيدا بةئيستاتيكا ناوزةد دةكريَت ،ئةوكاتةية كة بةرهةمهيَنانى
كردةيةكى جوان لةرووى هونةرييةوة دةبينني ،سابا بةرهةمةكة تةالرسازى بيَت،
يان كشتوكالَى يان ثيشةسازى يان ئةدةب يان هةر كايةيةكى ديكة بيَت،
جاريَكى ديكة وةكو ثيَداويستييةكى جوانى بؤ ضيَذوةرطرتن خؤى
بةرهةمديَنيَتةوة لةدةركةوتةكانى ذيان ،ئةم هةستى جوانيناسيية لةمرؤظدا
زطماكيية و لةئةزةلةوة هاتووة ،بةآلم لةكايةى هونةرى و فةلسةفيدا ،بةضاويَكى
هؤشيارانة دةبينريَت و ثيَويستى بة بةكارهيَنانى عةقلَ هةية( ،ويل ديورانت)
لةكتيَبى ميَذووى شارستانييةكاندا دةلَىَ (هةموو دلَيَك بانطةوازى جوانى دةكات،
بةآلم كةمرت دةبينني عةقآلنى بيَت و ثرسيار لةرةهةندة جوانييةكانى بكات).
بنديتؤ كرؤضةش كة خاوةنى تيؤريَكى تايبةتة سةبارةت بةئيستاتيكا،
لةتويَذينةوةيةكدا بةناونيشانى (فةلسةفةى هونةر ضيية؟) .ثيَيواية (هةستكردن
بةجوانى ،بةندة بةبينينى عةقآلنييةوة  ،فةلسةفةى جوانيش جةوهةرى ئيدراكى
تيَدا دةردةكةويَت) ،بةآلم ئةمة ثةيوةندييةكى فؤرمؤلَيية لةبابةتةكاندا ،ضونكة
جوانى بابةتيَكى ريَذةطةرايية و مرؤظ دةورى طةورةى لةبارةى ناشريين
كردنييةوة دةبينىَ.
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يةكيَك لةبةرهةمة نايابةكانى مرؤظ كة مةرجيَكى دانثيانراوة ،تةنها بريتى نيية
لةكردة هونةرييةكانى ،بةلَكو بريتيية لةكردةوة و رةفتارى جوانى مؤرِالَية كة
راستطؤيي و ضاكةكارية ،واتة (فةزيلةتة) ،بةديويَكى ديكةشدا داهيَنانى ئةدةبى
و هونةريية ،هةنديَكجاريش كردةى زانستيية .هةستكردن بةجوانى بةماناو
رةهةندة فراوانةكةى ،هةستيَكة لةو رؤحةوة سةرضاوة دةطريَت كة لةثيَناو
هيومانيزمدا ذياندؤستيانة بؤ شتةكان و دياردةكان دةرِوانيَت ،ئةم كؤجيتؤية
بةبىَ عةقلَ و بريكردنةوة لةلؤذيك ،لةنيَو نةتةوةكان و كولتوورةكان وةكو
ئيديؤم ،يان ثةند هةية كة بةشى زؤريان لةتيَكستة ئاينييةكانةوة سةرضاوةيان
طرتووة.
هةركاتيَك مرؤظ خاوةنى هةستى ئيستاتيكى نةبوو ،كةواتة مرؤظى ناكاملَ و
مةرطدؤستة ،بةمانايةكى ديكة ئيستاتيكا بةهايةكى ئةريَين هةية بؤ مرؤظ ،ئةمة
لةو شت و بابةتة سرووشتيانةوة سةرضاوةى طرتووة كة هةنديَكجار ثيَى
دةطوتريَت كارى زمان ،لةكورتكراوة و لةكؤى شتة جياوازةكانةوة هاتووة كة
بةهادارن و بةهايان بؤ ضيَذى غةريزى مرؤظ هةية ،ئةمةش ثةيوةندى بةئريادةى
ضيَذوةرطرتنةوة هةية لةو شتانةى مرؤظ ئيدراكى هةستةكى بؤى هةية،
سةرةجنام ئيستاتيكا وةزيفةيةكى ديكةى هةية كة ثراطماتيزميية لةكاتى
ثيَويستدا ،هةر ئةوكاتةش بةهاكةى زياتر دةردةكةويَت كة ضاالكى عةقلَى
16

قودرةتى بةسةر ثيَكهيَنانى ويَنةى زةينييةوة هةية ،بةو مانايةى ئةطةر هةر
هونةريَك ،ضيَذى ليَوةرنةطرييَت بةجوانى نازانيَت.
بةثيَى تيَرِوانينى ئةمانوئيَلَ كانت بيَت ،ئيستاتيكا ئةو بينينةية كة لةريَطةيةكى
زانستييةوة تةماشاى شتةكان و بوونةوةرةكان دةكات ،بةشيَوازيَكى هونةرى
ويَنايان دةكاتةوة كة وةرطر سةرةتاكةى ناناسيَتةوة ،ضونكة لةرِاستيدا ئةو
ماتريالَة يان ئةو دياردةية شتيَكى ديكةبووة ،ئةم بينينة لةذيَر كاريطةرى ئةو
وتة و تواناية بةرهةمديَت كة لةبةردةستداية ،سةرةجنام كانت برِواى واية
ئيستاتيكا دةبىَ طريَدراوى زانست بيَت ،واتة عةقلَ و هؤشيارى زالَ بيَت بةسةر
تيَرِوانينى مرؤظدا.
بابةتى جوانيش بؤ مرؤظ تةنها ئةوة نيية كة دةتوانىَ لةنيَوان هيَزةكاندا باآلنس
بكات كة هةردو وكيان دةركةوتةى جةستةن ،بةلَكو راهيَنانى بةردةوامى
جةستةية لةذيَر كاريطةرى خةيالَ بؤ شتةكان و دةوروثشت و ثيَدراوةكانى ذيان،
بةتايبةتى ئةو جياوازييان ةى لةنيَوان نيَر و مىَ دا هةية ،كة دواجار لةريَطةى
خةيالَةوة بؤ ئةو بابةتانة دةبيَتة هؤكار بؤ هةلَضوونى دةرووني ،لةكاتيَكدا خةيالَ
خؤى بةشيَكة لة رةنطدانةوةى هةلَضوونى دةروونى ،بةتايبةتى ئةو كاتةى كة
لةذيَر كاريطةرى بريكردنةوةداية بؤ بةدةستهيَنانى بةرهةم و مومارةسةى رِاستى
ذيان ،سابا ئةو فكرة فانتازى بيَت ،يان بريتى بيَت لةسرووشتى مرؤظ ،وةكو
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بةشيَك لةئةخالق و ئةزموون دةردةكةويَت كة لةرابردوودا مرؤظ كردوويةتى
بةنةريت و بةردةواميشة لةو نةريتة ،بؤية لةريَطةيةوة هةم جوانى كردووة
بةبةهانة و ئارطوميَنت ،تاكو بيكات بةئةرطوميَنت و خؤى تيَدا بةرهةمبهيَنيَتةوة،
بؤ منوونة كةسيَك لةذوورةوة تةماشاى باران دةكات و دلَؤثى بةهيَز لةثةجنةرةى
ذوورةكة دةدات ،هةروةها دةترسيَت بضيَتة بةرباران و تةرِبيَت ،كةواتة
بةكردةوة رِاستى و عةقآلنيية ،ليَرةوة لةو دميةنةوة بؤمان دةردةكةويَت كة
هةمان ئةو ويَناية نيية ،لةدةقيَكدا يان لةفيلميَكدا باران يان بةفر وةكو
شيَوازيَكى سرووشتى جوان دةبنرييَت و ويَنادةكريَت ،ئةو ويَنةية تةنها
ئيَستاتيكاى شيعرى و زمانة ،هةروةك ضؤن هةمان ئةو ويَناية نيية كة
لةخةيالَداية و نابيَتة رِاستى و بةرجةستة ناكريَت ،ليَرةوة هؤكارى خوديش هةم
بؤ ذياندؤستى راستةقينة ،هةم بؤ مامةلَةكردن لةطةلَ هونةرى خؤرِسك و
دةستكرد جياواز دةكاتةوة ،ضونكة ئةم ضاالكى و بريكردنةوة و مةعريفةية
لةرِيَطةى بينينةوة دةكريَتة جةستة يان ثراكتيك دةكريَت.
"مرؤظ بةثيَى ئةو كؤجيتؤيةى ثشتى ثىَ دةبةستىَ ،جةستةكةى تةنها
ماتريالَيَكة و روح دةجيولَيَنىَ ،هةروةكو ضؤن كاتذميَرى كالسيكى ،ثيَكهاتووة
لةجام و دؤآلب و بزويَنةرو هيَلَة ئاماذةييةكانى ،بؤية زؤرجار ئةو شيَوازانة
دةكريَت جوان نةبيَت ،بةآلم جةوهةرى جوانييةكة دةردةخات".)1(.
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ئةزموونكردنى ذياندؤستى و ناسينى ئيستاتيكى لةالى ئةو كةسانةى كة بانطةشة
بؤ طةرِاندنةوةى بةهاي جوانى دةكةن ،لةبةراوردكردنى ضاالكى و بريكردنةوةدا
ديار دةكةويَت"،ضونكة جةستة لةريَطةى هاتوضؤى خويَنةوة زيندووة،
قودرةتيشى لةريَطةى بآلوكردنةوةى دةرةوةى خؤى هةية بؤ ئةوةى ذيان
بةردةوام بكات ،ئةم شيَوازة زياتر لةالي ذنان دةبينريَت ،نةك ثياوان
بةسايكؤلؤذياى توندةوة".)2(.
بؤضى دةلَيَني ئيستاتيكاى ئايديالَى ،ضونكة ئيَمة باس لةهونةرى هاتوضؤكردنى
خويَن دةكةين كة ئةمة ثةيوةندى بةجةستةوة هةية ،وةختيَك ذن دووضارى
س ورِى مانطانة دةبيَت ،يان ئةوكاتةى كة سكى دةبيَت ،يان ئةوكاتةى
بةناسرووشتى قةلَةو دةبيَت .يان لةشةوى بوكيَنيدا ،هةست دةكات دياردةيةكى
نامؤ لةجةستةى روويداوة و رةطةزةكةى بةرامبةريشى ئاسايية ،بةآلم رووداوةكة
بةئيستاتيكاى سرووشتى ثيَناسة دةكريَت كة دواجار بةتيَرِوانينى ئايديالَيي
لةتابلؤيةكى جوآلودا بةهاكةى دةردةكةويَت".ثيَويستة ئةوة بزانني ئيستاتيكاى
ئايديالَى كاتيَك دةاللةتيَكى تايبةتى بةخشيوة بةكارى هونةرى ،بةو سيفةتة
بةخشيويةتى كة ئامراز و ئاميَرى تيَطةيشتنة لةهةقيقةتى رةها" .)3(.من بؤية
ليَرةدا كردة سرووشتييةكان و بريؤكة ئايديالَيةكان تيَكةلَ دةكةم ،ضونكة مرؤظ
هةم خةريكة دةطةرِيَتةوة نيَو سرووشت كة ثيَشرت خؤى لةسرووشت جودا
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كردبؤوة ،هةم خؤى لةنيَو ئايديالَى فكرى و هونةريدا بةرهةمديَنيَتةوة ،لةهةردوو
بارةكةدا كؤمةكة بةزيندوو راطرتنى ضةمكى ئيستاتيكا.
بةر لةبةرهةمهيَنانى ضةمكى ئيستاتيكا كة تواناى بةرطريكردنى هةية لةخؤى،
واتة بةر لةدايكبوونى وةكو ضةمكيَكى فةلسةفى ،ئةم تيَرمة مانايةكى هةبووة بؤ
جوانى و لةكايةى كؤمةآليةتيشدا كارى ثيَكراوة ،بةآلم بةزانستى كردن و
دةرخستنى وةكو ضةمكيَكى فرة مانا لةاليةن بريمةندان و فةيلةسوفانى دواى
سةرهةلَدانى مؤديَرنيتةوة ،ضةمكةكة بةفرة ماناييةوة بةرهةمهاتووة "،ثيَش
لةدايكبوونى طاتيطؤرييةك (صنف) يَك بةناوى جوانيناسى ،بؤ ساتى لةدايكبوونى
مؤديَرنيتة ،كة تيَيدا مةعريفةى ئةخالقناسى و ليبيدؤيى جوانيناسانة لةيةكرت
جيانةبوونةوة هةبوو ،ئةجمارة هونةر لةريَطاى بةجوانيناسيكردنى راديكالَى،
هةموو شتيَك و ثيادةكردنى جوانيناسى بةسةر دوو مةيدانى ديكةدا كار ناكات،
بةلَكو بةسةر دوو سيستمى ديكةوة دةبةستيَتةوة ،تاكو لةم ريَطةيةوة هونةر
بةثراكتيكى كؤمةآليةتييةوة طريَبدات".)4(.
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ئيستاتيكاى سياسى

ئةو دةردةشة فكريية يةكاليى بووةتةوة كة لةذيَر سةقفى ئةم سيستمةدا واتة
سيستمى سياسى سةرمايةدارى بةئةخالق بةرِيَوةناضيَت ،بةلَكو دةركةوتووة كة
سياسةت لةدةرةوةى ئةخالق ئاكتيظ تر دةبىَ و ثؤثؤليست تر دةبيَ ،بةثيَى
تيَطةيشتنى (جيلَ دؤلَؤز) بيَت مرؤظ غةريزةكانى بةبىَ هؤشيارى لةويستةكانى
خؤى دادةمالَيَنىَ و دةبيَتة جةستةيةكى بىَ كؤئةندام ،بةو مانايةى لةمرؤظةوة
دةبيَتة ئاذةلَيَكى غةريزى ،ئةم كؤنرتِؤلَةى مرؤظ بةطشتى لةريَطةى فةزاى
سايكؤلؤذييةوةية ،هؤكارةكةى طوجنانة لةريَطةى كؤنرتِؤلَى سياسييةوة،
لةكاتيَكدا زةمةنى واهةية ،تةنها بؤ مانةوةى دؤخةكةية كة سياسةت تةنها خؤى
تيَيدا دةذى  ،بةو مانايةى ئةو سيستمةى هةموو شتيَك لةثراطماتيكييةوة
دةبينىَ ،بؤية ميتؤدةكةى ما كياظيللى تائيَستا ئاكتيظ ترة ،بةآلم لةطرةوةى
ئةوةداية ضؤن ئةو سياسةتة لةريَطةى ئيستاتيكاوة ئاكتيظ تر بكات.
بؤضى سيستمى سةرمايةدارى ئيستاتيكا بةسياسةت دةبةخشيَت؟ ،ثرسياريَكى
زيندووة كة لةدواى بةهارى عةرةبييةوة زياتر زةق كراوةتةوة ،وةآلمةكةى
ئةوةةية تاكو هةموو مجوجؤلَيَكى نائاسايى و ئاراستةكراو ،تةواوى كؤمةلَطة
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بةشيَواز و دياردةكانةوة طريَبداتةوة و نةتوانن ياخى بن لةسياسةت ،هةلَبةت
ئةم دياردةية تةنها ثارِادؤكسى سياسى نيية لةبةرامبةر سيستم ،بةلَكو
درووستكردنى فةزايةكة بؤ طشت ،تاكو بطوجنيَن و شيَوازةكان لةزةمةنى
جياوازدا نامؤ نةبينريَن و هة ميشة وةكو كاراكتةريَكى ضاالك خؤيان ببيننةوة و
سيستميش وةكو خؤى ئستاتيكاكةى مبيَنيَتةوة.
(جيلَ دؤلَؤز و فليكس طاتارى) لة كتيَبى (فةلسةفة ضيية) سةرمايةدارى
بةكارةكتةرى دوورِوو ناو دةبةن ،ضونكة وةكو لةشيَوازدا دةردةكةون
لةجةوهةردا مانايةكى ترن ،ئةوان هةردووكيان تيَرِوانينيان نزيكة لةيةكرتةوة و
ثيَيانواية ،جيمسون كة لةبارةى ثاشخانى رؤشنبريى تاكةوة دةدويَت ،لةذيَر
كاريطةرى ئةو شيَوازة سةرمايةداريةداية كة مرؤظ بةهؤى سنوورداركردنى
ئابوورى و داهاتى تاكةوة ،جةستةى مولَكى خؤى نيية ،بةآلم وةكو سيستم كة
تاك ثةروةردة دةكات ،هةم بؤخؤى و هةم بؤ فراوانكردنى ئازادى ،بةشيَك لةو
مولَكييةتة لةوةختى مومارةسةكردنى ئازادييةكانى دةبينيىَ.
بةشةكةى ديكةى بؤ ملمالنيَية لةسةر ئازادييةكانى ديكةى ذيان ،ئةمة نواندنى
مرؤظى ثؤست مؤديَرنةية كة مرؤظيَكى جياوازى بةخشيوة بةجيهان و
دةوروثشتى ،ضونكة ئةم سيستمة بؤ ئةوةى وةكو ئيستاتيكا ئازادى ببةخشيَت
بةمرؤظ ،شوناسة كؤنةكةى ليَوةردةطريَتةوة كة ثيَشرت بريتى بووة لةهؤشيارى
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بةرامبةر دياردةكان ،يان بةرامبةر ئةو ئيطؤيةى لةكاتة جياوازةكاندا كارى
ثيَدةكرد ،بةمثيَيةش بيَت رؤشنبريى و تيَرِوانينى مرؤظ بؤ ئةو قؤناغانةى ثيَش
زةمةنى خؤى و ئةو زةمةنةش كة ضاوةرِيَى دةكات ،بةناضارى وةكو ئؤثؤزسيؤن
هةلَويَست لةخؤى و دياردةكان و تةنانةت هةلَويَست لةسرووشتيش وةردةطريَت،
ئةمة ليَسةندنةوةى ئةو تيَرِوانينة ئيستاتيكيةية بؤ دونيا و بةثيَضةوانةوة
تيَرِوانينةكة بؤ ئيستاتيكاى سياسةت ئاكتيظ دةكات.
ئاستيَكى فكري هةية ئيستاتيكا واتةماشا دةكات كة تةنها ليَكؤلَينةوةيةكى
وةسفكارى نيية لةكارى هونةريدا ،يان بريكردنةوة لةبارةى سرووشت ،بةلَكو
بريتيية لةخالَى سةرةتايى هةم بؤ شيَوازى ثةيوةندى طرتنى مرؤظ و هةم بؤ
جياكردنةوةى بينني لةتةماشاكردنى دياردةكان ،ئةو دياردانةى كة سياسةت
خولَقاندوويةتى و بؤتة ديفاكتؤ ،بةتايبةتى لةو كاتةى كة مةعريفة دةستةبةر
دةكةين و دةيكةين بةبونياديَك لةوشتانةى كة بةناوى ئيستاتيكاوةن ،فةزايةك
درووست دةكات كة سوثةر راستةقينةمان بؤ بةرهةمديَنىَ ،ئةويش بريتيية
لةكردةى ويذدانى لةالى خودى مرؤظةوة بةرامبةر بةخؤى ،يان بةرامبةر
بةسرووشت يان ئاذةلَ كة بةشيَكن لةسرووشت.
رةهةنديَكى ديكةى ئيستاتيكى سياسى هةية ،ئةويش ئريادة و ويستى سةربةخؤ
و هةلَويَستة لةاليةن تاكةوة ،ئةمة داوايةكى قورسة بؤ ترازان لةكؤمةلَطة و
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تراديشنة جياوازةكانى ،مةبةستم لةو دياردانةية كة لةالى كؤمةلَطة هةقيقةت و
لةالى تاكةكان وةهمة ،داواي ويستيَكى تايبةتة كة هةموو دياردة و تراديشنةكان
بةئيستاتيكا نازانىَ ،بؤية هؤطر و عةودالَى ئةو ويستة نابىَ ،كةوابوو سياسةت
ليَرةدا كاردةكات بؤ بة ئيستاتيكا كردنى ئةو فةزايةى كة تاك خةريكة هةلَويَستى
ياخيطةريَتى نيشان دةدات.
هةستكردنى تاك بةو خودةى كة ضةند جاريَك دةرك بةشتيَك دةكات و ديَتةوة
ثيَش ضاو ،نيشانةيةك ناميَنيَت بؤ طومانكردن لةوةى خؤى بةرهةمبهيَنيَتةوة،
هةستكردنة بةجوانى ،هةروةك ضؤن لةديواريَك يان لةهةوريَكدا ويَنةيةك
دةدؤزينةوة و ضةند جاريَك ئةم خةيالَة خؤى بةرهةمهيَناوةتةوة ،بةبىَ ئةوةى
ثالنى بؤ دانرابيَت ،يان كةسةكة خؤى بؤ ئامادة كردبيَت ،ئةمة قؤناغيَكة بةرةو
ضيَذيَكى نةبينراو دةمانبات ،تائةو جيَطةى دةتوانني بلَيَني هةر كردةيةك
بابةتيَكة بؤ شيعر ،يان تابلؤ يان هةر كردةيةكى هونةرى ،لةكاتيَكدا هةموو
ئةمانة لةذيَر كاريطةرى كات و شويَين نادياردا روودةدةن ،ضونكة طريَدراوى
رابردوون كة ثيَشرت وةكو وةهم تةماشامان كردوون" ،ئةمةش ئةوة دةسةمليَنىَ
كة ئيَمة بةتيَرِامانةوة روانيومانةتة ريَكخستنى شتةكامنان ،وةكو رايةكى جياواز
لةسرووشت ،وةكو رةخنةطرتن لةبةهرةيةكى سةرةتايى لةبريؤكةى هونةرى
ذيان ،ثرسيارةكةش ئةوةية ضؤن ئةطةريَك لةطةلَ ئةو دوو رةخنةية دابنيَني،
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تاكو رةخنةى سيَيةم درووست بيَت كة كاريطةرى كؤنى بةسةرةوةية ،بةبىَ
ئةوةى هيض رةسةنايةتييةكى هةبيَت ،ئةمةش دةمانطةرِيَنيَـةوة بؤ ئةنرتؤثؤلؤذيا
و رةنطة بةرةو ميتؤلؤذياش بةهةمان شيَوة" .)5(.رةخنةى سيَيةم واتة ئاشكرا
كردنى نهيَنى ئيستاتيكى لة هونةر و ئةدةب.
مرؤظ ثيَويستى بةجؤريَكى ديكةى كةلَك وةرطرتن هةية لةئيستاتيكا ،ئةويش
بةرهةمى رؤذانةى كردةوة و ضاالكيية هةموجؤرةكانى خؤيةتى ،باشرت بلَيَم
دياردة و شتة ئيستاتيكيةكان ثةيوةندييان بةفكرةوة هةية و سيستميَكى
ميَذوويى بريكردنةوةى مرؤظة بةرامبةر بةو شت و دياردانة رادةطريَت كة بوونة
بةئةخالق و طةرِان لةجياكردنةوةى كردةوةى جوان ،بةقةبولَكردنيشى لةاليةن
ئةويرتةوة كة جوان ناناسيَت شيَوازيَكى ديكةى ضيَذ وةطرتنة ،بةمانايةكى ديكة
هيض شتيَك جوان نيية ،ئةطةر كةسى دووةم و سيَيةم دانيثيَدانةنيَن واتة
بةكؤمةلَ شاهيدى نةدةن ،يان بريورِاى جياوازى لةبارةوة نةطوتريَت ،بةآلم دةبىَ
بةرهةمةكة لةبةردةم دوو جؤر قبولَكردن بيَت ،ئةويش لةثيَناو بوونيَكى
راستةقينة بؤ شتة بنضينةييةكان ،ئةويرت وةرطرتن و كةلَك وةرطرتن لةو
رؤشنبريييةى

كة

ثةيوةندييةكان

ريَكدةخات

و

ضيَذ

بةذيان

دةبةخشيَت"،ئيستاتيكاى هونةرى ،تةنها دياردةيةكى ئاسان نيية لةسرووشتدا،
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بةلَكو بريتيية لةكؤمةلَيَك دياردةى ثيَكةوة طريَدراو ،هةمووشيان لةنيَو يةكرتدا
رةنط دةدةنةوة و ضيَذ و بةها و مانا بةذيان دةبةخشن".)6(.
بةها بةخشني بةذيان ،ثيَناسةيةكى نارِاستةوخؤي فراوانة و لةمانا طشتييةكةيدا
وردة كاردانةوةى هةية بةسةر تيؤريستينةكانةوة ،يان ئةو كةسانةى كة
كاريطةرييان هةية بةسةر خةلَكةوة و رةطورِيشةى جياوازييةكان دةدؤزنةوة و بؤ
داهاتوو دةبن بةئةزموون ،ئةزموونيَك كة كيَشة بؤ خودى ئةزموون
درووستدةكات ،وةكو ئةو كؤمةلَ طة يان تاكانةى هةميشة خؤيان بةئةزموون
دووبارة دةكةنةوة ،سةرةجناميش دةبىَ ئةوة بزانني كة سياسةت هونةريَكى
ديكةى ثؤثؤليستيية و ثةيوةندية لةنيَوان كةسى سياسى كة هونةرمةندى
ثراكتيكيية و خةلَك كة اليةنطرى ئةو هونةرةن.
بةئيستاتيكا كردنى سياسةت ،هةولَيَكى دوواليةنةية ،يةكةم سيستم و حكومةتة
كة بةثالن سيناريؤ بؤ جوانكردنى رووداوى سياسى دادةنيَن لةريَطةى
راطةياندنةوة ،ئةمةش كاردانةوةى ثؤزةتيظى دةبيَت ،دووةم هةولَى خةلَكة بؤ
بة ئيستاتيكا كردنى ئةو ملمالنيَيةى لةطةلَ دةسةآلتى سياسى هةيةتى،
بةتايبةتى ئةوكاتةى رةوتة ئؤثؤزسيؤنةكان كاتيَك اليةنطرانيان دةكةونة ذيَر
دةستى ثياوانى دةسةآلتى سياسى و حكومةت ،ئيدى دميةنةكة دةكريَت
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بةريكالم بؤ رةوتة سياسيةكة لةدذى دةسةآلت ،ئةم دياليكتيكة هةميشة خؤى
دووبارة دةكاتةوة.
ضةثةكانى سةدةى رابردوو ئةزموونيَكى زؤريان هةية لةو ضاالكييةى كة ضؤن
سياسةت بةئيستاتيكا دةكريَت ،ئةم سةدةية ضاالكييةكةى رادةستى رةوتى
توندرِةوى ئاين ى كرد ،لةهةردوو بارةكةدا وةرشةيةك هةية بؤ ئةوةى سياسةت
لةشيَوازة كالسيكييةكةى خؤى نةميَنيَتةوة و سيمايةكى جوانى ثيَببةخشن،
ملمالنيَى طرووثة دةستةبذيَرة سياسييةكانى دونيا كة كؤمثانيا سثؤنسةريانة،
ثشتيان بةكؤمبارسيَكى جةماوةرى بةرفراوان بةستووة كة ئةو دميةنانة
لةبةرضاوى بينةرى شاشةى تةلةفزيؤن جوان بكةن.
هةلَبةت ضةمكى شؤرِش بةرلةوةى ثيَناسة بكريَت ئايا ضةمكيَكى ثؤزةتيظة،
بؤخؤى رةهةنديَكى سؤزدارى بةتيَطةيشتنى خةلَك دةبةخشيَت و جوانى دةكات،
هيَربرد ماركؤزة لةكتيَبى (شؤرِش و هونةر لةسةدةى بيستةم) باسى دوو جؤر
لةجوانى دةكات كة شؤرِش دةخيولَقيَنىَ ،ئةويش رةنطدانةوةى ضاالكيية
كؤمةآليةتييةكانة كة بةشيَكة لةبونيادى كارة هونةرييةكان و ئسلوبى خةلَكة
لةدذى دي كتاتؤريةت ،بةآلم رووةكةى ديكةى سؤسيؤلؤذيية كة لةجةوهةرى
ثيَشكةوتنى كؤنتيَكستى كؤمةآليةتيدا رةنطدةداتةوة ،ئةمةش ئةوكاتة دةبينريَت
كة ضني و تويَذ و طروثة كؤمةآليةتيةكانى كؤمةلَطة دةبنة بةشيَك لةكارةكتةرى
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بةهيَزى ئيستاتيكاى شؤرِش ،ضونكة لةدواى سةدةى يةكةمى دواى مةسيح كة
رؤمةكان ئيمثراتؤرييةتيا ن وةرطرت ،خةلَك برِوايان بةهيض شتيَك نةما ،هةموو
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

ئةزموونى ئةدةب بريتيية لةتيَرِوانينى جوانى و كردةى جوان ،ئةويش لةرِيَطةى
خةيالَ و رةهةندةكانى ديكةى ناكؤكيية هةستيارييةكانةوة شيَواز و شةقلَى
خؤى وةردةطريَت ،يةكيَك لةرةهةندةكانى بةرهةست و دياليكتيكية و
لةدةرةجنامى ليَكسوويية واتة (ليَكخشاندن احتكاك) ى دوو جةستةي جوداية
لةيةكرت ،رةهةنديَكى ديكةى بينينى شتةكان و دياردةكانة ،ئةوانى ديكةش
يةكةة ثيَويستييةكانى سيَكس و كردةوة ئةخالقييةكانة لةكايةى كؤمةآليةتيدا.
ئةم بابةتة خةيالَمان دةبات بؤ مايةى فراوانى بينني بؤ نؤستاليذيا كة مرؤظايةتى
خدووى ثيَوةطرتووة و تارِادةيةك بةو خودووةش دةذى ،زؤر كارةكتةرى ناودار
لةدونيادا تةواوى شتةكان بةو كايةيةوة دةبةستنةوة كة خؤيان كاريطةر و
شارةزان ،بؤ منوونة (فيساطؤرس) ئةطةرضى هةموو شتيَكى لةتيَطةيشتنى بؤ
دونيا لةئةندازةييةوة دةبينى ،بةآلم بؤ ئيستاتيكا ثيَوةريَكى فؤتؤيى داناوة،
هةروةك ئةو ئةندازةيةى بؤ كةرةستةى مالَ و ضيَشتخانة دانراوة ،بةآلم خةيالَ
لةكوجنيَكى مالَدا كةمرت مةوداى هةية بةقةد ئةوةى لةزانست هةيةتى.
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بةبرِواى (تؤماس هؤبز) بيَت خةيالَ طريَدراوى كؤنرتِؤلَى حوكميَكى عةقآلنيية،
بينينيش قودرةتيَكة هاوكارى نووسني دةكات كة بريكردنةوة ئيعتيبارى نوىَ و
باوةرِ ثيَكةر بةرهةمديَنىَ ،بةآلم ئةمة خؤى لةخؤيدا قودرةتى عةقلَى نيية بةمانا
طشتاندنةكةى ،هةروةك ئةوةى شيعر وةكو دةقيَكى سةربةخؤ ،شيَوازى
نووسينةوةى ئيديؤمة بةزمانيَكى نارِاستةوخؤتر لةزمانى قسةكردنى رؤذانة،
ضونكة خةيالَ بة يادةوةرييةوة طريَدراوة ،ئةمةش هةدةفى ئةدةبياتة
لةنووسينةوةى خود ،لةمبارةيةوة تيؤريَكى (كؤلَردج) هةية كة لةكتيَبى سرية
الذاتيية .سالَى  1815سةبارةت بةدةقى ئةدةبى نووسيويةتى و سالَى 1817
ضاثى كردووة و ثيَيواية "ئةو سةرقالَييةى شاعري هةيةتى بؤ نووسينةوةى
يادةوةرى ،مةترسى سةرهةلَدانى شيَوازى شيعرى تيَداية ،ئةمة لةكةئابة و
شيَواز ى دةروونى شاعريةوة سةرضاوة دةطريَت ،بؤية هةرسىَ كارةكتةر ،شاعري
و فةيلةسوف و رةخنةطر ،لةئةجنامى طفتوطؤوة تةنط بةيةكرت هةلَدةضنن،
ئةوةش ورووذاندنى مةسةلةيةكى هةستيارة كة دةرخستنى راستييةكانى
جوانيية و طرووثةكان دةيشارنةوة".)7(.
بابةت ى و خوودطةرايى كة هةردوو بارةكة طريَدراوى لؤذيكن ،لةالى نووسةر و
رؤشنبريى لؤكالَى و تاك رةهةند ،لةروخانى كؤمةلَطةدا خؤى دةبينيَتةوة،
لةكاتيَكدا ئةم هةلَبذاردنة هؤشياري و بةرطرييةكى تؤكمةى دةوىَ ،نةك ئةو
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جةوهةرة زيندووةى كة لةعةقلَييةتى بىَ بةرهةمى عارف و بليمةتة
ناوض ةطةرييةكاندا بةرهةمهاتبىَ ،ضونكة ثرسيارةكة لةسةر ئيَستا و ئايندةية كة
ئايا دؤخةكة بةرةو كوىَ دةرِوات و ضؤن دةتوانني لةو جةنطةلَةى تيَيكةوتني،
ضؤن ذيان جوان بكةين؟" .لةو سؤبذيَكتة خوازيارانةى ئؤبذيَكتيظيتة ،دةبىَ
سنوورةكان و كةموكورِييةكانى شؤرِشى هونةريي بةردةوام بيَت ،لةم
بةردةوامبوونةدا بزانني كةضى لةهونةر ماوةتةوة و بةبةردةوامى ماوة ،بةآلم نةك
وةكو بةشيَك لة دارايى ،نةك وةك بةشيَك لة سرووشتى نةطؤرِ ،بةلَكو وةك
يادةوةرييةك لةذيانى رابردوو ،يادةوةرى ذيانيَك لة نيَوان وةهم و رياليَتى،
لةنيَوان درؤ و هةقيقةت ،لة نيَوان مةرط و شادمانيدا".)8(.
نووسينى يادةوةرى بةتايبةتى لةدةقى رؤماندا ،بةشيَكة لةضؤنايةتى هونةرى ،ض
لةبارةى داهيَنانى طوتنةوة ،ض وةكو ديكؤميَنت كردنى طوتارة ميَذووييةكان،
نووسني مةعريفييةكةى ثراكتيكيية لةضوارضيَوةى خةيالَ ،يان تةكنيكى خةيالَي،
هةميشةش بةم شيَوةية دةوروذيَنريَت و السايى دةكريَتةوة ،نووسني
لةضوارضيَوةى ئارةزووى خةيالَيدا دةتوانيَت ببيَتة ئةزموونيَكى بةكؤمةلَ ،ئيدى
بةشداريدةكات لة ثيَكهيَنانى دةستةيةك ،يان لةكؤمةلَيَكدا وةك رةطةزيَكى ناسك،
يان بةجؤريَك لةجؤرةكان وةك رةطةزيَكى ئةنارشيستى بةشدارى دةكات ،كةواتة
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نووسني لةو كاتةوة بؤتة رابةريَك كة لةدةشتيَكى نادياردا ثيَشةنطايةتى كاروان
دةكات.
ئةوانةى وةكو خؤ نووسينةوة و يادةوةرى تؤماركردن ،وةكو ئةوةى لة رؤمانى
لؤليتاى نابؤكؤف هةية كاريان كردووة ،كاردانةوةى هةميشةييان بؤ نووسينى
دواى خؤيان جيَهيَشت ،منوونةى دايستؤفيسكى و سامؤئيَل بيَكت و فرانتس
كافكا بوون ،بازنةيةكي بةرفراوانيان لةدوودلَى و وةسوةسةى تاكدا كيَشا،
جوانى ئةم شيَوازة لةنووسني ،لةويَداية كة هةم ترسى دوورخستؤتةوة
لةخويَنةر ،هةم درووستكردنى شةفافييةت بؤ نةهيَشتنى ثاساوطةليَكى نا
شايستة ،بة ثيَضةوانةوة ياخيبوونى بةرهةمهيَنا كة جوانرتين اليةنى ئةم كردة
ئيستاتيكيةية كة تاكى ئاست نزمى كرد بةتاكى باآل.
سةبارةت بة تيَكستى جوان و جوانى تيَكست بةهةمان شيَوةى ثارضة
كالسيكيةكانى ثيَشووة كة ثةيوةندى بة رةسةنايةتييةوة و مولَكييةت وةكو
شيَواز هةبوو ،لةميَذوودا نووسني لةسةر بةرد دوو وةزيفةى هةبووة ،يةكيَكيان
شيوةكارى و ئةويرت ديكؤميَنت كردنى نووسني و دةقى ياسايى وةكو كارة
ياساييةكةى حامورِابى و نو وسينى طاتاكانى زةردةشت لةسةر ثيَست و ضةندين
دةقى ديكة كة ئيَستا بؤتة ئاسةوارى نةتةوةيى و كولتوورى كؤمةلَطةكان ،يان
ئةو نووسينانةى سةردةمى ئيمثراتؤرييةتى ذاثؤنى و هاتنى جةنطيزخان بؤ
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رؤذهةآلت و هتد كة لةسةر ثيَستى ئاذةلَ نووسراونةتةوة ،هةموو ئةمانة بوونةتة
زةخريةيةك بؤ ئةدةب و هونةر.
لةهونةردا ثيَوةرةكان ثةيوةندييان بة رياليزمةوة هةية ،بيَطومان هةر بةو
جؤرةى كة هةر تيؤرةيةكى زانستى هةر كة نادرووستى دةردةكةوىَ ،بايةخى
خؤى دةدؤرِيَنىَ ،ئةطةر هونةريش لةطةلَ شيَوازةكانى رياليزم بةتةواوةتى بيَطانة
بىَ ،وةك ضؤن لةضظاتى مؤديَرن روويدا ،بايةخى جوانيناسانةى خؤى بةتةواوةتى
دةدؤرِيَنىَ.
لوسيان طؤلَدمان خويَندنةوةيةكى بؤ كتيَبى (طيان و فؤرمةكان) جؤرج لؤكاض
كردووة .بةقولَى لةبارةى ئةخالق و ئيستاتيكاى ئةو ثرسانةوة كردووة كة
لةداهاتوودا طفتوطؤ ى ذيانى ضينايةتى كردووة ،ضونكة جيهانبينييةكى نوىَ بؤ
ئةدةب لةسةرتاسةرى دونياى سةردةمى خؤى و داهاتوو كردووة كة
ثةيوةندييان بة رِاستى ذيانةوة هةية ،ئةو شيَوازة لةرةخنة شرؤظةى ثرسة
رِاستييةكانى ذيانة ".ئةطةرضى جياوازى نيَوان زانست و هونةر ئاشكراية ،بةآلم
ددانى ثيَدادةنيَني بةثيَى ئةو شتةى لة سةرةوة طوترا نةدةتوانني ماناى
ئاكسيؤلؤذى رياليزم ديارى بكةين و نةئةو ثيَوةرانةى كة لةمةرِ رياليستى
كاريطة ريان دةبيَت ،ضونكة جوانيناسى بةجؤريَك ناكؤكى ضارةسةركراوى نيَوان
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فرةضةشنى و بةرهةست دةزانن و لةاليةكى تريشةوة ئةم بةهاية بةيةكيَتيةك
دةزانن كة ثيَكهاتةى طوجناو تؤكمة دةكات".)9(.
ثيَشرت حالَى ئةدةب تةنها سةرزارةكى بوو ،بةكارهيَنانى كةرةستةكانى ذيان
باشرتين ريَطةضارةى بةديكؤميَنت كردنى تيَكستةكان بوو ،ئيدى ئةدةب لةويَوة
هةولَى بؤ بةديكؤميَنت كردنى دا ،قةول و تيَكستة ئاينييةكانى وةكو تةورات و
ئينجيل و قورئان و ئاظيَستا و بوزايى و قةولةكانى ئيَزيدييةت و هتد ،تائةو
جيَطةية وةكو قةول مايةوة كة نووسرايةوة ،جوانى ئةم كارة لةبةكارهيَنانى
زةي نييةت و عةقلَداية ،هةموو ئةمانة ثيَشرت وةزيفةى بةرطرى و بوونطةرايى و
كيَشةى سةملاندنى بوونيان هةبووة ،بةآلم دواتر بوون بةئةدةب كة يةكيَك
لةهؤكارةكانى بةدةستهيَنان و دؤزينةوةى جوانيي لةنيَو زماندا ،ئةو تيَكستانةن
كة بوون بةبنةماى ئةدةب.
ئةو كاتةى كة شيعرةكانى سؤفؤكليس و مةزموورةكانى داوود ثيَغةمبةر و
تيَكستةكانى شكسثري دةخويَنينةوة ،ئةو كاتةى رؤمانةكانى ديستؤفسكى و
دانتى و سيَرظانتس و حافزى شريازى و خةييام و لةكورديدا ناىل و مةحوى و
مةولةوى و لة عةرةبيدا ئومروئلقةيس و موتةنةبى و ئةبو عةلالى موعةرِيى و هتد
دةخويَنينةوة ،و ةكو تيَكستى رةسةن يان ناسراو بةتيَكستى بنضينةيى ،هةر
ئةوكاتة تيَدةطةين كة بؤضى خويَندنةوةى ئيستاتيكى ثيَويستة بؤ تيَكستى
34

ئةدةبى ،تاكو جوانى لةنيَو تيَكستةكاندا بدؤزريَتةوة و مولَكييةت وةربطريَت،
هةلَبةت بةبىَ شيكردنةوة بؤ ئةدةب ،كيَشةيةكى ديكةى ئةدةبى دةخولَقيَت كة
فرةيية لةهيَرمؤنتيكا ،ئة مةش تيَطةيشنت بةالرِيَدا دةبات ،ضونكة ئةم شيَوازة
لةخويَندنةوةية دةستةبذيَريية.
جياوازييةكة ليَرةدا سةبارةت بةبينني و خةيالَ ،لةويَداية وةختيَك هةست بةوة
دةكةين بينني توانايةكة ،هةموو كةس زالَ نابيَت بةسةريدا ،بؤ دؤزينةوةى
جوانى لةهةركام لةو كؤنتيَكستانةى كة دذ بةيةكن و هةريةكةيان سيفةتيَكى
نيطةتيظ يان ثؤزةتيظى وةرطرتووة لةذيانى كؤمةآليةتييدا ،وةكو ضةمكةكانى
وةهم و رِاستى .درؤ و هةقيقةت و سرووشت و ثؤست سرووشت و يان ميتافيزيك
و هتد ،كة ئةمة اليةنة رِاستييةكةيةتى.
هةرضى كة بابةتى خةيالَة ،مولَكيةتيَكى مشوليية و هةموو كةس دةتوانىَ بريى
بؤ شتى سةيروسةمةرة و خولَقيَنةر بضيَت و بينوسيَتةوة و بةثراكتيكي بكات،
يان ديكؤميَنتى بكات ،ئةطةر بتوانىَ ديكؤميَنتى بكات" ،بةمةرجيَك ئةطةر
شيَواز ى ضيَذ بةخش بيَت هونةر يان نووسني بيَت ،ضونكة بينينى هةر شيَوازيَك
كة جياوازة لةطةلَ رابردووةكةى خؤى ،واتاى ئةوةية كة شتيَكى لةنويَوة
خولَقاندووة و لةويَنةى نيية ،ئةمة ماناى داهيَنان و بليمةتيية ،بابةتيَتى
ئيستاتيكيش لةالى هةر نووسةر و هونةرمةنديَك ئةمةية ثيَوةرةكةى".)10(.
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ضونكة بةشيَكى زؤر لةمرؤظ هؤشيار نني لةبارةى ذيانى خؤيان و ئةوانى تر ،تاكو
ذيان و رووداوةكانى رؤذانة ديكؤميَنت بكةن و بةثيَوةر هةلَيبسةنطيَنن ،تاكو
ببيَت بةئةزموون بؤ ئةوانى تر و دووبارة نةبيَتةوة ،ئةطةرضى ئةمة ثاريَزطارى
لة رةخنةى ئيستاتيكي و هةستى جوان بينيش دةكات لةدةق و بابةتى هونةرى،
ئةم بابةتة لةئاستى نيَودةولَةتيش دةستشكاندنةوةى لةسةر كراوة و ثيَويستى
بةدادوةريَكى شارةزا هةبووة ،تاكو يةكاليى بكاتةوة كة رةسةن كامةية و
السايى كامةية ،ئة طةرضى هةموو كةس دةتوانىَ خةيالَى ئاسايى و نائاسايى
بكاتةوة و هيض سانسؤريش نةكريَت ،بةآلم بينني ماناى فراوانى هةية بؤ شتةكان
و دياردةكان و ئاشكرا كردنيان ،بةتايبةتى شتة بضووكةكان و ئيستاتيكاى
نةبينراو ،هةروةكو جياوازى و ووردةكارى نيَوان نووسينةوةى دةقى دؤنكيشؤتى
سيَرظانتس و كاتذميَرة تواوةكةى سلظادؤر داىل و مؤناليزاى داظينشى و حافزي
شريازى و شيعرى مةم و زينى خانى و حةبيبةى ناىل و هتد.
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زمانى ئيستاتيكى

طرينطرتين بابةتى ئي ستاتيكا مةبةستدارى لؤذيكى زمان و تيَكشكاندنى زمانة كة
هونةرى ثؤست خةيالَيية ،ضونكة زمان لة زؤربةى كاتةكاندا وةكو (ميخايل
باختني) تيَبينى كردووة( ،لةريَطةى ويَنةى شعرييةوة ماناى جوانى
بةرهةمديَنىَ) ،تيؤريَكى ئةدةبى ديكة هةية كة (رؤالن بارت) خاوةنداريَتى
دةكات ،جطة لةم بابةتة كة هةموو ئةديبيَك بةبىَ جياوازى رةطةز و نةتةوة
دةطريَتةوة ،باسى ثلةى سفرى نووسني دةكات ،ليَرة ثلةى سفر كة تاكو ئيَستا
هيض وآلميَكى رةهاى وةرنةطرتووة ،تةنها ويَناكردنى سنوورى نيَوان ماناى
حةرفى و ماناى مةجازى نةبىَ ،مانايةكى ديكةى نيية خويَنةر ئاشناى بيَت،
ئةوانةش كة ثيَيانواية "ثلةى سفرى نووسني ثةيوةندى بةكؤنتيَكستةوة هةية،
لةوانةية ئةمة بيناكردنيَكى ثيشةسازى بيَت بؤ نووسني ،كةوابوو لةطةلَ
دةستاودةستكردنى مانا و كؤنتيَكستى هونةركارى ،ديارى ناكريَت و بةكاريَك
قورس تةماشا دةكريَت ،هةموو ماناكةش لة (ضاوة رؤشنكةرةوةكان) دا
دةردةكةوىَ ،لةكاتيَكدا لةرووى زانستييةوة ،ئةندازيار و كارةبايى و تةالرسازى و
زانستكارةكانى ديكة ،وشةى رؤشنكةرةوة بةو جةستةية دةلَيَن كة لةطةلَ خؤيدا
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رؤشنايى بةرهةم ديَنيَت ،خؤ ئةطةر رةهةندى ئةم زاراوة يان وشةية لؤغةتيَكة و
ك ارى ثيَدةكريَت ،ئةوة دةكةوينة بةردةم مانايةكى ترى دذى ماناى ثيَشوو،
ئةويش نةشازية ،واتة ناويَزةيى سايكؤلؤذيي دةاللية و هيضى تر" .)11(.واتة
زمان ضاالكرتين ئؤرطانى جةستةية لةرووى فيزيكييةوة ،بةآلم ضاالكرتين
ئؤرطانيشة بؤ بةرطريكردن لةئايديا و ئةخالقى كار.
كةوابوو هةموو دةقنووسيَكيش تواناى بةرهةمهيَنانى ماناى نيية ،بؤية دةلَيَم
دياليكتيكى ناكؤكييةكان كة هونةرى نةفيكردنة لةنيَوان هونةر و ذيانى رِاستى،
ناكؤكى شيَوة و ناوةرِؤك كة ثةيوةندى بةسووننةتى باو و هونةرى مؤديَرنةوة
هةية كة شيَواز بةسةر ناوةرِؤكدا زالَ دةكات ،ئيرت مرؤظ مةحرووم دةكات
لةهةموو ئةو شتانةى ضيَذى تايبةتى دةدةن ،نةبوونى لةبةرضاونةطرتنى ئةم
شيَوازة ،لةهةر بواريَكدا بووبيَت تا ئةو جيَطةيةى دةطاتة خؤشةويستى وةهمى و
زالَبوونى غةريزة ،مانايةكى ديكةى وةرطرتووة ،ئةمة لةشويَنيَكدا
تايبةمتةندييةكى ناديارى مرؤظة كة بةو خةيالَةوة ضيَذى خؤشى و جوانى
لةشتةكانى دةورووبةر دةبينىَ.
"نةرؤمان و نةرؤماننووس كارةكتةر و كردةيةكى هونةرى نني ،ئةطةر هونةرةكة
بؤ نووسةرةكة وةكو مندالَيَك بةبىَ دايك نابىَ كة بؤ ماوةى  6مانط لةسكيدا،
شري و نان لةريَطةى جةستةوة دةبةخشيَت بةكؤرثةلة و مندالَةكةى ،بةآلم ئةمة
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بةهيَزيَكى تايبةت دةبيَتة مندالَ ،نةك خؤرِسك ،هةروةها هةموو تةمةنى لةريَطةى
ئةو هيَزة داهيَنةرانةيةوة ية كة دايك بؤى رةخساندووة ،بؤ نووسينيش هةر واية
كة نووسةر كارةكتةرى ضاالكة تيَيدا و ناشيَت نووسةر ثةلة لةهونةرى نووسني
بكات ،ضونكة ئةو ثةلةكردنة لةبةهاى ئيستاتيكى دةقةكة كةمدةكاتةوة ،كةواتة
نووسني و مندالَ تةنها شتيَك جيايان دةكاتةوة ،ئةويش ئةوةية كة مندالَ
بةشيَوةيةكى سرووشتى ثةروةردة دةكريَت ،بةآلم كارى هونةرى دانةرةكةى
تايبةتى دةوىَ و بةنا ناسرووشيت بةرهةميديَنيَت ،رؤمانيش لةو كائينة زيندووة
دةضيَت  ،ئةوكاتةى دةخويَنريَتةوة زيندووة ،ئةو كاتةش كة ناخويَنريَتةوة
لةكتيَبخانةدا مردووة" .)12(.ئةدغار بؤية ئةم بؤضوونةى هةية ،ضونكة ثيَيواية
نووسةرى جوانناس و جوانكار ،لةوة تيَدةطات كة هةموو شتةكان دياردةى
سايكؤلؤذيية لةخوددا ،بؤية ئةو سنوورة دةبرِيَت و داهيَنانةكةى بةبىَ ترس
دةردةخات ،وةكو ضؤن ئافرةتيَك بةبىَ ترس لة ثيَكهاتةى خؤى و جةستة و
شيَواز ى سايكؤلؤذى خؤى ،مندالَةكة بةرهةمديَنيَت و لةدايك دةبيَت و طةورةى
دةكات.
بةآلم ليَرةدا دذوازييةك هةية لةنيَوان رؤماننوس و بريةوةرى نووس ،ضونكة
جيا وازيةكة و دذوازييةكة لةوةداية كة ئةوةى يادةوةرى دةنووسيَت بؤ دواى
مردن و طؤرِى خؤى دةنووسيَت ،تاكو راستييةكان بزر نةبن ،بةآلم رؤماننووس
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سنوورى كارةكتةر ى خؤى دةبرِيَت و دةبيَتة كائينيَك كة مولَكى طشتة و ذيانى
طشت بةخةيالَ دةنووسيَتةوة ،ئةمة ثنتى داهيَنانةكةية كة تيَطةيشتنى مانا
جياواز دةكاتةوة لة تيَطةيشتنى نامانا كة لةيادةوةريدا جيَطةى دةبيَتةوة،
بةتايبةتى ئةو كاتةى كة زمانى شيعرى لةيادةوةريدا جيَطةى نابيَتةوة ،بةآلم
رؤمان بةبىَ زمانى شيعرى كةليَنيَكى نووسينى ئةدةبيية ،ضونكة زمانى شيعر
واتة جوانى نووسني.
ديسان دةطةريَمةوة سةر ثرسيارة بةردةوامةكة ،ئايا جوانى لةكويَوة ديَت و ئةو
رةطةزانة ضني كة رازميان دةكةن ئةو شتة يان ئةو كردةوة و ويَنة و رةنطانة
جوانن يان بةثيَضةوانةوة؟ ،ئةم ئيدراكة ئةطةرضى بةشيَكى هةستةكان
بةرهةميديَنيَت كة كانت و هايدطةريش بة(حدس) واتة ثيَش دةرككردن ناوى
دةبةن ،يان بةمانايةكى ديكة تيَرِوانينى ثيَشوةختة هاتووة ،بةآلم بةشةكانى
ديكةى ئيستاتيكا لةنيَوان طشتطريى و فةلسةفى و واقعييةتى ذياندا بةهاى
وةرطرتووة ،هةروةك ضؤن لةنيَوان بةهةشت و جةهةننةم شويَنيَك هةية ناوى
بةرزةخة ،ئاوهاش ثنتيَك هةية بةناونيشانى مةيدانى زانستةكان كة نيَوةندطرييية
بةماناى عةقلَى رةها ،هةروةها ئةوانى تر كة روحني ،فكر و خةيالَ بةرهةميديَنن
كة لةويَنة سيمبولييةكانى سرووشتةوة هاتوون.
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نووسني بةشيَكة لةضؤنايةتى هونةرى ئيستاتيكا ،ض لةبارةى داهيَنانى طوتنةوة،
ض وةكو ديكؤميَنت كردنى طوتارة ميَذووييةكان"،نووسني مةعريفييةكةى
ثراكتيكيية لة ضوارضيَوةى خةيالَ يان تةكنيكى خةيالَيدا ،هةميشةش بةم
شيَوةية دةوروذيَنريَت و السايى دةكريَتةوة ،نووسني لة ضوارضيَوةى ئارةزووى
خةيالَيدا دةتوانيَت ببيَتة ئةزموونيَكى بةكؤمةلَ ،ئيدى بةشداري لة ثيَكهيَنانى
دةستةيةكدا دةكات ،يان كؤمةلَيَكدا وةك رةطةزيَكى ناسك ،يان بة جؤريَك لة
جؤرةكان وةك رةطةزيَكى ئةنارشيستى ،نووسني ئالةو كاتةوة بؤتة رابةريَك كة
لةدةشتيَكى نادياردا ثيَشةنطايةتى كاروان دةكات"( .)13منوونةى ئةوانةش
وةكو خؤنووسينةوة ديستؤفيسكى و بيَكت و كافكا و هتد كة بازنةيةكي
بةرفراوانيان لة دوودلَى و وةسوةسةى تاكدا كيَشا ،جوانى ئةم شيَوازة لة
نووسني ،لةويَد اية كة هةم ترسى دوورخستؤتةوة لةخويَنةر ،هةم درووستكردنى
شةفافييةت بؤ نةهيَشتنى ثاساوطةليَكى ناشايستة ،بةثيَضةوانةوة ياخيبوونى
بةرهةمهيَنا كة جوانرتين اليةنى ئةم كردة ئيستاتيكيةية كة تاكى ئاستنزمى كرد
بةتاكى باآل.

41

لةدايك بوونى فةلسةفة

سةرةتاى لةدايكبوونى فةلسةفة هةموو ئاماجنةكانى بةوةآلمدانةوةى ثرسيارة
ئةزةلييةكانةوة طريَدابوو ،ضونكة لةسةردةمى خؤيدا بةشيَكى زؤرى ثرسيارةكان
مامتاتيكى و فيزيكى و فةلةكناسى بوون ،لةدواى ئةمةش ضةمكى دةسةآلت و
ئةخالق و ضاكةكارى و مةعريفة و دياليكتيك و سيستم و شار و هتد ،ئيدى
بةرهةمهيَنانى ضةمكى ئيستاتيكى بوو بؤ كايةكان ،ليَرةوة ئيستاتيكا
سةربةخؤيى لةسرووشتة وة طواستةوة بؤ هونةر ،كة فةلسةفة ستايشى كرد و
وةكو نةريتيَك سةرضاوةى ئةزموونى مةزهةبةكانى ئةدةب و هونةر كة باوةرِى
لةفةلسةفةى وشك و ئةبسرتاكتةوة طواستةوة بؤ سةرجنرِاكيَشان لة ميكانيك.
ئةطةر بطةرِيَينةوة دواوة و بةدياريكراويش سةدةى ثيَنجةمى بةر لةزايني،
دةبينني فةيلةسوفانى ضني لةدةرطاى بابةتى ئيتساتيكايان داوة ،بةتايبةتى
كؤنفؤشيؤس ( )551_479بةر لةدايكبوون ،لةبارةى هونةرةكانى مرؤظ
ناسييةوة ،بةتايبةتيش ميوزيك و شيعر و فراوانبوونى دةركى مرؤظايةتى بؤ
شتةكان ،بةثيَضةوانةى ماوتن موزى ( )470_391بةر لةدايكبوون كة طفتوطؤى
ضينة بةكارهاتووةكانى كرد لةنيَو هونةردا ،هةروةها كةلَك وةرنةطرتنى لةنيَو
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طشتدا ،ئةوةى ئاشكرا كرد كة تةنها دةولَةمةند و مولَكدارةكان كةلَك لةهونةر
وةردةطرن ،بؤية هونةرى رؤذئاوايى لةسةدةكانى ناوةرِاستدا لةذيَر كاريطةرى
بنةمالَة و كولتوورى يؤنانى كالسيك و ئةريستؤكراتةكاندا بوو ،لةمرِاستاييةدا
كةنيسة توانى كؤنرتِلَى توانا هونةرييةكان بكات ،بةتايبةتى ئةوانةى كة الطرييان
بؤ كةنيسة و دةسةآلتةكةى هةبوو ،لةسةدةى  17تاكو ئيَستاش ئةوةى
لةفةلسةفةى رؤذئاواييدا ئامادةية ،بريمةندةكان جةختيان لةوة كردؤتةوة كة
لةئالَماندا ئيستاتيكا يةكيَكة لةذانرة هةرة زانستييةكانى هونةر( ،فريدريك
شيلةر) ( )1805_1759ثيَيواية ئيستاتيكا بةواتاى ريشيَوازى نيَوان
سرووشتى مرؤيى و عةقآلنيةت و هةستةكانيةتى ،هيطلَيش ثيَواية ئةزموونى
ئيستاتيكى ئةزموونيَكى خوديية".)14(.
بؤية اليةنى فةلسةفة لةجوانيدا و رةهةندى ديكة هةية ،ضونكة قولَرت لةو ضةمك
و تيَطةيشتنة دةرِوانىَ كة مرؤظ بةغةريزةكانييةوة طريَيداوة ،واتة جوانى تةنها
جيهانيَكى نوىَ نيية بؤ رزطاركردن لةويَستطة ترسناكةكان ،يان ئةوةى ئايديايةك
بيَت بؤ تيَثةرِاندنى نةريتيَكى كؤن و كاريَكى هونةرى هيومانيستى نوىَ كة ذيان
مسؤطةر بكات ،لةهةردوو ريَبازى ئةفآلتون و ماركسدا تيَرِوانينى وردى
ئيستاتيكى هةية بؤ ذيان" ،حةزى درووستكردنى جيهانيَكى باشرت و كةميَك
عةقآلنيرت لةدونياى ئيَمة ،جيهانيَك كة بيَبةرى بيَت لة هةموو ناشريينييةكانى،
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نةك ليَفةيةكى ضل ثارضة ،يان كؤالذيَكى كؤن ،بةلَكو جليَكى سةراثا نوىَ و
جيهانيَكى بةرِاستى طةنج و جوان ،ئةم ئيستا تيكاية بةتةواوى بؤ ذيان
دةشيَت" .)15(.ضونكة طةجنيَتى ئةو بؤشاييةية كة نةوةكان لةسةر شيَوازى
زةمةنى خؤى رادةهيَنىَ ،بؤية ئةو سةردةمة هةموو شتيَك جوانة و هةموو
شتيَكيش بةجوانى دةبينريَت كة ئةمة بةشيَكى ثةيوةندى بةتةندروستى و
جةستةى ساغةوة هةية.
ئةمة دةربرِينيَكى خةيالَى و هونةرمةندانةو ئةندازياريانةية بؤ ذيان و ويستى ذيان
لةدةرةوةى هةموو ستةمكارييةك ،هةروةها سنووريَكيشى نيية بؤ هونةرى
تيَطةيشت لةو دؤخانةى قؤناغ بةقؤناغى مرؤظ ثيَكةوة طريَدةدةن"،زؤربةى
فةلسةفة نويَيةكان شةقلَى دواليزم يان ثيَوةية ،ئيرت ناكؤكييةكان لةنيَوان رؤح و
ماتريالَدا ،يان لةنيَوان خؤشةكى و سرووشت ،ياخود لةنيَوان جيهانى بةهاكان و
كةتوار ،يان لةنيَوان جيهانى بةجىَ و جيهانى بةرهةست ،ياخود لةنيَوان خود و
بابةت ،يان لةنيَوان فكر و كردار بةرثا دةكرد ،دةبينني جؤن ديوى ثاكتاوكردنى
طشت ئةم دواليزمانةى لةئؤبالَى خؤى طرت ،لةثيَناو ئةوةى بؤمان دةرخبات
عةقلَ بةهرةيةكى دابرِاو نيية لةئةزموون ،يان ئةوةى توانستيَكى باآل ثةلكيَشى
جيهانيَكى بةرزترمان بكات ،طشت راستيية هةمةكييةكانى ديكة لةخؤ دةطريَت،
بةلَكو عةقلَ لةهةناوى سرووشتداية" .)16(.تيَطةيشنت لةو تيَرِوانينة نويَية بؤ
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ئيستاتيكا ،بةر لةهةرشتيَك جياكردنةوةى هونةر بوو لةزانست و مؤرِالَى ئاينى و
كؤمةآل يةتى و ئايديؤلؤذى ،ئةمة خةسلَةتى سةرةكى هونةرى طةرِاندةوة شويَنى
خؤى كة بةدواى هةقيقةت و رووداوةكاندا ويَلَ بوو ،ضونكة ماناى ئيستاتيكى بؤ
هونةر كة جياوازة لةماناى ئيستاتيكى سرووشت ،لةطرةوةى بردنةوةى طرفتة
تايبةتةكانى ذيان بوو لةريَطةى ضاالكى جؤراوجؤرةوة.
دكتؤرة (ئةمرية مةتةر) كة بريمةنديَكى عةرةبييةو تيَرِوانينى تايبةتى هةية
لةسةر رةخنةى ئةدةبى و هونةرى لةبارةى ئيستاتيكاوة ،ئةو ثيَيواية
جياوازييةك لةنيَوان فةلسةفة و جوانيدا هةية ،ضونكة هةريةكةيان زاراوةيةكى
تايبةتن و هةريةك لةكؤنتيَكستيَكدا كارى خؤيان دةكةن ،ئةمة ثيَوةرى
فةلسةفية .لةبةرامبةر تيَؤرى زانستى كة ميَذووى هؤشيارى و ميَذووى هونةر
ياسا و ريَساى خؤى هةية و ئةخالقى ثةروةردةيى رةسةنايةتى بؤ داناوة ،بةو
مانايةى كة كاميان داهيَنانة و كاميان نةخيَر.
بةختةوةرى كؤمةلَطةيةك لةوةدا نيية ئازادة ،بةلَكو لةوةداية ضؤن ذيان بةجوانى
دةبينيَت و ض بةهرةيةكى ثيَدةدات و ض عيشقيَكى لةطةلَ دةكات ،عيشق بةمانا
جةوهةرييةكةى نةك وةرطرتنى ئةو شيَوازةى كة بؤ دامركاندنةوةى غةريزةى
سيَكسة لةريَطةى هاوسةرطريييةوة بةرجةستة دةكريَت و ثاش ماوةيةكى كورت
لةو ذيانة دةمريَت ،ئةطةرضى نةتةوة و كؤمةلَطة دواكةتووةكان هةستيان
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بةرامبةر بةئيستاتيكاى ذيان ليَلَ و تةمومذاويية ،بةو مانايةى كة بةشةرمةوة
بةكاريدةهيَنن ،يان دةترسن لةدةربرِينى هةسيت خؤيان بةرامبةر بةجوانى
شتةكان و ئةو دياردانةى غةريزة طةرةكييةتى ،بةآلم بةديارخستنى ئةو هةستة
ليَآلويية ،سنوورى بؤ دانانرىَ ئيرت ،بؤية هةموو ضيَذةكان و بةهاكان خؤى
لةخؤيدا بة ثؤزةتيظ دةميَننةوة لة هةستةكاندا ،بةثيَضةوانةوة نيطةتيظ
دةكةويَتةوة لةجةستةدا ،بةآلم هةموو ئةمانة لةدةرككردن بةجوانى يةوة
سةرضاوةى طرتووة ،ضونكة ضيَذوةرطرتن لةجوانى ،هةموو ضيَذةكانى ديكة
ثةراويَزدةخات ،هةر ئةمةشة زمانة جةستةييةكة لةريَطةى ضيَذوةرطرتنى
زمانةوة بةرهةمديَت ،باشييةكةشى ئةوةية كة جؤرى ضيَذوةرطرتنةكة جوداية
لةطةلَ ضيَذةكانى تردا".)17(.
سانتيانا تةواو بةثةرؤشييةوة تةماشاى بةهاى ئيساتيكى كردووة و بةئةركيَكى
مؤرِالَى نةبينيووة ،ضونكة بةهاى مؤرِالَى ئةركيَكى ثؤزةتيظى كؤمةآليةتى هةية و
دوورة لةئةركى هونةر و هونةرمةند ،ئةو ملمالنيَيةى لةئاستى كؤمةآليةتيدا
هةية ،جياكراوةتةوة لةطةلَ ملمالنيَى نيَوان هونةر و سرووشت و دياردةكانى تر،
ئةمة خؤى درووستكردنى فةزايةكى ئازادى خولَقاندووة بؤ هونةرمةند ،بةهاى
ئيستاتيكى ئاماجنيَكى هةستةكى هةية كة تةنها تاك دةتوانىَ كةلَكى
ليَوةربطريَت.)18( .
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ئيَمة لةرابردوودا قسةدةكةين ،داهاتووش ئاماجنيَكى جوانى لةبةردةمداية،
ذيانيش بؤ داهاتوو ئةوةية ضؤن سرتاتيذيَك بؤ نةوةكان دادةنيَت حةزى
خولَقاندنى ضؤنايةتى جودا بكاتةوة لةضةندايةتى ،ضؤن ذيان دؤست بيَت ،ئةمة
ثيَويستى بةو شيَوازةية كة نارِةزايةتى هةية بةرامبةر ثيَناسةيةكى دياريكراوى
ذيان كة ذيان وةكو هيَلَيَكى زجنريكراو كة ماناى كؤتايى هيَنانى
بةئيستاتيكاداوة ،ئةمةش بةشيَكى طةورةى ثانتايى ئةخالقى كؤمةلَطة
دةطريَتةوة كة ضةند ئامادةية ئةم ئةخالقياتة ثراكتيك بكات ،بةتايبةت
رزطاربوون لة رةهايةتى ،ضونكة هونةر و ئيستاتيكا شايانى سنوورة
جةوهةرييةكانى ئازادى و بةختةوةريني ،بةوثيَيةى كة جوانيناسى ثراطماتيكى
نيية كة شيَوازة رةسةنةكانى كولتوورى كؤمةآليةتى سةركؤنة بكات لةثيَناو
دواخستنى هؤشيارى ،بة ثيَضةوانةوة ناكؤكةكان لةيةك كؤنتيَكستدا يان لةيةك
بازنةدا كؤ دةكاتةوة ،هةروةك ئةوةى ديزاينى نويَى جلوبةرط يان هونةرى راث و
ثؤث و هتد ،لةيةك سرتاتيذى ميدياييدا كؤدةكاتةوة بةناوى هونةر و ديزاين،
بةبىَ ئةوةى بينةرى ميدياكة بزانىَ ئةم دةستطاية خاوةنى ض بانطةشةيةكة و
خاوةنى ض ئايديايةكة بؤ ئيستاتيكا.
ئةم بابةتة ناسراوة و شاراوة نيية كة هةموو شتةكان لةريَطةى هةست و
هؤشةوة دةمانطةيَنيَتة نهيَنيةكانى سرووشت كة فةلسةفة بانطةشةى بؤ دةكات،
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شارةزايى هةميشة بريتيية لةو شارةزاييةى كة بةشيَكى دانةبرِاوة لةسرووشت،
ئيسنان بة سرووشت خؤشةويستى بؤ جوانى هةية ،بؤية بؤ هةموو شتيَك ثيَوةرى
ديزاين و جوانى داناوة ،ثةسةندكردنى عةقلَ لة بينينى جوانى ئةو ديناميكييةتة
دةسةمليَنىَ كة شارةزايى بريتيية لةكاريَكى زيندوو لةنيَوان بوونةوةر و ذينطة،
يان شارةزايى لةميتالَى ذيَر خاك ،يان شارةزايى ثزيشك بؤ كارةكةى و
ئةندازياريَك بؤ كارة هونةرييةكةى ،وةرزشوانيَك بؤ ريَكخسنت و جوانكردنى
جةستة و طرةو لةسةر مانةوة ،مةبةست لةمةش طةرِانةوةية بؤ شارةزايى
لةئيستاتيكاى ذيان ،شيلةرى شاعريى ئالَمانى لةكتيَبة بةناوبانطةكةى
بةناونيشانى (نامةيةكى ثةروةردةيى بؤ ئيستاتيكاى مرؤظ) دةلَيَت" ثيَداطريى
لةثيَويستى دامةزراندنى بةشارستاني بوون ،بةثالَثشتى هيَزيَكى ئازادخيواز وةكو
وةزيفةيةك بؤ ئيستاتيكا دةبيَت ،ئةمةش بةريَطةى هونةر دةبيَت كة شيَوةيةكة
لةنةفيكردنةوةى

تةكنؤلؤذيا

كة

مرؤظى كؤنرتِؤلَ كردووة

لةهةموو

كايةكاندا".)19(.
هةنديَك ثيَيانواية ئةوةى كة ئيَمة هةستى ثيَدةكةين بةهةموو هةستةكامنانةوة
لةنيَو سرووشت ،سنووريَك بؤ ئيستاتيكا دانانيَت ،ضونكة زياترة لةوةى كة
بةجوان ثيَناسة كراوة و سةثيَنراوة بةسةر جوانكاريدا(" ،ماروين منيسكى)
بونيادنةرى هؤشى دةستكرد لةو باوةرِةداية كة ئةزموونكردى جوانى يةكيَكة
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لةريَطة سرووشتييةكان ،بؤ ئةوةى ميَشكى ئيَمة بؤ ماوةيةك لةبةردةم
وةرنةطرتنى هزرى خراثةدا داخبريَت ،بةآلم ئةوةى دميةنى جوانى ريَنمايى
هزرميان دةكات كة بؤ ماوةيةك واز لة شيكردنةوة و رةخنةطرتن و بةهاداركردنى
شتةكان بهيَنىَ ،جوانى يةكيَكة لةو ئةزموونة دةطمةنانةى كة ريَطةمان ثيَدةدات
بةرامبةر بةحوكمى عةقلَى خؤمان بلَيَني (نا)".)20(.
واتة بةشيَك بني لةو طومانةى كة سةرةجنام دؤزةرةوةى راستييةكانة ،بؤية
نارِةزايةتى و بةكارهيَنانى (نا) وةكو شيَوازيَكى ياخيطةريَتى ،بةشيَكة لةو
طةرِانةى بةدواى جواني ذياندا دةطةرِيَت ،ضونكة شادومانى بةخشني لةريَطةى
ضيَذوةرطرتن لة جوانييةوة ،مرؤظ دةطةرِيَنيَتةوة بؤ كائينيَكى سرووشتى ،نةك
ئةو بريةى ميكانيكييةى مرؤظى كردووة بةرِؤبؤت و بةهةموو شتيَك قايل بيَت،
بؤية ئةم هةستة دةتوانىَ ببيَت بةكائينيَكى بريكةرةوة و رةخنةطر لةكارة
ناتةواو و قيزةون و ناحةزةكان ،يان بةثيَضةوانةوة كة هةنديَك جار ستةمكار ضيَذ
لةستةمى ئةويديكة دةبينىَ ،ئةمة نةك هةر عةقلَ و لؤذيك ،بةلَكو هةستيش
وامان ثيَدةلَىَ( ،مشييال مازرانو) لةكتيَبى (فلسفة اجلسد) .دةلَىَ (جةستةى
جوان و ئازادى تاك ،لةفكر و دؤخى سايكؤلؤذى تاكةوة سةرضاوة دةطريَت ،نةك
جوانكارى جةستة ،يان فكر بةتةنها).
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لةفةلسةفةدا ئيستاتيكا ضةند رةهةنديَكى هةية بؤ فينؤمينؤلؤذيا" ،يةكيَك لة
رةهةندةكان بةرهةمهيَنانى شيَوازى فينؤمينؤلؤذيية كة لةنيَو خودى تاكدا
رِاست ييةت و هةقيقةت هةية ،ئةمةش بةكورتييةكةى وادةكات هةموو شتيَك
بكةويَتة دةرةوةى ضوارضيَوةى ثيَداويستييةكامنان و لةريَطةى تيَرِوانينى
سؤجبيَكتييةوة وةكو ثةرضةكرداريَك دةميَنيَتةوة ،هةروةها ئةم بةرطريية بؤ
كةسيَكى دياردةطةرا هةلَدةستيَت بةخؤناسني و دةطات بةشيَوازى خؤ بةقورس
زان و جوانى بينني لةخودى خؤيدا ،ئةمة شيَوازيَكى دةروونيية كة رةنطة
بزرببيَت".)21(.
تيؤرى ثراطماتيكى ضةند رةهةندى جياوازى هةية ،بؤية ثيَناسةى جوانى،
ثيَناسةيةكى ثيَوةريية بؤ شتةكان و خودى مرؤظيش ،يةكيَك لةرةهةندةكانى
هةلَويَستى ئيستاتيكيية كة برِواهيَنانة بةدذة بةرذةوةندخوازى ،جونكة لةدونياى
فةلسةفةدا ثراطماتيزم هةم ثؤزةتيظ و هةم نيطةتيظة ،ئةوةى ثؤزةتيظة بينينى
جوانيية ،ئةوةش كة نيطةتيظة بؤ هاوسؤزية لةطةلَ هؤشيارى و تيَرِامان لةثيَناو
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
لةبةكارهيَنانةكةد اية و هةموو كةسيَك دةركى ثيَناكات ،ليَرةدا سؤز و سؤزدارى
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بؤ تيَرِوانني لةدياردة و شتةكان لةسرووشتدا ،لةتايبةمتةندييةكانى كارى هونةرى
نيية ،بةقةد ئةوةى هةست و ئيدراكة لةبةرهةمى هونةرى ،جياوازى لةنيَوان
كردةى هونةرى و بابةتى ئيستاتيكى ،هةروةها جياكردنةوةى بةهاى هونةرى
بةبىَ بةهاى ئيستاتيكى كة ببيَتة هؤكاريَك بؤ لةبريضوونةوة ،يان جوانبينييةكى
كاتى ،بابةتيَكى دةروونيية ،دةبيَت لةو جياوازيية بكؤلَينةوة كة بةهاى بةشتة
جوانةكة داوة ،بةبىَ ئةمة ناتوانني تيَرِوانينمان هةبيَت بؤ ئةو شتانةى كة
بةئامانج وةرمانطرتووة و بؤتة بابةتيَكى خودى بةبىَ ئيدراك ،بؤية دةبىَ
تيَرِوانني بؤ ئيستاتيكا فينؤمينؤلؤذى بيَت و لةويَوة بةهاى ئيستاتيكى بزانني.
ئةوةى كة شةرعييةت بةئيستاتيكا دةدات ،شؤرِشى فينؤمينؤلؤذيية بةسةر
خوددا ،ئةو بريؤكةيةى كة (هيطلَ يان برتراند راسل) باسى دةكةن ،ضونكة مرؤظ
ئامادةيةكى جةستةيى هةية بؤ ئةزموون كردن لةهةردوو بارةكة ،هةم لةرووى
جةستةييةوة و هةم لة رووى سايكؤلؤذى و روحييةوة خؤى ئةزموون بكاتةوة و
شيَوازى خؤى بطؤرِيَت ،ئةطةر كيَشةيةكى تيَدابيَت ،يان لةرووى سايكؤلؤذييةوة
فةزايةكى تايبةتى ناجيَطريى هةبيَت ،هةروةك ئةوةى فرؤيد لةدةسةآلتى
ئةفسانةييدا بةرجةستةى كردووة ،منوونةش ئارةزووى مندالَى ئؤديب وةكو
طرميانةيةك بؤ جوانى هزر.
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هيطلَ لةفةلسةفةى هونةرة جوانةكان دا دةبيَذيَت" ،ئةركى هونةر و ورووذاندن و
وةديهيَنانى سةر لةبةرى وزة و تواناييةكانى روحى مرؤظ و هةروةتر ورووذاندنى
هةستيَكة لةفراوانى و بةثيت و ثيَزيى خولَقيَنةرةكةى".)22(.
فةلسةفة بؤية جةخت لةسةر جةستة دةكاتةوة ،ضونكة طريَدراوى فيزيؤلؤذيية
بةبريو عةقلَةوة ،جةستة

كةرةستةيةكة دةتوانني لةريَطةى كةرةستةيةكى

ديكةوة بةكاريبهيَنني ،كيَشةى جةستةش تةنها كيَشةى بايؤلؤذى نيية ،بةقةد
ئةوةى كيَشةيةكى قولَى سايكؤلؤذى و روحى لةطةلَ خؤيدا باركردووة.
باشرتين تاقيكردنةوةى جةستةيةكى نةخؤش ،ئةوةية كة لةهةموو
هةلومةرجيَكدا خاوةنى فكريَكى تةندرووست نابيَت هةتاكو بةئازارةوة بنالَيَنىَ.
وةهيض جةستةيةكيش جوان نابيَت ،هةتا هةلَطرى سايكؤلؤذيا و فكريَكى جوان
نةبيَت ،هةموو ئةو كةسانةى كة بةكارةكتةرى خاوةن فكرى سايكؤلؤذيايةكى
نيطةتيظ سةرسامن ،يةكسانن بةوانةى كة سةرسامن بة كارةكتةرى شيَوازى
جوانى بىَ جةوهةرى فكرى ،وةكو ئةوة واية سةرسام بني بةمنايشكارى
جلوبةرط ،يان شاجوان يان سةماكةريَك يان هةر جةستةيةكى ديكةى دوور لة
بريكردنةوة.
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جةستةى مرؤظ لةالى طاستؤن باشالر طةورةترين هيَزى يةكطرتووة لةنيَوان
دذةكاندا ،ئةو رستانةى كة هؤكارى دذبةيةكيان هةية ،ناتوانن ئاسةوارى
كارةساتيَك بدؤزنةوة ،ئةطةر نةطةرِيَينةوة بؤ خودى خؤمان كة ضؤن دةركمان
بةوة نةكردووة رؤذئاواييةك طوتوويةتى " لؤسيان طؤلَدمان خؤى بةاليةنطرى
ئةنديَشةى جوانيناسى كالسيكى ئالَمانى دةزانىَ كة كانت و هيطلَ تاكو ماركس و
لؤكاش قسةيان لةسةر كردووة ،ئةم بريمةندانة بةهاى هونةرى لةدوو شتدا
دةبينن ،لةاليةكةوة بةهاى جوانيناسانة بةجؤريَك ناكؤكى ضارةسةركراوى نيَوان
فرةضةشنى و بةرهةست دةزانن ،لةاليةكى ديكة وة ئةم بةهاية بةيةكيَتييةك
دةزانن كة ئةم فرة ضةشنيية لةثيَكهاتةيةكى طوجناودا تؤكمة دةكات".)23(.
كيَشةى ئةم ضةمكة ئةوةية كة مرؤظ تائيَستا بةدواى مانايةكةوةية ثرِ بةثيَستى
جوانى بيَت ،بؤية هةميشة ليَكؤلَينةوةى هةمة ضةشن لةمبارةيةوة دةكريَت و
بةضةند ديويَكدا مانا وةردةطريَت ،ئةوةى كة ريَطةى بةم بابةتة داوة و
شةرعييةتى وةرطرتووة و مانايةكى فرة رةهةندى ثيَداوة ،ئةو فكرةية كة
وادةكات سيفةتيَكى لةبارتر بة مةزنى سيستم و هةقيقةتى جوانى بةخشيوة،
سرووشت تيَروثرِة لةهونةرى ئاشكرا نةكراو ،بةتايبةتى ئارتى شيَوةكارى و
ويَنةى فؤتؤطرافى و نهيَنى ديكةى سرووشنت ،لةوانةش مؤزيك كة خؤى جوان
نيية وةكو ثيشة ،بةآلم وةكو بيسنت جوانى دةبةخشيَت و بؤ ئيَكسسواراتى
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جوانكاريش هةرواية كة بؤياغ و رةنطةطان نيية بةتةنها ،بةلَكو طؤرِينى سيماى
كةسة جوانكراوةكةية كة سيفةتيَكى جوانى وةرطرتووة ،ياخود هونةرى
رازاندنةوةية كة بؤ كارةكتةرة شارةزاكة دةطةرِيَتةوة ،ئةمة بؤ هونةرى ضاالكى
جةستة ى شانؤيى و وةرزشيش هةرواية ،لةوانةش جةستةى شانؤكاريَك و
وةرزشوانيَكى راهيَنراو و هتد ،ئةمانة بةشيَكن لةو وآلمانةى كة ثرسيارى ضى
جوانة و جوانى ماناى ضيية؟.
بؤ ئةوةى باسةكةمان بةئارطوميَنت بسةمليَنني ،باشرت واية بطةرِيَينةوة بؤ
عةقلَى فةيلةسوفةكانى بةر لةميَذووى نووسراو يان ديكؤميَنتكراو ،ئةمةش ئةو
وتةيةى بةرهةمهيَناوة كة جوانى وةكو منوونةيةكى جياكراوة و دابرِيَندراو،
بوونيَكى خوديية لةنيَو خودى خؤيدا دةذى و بؤ خؤى دةذى ،واتة تا ئةو
جيَطةيةى كة مرؤظ هةست بةجوانى بابةتيَك ،يان فيطةريَكى سرووشتى يان
مجوجؤلَيَك يان كردةيةك دةكات ،شتةكة يان بابةتةكة خؤى جوانة ،بةآلم
لةدواى هةست ثيَكردنةكةوة ريسكيَك بةبريكردنةوة دةدات و ماناى ديكة
دةبةخشيَت بؤ وةرطر ،ئةمة لةالى هايدطةر هاوكيَشةيةكة لةنيَوان خود و بابةتدا
ديناميكييةتيَك هةية ،ئةويش بوونيَك لةدةرةوةى طشت ماناى نيية ،ضونكة هيض
خوديَك بةبىَ طشت هةست بةهةستةوةرييةكانى خؤى ناكات ،بةتايبةتى هةستى
ئيستاتيكى.
54

ئةو كؤمةلَة منوونانةى كة لةثيَوةرة ميتافيزيكييةكان و لةئةفسانة
ئةفآلتؤنييةكان و منوونة زيندووةكانى حيكمةتةوة سةرضاوةيان طرتووة ،ريَك
لةو هونةرانة دةضن كة لةكردةوة هونةرييةكاندا بةرجةستةكراون ،واتة
رِاستيبوون و دذى رِاستييةتى خؤيانن ،ضونكة ذيان ياساى دذةكان بةرِيَوةى
دةبات ،داينةمؤى دياليكتيكى سرووشتيش هةر دذةكانن ،هةر شتيَكيش ماتريالَ
بيَت ،يان ئايديالَ ئةطةر دذةكةى لةجولَةدا نةميَنيَت ،خؤشى ناميَنىَ ،ئةفآلتون
خؤى ئةم سيَطوضكةيةى بؤ فةلسةفة داناوة و دةلَىَ :عةقلَ لةطةلَ هةقيقةتداية،
ضيَذ لةطةلَ جوانى ،هةستى داهيَنراو لةطةلَ خيَر و ضاكةكارى كة ئةمانة وةزيفةي
بريكردنةوةى قولَى مرؤظن" .)24(.كاتيَك ضيَذ بةردةوام دةبيَت لةدياردة
هةستياريية جوانييةكةى ،لةويَوة دةبيَتة ضاكةكارى ،دواتر يةكسان دةبيَت
لةطةلَ كارى خراث .ئةمة تةنها لؤذيك و عةقلَ ثارسةنط و باآلنسى دةكات،
ليَرةدا هةقيقةت دةبيَتة وانة بؤ شيعر ،ئةطةرنا شيعر زمانيَكى ئيستاتيكية بؤ
طووتن ،يان تةلَقينيَكة بؤ سرووشت و هيضى تر ،ضونكة شيعر منوونةى باآلية
بةرامبةر ئاين كة ويَناى سرووشتى كردووة بةنيوةضلَ ،سوقرات ثيَش ئةفآلتون
بؤ هةموو دياردةيةك ثيَوةرى دادةنا ،ئةطةر ثيَشةيش بواية ،بؤية لةبارةى
ئيستاتيكاوة بةشيَوةيةكى ئاماجندار دةرِوانيَت ،هةروةك ئةوةى بؤتة حةكيمى
مرؤظ و بةبةهاى ضاكةكارييةوة طريَيان دةدات.
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ئةوكاتةى مرؤظ خؤى لةطةلَ سرووشتدا دابرِان و بوو بةبوونةوةرى سةرةكى
سةنتةرى عةقلَى هةموو شتيَك ،ئةركيَكى قورسى خستة سةرشانى ،ئةويش
ويَناكردنى سرووشت بوو بةهونةر و شيَواز و مانايةكى ديكة فةلسةفةى
ليَبةرهةمهات ،بؤية لةمامةلَةكردنى رؤذانة و قؤناغةكاندا بؤى دةركةوت هيَشتا
لةبةرامبةر ئةوةشدا لةئيستاتيكاى سرووشتى دوور نةكةوتؤتةوة ،ضما سرووشت
ئةمةى نةسةملاندووة كاتيَك وةرزةكان بةطةرم و سارد و ئاساييةوة يةكرت تةواو
دةكةن ،ضونكة لةجوطرافيايةكةوة بؤ جوطرافيايةكى ديكة جياوازى هةية لةكةش
و هةوا و طؤرِينى كةشةكان ،هةروةها ئاذةلَ كة بةدرِندة و هيَورةكانيانةوة دذى
يةكرتن كة سرووشت بريتيية لةياساى دذةكان و ناطؤرِيَت ،خةيالَ و رِاستى و
خيَر و شةرِ ،هةروةك ضؤن بةهاى ئةخالق وةكو ثيَوةريَك ثيَناسةكةى
لة جياكردنةوةى ضاكة و خراثةدا دةردةكةويَت ،هةموو ئةمانة سرووشت بة
مرؤظيشةوة دةجولَيَنيَت و جؤريَك لةجوانى دةخةملَيَنىَ.
ئةم بابةتة طريَدراوة بةضةمكيَكةوة كة لةزؤرترين كؤمةلَطة و كولتووردا كارى
ثيَدةكرىَ ،ثيَشرت باسى رةوشتمان كرد وةكو كردةيةكى جوانى مرؤظ كة
ثيَوةريَكى ئيستاتيكيية بؤ كؤمةلَطة ،بةثيَضةوانةشةوة ئةخالق لةشويَنيَكدا
ماهيةتيَكى نيطةتيظى وةرطرتووة بؤ ئازادى و خاوةنداريَتى جةستة كة دةتوانىَ
ئةو ثيَوةرة لةدةرةوةى خيَزان و لةناو خيَزانيش دوور خباتةوة لةبةهاى خؤى.
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ماركس ئةخالق وةكو كردةى جوانى تةماشا دةكات كة بريتيية لةو شيَوازة
درؤيينةى لةنةريتى دواكةوتوويى و ئاينةوة سةرضاوةى طرتووة ،بؤية هةميشة
جوداكردنةوةى ئةخالق لةرِووى فكرييةوة بؤ ئيتيك و ئاكار ،رةتكراوةتةوة و
بةمةترسى بؤ سةر كؤمةلَطا ناسراوة .بةتايبةتى ئةوكا تةى كة ئةخالق
طريَدةدريَت بةهةلَويَست و ئريادةوة " .طةر داوامان ليَبكةن ئةخالقى ماركس
وةسف بكةين ،باشرتة ناوى بنيَني ئةخالقى ئيستاتيكى ،ضونكة جوانيناسى
بةثيَى نةريت ئةو شيَوازةية لةكردارى مرؤيى كة ثيَويستى بةهيض جؤرة
ثاساويَكى بةرذةوةندخوازانة نيية ،بةلَكو ئاماجنةكان و بنضينةكان و هؤكارة
بنةرِةتيية تايبةتةكانى خؤى فةراهةم و دةستةبةر دةكات ،ئةم ئةخالقة بريتيية
لةبةكارهيَنانى بةهرة و تواناى خؤقاميكردن بةرامبةر بةئاماجنة نا
مرؤظييةكان" .)25(.مةسةلةى ذن و ضيَذ و ئةخالق كة طريَدراوى يةكرت كراون و
بؤخؤشى مةسةلةيةكى مرؤظيية ،بةرلةوةى مةسةلةيةكى بابةتى و ياسايى بيَت،
بؤية بةشيَكى زؤرى لةفةزاى ئةخالقى كؤمةلَطة داطريكردووة و ثةيوةست كراوة
بةويستى ذنانةوة ،ئيستاتيكاى ماركسي يش هةمان سرتاتيذى فكرى
لةثشتةوةية كة جوانييةكة تةنها لةشيَواز و روخساردا نيية ،بةلَكو لةناخةوةية و
ناخيش بةضاوى ئاسايي نابينريَت ،ذنان لةريَطةى خولياكانيانةوة طةرةكيانة
ئارةزووةكانيان بةرامبةر بة ثياوان ئازاد بكةن ،ئينجا بة تةواوى كؤنرتِؤلَى ئةم
رةطةزةوة واتة ثياو ضريؤكى ذيان و ضيَذةكانى ذيان بةردةوام دةكةن ،بةآلم
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ئةمة دلَسؤزى نيية بةرامبةر بةشةكةى ديكةى كة ثيا وة ،بةلَكو ثيَكهاتة
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
بريؤكةيةكى ديكةيان هةية بؤ درووستكردنى خانةوادة ،نةك ضيَذ لةذيان و
دامركاندنةوةى سيَكس ،خؤ ئةطةر ذنةكة كةسيَكى راديكالَ و فيَمينيستيش بيَت
هةمان كارةكتةر ة كة دةضيَتةوة قالَبى خؤى ،بؤية طالَتةكردنة بةذيان ئةطةر ذن
و ثياو يان باشرت بلَيَني كورِ و كذ بيانهةوىَ ضارةسةرى كيَشةى غةريزى بكةن و
هاوسةرطريى بكةن ،ضونكة لةدةرفةتيَكى كةمدا ئةو سيحرة بةتالَ دةبيَتةوة كة
عيشقى درؤيينة طةيانديية هاوسةرطريى ،بةوثيَيةى كة هاوسةرطريى دةركةوتووة
ضارةسةرى كيَشةى سيَكس نيية ،بةلَكو دامةزراوةيةكى كؤمةآليةتيية و بؤ
بةرهةمهيَنانةوةى خودى مرؤظة و هيضى تر .ضونكة عيشق جؤريَكة لةئينكارى
شتيَك بةرامبةر بةشتيَكى ديكة ،ضونكة لةناوةرِاستى ذاوةذاوى ذيانى كؤمةلَطةدا،
عيشق ناطؤرِدريَتةوة بةذيانى باو كة زالَرتين شيَواز ى ذيانة ،بؤية لةدةرةجنامدا
حةمتييةتى باسةش سرتا تيذةكةى هةر سيَكسيَكى ناضارى خيَزانيية كة تاسةر
ناميَنىَ ،بؤية فةيلةسوفةكانيش اليةنطريى ئةوةيان كردووة كة عيشق لةدواى
هاوسةرطريى ديَت ،ضونكة سةركةوتنةكة لةكةوتنى ماسكةكانةوة هاتووة ،نةك
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ئارةزوويةكى شاعريانةى درؤييانةى كة بةهؤى ملكةضكردن بؤ ثيَوةرى نةريتى
كؤمةآليةتيية.
مرؤظى عاقلَ عيشق و خؤشةويستى ناكات بةسرتاتيذى ذيانى خؤى و هةموو
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
عيشقى بؤ بكةى ،ض ونكة عيشق ئازاريَكى بيَكؤتاية ،مرؤظى عاقلَ ئةم ئةزموونة
ناكاتة بةشيَك لةذيانى خؤى بؤ خةرج بكات ،خؤ ئةطةر شةيدايى ثياوان بؤ
جةستةى ذن وةكو خالَى الواز دةركةوت ،مةبةست ئةوكاتةية وةختيَك ذنيَك بؤ
ورووذاندنى ثياو و ريكالم بؤ ذنيَتى خؤى بةرطيَكى نيمضة رووتى دروو ،مةبةست
لة دةرثةرِينى سينط و مةمكى ذن و مست و ران و هتد ،دةبىَ ثياوى عاقلَ ئةوة
بزانى كة ئةمة كردةيةكى كاتيية و منوونةيةكى هةميشةيى نيية بؤ ثيَداويستى
ثياوانة ،بةومانايةى ئةم سيحرة لةم ضريؤكةدا تاسةر بةردةوام نابيَت و ئةو
ثالَةوانةكةى بيَت ،ضونكة دواى تيَوةطالنى هةر رةطةزيَكيان بةوى ترةوة،
سةربةخؤيى ذيان دةكةويَتة بةردةم هةرِشة و مةترسييةوة ،بةلَكو كابوسيَكى
تؤقينةرى بةردةوامة و زةروورةتةكانيش زيندةبةضالَ دةكات كة بةشيَكى عيشق
بووة و ثرؤسةكةى هةلَوةشاندؤتةوة ،ئةم بابةتة ئةطةرضى سيَنرتالَيى
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سؤسيؤلؤذيية ،بةآلم دةركةوتووة زيادةرِؤيي تيَداية ،هةروةك ضؤن
ئةخالقطةراكان ئةوانةى كة اليةنطريى ذيانى بةردةوامن بةثيَى ثيَوةرى
كؤمةآليةتى ،نةفرةت لةشةهوةتبازةكان دةكةن و شاعريةكان بةمرؤيى تر
دةزانن ،ضونكة سؤزدارترن بؤ ذيان ،لةبةرامبةر ئةوةشدا ئايديايةكى ديكة هةية
كة ئةم تيَرِوانينة بةخؤشباوةرِى و خةونى كاتى دةزانىَ و طالَتةى ثيَدةكات،
ضونكة لةدةرةوةى مانا تةواوةكةى عيشق ،فيَلَيَك هةية بؤ بةردةوامبونى
سؤزدارى لةثيَناو بةرذةوةندييةكى ديكةى ناديا ركة ذيان ئةخالقطةرايية،
ئةمةش لةالى رةطةزى ميَينة زياترة نةك لةالى ثياوان كة خاوةنى طوتارى زالَى
كؤمةلَطةن لةريَطةى ئاينةوة ،ضونكة ذن مةبةستى ئةوة نيية كة ثياو وةكو
غةريزة طةرةكييةتى و دةبيَتة هؤكارى بةرزبوونةوةى فشار لةسةريان ،بةلَكو
مةبةستى بةكارهيَنانى ئامرازيَكى كاريطةرة بؤ بةكارهيَنانى هيَزى جةستة و
لةويَشةوة كؤنرتِؤلَكردنى عةقلَى ثياو ،ئةطةر ذنانيَك هةبن دذى ئةم ئايدياية بن
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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ضيَذ و ئؤرطانةكان

طريكةكان هةلَةيان نةكر دووة بؤ لةنيَوان هونةرى جوانى و خودى جوانى
سثةيسيَك هةية ،ضونكة هيض بنةمايةكيان نةدؤزيةوة ثةيوةندييةك لةنيَوان ئةو
دوو بؤضوونة درووستبكةن كة ئؤرطانيَكى راستةوخؤى ئيستاتيكية ،بؤية ئةوةى
كة تيَبينى فراوانى لةسةرة ئةوةية كة خودى جوانى نيية ،بةلَكو هةلَويَستى
جوانة و هةلَضوونى جوانيية.
جوانيناسى لةسةر دةستى فةيلةسوفانى جوانيناسى و دةرونناسى و كؤمةلَناسى
بةرهةمهات ،دميوكريتس ثيَيوابوو كة تيَرِوانني جياوازة لةبينينى شتةكان بةضاو،
ضونكة بينينى ضاو هةمان ماناى تيَرِوانني نابةخشى ،دوو تةعبري هةية بؤ
ئيستاتيكا ،يةكة ميان مةعريفةى كردووة بةثيَوةر ،ئةوةيديكةيان ضيَذة
بةبضووكى ،لةكاتيَكدا ئةرستؤ دةلَيَت ( شتةكان ثشت بةقةوارةى طوجناوى
خؤيان دةبةسنت) ئةمة جيَطةى سةرجنة كة بةيةك تةماشا ضةند بؤضوونيَكت
هةبيَت بةرامبةر بةشتيَك كة ضةند ديويَكى هةية ،ئةمة بةدةر لةوةى هةموو
شتيَك خاوةنى سىَ ديوة واتة (.)3D
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ضيَذ تايبةمتةندييةكى خةيالَى هةية بؤ تاك ،ضونكة بةخيَرايى تاك دةكةويَتة
طومانةوة و ثرسيار دةكاتةوة لةهةمان ئةو شتةى كة ضيَذى ليَوةرطرتووة ،ئةم
شيَوازة ئةزموونكراوة هةميشةيية ميَذووى هةية ،بؤية ثيَش ئةزموونى بناغةية
بؤ برِياردان ،بؤية لةنيَوان كانت و باومطارتن ،ريَسايةكى تايبةت و سرووشتى
هةية كة هةردووكيان لةملمالنيَدا بوونة بةثرنسيثى يةكالكةرةوةى ضيَذى
شتةكان ،تةنها سرووشت نةبيَت كة ثرنسيثيَكة لةدةرةوةى هونةر.
ئةم بابةتة لةتيَكستى ئةدةبيشدا رةنطيداوةتةوة كة خويَندنةوةى دةق ضيَذ
وةرطرتنة( ،رؤالن بارت) دبيَذىَ خؤشى دةق طوىَ ناداتة ئايديؤلؤذيا لةطةلَ
ئةوةشدا ئةم ضاو نةترسيية لةبةر ئازادخيوازى نيية ،بطرة رازيبوونى دةقة كة
خويَندنةوةكةى لةهةردوو باردا دابةشكراو و جياوازن بةسةر خويَنةرى يةكةم و
خويَنةرى دووةم  ،بؤية ئةو شتةى سةر ريَذة ش كاوة كة ئةخالقيية و كؤمةلَطة
لةهةر بةرهةميَكى مرؤظى دةوىَ .دةمةوىَ ئةوة بلَيَم كة هونةر بةشيَكى
السايكردنةوةى سرووشتة ،بةديويَكى ديكةدا هونةر رةخنةية لةذيان ،ضونكة
ئةوة ذيانة بةهةموو قورسييةكانى و بةهةموو ملمالنيَ جياوازةكانييةوة ،بريتيني
لة رةخنة لةو رِاستية سةثيَنراوةى كة ستةمى لة ثشتةوةية ،بةهاى هونةريش
لةويَدا دةردةكةويَت وةختيَك دةبينني كة جهانبينييةك لةطةلَ ئةويدي كة بةلَطةى
ثيَكهيَنةرى ثةيوةستى شتةكانة ،ثةيداكردنى شتة جوانةكانيش لةنيَو فةزاى
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تيَكضرِذاوى ذياندا ،طرميانةى شتيَكى نويَية و لةهةمان كاتيشدا رةخنةية لة
ثيَشووى خؤى.
"هةر هونةريَك خؤى سازداوة بؤ رادةستكردنى منوونةيةكى تايبةت بؤ ئةوةى
ديكة كة دواى ئةو ديَت ،بؤية هيض وابةستة نيية بة اليةنطريى منوونة
دةرةكييةكان ،ئةمة تةعبري نيية لة ثيَويستى ناوةوةى داهيَنةر( ،ميشيل فؤكؤ)
لة كتيَبى (كلمات و االشياْ ) لةبارةى تابلؤيةكى (ديطؤ فيالسكيز) كة
هونةرمةنديَكى ئيسثانيية و مؤديَليَكى نويَى هونةرى داهيَناوة ،يةكيَك لة
تابلؤكانى سالَى  1656كاريطةرى هونةرى درووست كرد لةسةر كارى جيهانى،
لةتبلؤكةدا ديارة كة ثاشا و ذنةكةى خؤيان ئامادةكردووة تاكو هونةرمةندة
شيَوةكا رةكة ويَنةيان بكيَشىَ ،كةضى لةثشتةوة ويَنةى ثاشا و ذنةكةى
هةلَواسراوة و لةدةرطاى ثشتةوةش ثياويَك دةيةوىَ خزمةتطوزارى ثيَشكةش
بكات ،تابلؤكة سيحريَكى ئيستاتيكى تيَداية و هةموو بينةريَك نايبينىَ ،لةطةلَ
ئةوةشدا تابلؤكة وةكو خؤى هةلَنةواسراوة ،ئةم نواندنة لةبارةى تابلؤوة،
لةريَطةى تيَرِوانينى كةسايةتيية ويَناكراوةكانةوة  ،بؤية بينةر جيَطةورِيَطةيةكى
مؤديَ لى كار وةردةطريَت ،ئةم دابرِانة هونةريية لةنيَوان نواندن و بابةت وةكو
مؤديَل ،زةمينةى تيَرِامان بؤ تابلؤكة ساز دةكات كة ئاماذةية بؤ ئازادى ماناية،
بةبىَ دياريكر دنى سةرضاوة لة ثشت هةموو جوانيةك ،زانستيَك هةية و
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بةثيَضةوانةشةوة لةثشت هةر جوانييةكةوة زانستيَك هةية ،هةروةك ضؤن
بةشيَكى زؤر لةو زانستانةى كة ئيستاتيكايان بةخشيوة بةذيان ئيستاتيكاى
زانسيت.
يةكيَك لة ماناكانى جوانى ،بؤضوون نيية لة بارةى ماتريالَيَك كة ئايا جوانة يان
نا ،يان كةرةستةكانى نيَو سرووشت بةثيَى تيؤرى ضةندايةتى جوانة ،راستة
زانست ثشت بة ضةندايةتى دةبةستيَت وةكو داتاى مامتاتيكى ،بةآلم ئيستاتيكا
ضونكة ثشت بةو يةكانة دةبةستيَت كة خودى تاقيكردنةوةى بينني و
السايكردنةوةى سرووشتى بةمةرج وةرطرتووة ،تةنها ضيَذ بووة بة ثيَوةرى
ئيستاتيكى بؤ شتةكان ،هةر وةكو (رميؤن بايري) دةلَىَ " ئيستاتيكا زانستى
ضؤنايةتيية ،ئةطةر لة زانستدا (علم) ضةندايةتى بيَت ،ئةوا بؤ ئيستاتيكا
ضؤنايةتيية و تايثيَكى خوديَتيشى ثيَوة دةردةكةويَت كة جوانى هةميشة
رةنطدانةوةى بةسةر خوددا دةبيَت ،هةستكردن بةم شيَوازة لة خةسلَةتى مرؤظدا
دةردةكةويَت ،ضونكة هونةر و جوانى سةملاندنى طةرةك نيية ،وةكو زانست كة
ثيَويستة لةنيَو هؤلَى تاقيكردنةوةدا ماتريالَةكة و هاوكيَشةكة بسةمليَنريَت و
دةرةجناميَك بدات بةدةستةوة".)26(.
دؤزينةوة و ئاشكراكردن لة هونةرى جوا نيدا ،وةكو بابةتيَك و ثيَكهاتةيةكة لة
عةقلَى ويَنةيي و زةينى واتة فكرى داية ،ليَرةدا و لةم كؤنتيَكستةدا جوانى
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مانايةكى ديكةى هةية ،بريتيية لةشيَوةيةك لةجةوهةر و ناوةرِؤكى شتةكان و
دياردةكان ،نةك تةنها لة شيَوازى جةستةييدا كؤببيَتةوة كة هةنديَكجار
ثةيكةريَك ى ميَذوويي ،يان ثارضةيةكى ئاسةوارى كؤن بةهةموو تيَكشكاويية
كةيةوة بةها هونة رييةكةى جوانرت دةكات كة ئةمة لةئاستى بازارِدا ماناى هةية،
ضونكة لةرووى ماتريالَييةوة ليَرةدا زةمةن حوكم دةكات بؤ رةسةنايةتى يان
ضؤنايةتى كارة هونةرييةكة ،نةك دةستكارى كردن و نويَكردنةوةى ماتريالَةكة،
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
زةمانةى وةرطرتووة لة ضاوة هونةرمةند يان شاعرييَك ،داريَك لة ضةشنى ذنيَكى
سةماكةر خؤى ئاآلندووة بة داريَكى ديكةوة يان شاخيَكةوة ،بةرديَك كة
لةشيَوةى ماسى يان ئاذةلَيَك ديَتة بةرضاو ،تةدارةكى جوانكارى ذنان لة كل و
كلدان و جوانكاريي جل و بةرط و هتد لة كةلةثوريَكى دياريكراودا ،هةموو ئةمانة
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
ئيستاتيكا شيَوازة ،بؤ منوونة ئةو هو نةرةى كة فانكوخ يان مايكلَ ئةجنيلؤ يان
داظينشى يان ريَنوار و هتد ئةفراندوويانة ،هةر ئةو هونةرةية كة بةهاى هونةرى
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هةية لةرووى ئيستاتيكييةوة ،بةثيَضةوانةوة السايى كردنةوةى ئةو شيَوازة
مانايةكى نيية تاكو سيفةتى ئيستاتيكى وةربطريَت ،هةر وةك ئةو ثارضة
هونةرييانةى كة لةبازارِ بةقيمةتى هونةرة رةسةنةكة دةفرؤشريَت ،كةضى
ثارضةكة السايكردنةوةية و رةسةنةكة نيية ،بؤية ليَرةدا قيمةتةكة جوانييةكةية
نةك ماتريالَةكة.
لةسةرووى هةموو ئةو بؤضوونانةوة ،ثرسيارة سةرةكييةكة ئةوةية جوانى ضؤنة
و ض مانايةكى هةية و بةضى دةطوتريَت جوان ،ئةمانة ثرسيارطةليَكن كة لةميَذة
مرؤظ بةدواى ضيَذوةرطرتنةوةية لةجوانيةكانى سرووشت و خؤشى وةكو
كائينيَكى جوان منايش بكات بةرامبةر بةدياردةكانى سرووشت ،رؤذئاواييةكان
لةرووى فكرييةوة وةآلميان ثيَداوةتةوة و وآلمةكةش وةك ميتؤديَك كارى
ثيَدةكريَت ،ريَكةوتنيَكى طشتى هةية لةرووى تيؤرييةوة كة ضةمكى جوانى فرة
ماناية ،بةو ثيَيةش بيَت ئيستاتيكا ضةمكيَكى فكريية بةرلةوةى زاراوةيةك بيَت
تةنها بؤ شتة جوانةكان ،ئةم ضةمكة لقيَكة لة لقةكانى فةلسةفة و لةهونةر و
سيحرى جوانى سرووشت دةكؤلَيَتةوة ،ئةطةرضى زؤر بريمةند و فةيلةسوفى
دونيا لةمبارةيةوة لةهةموو بوارةكانى جوانيناسى و ئةخالقى جوان و هونةر و
جوانى شويَن و جوانى تيَكست و جوانى سيَكس و شؤرِش و هتد نووسيويانة و
تيَزى تايبةتى خؤيان بةيان كردةووة.
66

هةموو فةيلةسوفةكان بةرِاستةوخؤ و نارِاستةوخؤ باسى جوانيان كردووة( ،ديظيد
هيوم) ثيَيوا ية "هةستكردن بةجوانى ،واتة هةستكردن بةضاكةكارى كة ئةمة
ئينتيباعيَكى ئاسانة كة لةزةينى مرؤظدا هةية ،بةتايبةتى ئةو كاتانةى لةطةلَ
هةلَبذاردةكانى ديكةدا هاودذ دةكةويَتةوة ،هةروةها ثيَيواية كة زةوقيَكى مزرة و
ضارةسةريَكيشة بؤ ئازار و خؤشةويستى ،بؤية هةستةكان لةسةر جيَطةو
رِيَطةيةكى نيَوانطريانة كار ناكةن ،بةلَكو بةتةنيشت ئةزموونةوةية ،هةروةها
جوانى ويذدان بةيةكيَك لةرةفتارة جوانةكانى مرؤظ دةزانىَ و بةرطرى
ليَدةكات"(.)27
كةواتة ليَرةدا هةستدةكةين كة هيض شتيَك بةبىَ مةبةست نيية و هةموو شتيَك
مةبةستيَك و ئاماجنيَكى فكرى مةبةستطةرايى لةثشتةوةية ،هةروةك ضؤن
بيَدةنطبوونى شيَتى وةكو دياردة لةضةرخى كالسيكدا ،دواى ضةندين سةدة
بةئاراستةى جياواز بةدةنط هات و بوو بةدياردةيةكى ئاشكرا و كةوتة بةردةم
خويَندنةوةى هةمة جؤر ،لةكاتيَكدا ئيَمة هةميشة لةبةردةم دوو ضةمكى ليَكدذى
وةكو شيَتى و بليمةتني ،بؤية كانت يش عةقلَطةرايى كردة درووومشى
سةردةمةكةى خؤى ،ئةمانوئيَل كانت فةيلةسوفى ئالَمانى ()1804_1724
خاوةنى كؤمةلَيَك ضةمك و كتيَبى فةلسةفيية و طرينطرتينيان رةخنة لةعةقَى
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
شيَواز يَكى نيطةتيظةوة ،ضونكة ماتريال وةكو شتيَكى خاو ديَتةبةردةستمان،
ئةمما هةستةكان لةويَنةيةكى دةرةوةى خؤمان وآلممان دةداتةوة.
بةآلم لةرووى فكريةوة ئيَمة لةشيَوازيَكى ثؤزةتيظيدا دةذين ،ضونكة ثرؤسةكة
راستةوخؤية و لةعةقلَةوة شتةكان دةطوازينةوة بؤ هةستى ماترياىل ،لةويَشةوة
بؤ قوآليى مةعريفة "جوانى يةكيَكة لةو مةبةستانةية بابةتيَك كةوا هةست بكةين
لةهةستيَكى دياريكراوةوةية ،بؤ منوونة ئةطةر رووةكناسيَك ،يان وةرزيَريَك بريى
لةسوودى ميوةيةك كردةوة لةكاتى بةرهةمهيَنانيَكى كواليَتيدا ،يان بريى لةنرخة
بازرطانييةكةى كردةوة ،ئةوسا بري لة بةها جوانييةكةى ناكاتةوة ،ضونكة ثيَشرت
كاآلى بازارِى نةبوو ،بةلَكو بةرهةمى ئيستاتيكى بوو كة لةريَطةى كواليتييةوة
بةهاى هةبوو ،كةواتة لةسةر هونةرمةندة بؤ ئةوةى ببيَتة خاوةن سةليقةيةكى
جوانى ،ثيَويستة شتى جوانى خؤش بوىَ و طوىَ بداتة ئةو مةبةستانةى كة
لةهةستيَكى جوانيدا نةبىَ ،ئةوة هةلَناطرييَت كة مةبةست لةبوونيدا
هةية" .)28(.يان سةرسورِمانى كةسيَك بةرامبةر تةالريَك يان هةر كردةيةكى
ئةندازيارى و هونةرى ،بؤ ميكانيكةكة نيية ،بةقةد ئةوةى بؤ جوانى دميةنةكةية
كة بةضاو دةبينريَت و سةرجنرِاكيَشة ،ميسرييةكان و سؤمةرييةكان برييان لةوة
كردةوة جاريَكى تر بيناى رِاستى ثيَشكةش بكةن ،يان تةعبري لةهةست و ضيَذ و
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خؤشى بينةر زيندوو بكةنة وة ،هونةرمةندةكانيش بةهةمان ريَطة ئةو كارانةيان
ثراكتيك كرد ،ميسرييةكان ويَنةى ئةندازةيى هةلَطةرِاوة بؤ جيهانى رِاستى بكةن
بةشيَوة ،يؤنانييةكان بةثيَضةوانةوة بةرهةمى بونيادى ليَكجيابوونةوةى كارى
هونةر و سرووشتيان كرد ،ليَرةوة ميَذووى ئيستاتيكا لةالى يؤنانييةكان لةكارى
دةستييةوة دةستيان ثيَكرد ،كةوابوو مةبةست لةجوانى ناوةرِؤكى جوانيية كة
بريتيية لةثشتةوةى لؤذيك ،مةطةر طرميانةى فةلسةفى تيَبكةوىَ ،وةكو ئةوةى
طرميانة بؤ دياردةيةكى فرة رةهةند بةكارديَت و زياتر لة بريكردنةوةيةك و
خويَندنةوةيةكى بؤ بكريَت ،ضونكة مةبةست ليَرةدا تةنها روالَةتى جوانى نيية،
بةلَكو ورووذاندنى ئةو ضاالكييةية كة فكرى مرؤظ دةجولَيَنىَ ،وةكو بينةريَك
لةئاسةوارى بةرهةميَكى ديكة هاوسةنطى بكات ،لةكاتيَكدا ئيَمة ثيَشرت ئةو
سةرجنةمان داوة كة هونةر لةطةلَ دياردةى مةبةستطةرا بةراورد ناكريَت ،هيض
نرخيَكى هونةريش لةطةلَ بةهاى جوانى سرووشت باآلنس ناكريَت ،ئةطةر هونةرى
باآلش بيَت وةكو ئةو هونةرمةندانةى السايى سرووشت دةكةنةوة ،يان ئةو
بريمةند و نووسةرانةى كة داهيَنان دةكةن ،بةآلم ئةمةيان تيَطةيشتنيَكى ديكةى
ئيستاتيكيية كة ياخيية لةئةخالق و طريؤدةى عيشقيَكى هونةري دوور
لةغةريزةية.
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ضيَذوةرطرتن لةئيستاتيكا ض وةكو فةلسةفة و ض وةكو كةرةستة ثيَويستةكانى
ذيان لة دياردة جوانةكان ،هةميشة لةبةردةم ثرسيارداية و ثيَوةر بؤ هةر
كردةيةك يان طوتةيةك دادةنيَت ،لةدواى هةولَى يؤنانيةكانةوة بؤ بةرهةمهيَنانى
فةلسةفة كة هيَشتا هونةر ثيشةى هونةرمةند نةبوو ،بةلَكو خةيالَى كةسانيَك بوو
بؤ ويَناكردنى خوداوةندةكانى سةر زةمني وةكو ثوتيَكى جوان ،بةآلم لةدواى
ئةم بونيادة فةلسةفيية ،ئيستاتيكا بوو بةثيَوةريَكى فرة رةهةند ،بةتايبةتى بةر
لة ريَنسانس و دواى ريَنيسانسيش ،هونةر و ئةدةب كاريَكيان كرد كة شؤرِشى
ئاينى و سياسى نةيانكردبيَت.
شؤثنهاوةر ثيَيواية خاوةنداريَتى و ناوبانط لةتواناى بوونةوةرة فانييةكان
بةدةرة ،بؤية بةختةوةرى مرؤظ سنوورداركراوة و لةهةر ثنتيَكى تةمةندا لةسةر
نوكى مششيَر دانراوة ،واتة هةميشة بةختةوةرى و خؤشى مرؤظ لةحزةيةك
بةردةوام دةبيَت و دواتر بة تراذيديايةك كؤتايى ثيَديَت ،طويَطرتن لةثارضة
مؤزيكيَك كة يادةوةرى تيَدا زيندوو دةبيَتةوة ،ضركةيةكى كورت خايةنة و مرؤظ
دةطوازيَتةوة بؤ هاوسؤزييةك كة خؤى ثيَويستى ثيَيةتى ،ئةم بونيادة فكريية
كاريطةرى لةسةر بريكردنةوةى نيضة دانا بةرامبةر بةفةلسةفةى ئريادة و ئةخالق
و مةسةلةى ويذدان و دةسةآلت و خودا.
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ئةطةر لةرِوانطةى ئاركيؤلؤذى يةوة تةماشاى ضةمكى ئيستاتيكا بكةين وةكو
ئؤرطان ،دةبينني كة جيَطةى لةنيَو ئةدةب و شيَوةكارى و سرووشتطةرايى و
شؤرِش و ئةخالقيات و تةالرسازى و جلوبةرط و هتد كردؤتةوة ،وةكو ضةمكيَكى
نيَوةندطري و هةمةكار كارى ثيَكراوة ،هيطلَ ( )1831_1770لةكتيَبى (مدخل
اىل علم اجلمال) باسى طؤرِينى رِاستييةت دةكات ،هونةريش وةكو هؤكاريَك بؤ
طؤرِينى رِاستييةت بة ئارطوميَنيَت دةهيَنيَتةوة ،بةوثيَيةى كة رِاستييةتى
راستةقينة ،تةنها دةتوانيَت جيهانى وةهمى لةجياتى جيهانى راستةقينة
ناوبنيَت ،لةاليةكى ترةوة باسى ئةوة دةكات بةكارهيَنانى ضةمكى ئيستاتيكا بؤ
جوانى و هونةر دوو جؤر مةعريفةى لةثشتةوةية ،يةكةميان مةعريفةى باآل و
ئةويرت دونيايى ،سةربارى ئةوةى لة سةدة كؤنةكاندا ليَكؤلَينةوة لةسةر كيَشةى
جوانى كراوة ،لةشويَنيَكى ديكةدا "هيطلَ دةلَىَ بةرهةمى هونةرى ئةطةر شيَوازى
طوجناوى خؤى نةبىَ ،ئةوة بوونى نيية ،بةرهةميَكى هونةرى هةر لةبةر ئةوةى
ناوةرِؤكيَكى باش (تةنانةت زؤر نايابيش) ى هةبيَت ،نابىَ ثيَى بلَيَني راستةقينة و
رةسةن ،ئةمة بؤ هونةرمةند ثاساودانيَكى خراثة ،تةنها ئةو بةرهةمة هونةرييةى
كة ناوةرِؤك و شيَوةكةى هاوتاو طوجناوة ،ئةوة بةرهةمى هونةري
راستةقينةية".)29(.
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(ئةلكسندةر جوتليب باوم طارتن ( )1762 _1714لةسةدةى هةذدة يةكةمني
كةس بوو ئةم ضةمكةى بةكارهيَنا كة ثيَشرت يؤنانييةكان تةنها وةكو جوانى
ضاكة بةكاريان هيَناوة و منوونةشيان ئةفآلتونة ،بةآلم بةكارهيَنانةكة بؤ
خويَندنةوةى ضؤنايةتى مةعريفةى شتةكان بوو لةريَطةى هةستةكانةوة ،بةهةر
حالَ هةردووكيان لةناوةخندا وةكو ثيَناسةكةى دميوكريتيس ى كؤن ،هونةرى
وةكو هةقيقةت و طةرِانةوة بؤ جوانى تةماشا كردووة ،بةآلم ئةو ثيَيوابوو جوانى
بريتيية لةدةرككردن لةريَطةى هةستةكانةوة كة ئةمة كارِلَ ماركسيش دووثاتى
كردؤتةوة ،بةآلم ئةم وشةية لة بنةضةدا وشةيةكى يؤنانيية ( )aesthesiواتة
هةست ،واتة جوانى ئارةزووى مرؤظ دةجولَيَنيَت و هةستى رازيبوون و دلَنيايى
ثيَدةبةخشيَت ،جوانى بةم ماناية بيَت سيفةتيَكى ميَينةيةتى هةية ،بةآلم شكؤ
هةستكردنة بةهةيبةت و سام كة سيفةتيَكى نيَرانةية ،جوانى شتيَكى ئاسان و
روون و دةست ليَدراو و هةستثيَكراوة ،بةآلم شكؤيى شتيَكى ئالَؤز و
تةمومذاوويية ،هةروةها جوانى ثةيوةندى بةدؤخى سايكؤلؤذى و دميةنيَكى
دياركراو هةية" .)30(.تيؤرةكةى باومطارتن لةسةر ئةوة بونيادنراوة كة
ثيَوانةى نيَوان سيستمى بةشةكان و ئاماجنةكانى جوانى كردووة كة بةشى زؤرى
هاندانة بةرامبةر بةجوانييةكانى سرووشت".ئيستاتيكا وةك سووربوون و
ثيَداطريى ئاستنزمى بانطةشةى ذين ،جيهان بةسةر عةقلَى ئةبسرتاكتى
باومطارتن دةستيثيَكرد و دةقاودةق هةر ئةم ثرِؤذةيةش كة ئةمرِؤ شيَوازى
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رةخنةيى ريشةيى و راديكالَى لةكؤمةلَطةى سةرمايةداريدا طؤرِيوة كة لةرؤذطارى
ئةمرِؤدا ،يؤرطن هابرماس ثيَيواية لةئةجنامى طةشةسةندنى دواترى كؤمةلَطةى
سةرمايةداريدا هاتؤتة ئاراوة كة بةكارهيَنانى عةقلَة زياتر لةثيَويست".)31(.
ئيستاتيكا وةكو ضةمكيَكى فةلسةفى بؤ دابةشكردنى شتة بضووك و طةورةكان و
دؤزينةوةى ئةو نهيَنييانةية كة بةضاوى ئاسايى و بةبىَ هؤشيارى نابينريَن كة
لةسرووشتدا كارى ثيَدةكريَت ،بةو ثيَيةى كة هةموو ماناكانى جوانى لةيةك كات
و لةيةك تيَطةيشتندا ثيَكةوةنني ،هةر يةك لةوانة لةكؤنتيَكستى خؤيدا جيَطةى
بؤتةوة ،ئةم بريؤكةية لةسةر دةستى ئةفآلتون لةنيَو عةقلَدا كارى لةسةر كراوة
كة بةشيَكى تيَطةيشتنةكة تيَرِوانينى ميتافيزيكى بوو بؤ ئيستاتيكا ،واتة لةرووى
روحييةوة تةماشاى شتة جوانةكانى سرووشت كراوة و لةاليةكى تريشةوة
ثةيوةندى بةخودةوة هةبووة ،ئةفآلتون بةدواى فكرى جواني و لةنيَو بووندا بؤ
بزواندنى هةستةكان دةطةرِا و ثشتى بة جوانى ئايدياليستى بةستبوو كة
ئيدراكة( ،فةزيلةت) واتة ضاكةكارى كة وةزيفةى مرؤظة و وةكو رةطةزيَكى
ئةخالقى كة رةنطدانةوةى بةسةر زةوى و سرووشتةوة دةبيَت و بةشيَكيشة
لةكردةوةى ئيستاتيكى ،ئةرستؤ لةدواى ئةو هات و طرينطى بةم ضةمكةدا و
فةلسةفةى بةئاراستةيةكى ديكةدا برد ،ئةو كؤتايى بةو بريؤكةية هيَنا كة
ئةبسرتاكتة ،ئةم بريكردنةوةيةى طواستةوة لةجوانى ئةبسرتاكتةوة بؤ هونةرة
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جوانةكان و لةكتيَبى (الفن الشعر) ئاماذةى بةشيعريش داوة كة جؤريَكة
لةجوانى ،لةكاتيَكدا ثيَشرت ئةفآلتون هةم هةلَويَستى هةبوو لةبارةى شاعري و
هةم شيعرى لةكؤمارةكةى خؤيدا شاربةدةر كردبوو ،لةبةرامبةردا تيؤرى ئةرستؤ
ئةوةبوو كة ئةدةب وةكو جؤريَك جوانى كة لةسرووشتدا هةية و يةكسان نابن
بةيةك كة ئةم بابةتة لةبةشيَكى ديكةدا بةفراوانرت باسى دةكةين ،هةروةك
ئةوةى لؤذيكى خةيالَى هونةرى لةبةرامبةر ئيدراكى هةستةكى راطرتووة كة
لة ريَطةى ئةزموونةوة هاتووة ،هةر ئةم دةستاودةست كردنة بوو كة جوانى
طواستةوة بؤ زانست و ئةدةب و طوتار كة ناوى نرا ئيستاتيكا.
كانت جطة لةوةى مةبةستى لةرةخنة ناوةرِؤكةكةى رةخنة بووة لةميَذوو و
عةقالنيةت ،بةرِوويةكى ديكةدا ئةوةية فةلسةفة دةبىَ ضؤن حوكم بكات ،ئةمة
ئةو دؤخةية كة مادام حدسيَك نيية ،بؤية لة ثيَناو دؤخةكةدا كتيَبى رةخنةيى
بةناونيشانى (نقد ملكة احلكم) .واتة (رةخنةى بةهرةى حوكمدارى) ية بةمانايةك
لةماناكان رةخنة جوانيية ،بةمانايةكى تر جياوازى لةنيَوان هةردوو ريَطةى
منايش و شيَوازى حوكم دةكات كة ثةيوةندييان بةئيستاتيكاوة هةية وةكو
كردةيةكى هيومانيستى ،لةاليةكى تريشةوة لةضةند هةلَقةيةكدا و بةضةند
شيَوةيةك لةريَطةى رةخنةوة ،ضارةسةرى كيَشةى جوانى كردووة كة
لةضوارضيَوةى عةقلَى مرؤظيدا بووة و سةربةخؤييةكى تةواوى داوة بةزانستى
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جوانى كة يةكيَك لة طةورةترين جوانيناسة كالسيكيية ئالَمانةكان ناسراوة،
بةتايبةتى لةكتيَبى (رةخنة لةعةقلَى ثراكتيكى) ،رةخنةي ميتؤدى بةكارهيَناوة
و دواتريش رةخنة لة عةقلَى ثراكتيكى دةطريَت ،ئةو عةقلَةى كة هةموو شتيَكى
كرد بةئايديالَى سياسى ،ئةو وةكو فةيلةسوفيَكى مؤديَرن كة برِواى
بةئةزموونطةرى خود هةبووة ،لةو كتيَبة بةناوبانطةدا ئةوةندةى باسى حوكمى
دةركراوى جوانى لةخودى سرووشتيدا كردووة ،يان لةسةر كارى هونةرى كة
طريَدراوى ئةخالقة ،ئةوةندة باسى السايى هونةرى نةكردووة ،بؤ منوونة هونةر و
ئةفسانة كة بةشيَكن لةميَذووى ئةدةب و فةلسةفة ،باسى جوانيناسني و كيَشةى
ويستى مرؤظن ،بؤية ئيستاتيكا لةرووى حوكمى عةقلَةوة بةماناى وشةى
ئةخالقى جوانى ديَت كة ئينطليزييةكةى  ،kalonليَرةوةية كة كانت ئةوةندة
باسى هةقيقةتى رةهاى نةكردووة كة بةشيَكة لةفةلسةفة ،هةروةها لةو كتيَبةدا
جوانى دابرِاندووة لة بةختةوةرى و ضاكة و هةقيقةت .ئةم تيَرِوانينةى لة
دةركةوتنى جوانييةوة بؤ هاتووة كة دةبىَ بةبىَ بةرذةوةندى و قازانج بيَت،
ئةمة بةشيَكة لةو سةربةخؤييةى كة لةنيَوان طشتى و تايبةتدا هةبووة بةرامبةر
ئيستاتيكا  ،لةبةرامبةر ئةم ضةمكةدا برِوايةكى جياوازى تةنهاى هةية كة دةيكات
بةدوو بةشةوة و جياوازييان دةكات لةيةكرت ،بةشيَكيان بةبابةت و بةشةكةى
ديكة بةشكؤ و هةيبةتةوة وةكو ئايديايةكى هونةرى نةك عةقآلنى ،ضونكة ثيَى
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وابوو كة ئيستاتيكا وةكو بابةتيَكى هونةرى ،خؤ بةديارخستنة و بةزمان ثيَناسة
ناكريَت.
"شيلةر لةنامةكانيدا لةبارةى ثةروةردةى ئيستاتيكييةوة بؤ مرؤظ كة لةذيَر
كاريطةرى كانت نوو سيويةتى ،هةولَيَكى زؤر طرينطى داوة بؤ طةرِانةوةى بونيادى
شارستانى لةريَطةى ئةو هيَزة ئازادكراوانةى كة وةزيفةى ئيستاتيكيان
وةرطرتوة ،كاريطةرى فةلسةفةى شيلةر بؤ ئيستاتيكا و بةتايبةتى لةريَطةى
دةورو وةزيفةى ئيستاتيكا و هونةرى رةخنةيى لةسةر نارِةزايةتى بةرامبةر ئةو
دؤخة ديفاكتؤيةى كة سةثيَنراوة و جيَكةوتة بووة ،بووة بة موذدةيةك بؤ
دوارؤذى مرؤظ".)32( .
(كانت) بةهؤى عةقلَةوة حوكمى بةسةر دوو بةشدا كردووة ،ئةويش لةريَطةى
ثيَناسةكردنييةوة دابةشيكردوون ،لةويَشةوة باس لةليَكؤلَينةوةى طشتى و
حوكمى تيَرِامانى كردووة ،هةر ئةو حوكمةشة بؤ جوانى هةيةتى كة طريَدراوى
خود و بابةتة ،خود وةكو كارةكتةريَكى خؤ ئةزموونكةر ،بابةتيش وةكو كايةى
جياواز لةثةيوةند بةخودةوة ،ضونكة هيض بابةتيَك نيية ثةيوةندى بةخوودةوة
نةبيَت ،مةطةر خوديَك هةلَطرى ئةو ئةخالق و خةيالَ و ضيَذة نةبيَت كة بابةت
خولَقاندوويةتى ،بةومانايةى خوديَك لةدةرةوةى ليَثرسراويَتى مومارةسةى ذيان
بكات و ثرسيار بكات ،يان خوديَكى بؤهيمى بذى ،وةكو بؤهيمييةكانى ذاثؤن،
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يان ئةو رةوتة نويَيةى كة لةرؤذئاوا سةريهةلَداوة و شيَوةيةكن لةرةوتة ئةدةبى
و هونةرييةكانى بةر لةريَنسانس ،ضونكة مرؤظ بؤ خوار ئاستى مرؤيى دادةبةزيَت
و بةبريق و باق دايدةثؤشيَت ،ئةم شيَوازة لةدواى هاتنى جيهانطةرايى و
تيَكشكاندنى بةهاكانى مرؤيي لةريَطةى تةكنؤلؤذياوة بةرهةمهيَناوة و
دةركةوتووة ،بؤية هيض ئةلتةرناتيظيَكيشى نيية بؤ طةرِانةوةى بةها مرؤظيةكانى
ذيان ،ئةم شيَوة بؤهيمييةتة شيَوازيَكى ديكةى سةرهةلَدانى ياخيطةريَتيية كة
بةر لةهةر شتيَك ،دذ بةو فةزا نائاساييةى كة دونياى سيستمى سةرمايةدارى
نوىَ بؤ بةبازرطانيكردنى هةموو شتةكان بةخودى مرؤظيشةوة درووستى كردوون.
لةبارةى حوكمى جوانى بةسةر سرووشت و بابةتدا ،ثنتيَك هةية بؤ طواستنةوةى
بنضينةيي لةبةرامبةر زانستة كؤمةآليةتييةكاندا و لةئاستى مرؤظيش ،ليَرةدا
دووركةوتنةوةى هةوةس لةضيَذى خود ئةزموونكردنى طشتى و ضاالك كردنى
حوكمى ئيستاتيكى ،مةسةلةيةكى ئةخالقيية لة هةناوى فةلسةفةدا ماوةتةوة،
نةك ضيَذ كة لةشويَنيَكدا جياوازى لةنيَوان جوانى و طةورةيى بكات و بةماناى
هيَزى ديناميكى و طريَدانى بةلؤذيكةوة " ،طفتوطؤكردن لةطةلَ جيهانةكةى ديكة
و جيهانى ئةوانى تر لةبارةى ئةخالقةوة ،حوكميَكى بة بةهاية كة لةهةوةسى
خودةوة دةردةضيَت ،ئةمة مومكني نيية بسةمليَنريَت كة ئايا ئةم حوكمة راستة
يان درؤ ،بؤ منو ونة ضؤن دةتوانني سنوورى ئةوى تر ببةزيَنني كة ئةخالقياتيَكى
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تيَكضووة ،يان ئةطةر هةرِةشةكردن بيَت ،يان كةسةكة حةزى بةئازاردانيَكى
سةير هةبيَت بؤ بةرامبةرةكةى ،لةكاتيَكدا دةمانةوةىَ دةرطاى طفتوطؤ بكةينةوة
لةطةلَ تايبةمتةندى ئةوانى تر ،بؤية ئةمانة هةر ئةوكاتة نةدةتوانن خؤيان
مةحروم بكةن و نةدةتوانن بةرطرى لةخؤيان بكةن ،لةكاتيَكدا لةبارى
ئةخالقييةوة شعورى هونةرمةنديش بريندار دةكةن".)33(.
هانا ئاريَندت ثيَيواية كتيَبى (رةخنةى بةهرةى حوكم) ى كانت ،بةشيَكى
كتيَبةكة بريتيية لة رةخنةى حوكمى جوانى ،ضونكة بةرهةمدارترين بنةما بؤ
بونيادنانى تيؤرى حوكمى سياسى ،ديدى بينةرى حوكمدةرة ،ضونكة طرينطى
بةجيهانى دياردةكان دةدات و خالَى دةستثيَكى خؤى بةهيَزى زةوقة لةسةر
بةرهةمة ئيستاتيكييةكان ،وةكو هيَزيَك لة هيَزةكانى سوبيَكتة و كؤنكريَت و
بةرجةستةبووةكانة  .هةروةها ثيَيواية حوكمى جوانيناسى تةنها لةريَطةى
ئةزموونكردنى شتيَكى بةشةكى تاقيكارييانةوة دةتوامن لةهةلَطريَكى
يؤنيظيَرسالَى جوانى تيَبطةم ،بةمشيَوةية لةكاتى رووبةرِووبوونةوةم لةطةلَ طولَيَك
يان دميةنيَكى ناوازة ،يان تابلؤيةكى تايبةتيدا ،دةتوامن بلَيَم منوونةيةكى
جوانيية ،ئةمة خاوةنى رةوايى منوونةى تاقيكارييةكانة.
ئيدراكى هةستةكى لةويَنةى زةمةنى شويَنةوة دياريكراوة ،ئةمة خويَندنةوةيةكى
ئةحكام ى هةلَواسراوة كة طريَدراوى ضيَذى ئيستاتيكى ية بؤ خود ،جياوازى
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لةنيَوان بةرهةمى هونةرى و زانست ،جياوازى نيَوان جةوهةرى حوكم لةكارى
هونةريدا نيية ،بةلَكو لةسةر حوكميَكة دةركراوى ئيستاتيكيية كة لةخودةوة بؤ
سرووشت و لةسةر كارى هونةريية ،دةستكةوتى حوكميش سيفةتيَكى خوديية
بةرامبةر بة بابةت  ،حوكم لةالى كانت طريَدراوى نيَوان خود و بابةتة و ضيَذيش
لةبينني و بيسنت و هةستةوةرةكانى ديكةية بةسةر بابةتةوة ،كانت ئةم
جةوهةرة دابةشى سةر ضةند لةحزةيةك دةكات "،لةحزةى يةكةم حوكمى ضيَذة
بةثيَى كةيف و سةفا كة ئةمة جياوازية ئةطةر شتيَك جوان بيَت ،يةكةم ئاماذةش
بؤ ويَناكة لةريَطةى خةيالَى خود و شعور بة ضيَذ و ئازارةوة هةية .لةحزةي
دووةم حوكميَكى ترى جوانيية كة ثةيوةندى بةتاكةوة هةية ،تاك حيكمةتيَكى
تايبةتى هةية و بةثيَضةوانةوة جوانيش كة حوكمى تاكة بةسةر ئةوانى ترةوة،
وةختيَك تاك بةشتيَك دةلَيَت ج وانة ،ثيَيواية كة طشت لةطةلَ ئةودا ريَكةوتوون،
لةكاتيَكدا ئةمة راست نيية ،بةثيَضةوانةوة جوانى بؤ تاك نيية ،بةلَكو بؤ طشتة
بةبىَ بةكارهيَنانى تيَرِوانينى عةقلَى كة ماناى ثشت بةسنت بةحوكمى جوانى
لةسةر ضةمكةكانى بنضينةى جيَطري و ثيَوةرى رةها ،لةحزةى سيَيةميش
ثةيوةندى بةويَناكردنى عةقلَييةوة هةية".)34(.
ئةو سىَ ضركةساتة سايكؤلؤذيية كة مةسةلةى ضيَذة كة بةالى كةسى تاكةوة
وةكو منوونةيةكى نائاسايى نيَو كؤمةلَطة ،بةتايبةتى ئةو كةيف و سةفايةى كة
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كؤمةلَطةى زالَ بةسةر تاكدا دةيسةثيَنىَ و دةيضةثيَنيَت و كةسيَكى ناتةواوى
ليَبةرهةمديَت و دةيكاتة كةسيَكى ئةخالقى ،لةحزةى دووةم مةسةلةى
تاكطةرايية بةسةر ئةو شتانةى كة تاك بةاليةوة جوانة و بةالى كؤمةلَطةوة
ناشريين يان بىَ بةها ،ئةوةى لةحزةى سيَيةمة عةقلَة كة ئةم بابةتة
طرينطييةكى لةويَداية عةقلَ لةرؤذهةآلت تةنها ثشت بةجوانى نابةستيَت ،بةلَكو
ثشت بةتواناى ئةوانى ديكة و بةمةسةلةى ئابوورى دةبةستيَت ،هةروةك ضؤن
لة رؤذئاواش لةثةنا عةقلَ و لؤذيك ،جوانى وةكو ثيَوةرة بنضينييةكان وةرطرياوة،
تةنها بؤ كةظةرى كةرةستة ثيَويستييةكانيش ،ضونكة دةركةوتووة جوانى زامنى
كؤمةآليةتى بؤ ضيَذوةرطرتن لةيةكةةكانى ذيان و طريَدانى بةعةقلَةوة ،عةقلَيش
بةئةخالقةوة ،ئةمة دياردةيةكى شازة و مومكني نيية لةريَطةى هونةرة
جوانةكانةوة ،كةسيَكى هونةرمةند يان عةقلَمةنديَك لةثيَناو جوانى حوكمى عةقلَ
بةكاربهيَنيَت ،بؤية ئةم ضركةية مةحالَيَكى فةرهةنطيية بةر لةوةى كؤمةآليةتى و
ئابوورى بيَت ،ضونكة ثيَوةر كؤمةآليةتييةكة ئابوريية نةك ئيستاتيكى ،بةآلم
هةرطيز ئةخالقى نيية.
بةثيَى ئةو بنةما ياساييانة جياوازى لةنيَوان هونةر و زانست بيَت ،هونةر
بليمةتيية و زانستيش بةرهةمى تيَطةيشتنة ،هونةر و كارى هونةرى بريتيني
لةئازادى و ئةم ئازادييةش لةدةرةوةى لؤذيك ويستيَكى سنووردار نيية ،بةآلم
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زانست بواريَكى سنووردارى هةية كة زانستطةرايى حوكمى لةسةر دةكات،
ضونكة ثشت بةهاوكيَشةى ثيَكهاتة كيمياييةكان دةبةستيَت ،يان ذمارة
مامتاتيكيةكان و لؤذيك و هتد .بنديتؤ كرؤضىَ ( )1952_1866خاوةنى تيؤرى
منوونةى رةهاية .لةفةلسةفةكةيدا بابةتى زيندةوةرى مردووى هيطلَى
وةرطرتووة ،هةروةها لة فيكؤوة تةواوى جوانيناسى رارةوى فةلسةفةيةكى ترى
خستؤتة روو ،كرؤضىَ ضوار لق دادةمةزريَنىَ بؤ ئيستاتيكا ،لةوانةش داكةوتنى
جيهانى طيانى .تةواوى جوانيناسى .بةرجةستةبوونى طيانى جوانى.تيؤرى
جوانيناسى كرؤضة زؤر كاريطةرى خستة سةر هونةرى بؤرذوازى و هيَنانةوى
هؤشةكى دذى ئةو بؤضوونة بوو هونةر وةكو تيَرِوانينيَكى بىَ بةهرةيى بىَ،
هةروةها رارِةوى ئاكارةكى ئةوةية ،هةولَى شاردنةوةى بنضينةى كؤمةآليةتيى و
سرووشتى ضينايةتى و دابونةريتى ئاكاريانة دةدا.
كرؤضىَ بةطشت تيؤرة كالسيكييةكاندا رادةثةرِيَت لةثةكخستنى نيَوان هونةر و
ضيَذ يان بةرذةوةندى خوازى دا ،ئيرت دةلَيَن رةنطة ئةو شيَوةية بيَت كة تابلؤكة
بة خؤشةويست بؤمان ويَنا دةكات ،دواتر رةنطة لةدلَماندا هةندىَ بريةوةرى
جوان بورووذيَت ،وةىلَ لةطةلَ ئةوةدا رةنطة تابلؤكة لةخؤيدا لةرووى هونةرييةوة
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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ناخ قورس و طران بيَت ،ضونكة كرؤضىَ نكولَى لةوة ناكات كة طرينطيثيَدانة
كردةييةكامنان ،بةو هةموو خؤشى و ئازارانةوة هاو رةوتني ،هةندىَ جاريش
لةطةلَ طرينطيثيَدانةكة ئيستاتيكييةكامناندا ئاويَتة دةبن ،وةىلَ لةطةلَ وتةيةدا
جووت نابيَت كة ضيَذوةرطرتن بريتيية لةجةوهةرى طرينطى ثيَدان
بةئيستاتيكا".)35(.
كرؤضة دوو كتيَبى طرينطى لةسةر ئةم بابةتة نووسيوة ،كتيَبى يةكةم (زانستى
طشتى ماناكان) سالَى ( )1902كتيَبى دووةم (كؤ زانستى ئيستاتيكا) سالَى
 1911نووسيوة ،لةهةردوو تويَذينةوة ئيستاتيكيةكةدا ،باسى لةضاالكى روحى
و ويَنةى روحى كردووة كة بريتني لةويَنةى زانست و ويَنةى كار ،هةردوكيان
ئاماذةن بؤ ئةو مةعريفة مرؤييةى كة خةيالَ و زانني لةريَطةى هزرةوة زانينى
تاكايةتى بةرهةمديَنن.
كرؤضىَ لةكتيَبى كؤ زانستى ئيستاتيكا ثرسياريَكى هةية لةضييةتى هونةر بؤ
ضيَذ و هةوةس ،دةلَيَت "ديارة هونةر بريتيية لةبينني  fantomeئيرت ليَرةوة
ئةوا هةر كةس ضيَذ لةهونةر وةربطريَت ،ضاو دةخاتة سةر ئةو اليةنةى
هونةرمةند ثةجنةى بؤ رادةكيَشيَت ،بؤ ئةوةى لةو دةالقةيةوة تةماشا بكات كة
هونةرمةند بؤى ئامادة كردووة ،بةهةولَى ئةوةى كة ئةو ويَنةية دووبارة لةخؤيدا
درووست بكاتةوة".)36(.
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بةو ماناية بيَت كرؤضىَ تةماشا و بينني ليَك جودا دةكاتةوة ،ضونكة هونةرى
رِاستى بريتيية لةشيَوازى فيزيكى يان رووداويَكى سرووشتى وةكو هةرةسى بةفر
و شيَت بوونى ئؤقيانووس و روبار و دةريا كة شيَوازى نائاسايى سرووشتني و
زؤر مةترسيدارن ،وةكو تسؤنامى ،هةروةها تيَكضوونى كةشو هةواو لةوةش
خراثرت تيَكضوونى كارةبا ،ئةمة ئةو فةزاية دةخولَقيَنىَ كة ضيذبةخشة،
بةتايبةتى ثرسياركردن لةسيحرى ئةدةب ،يان هونةريَك كة مرؤظ لةمانا و
بةرهةمهيَنانى ئةو هونةرة تيَناطات ،ئيَمة بؤية كرؤضيَمان وةرطرتووة" ،ضونكة
مةزنرتين شيكةرةوةى ئيستاتيكاية وةكو زانست و ثيَيواية كارى هونةرى
رؤمانسي يان ثةياميَكى تايبةتة ،ئةمة يةكةمني شيَوازى مةعريفيية كة
داروينييةكان كةلَكيان ليَوةرطرتووة ،ضونكة تيؤرى ئةزموونى ئةدةبى طةشة
دةكات ،بةو ثيَيةى كة مرؤظ بة مةسريةى ذيان طةشة دةكات و رةخنةطر و
تيؤريستينى ئةدةبيش ثةيدا دةبن".)37(.
رِاستيةكى هةميشة بينراو بؤ ضيَذوةرطرتن هةية ،ئةو مانايةى وةرطرتووة كة هةر
شتيَك ،يان بزواندنيَكى جةستة بةئاراستةى خؤشى واتة ضيَذوةرطرتنة ،ئةطةر
ضيَذةكة لةرِيَطةى نووسني و خويَندنةوةش بيَت ،بةآلم ثيَضةوانةكةشى راستة كة
رةنطة هةنديَكجار خؤئةزموون كردن بةويستيَكةوة كة سايكؤلؤذيا يان جةستة
طةرةكيةتى ،لةبةرضاوبطرين ئةويش ضيَذيَك دةبةخشيَت ،بةثيَضةوانةوةى هةموو
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ئةمانةوة كة نيطةتيظة و قبولَكراو نيية ،رةنطة هةنديَكجار مرؤظ لةريَطةى
ضيَذوةرطرتنةوة ضيَذ وةربطريَت.
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رةخنة و هونةرى رةخنةيى

ثةيوةندى رةخنة و رةخنةطر لةطةلَ هونةردا ،ثةيوةندييةكى كؤمةلَناسانةية،
لةهةموو روويةكةوة ئةو دةستطرتنةى هونةرمةند هةيةتى بةسةر هةموو
شتةكاندا ،ئةو كيَشانةية كة لةذيانى رؤذانةدا ئامادةن ،ئةوكاتةى هونةرمةند كار
دةكات ،دةبىَ رِةضاو بؤ ثيَوةريَك بكات كة هةم دةنطيية و هةم ماناية ،ضونكة
ويَنة و ويَناكردن هةولَيَكة بؤ جياكردنةوةى رِاستى لةطةلَ خةيالَ و
جياوازييةكانى بينني.
رةنطة ضيَذ وةرطرتن لةجوانى بةشيَك بيَت لةنامؤبوون كة تائيسَتا ئيَمة لةذيَر
كاريطةرى فةلسةفةى ئةخالقى جوانيداين و دوور كةوتووينةتةوة لة ئةخالقى
مرؤظى كة نامؤبوون ض وةكو ئةوةى فرؤيد باسى دةكات وةكو شيَوازى
سايكؤلؤذى" .هةر بةرهةميَكى هونة رى كةم تا زؤر رةخنةيةكة لةذيان ،هةولَيَكة
بؤ رزطاركردنى ذيان لة ثشيَوى ،لؤذيك تر و رؤشنرت ئةطةرضى نةك ثوختةتر
كردنيةتى ،بةبىَ ئةم هةستة كة جيهان هةر جارىَ (وون طوط) واتةنى بة
(بةرنامةيةك كة ثيادة نةكرا) رةنطة هيض توانايةك بؤ ئةفراندنى هونةرى بوونى
نةبىَ".)38(.
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رةنطة هونةريش لةم سؤنطةيةوة بيَت ئةطةرى كراوة بةكار بهيَنيَت ،ئةطةر
ثةيوةندى بةرِاستييةوة نةبىَ ،كارةكة نيطةتيظ دةربضيَت ،واتة ئةطةر فيلميَك
لةبارةى جينؤسايد و ئةنفالةوة بةرهةمهات رِاستييانة مامةلَةى لةتةك جوطرافيا
و ميَذووى بابةتةكةوة نةكرد ،ئةوا لةدةرةوةى ماناية ،يان بةو مانايةى كة مافى
ئةو كارةكتةرانةى فةرامؤش كردووة كة كارةكتةرى ضاالك و بةشداربوونة لةو
بابةتة هةستيارة ،لةحالَيَكدا اليةنيَكى طرينطى هونةر رةخنةية لةرِاستى كة
رةتكردنةوةى هةموو ئةو بةرهةمانةية كة جيهانى رِاستى وةكو كةرةستةى
زيندوو بةكارى دةهيَنيَت ،ئةمة بةشيَكى ليَكدانةوةى ماترياىل و بةشةكةى
ديكةى ليَكدانةوةى سايكؤلؤذيية .ض وةكو ئةوةى ماركس باسى دةكات لةكايةى
ئابورييدا ،وةختيَك كريَكار وةكو تاكيَكى ضاالك بةهؤى بةهرةمةند نةبوونى
بةبةرهةمى كارى خؤى ،نامؤية بةو ذيانةى كة ضينى سةرمايةدار طوزةرانى تيَدا
دةكات و رةطورِيشةى ملمالنيَكةش ليَرةوة دةست ثيَدةكات ،لةهةردوو بارةكةدا
خود كة نامؤ دةبيَت ،يان بةهؤى سةرمايةطوزارى و بةكاآلكردنى مرؤظةوةية ،يان
ئةوةتا ملمالنيَى سايؤكؤلؤذياى كؤمةلَطةى بةسةردا دةسةثيَنريَت كة ويستى
خؤى نيية ،ليَرةدا جوانى نامؤبوونى مرؤظ لةو ثةيوةندييةدا دةبينريَت كة خود
يان تاكى ضاالك لةسايةى حوكمى زؤرينة و حوكمى سيستمدان ،ناضار بة ئةمرى
رِاستى دةبيَت ،بةآلم ئةمة ماناى ئةوة نيية كة ماركس هةموو دياردة و
بابةتةكانى ديكةى بةئابورييةوة طريَدابيَت و كيَشةى ستةمى ميللى و ئةدةبى
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نارِاستى ثشتطوىَ خستبيَت ،بةثيَضةوانةوة لةبارةى مةسةلةى هونةر و ئةدةب و
ثةيوةند بةجوانيناسييةوة كة لةالى ئةو بةشى زؤرى كيَشةكان كة لةفةلسةفةدا
بووةتة طريَ ،بابةتيية نةك خودي"،ماركس جوانى لةماترياليزمى ئابورييدا
كؤكردؤتةوة كة لةرِووى ناوةرِؤكةوة بنضينةية بؤ جوانى ،ضونكة ئةم طريَية
بوونيَكى بابةتيية نةك خودى".)39(.
ئةمة ماناى ئةوةية كة ضاالكى لة بابةتى بةردةوامداية و بةرةو ثنتيَكى جيَطري
دةرِوات ،لة كاتيَكدا هةموو ئةو بابةتانةى كة ئارِاستةى بري و هؤش و تيَرِوانينمان
دةطؤرِيَت ،ئةوة ماناكانى دةرةوةى جوانيية بؤ رووداوةكان ،ضونكة رووداوةكان
شتيَكى دةطمةن نني لةبووندا ،تاكو ئامانج لةطؤرِينى رووداودا بةكردةنى
بيسةمليَنىَ ثيَكهاتة ماتريالييةكان لةيةك رةطةزةوة هاتوون كة بةرهةمهاتووى
بوونة ،لةحالَيَكدا من ثيَمواية كة جوانى هةنديَكجار لةدةرةوةى طؤرِانى ماتريالة،
مةبةستم لةثةيوةندى سيَكسى مرؤظة لةطةلَ خودى مرؤظ كة ثارضةيةكى ديكةية
لة خؤى ،يان لةطةلَ رةطةزةكانى تر ،ئةو ثةيوةندييانةى كة شيَوةزارى ذانى
جةستةى لةطةلَ خؤى هةلَطرتووة ،بةوثيَيةى كة فرؤيد سيَكسى وةكو شيَوازيَكى
ماسؤشى بؤ جةستة دؤزي وةتةوة ،راستييةكةشى هةرواية كة ئةمةش ريَذةيية،
ضونكة هةموو رةطةزيَك ذن يان ثياو ،لةو شيَوازةدا ناذىَ بؤ ئةوةى ضيَذ
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وةربطريَت لةخؤشى و جوانييةكانى ذيان ،بةلَكو بةشيَكى زؤرى كردةى
تةواوكردن و ثيَويستيةكانى ذيانى كؤمةآليةتيية.
رةخنة و خويَندنةوةى بابةتة هونةرييةكانى شيَوةكاري كة ثةيوةندييان
بةخوديَكى ضاالكةوة هةية ،لةويَوة دةردةكةويَت كة ثةيكةر و ويَنةى ميَذوويى بؤ
خوداكان كراوة و طريَدراوة بةسايكؤلؤذيا و زانستى ميَذوويى كة وةكو كؤمةلَيَك
يةكةى هونةرى ثيَناسة كراون ،يان ئةوةى كة ئةفسانة و ضريؤكة ئاينييةكان
ثشتطريييان كردووة ،ئةمة بةشيَكى ديكةى ضريؤكى ئيستاتيكاية بؤ ميَذوو كة
هونةر كةلَكى ليَوةرطرتووة ،يان النيكةم دؤزينةوةى نهيَنيةكانى سرووشتة ،ئةم
بابةتة بةهؤى ئةوةى بةر لةريَنسانس وةكو طرينطرتين كيَشةى ئازادى و
ثيَشكةوتن بوو بؤ لةناوبردنى نةخؤشى دواكةوتنى كؤمةآليةتى و فةرهةنطى
طشتى كؤمةلَطة ،بةرِادةيةك طةشةى كرد ،سورياليزمى ليَبةرهةمهات و دواجار
بوو بةرةوتيَكى رةخنةيى فةرهةنطى سياسى ،ضونكة ئةوان لةريَطةى نيشاندانى
ناشريينييةكانى دةسةآلتةوة ،ئيستاتيكايان كرد بةرةضةتيَك بؤ رةتكردنةوةى
هةموو ناشريينيةكان كة ئةوكات سيستمى كلَيَسا و قةشايةتى جلَةوى
ستةمكارييةكةيان بةدةستةوة طرتبوو ،ضونكة ئةو سيستمةى جيهانى
بةرِيَوةدةبرد لةرؤذئاوا ،ثشتى لةهةموو جوانييةكانى سرووشت كردبوو،
دونيايةكى سةرزةمينى ستةمكارى دةستكردى بةرهةمهيَنابوو كة بريتى بوو
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لة جةنطى مةزهةبى ثرؤتستانتى و كاسؤليكى و جةنطى دذة ئايديؤلؤذييةكان و
ئيَستاش جةنطى تةكنؤلؤذيا ،بؤية رةخنةطرةكان لةريَطةى هونةرةوة رةخنةيان
لةو دونياية ستةمكاريية دةطرت.
ثشتطوىَ خستنى رِاستى لةهونةردا ،ئةوةنيية باس لةنةبوون بكريَت ،يان باس
لةجيهانيَكى نوىَ بكريَت و هةلَضوونى مرؤظى دذ بةو رووداوانة لةبةرضاو نةطرييَت،
فرةيى بريكردنةوة لة قوتاخبانة هونةرى و ئةدةبييةكان بةتايبةتى ئةوانةى وةكو
شؤرِشطيَرِ خؤيان منايش كرد ،طرينطيدان بوو بةمرياتى كولتوورى مرؤظى كة
طةشةسةندنةكةى لةرِووى رؤشنبريييةوة بةخؤرِسك تةماشا كراوة ،قولَبوونةوة
لةم منوونانة ،طةرِانةوةى بةهاى سيمبوليية بؤ رابردوو ،كةوابوو سرِينةوةى خود
لةم ساتةدا بؤ سرِينةوةى شوناسى مرؤظ نيية ،بةلَكو بؤ طةرِانةوةى بةهاى
مرؤظيية وةكو كؤمةلَ كة ليَرةوة جوانييةكةى دةردةكةويَت.
(هيَربرد ريَد) رةخنةطريَكى شيَوةكارى سةدةى رابردووبوو ،زؤر طرينطى
بةئيستاتيكا داوة و زؤربةى كردة هونةرييةكانى بةهةستةوةرييةوة طريَداوة،
بةتايبةتى لة السايكردنةوةى سرووشت لةريَطةى شيَوةكارييةوة ،ئةو كتيَبيَكى
هةية بةناونيشانى ( معنى الفن) واتة ماناى هونةر كة ليَكؤلَينةوةيةكى فكريية و
ثيَيواية كة جوانى يةكةيةكى ثةيوةنديية لةنيَوان شتةكانة ،ئةوانةش كة
دةركيان ثيَدةكةين لةرووى هةستةوةريةوةية ،ريَد ئةم تيَزةى بةسةر جؤرةكانى
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جوانى و هةستكردن بةضيَذى جوانى ثراكتيك كردووة ،لةويَشةوة دابةشى سةر
كؤمةلَيَك يةكةى جؤراوجؤرى هونةرى كردووة ،لةوانةش (هةستى جوانى و
ثيَناسى جوانى و هونةرى بينني و ئايدياىل كالسيك و جوانى هونةرةكان و شيَوة
و دةربرِين و هارِمؤنياى هونةرى و نةخشاندن و رةطةزةكانى هونةر و جوانى و
جةوهةرى جوانى) ،بؤ هةر يةك لةو يةكانةش بيانوويةكى هيَناوةتةوة بؤ
ثةيوةندى هونةرى ميللى و كالسيكى و ميَذووى هونةر و كارى ئةبسرتاكت و
سرووشتطةرايى ،هاوكات مانايةكى تايبةتى بؤ ئيستاتيكا هةية".جوانى شتيَكة و
هةستكردنى جوانى ئةبسرتاكتى كة ثايةيةكى سةرةتايى ضاالكى هونةريية
شتيَكى تر ،بةبىَ هونةر و ثيَوةرة هونةرييةكانيش ناكرىَ باس لةئيستاتيكا
بكريَت ،بةوثيَيةى ئةطةر بؤ ئةدةب زمان ثيَوةر بيَت ،ئةوا بؤ جوانيش هونةر
ثيَوةرة" .)40(.بةومانايةى ئةوةى كة هةية لةسرووشتدا جوانة و ئةوةش كة
مرؤظ ثايةيةكى هونةرى ثيَدةبةخشيَت وةكو شيَوةيةكى ديكةى جوانى
نةبينراوة.
باسيَكى بنضينةيى ئادؤرنؤ جوانيناسيية ( )mimesisكة دةكرى بة السايى و
ليَكسوويى تةنانةت منايشكردنيش وةربطيَردريَت ،ئةم ضةمكة لةتيؤرى
رةخنةطرانةى ئادرؤرنؤ ،رةهةندى جؤراوجؤر و تادوايى ئالَؤز وةردةطرىَ ،السايى
يان رةفتارى الساييكةرانة بةماناي اليةنى هاوبةشى هونةر ،جادو يان خالَى
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بةرامبةرى ئةقلَى ئامرازيية ،بةالى تيؤدؤر ئادؤرنؤوة (السايى و عةقالنييةت دوو
اليةنن ،يان ضركةساتى دانةبرِاوى بةرهةمى هونةريية كة وةكو دياليكتيكى نيَوان
جةوهةرى ميَذوو و هونةرة ،ئةوةى كة هونةريَكى دةربةست واتة (ملتزم)
بةرهةمديَنىَ ،زؤر جياوازة لةوةى السايى دةكاتةوة ،ضونكة السايى كردنةوة
هةلَسوكةوتة لةطةلَ فكرى ئةوى ديكةى داهيَنةر كة السايكردنةوة تةنها منايشى
بابةت و فكرى رابردووة ،بةآلم بةشيَوازيَكى جياواز ،السايكةران فاكتةكان
كورتدةكةنةوة و لةبرى ئةوة ثيَويستى هونةرى دةثاريَزن) ،بةو مانايةى كة
السايكردنةوة بةرهةمى هونةرى دةطؤرِيَت بؤ سةر زمانيَكى تر كة تةنها طوتارى
هونةرةكة دةبيَتة ماناى جياواز ،تا ئةو رادةيةى كة هونةرمةند لةئةجنامى
راييكردنةوةى بةرهةميَكى رابردوو ،لةرِو وى سايكؤلؤذييةوة كةسيَكى وةسواس و
رارِاية و ناسرووشتيية لةرووى دةروونييةوة ،ئةمة بؤ طوتارى ئاينييش واية كة
هةر يةكةيان السايى ئةوى ثيَشووترى خؤى كردؤتةوة.
"لقيَك لةتةظطةرة سيمبو ليستى و جوانييةكانى سةدةى نؤزدة ،هونةر بؤ هونةر
بوو لةبوارى ئةدةبيدا ،بزووتنةوةى سيمبوليزم لةساآلنى دةيةى 1840ى
بةدواوة بؤ نارِةزايةتى لةهةمبةر كؤمةلَطةى بؤرذوازى فةرانسى سةريهةلَدا،
لةسةر توخم طةليَك وةكو سةرئيَشةى دريَذخايان ،تاوياو بيَزاربوون لةدونيا،
ئةويش لة تيَرِوانينى سيمبوليستيانة بوو بؤ شيعر و هونةر ،داكؤكى دةكرد و
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باوةرِى بة بةلَيَنى ئةخالقى هونةرمةند هةبوو ،دروومشى ثةرِةثيَدانى ئةم
بزووتنةوةية وتةيةكى بةناوبانطى ذان نيكؤآلس ئارتؤر رامبؤ ()1891_1854
شاعريى فةرانسى بة تيَكدانى هةميشةيى و ضرِ و بةلَطةدارى سةرجةم ضةمك و
واتاكان ،خؤى وةكو ضاوديَر و بينةريَك نيشاندا" .)41(.دواتر هةر بزووتنةوةكة
خؤيان تيَطةيشنت و هةستى دذة نؤرِمى و بىَ بةلَيَنى و بيَهواييى و كؤتايى
سةدة ،نزيكايةتيان لةطةلَ بزووتنةوةكانى ديكةدا نيشاندا .ئةمة بووة مايةى
هةذيَنةرى هةستى كولتو ورى و دابرِان لةطةلَ و سووننةت شةقار شةقار دةبىَ،
بؤية رةخنةيان لةو ريَضكةية طرت و لةنيَوان هونةر بؤ هونةر و هونةر بؤ
سياسةت ،ثنتى ناوةرِاست هةلَبذيَردرا كة دةبىَ هونةر ثيَوانة بكرىَ و جطة
لةئيستاتيكا شوناسيَكى تايبةت وةربطريَت ،ئةويش طوتارى ثشت ئةنديَشةكانة
كة لةتابلؤ و شانؤ و موزيكدا هةية.
ئةم فةزاية بؤ بريكردنةوة كةسانى وةكو شكسثري و بتهؤظن بةرهةميانهيَنا،
بريؤكةكة بووة هؤى بةرهةمهيَنانى ئازادى كار ،ئازادى كارى هونةريش
تيَثةرِاندنى هونةر نيية لةفكر و ئايديؤلؤذياى سياسى و كؤمةآليةتى ،ضونكة
هونةرمةند لةذينطةيةكى فكريدا خةيالَى بةكاردةهيَنيَت و دةيكات بةماتريالَيَكى
فرة مانا و دةربرِينى هةقيقةتيَكى ديكةى ئةو دياردةيةى كة لةدةرةوةى
هةقيقةتة باوةكةية ،بةو ثيَية بيَت هونةر ئةوكاتة دةستثيَدةكات كة
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الساييكردنةوة كؤتايى ثيَديَت ،ضونكة الساييكردنةوة هونةريَكى راستةقينة نيية
بةبىَ ئةوةى هونةرمةند ثيَى بزانىَ ،بةلَكو دووبارةكردنةوةى زانينيَكى رابردووة
بةزمانيَكى تر ،يان بة رةنطيَكى تر ،بةآلم رةنطة جياوازى لةواتاكاندا هةبيَت،
هةروةك ئةوةى دووبارة بوونةوةى ميَذوو لةرِاستيدا يةكيَكة لةهؤكارةكانى
سرووشتى مرؤظ ،خؤ بةثالَةوان كردنى مرؤظ لةنيَو سرووشت و كاريطةرى
دةورووبةر ،ئةو هؤكارانةن كة بةناضار جاريَكى تر مرؤظ خؤى تيَدا ئةزموون
دةكاتةوة ،ئةوةى كة لة مندالَيدا جوانة و خوليايةكة بؤ بةدةستهيَنانى ئةو
خةيالَةى هةية ،لة طةورةبووندا دووباركردنةوةى ئةو حةزةية بؤ ثرِكردنةوةى
ويستة غةريزييةكان كة جاريَكى تر نايبيَنيَتةوة ،واتة هةموو ئةو حةزو خةيالَةى
كة لة مندالَييةوة هةبووة ،لةطةورةبووندا دةكوذريَت.
ديستؤفسكى دةلَىَ (ئةوةى دونيا رزطار دةكات فةلسةفةى جوانيية) ،ئةوةش كة
ريَطر بووة لةبةرامبةر جوانى ،ئةوةية كة تائيَستا وةكو ثرسيَكى دةستةبذيَرى
رؤشنبريى و سياسى مامةلَةى لةطةلَ كراوة ،ئةمة وادةكات كة جيهان لةئةجنامى
دذةكان رزطارى نةبيَت ،ضونكة ريَطةى شؤرِشكردن بةسةر ئةخالقى باو و
ئايديؤلؤذياى باوو دةسةآلتى باو بةطشتى ،تةنها لةكردارة سيحراويية
ضاكةكارييةكةيدا لةتوانايدا هةية فةلسةفةى ئيستاتيكا ثراكتيك بكات.
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"يةكةم ثرسيار كة رووبةرِوومان دةبيَتةوة لةبارةى ضيَذى جوانييةوة ،ئةوةية
كة سةرةتا لةكويَوة دةست ثيَبكةين و بةض ماتريالَيَك يان كرداريَك دةست
ثيَبكةين ،لةويَوة كة شويَن وةكو سيَطؤشة و ضوارطؤشة و ثيَوستى بةسةملاندن
هةية كة لةزانستى ئةندازةييدا هةية ،يان لةويَوة كة ثةيوةندى بةبوونى خؤر و
ئةستيَرة و دياردةكانى ديكةى موطناتيسي و هتد كة لةفيزيادا هةية؟ ،ئةمانة
طرينطى بةبوون دةدةن لةم جيهانةدا ،رةنطة ئةسلَى بابةتةكان لةدياردةناسى
موطناتيسيدابيَت ،بةجيَطاى ئةو شتةى كة ئيَمة بةيانى دةكةين ،بةآلم
لةضوارضيَوةى فةلسةفةشدا بؤمان هةية طومان لةو بوونة بكةين ،بؤ منوونة
لةرووى سايكؤلؤذييةوة لةمةزهةبى روحى لةروى ثراكتيكيةوة ،ئايا دةتوانني
ثرسيار لةبوونى دةروونى بكةين؟ ،يان بؤ كائيناتى خودى كة ماترياىل نيية،
هةروةك ئةوةى ثرسيار لةالهوت بكةين كة ئايا بوونى خودا ضؤنة ،ئةوكاتةى
شتةكان لةسرووشتدا هةن".)42(.
كيَشةى سرووشت كة بةشيَكة لةكيَشةى خودى مرؤظ ،لةطةلَ خؤى و لؤذكيَك كة
كارى ثيَدةكات ،تةنها لةو دياردانةوة نيية كة دةتوانىَ مامةلَةيان لةتةكدا بكات
و وةآلميان بداتةوة ،بةلَكو لةو نهيَنيانةوةية كة وآلميان بووةتة هؤكاريَك بؤ
شلَةذانى دةروونى مرؤظ ،هةروةك ئةو لوغزة جوطرافييانةى وةكو بةرِازيل و
مةكسيك و سيَطؤشةى بةرمؤدة و لةكوردستانيش شويَنطةىل وةكو توونى باباى
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سليَمانى و جامؤ لةكشمري و هتد هةية ،تائيَستا ئةمانة بابةتيَكى روحانى و
فةلسةيف و بطرة سيحر ئاميَزى سياسني ،ضونكة لة سنوورى تيَطةيشتنى عةقلَدا
جيَطري نابيَت و بؤ هةر يةك لةو سيحرة ئيستاتيكيانة مانايةك هةية ،يان ضريؤك
و ئةفسانةيةك هةية ،ئةوةى كة عاريف و روحانيةكان وةكو ضةمكيَكى ديكةى
ئايديا لَى ئيستاتيكى ،برِوايةكى ديكةى جوانى بةرهةمهيَناوة كة ثةيوةندى مرؤظة
لةطةلَ خو دا ،عاريفةكان طوتوويانة مرؤظ دةبيَت هةولَى جوانيناسى خؤى بدات و
رؤلَى هةبيَت هةتاوةكو جوانيناسى خؤى لةطةلَ جوانيناسى خالَقدا يةكبطريَتةوة،
ئيدى كة تةسةووفةكة طةيشتة ئةم شيَوازة ،ئيرت ئةو شتةى كة خةلَكى لةبةر
حةرام و حةآللَ و بكةو نايكةن ،ئةوا ئةم لةبةر ناش رينى نايكات ،بؤية ثيَويست
ناكات بلَىَ ئةمة حةآللَة و ئةوة حةرامة" .)43(.ليَرةوة تيَدةطةين كة بؤضى
ئةوانةى بة روح لةطةلَ خودا مامةلَة لةطةلَ جوانييةكانى سرووشتدا دةكةن،
دةرةجناميان طرتووة و طرينطييان بة خةسلَةت و كاملَبوونى مرؤظايةتى داوة،
ئةم هارِمؤنياية لةنيَوان ئاكارى عاريف و سؤفى و خالَقدا ،نةك وةكو هةقيقةتيَك،
بةلَكو وةكو ديويَكى ديكةى تابلؤكةية كة هونةرمةنديَك نةخشاندوويةتى و خؤى
دةزانىَ ضؤن و ض بينةريَك دةورووذيَنيت ،تيَرِوانني و دؤزينةوةى ئةو ثةيوةندى و
هارِمؤنييةش ،بؤ بينةريَك دةشىَ كة دةتوانن نهيَنى و باطرِاوندى فةلسةفةى
جوانييةكة بدؤزنةوة كة سؤفيطةرةكان بةروح ويَنايان كردووة.
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وةهمى بينني

وةهمى بينني هونةريَكى ئيستاتيكى ئةبسرتاكتية ،هونةريَكة ثشت بةزانست
دةبةستيَت ،تيؤرى كم ى حممود صربى لةسةر بنةماى ئةم شيَوازة كارى
كردووة ،بةآلم ثيَش ئةوةى ئةو تيؤرة لةدايك بيَت ،لةروسيا و ئةوروثا تيؤرى
ئايندةطةرايي (النظرية املستقبيلية) هةبوو ،ثرسيارةكةى بةردةم ئةم بابةتة
ئةوةية ،لةكويَ وة سةرضاوةى طرتووة و ضؤن بووة بنةماى هونةرى زانستى،
لةئيتالَيا جوآلنةوةى ئايندةطةرايى لةسةرةتاى سةدةى بيستةمدا سةريهةلَدا،
ئةم جوآلنةوةية هةوةسبازانة بوو ،لةكاتيَكدا بوو كة بزووتنةوة و ديناميكيةتى
شتةكان لةسةرووبةندى مؤديَرنةدا خؤى نوىَ دةكردةوة ،هةر لةوكاتةدا بوو كة
تةكنؤلؤذيا كاريطةرى هةبوو لةسةر جيهانى نويَ كة هةموو دونياى كؤنى
رةتدةكردةوة ،بؤية ئةمة وةكو سةرةتايي رتين تةعبري بوو كة ئايندةطةراكان
كاريان ثيَدةكرد ،ئةوةبوو سةرةتا بؤ زةنطى ئاطاداركردنةوةى بالَيؤزخانةكان
بةكارهات".)44(.
كاريطةرى ئةم تيؤر و جولَة ئاي ندةطةرايية لةسةر هونةر و تةكنؤلؤذيا ،فكريَكى
بوونطةرايى ،دوو جؤر لةكات و شويَنى بةرهةمهيَنا ،يةكةم ئةوكاتة بوو كة ضركة
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و كاتذميَرى وةكو زانست بةرهةمهيَنا ،دووةم ئةو زةمةنة زةينيية بوو كة رابردوو
و ئيَستا و ئايندةى لةيةك كاتدا ثيَكةوة طريَدةدا .ئةم هونةرةش وةكو هةر
قوتاخبانةيةكى ديكة لقى جياوازى هةية ،يةكيَك لةوانة شيَوازطةرايية ،واتة هةر
هونةرمةنديَك بةئاماجنيَك شيَوازى كارةكانى خؤى دةطؤرِيَت ،لةاليةك بؤ ئةوةية
بناسريَتةوة ،لةاليةك بؤ دةولَةمةنكردن و ثالَثشتى ئةو هونةرةية كة جيَكةوتة
نةبوو.
"لةمنوونةى ئةو دؤخةوة كة وةكو رِاستى تةماشاكراوة لةهونةردا ،شيَوازطةرايى
دةبيَتة باشرتين ياسا و ثرنسيثةكانى ئيستاتيكاى وةهمى ،ئةم ثرنسيثة كة
ئةزموونى ئيستاتيكا دةطوازيَتةوة بؤ ثلةيةكى ذيانى راستةقينة و لةرِاستى
ثراكتيكيدا هةية ،بةآلم سةرةجنام دةبيَتة خاوةن جوانييةكى تايبةمتةند
لةئةزموونيَكى خةيالَييةوة بؤ بةئارطؤميَنت كردنى شتةكان و وةهمى تةواو كة
شةبةنطة ،ئاماجنى ئةمةش جطة لةطؤشةطريى مرؤظ بةوالوة كة ماناى
دووركةوتنةوةية لةكؤمةلَطة ،هيضى تر نيية".)45(.
لةاليةكى ترةوة كة هونةرمةندى ئةو سةردةمةى كة تيؤرة لةنويَ هاتبوو،
لةوانةش (جياكؤمؤ باال) لة ( )1958_1871طرينطى بةو فكرةيةدا و
هةولَيدةدا لةرِيَطةى تابلؤوة مرؤظ لةزةمةنى زةينى تيَبطات ،هةروةها لةريَطةى
ئةو تةيرانةى كة زياتر لة  7بالَيان بؤ درووست دةكرا ،يان ويَنةى مرؤظ كة
97

ضةندين ثيَى هةبو و ،بةو مانايةى كة لةجولَةداية و طواية ئةمة ثةلةيةكى
ئةبسرتاكتيية ،تاكو طةيشتة ويَناكردنى ماشني ،بةآلم ضونكة ماشني وةستاوة و
ناجولَيَت ،ئةمة بوو بةدذكارى ئةو بزووتنةوةية ،بؤية ناوى ليَنرا هونةرى (كاتى
بةسةرضوو).
ماشني درووستكردن لةرووى هونةرييةوة لةالى ئيتالَييةكان ،دروومشيَك بوو بؤ
بةرهةمهيَنانى تةكنؤلؤذياو بةمؤديَرنة كردنى سةدةى بيستةم ،ضونكة ئةوكاتة
ئيتالَيا لةطةرمرتين كيَبةركيَى ثيشةسازيدا بوو لةطةل ئالَمان ،بؤية ئيتالَيا لةو
كيَبةركيَيةدا بردييةوة ،دواتريش لةنيَوان ثاريس و مةدريد كرا ،بةآلم دواتر
لةاليةن بوردةوة سرِايةوة ،ضونكة ريَطةى طوندةكان بةكةلَكى ئةو ئةو شيَوازة
ليَخورِينة نةدةهاتن ،بةوثيَيةى كة شةقامةكان و جادةكانيان لةسةرةتادا بوون و
دووضارى كيَشة و بةريةك كةوتن دةبوون.
(مارينتينى) كة (تري ستيان تزارا و كورت شفايتزةر و والَتةر رومتان) بةكاريان
دةهيَنا ،فكرةى ئايندةطةرايى طةياندة ئةو ئاستةى كة تيؤرةكة لةجيهانى
تايبةت بةئيتالَيا كارى ثيَبكرىَ ،بةآلم لةطةلَ خؤيدا كؤمةلَيَك دذكارى هةلَطرتبوو،
بريؤكةى نةتةوةثةرستى و نيشتيمان ثةروةرى ،هاوكارى ئةوةيان دةكرد كة
ئيتالَيا بطاتة شيَواز ى ناسيوناليزم و دةرفةتى ئةوة ببةخشن كة نةتةوةى
سةربةخؤ بن ،دواتر مارينتينى طةشتى بؤ تةواوى وآلتانى ئةوروثا كرد ،تاكو
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كةلَك لةو تيؤرة هونةريية زانستيية وةربطرن ،دواتر بوو بةقوتاخبانةيةكى
تايبةتى هونةرى ،هونةرمةندانى ئةوكات ثيَشوازيان كرد و حةوالَةى هونةرى
نةتةوةييان كرد ،ضونكة ثةيوةندى راستةوخؤى بةئيتالَياوة هةبوو ،ئةوةبوو
دواتر هونةرمةند مارطريَت كة هونةرمةنديَكى سورياىل بوو ،بؤ هونةرى سينةما
كةلَكى لةو تيؤرة وةرطرت و داهيَنانى تيَداكرد .ئيدى ئةوةبوو لةطةلَ
طةشةسةندنى تةكنؤلؤذيادا كاريطةرى زؤر لةسةر تيَرِوانينى فؤتؤطرافيش دانا،
دوابةدواى ئةمةش بؤ ديزاينى ماشني كةلَكى ليَوةرطريا.
وةهمى بينني ئةو ناونيشانةية كة زؤرجار بؤ هةردوو كارى هونةرى و ئةدةبيش
بةكارهاتووة ،بةآلم هةركةس بةشيَوازيَك بةكاريهيَناوة ،ضونكة وةهم لةبيناكردنى
هونةر و زانستيشدا بةكارهاتووة ،هونةرى بينني بةرلةوةى ئةو وةهمة بيَت كة
لةدوورةوة شتيَكة و لةنزيكةوة شتيَكى ترمان ثيَدةبةخشيَت ،زانستيَكة ثشت
بةكردةي ئةندازةيى دةبةستيَت ،بةآلم (ظيكتؤر ظازاريلى) شارةزا لةم هونةرة،
كردةكةى طواستووةتةوة بؤ ئيستاتيكاى هونةرى ،ئةويش بةئينطليزييةكةى ثيَى
دةطوتريَت (( .)optical artظيكتؤر ظازاريلى) هونةرمةنديَكى هةنطارى ية
لةسالَى  1908لةدايكبووة كاريطةرترين كةسة كة بةتةكنيكى نوىَ توانى
ئيستاتيكاى ناو شارى هاوضةرخ درووست بكات كة لةئيَستا لةذيَر كاريطةرى ئةم

99

داهيَنانة زؤرترين شارى دونيا ،ئةم شيَوة تابلؤيانةى تيَداية كة ثيَى دةطوتريَ
هةلَخةلَةتانى ضاو ،هةتاكو لةدوورةوة نةيبينى ،ناتوانى لةنزيكةوة بيخةملَيَنى.
(ئؤثتيك ئارت) شيَوازيَكى هونةرى بينينة ،سةرةتا لةشيَوة و ئةندازةيةكى دوو
سةرةى قةراخى هيَلَ ،يان باونةوة درووست دةبيَت ،بةومانايةى شيَوةكان
بةديارى كراوى و تازةطى بةكارديَن ،ئةطةر بةوردى تةماشاى بكةين ،دةبينني
ئةم قةراخانة خاوةنى شيَوةيةكى دذ بةيةكن ،دواتر لةجياتى شيَوازى خؤرِسكى،
سرووشتيَكى ئةندازةيى وةردةطرن ،شيَوازى دووةم شيَوةيةكى ئةبسرتاكتى
وةرناطريَت ،جطة لةوةش شيَوازيَكى دياريكراو دةبيَت بؤ بينني ،بؤ منوونة ئةو
ويَنانةى لةدوورةوة شتيَك و ظيطةريَكن ،لةنزيكةوة شتيَكى تر كة جطة لةفةوزاى
بينني هيضى تر نيية ،بةآلم هونةريَكة ثشت بةليَكضونى بينني دةبةستيَت و
وةهميَك درووست دةكات بؤ بينة ركة النيكةم جوانييةكى هونةرى تيَداية.
(نيكوالس ويد) لةذيَر ناونيشانى هونةرةكةى كة وةهمى بينينة و زؤرترين
بيانووى فكرى هونةرى بؤ هيَناوةتةوة ،باسى طةمةكردن بةرةنط و هيَلَ دةكات.
بؤ منوونة بةكارهيَنانى رةنطةكانى رةش و سثى لةتيَكهةلَكيَشكردنيَكى هونةريى
و ئةندازةييدا ،هةس تدةكةين دذةكان لةنيَو هيَلَةكاندا دةطةنة خوارووى رةهةندى
بينني ،دواجار بةهاى كاريطةرى بينينةكة تيَكةلَ دةبيَت و شيَواوى لةزؤربةى
بينينةكاندا درووست دةكات.
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"هونةر خؤراكيَكة و مافى طشت كةسى تياية ،ئةم هونةرمةندة رةوتيَكى نويَى
هيَناية كايةوة و بةناونيشانى (ئؤث ئارت) كة بريتيية لةشيَوةسازى ئةندازانةى
(رةنط و هيَلَ) و (ميكانيزمى ضةنبارةيى) واتة تكرار .شيَوة و رةنط لةئةجنامدا
وةهميَك دةخولَقيَنىَ كة ويَنةكة لةبةرضاو دةجولَيَت ،ئؤث ئارت واتة هونةرى
نيطايى .هونةرى ضاو هةلَخةلَةتيَن ،ضاو لةو شيَوازةدا دةكةويَتة بةر كاريطةرى
شةثؤالوى و ويَنة و شيَوةكان وةكو خؤى نابينىَ .بؤية كةسةكة يان بينةرةكة
هةست دةكات شيَ وةى ئةندازةييةكانى سةر تابلؤ لةجولَةدان ،بةتايبةتى ئةطةر
رةنطى ئةو شيَوانة رةش و سثى بن ،لةناو روتاريدا واتة ئةبسرتاكت هةية ،ئةم
هونةرة لقيَكى سةربةخؤية بةالزمانيَكى خؤمالَى كة زمانى طشتة و دوورة
لةزمانى هونةرى ،ثيَى دةطوتريَت (رةشكةو ثيَشكة).
ئةم هونةرة لةاليةن ظازاريلى يةوة بةتيَكةلَكردنى زانست و ئةندازة و شيعر و
ظيستيظالَى نيطايى ،شيَوازيَكى نويَى هيَناية كايةوة كة لةريَطةى هيَلَ و رةنطةوة
ضاو هةلَدةخةلَةتيَنىَ ،هةروةها ليَك شيَواوييةك لةهةستةكانى بينني و تيَرِوانني
بؤ شتيَك دةستثيَدةكات ،تادةطات بةهونةرى ئايرؤنى كة ثيَضةوانةكةيةتى.
جياوازييةكى ديكة لةنيَوان هةردوو هونةرى ئةندازةيى و ئايرؤنى كة بينةر
ناتوانىَ ئايرؤنى جبولَيَنىَ ،واتة وةستاوة هونةرةكة ،بةآلم بةثيَضةوانةوة دةتوانىَ
لةتابلؤى (ئؤثتيكار ئارت) تابلؤكة جبولَيَنىَ و لةبزويَن رايبطرىَ" ،ضونكة
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ضاوةكان لةبينينى شتةكاندا يان تابلؤكاندا كؤنابيَتةوة ،بةآلم لةتةماشاكردندا
ئالَوطؤرِ دةكات ،هةروةها ضاوى بينةر بةشيَكى كةمى زيندوو لةثيَكهاتةكان
ثيَكديَن".)46(.
ديار دةيةكى ترى بينني هةية ثيَى دةطوتريَت الدانى بينني ،ئةم دياردةية بريتيية
لةكؤمةلَيَك هيَلَى بةئةنقةست درووستكراو ،بةرةو ئاراستةيةك كة زؤرترين تةم
لةرِاستييةكةدا درووستدةكات ،بةرةو ئاراستةيةكى ديكةى جولَةى ضاو دةرِوات،
ئةمة بةمنوونةى راستةوخؤى بزواندنى بازنةيى فؤكس كراو دةخولَقيَت ،جارى
واهةية ستوونيية و جارى واهةية ئاسؤيية ،بزواندنى ستوونييةكة لةريَطةى هيَلَة
ئاسؤييةكانةوة تةماوى دةبن ،ئةوكاتةى دةبينني شيش بةئاراستةى دذ
بةيةكرتى ئاسؤيي دانراون".)47( .
ئةندازيار و هونةرمةندى عيَرِاقى (حممود صربى) خاوةنى تيؤرى رياليزمى
ضةندايةتيية لةهونةردا ،ئةم تيؤرة بةرةطةزيَكى هةلَةى توند ناوبردووة كة دذة
خؤيةتى و تيَكةلَ بةخؤشى دةبيَت ،ئةم تيؤرة لةئةجنامى شلَةذانى نيطاييةوة بؤ
بينني ثراكتيزة دةكريَت ،لةم كارةدا هةردوو ضاو كيَبةركيَ دةكةن لةثةيداكردنى
بزاوتى ضاالك و تايبةت.

102

سةبارةت بة (واقعية الكم) كة ناونيشانى تيَزةكةى حممود صربي ية .هةولَدانيَكة
بؤ نزيك كردنةوةى رةهةندى ديالؤطى ئةو ناوةرِؤكةى كة هونةرمةند
مةبةستطةرايى ،ضونكة شيَوةى نويَى سةر بةواقعيةت لةميانةى رةفتاركردن
لةطةلَ

مادةيةكى

بةرجةستة

و

بةردةستة،

دةربرِينة

كيمياوى

تيشكاوييةكانيةوة ،هةروةها رةهةندى (كم) كةشى لةطؤشةى ثةيوةندى ناخ
بينينةوة (بصرى) وةدةست دةهيَنيَت ،رةهةندةكةى ديكة لةئةجنامى
خويَندنةوةيةكى قولَةوة سةرضاوة دةطريَت كة لةثيَكهاتةى ماددة كة ئةويش
لةكيَشى طةرديلةيى و هاوكيَشة ديا ريكراوةكانى ناو ضةمكى تةواوكةرى شيكارى
زانستيانةية ،لةاليةكى ديكةوة دةبىَ ئةوة بزانني كة زةمةنى (واقعية الكم)
حةمتييةتيَكة و بةرِيَوةية ،مرؤظايةتيش بؤخؤى بةهةمان ريَطة هةلَدةبذيَريَت كة
رؤذيَك لةرؤذان ئايندةى سؤسياليستى هةلَدةبذيَريَت ،هةروةكو ئةو تيَزةى
ماركس ثيَشبينى دةكرد".)48(.
تيؤرى (واقعية الكم) ،واتة رياليزمى ضةنديَتى ،توانى ثيَطةيةكى تيؤرى بدات بةو
منوونةيةى كة زةمةنيَكى دريَذ بوو لةمةيدانةكةى نةبوو ،ئةمة هةلَويَستيَكى
فكرى بوو كة حممود صربى دايهيَنا ،ئةطةر منوونةى يةكةمى هونةرى دةطمةن
بؤ جةواد سةليم بطةرِيَتةوة ،ئةوا منوونةى دةطمةنرت بؤ تيؤرة هونةريةكةى
حممود صربى دةطة رِيَتةوة كة جوانييةكى زانستى بةهونةرى شيَوةكارى
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بةخشى ،ثيَشنياركردنى ئةو فكرة ،بازدان بوو بةسةر تواناى هونةرى تاكايةتى
كة رةهةنديَكى ئيستاتيكى تيَداية ،ئةمة رِاستى رؤشنبريى و سؤسيؤلؤذى بوو،
بؤية نابينني فكريَكى ديكة وةآلمى ئةو داهيَنانة بداتةوة كة لةكارةكانى صربى،
بةآلم جةواد سةليم وردتر و دةط مةنرت بوو لةكارةكانى خؤى ،كةواتة ئةوة
رةخنةطرة كة كارى دةطمةن دةدؤزيَتةوة لةنيَو هونةرى السايى
كردنةوة" .)49(.لةكاتيَكدا ئةم هونةرمةندة ثشتى بة رياليزم نةدةبةستى وةكو
ضؤن هونةرمةندانى ديكةى وةكو (فائق حةسن و جةواد سةليم) كة خاوةنى
بريؤكةى ناسيؤناليستى عةرةبى بوون و لةكارةكانياندا رةنطيدابؤوة.
لةسةر ئاستى تيؤرى و كردةيى( ،واقعية الكم) وةكو منوونةيةكة لةتيؤر،
بةشيَوةيةكى فيزيايى خؤى وةسف دةكات "ئةويش طةيشتؤتة ئةو راستييةى كة
ثرؤ سةى تيشكدانةوة يان هةلَمذينى وزة لةاليةن تةنة طةرديلةكانةوة،
بةشيَوةيةكى نابةردةوامى تةواو دةبىَ ،هةروةها تيشكدانةوة يان هةلَمذينى
لةسةر شيَوةى سنوردار و ضةندةكى دياريكراوة لةوزة ،بةدريَذى شةثؤل و
لةرةلةرى دياريكراو روودةدات ،هونةرمةند (حممود صربى) لةسةر ئةو بنةماية
دوو ضةمكى زانستى دةكاتة بناغة بؤ دووبارةبوونةوة ،ئةويش دارِشتنةوةى
دةربرِينى شيَوةكارى لةسةردةمى تةكنؤ نةوةوى كة بريتني لةضةمكى وةالنانى
ضةقطريى ماددة ،يان واى دابنىَ كة شتيَكى ئامادة و بةردةستة بةلَكو بةالى
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ئةوةوة سيستميَكة بةرئةجنانى ضةندان كار و كردةوةية ،رةهةندى دووةم
دؤزينةوةكةى ئةنيشتاينة كة دةلَىَ "وزة شيَوةيةكة لةشيَوةكانى ماددة،
بةتيَكةلَ كردنى ئةو دوو ضةمكة ،دةطةينة ئةو ئاستةى كة هةردوو ماددة لةسةر
ئاستى بينراو ،بريتيية لةقةوارةيةك لةكردةوةى ثيَكهاتوو بةضةندان يةكة
لةوزةى كارليَك لةطةلَ يةكرت بةشيَوةيةكى بةردةوام دةميَنيَتةوة ،يةكةميان
خاسيةتى طةرديلة هةلَدةبذيَريَت و دووةميان شةبةنط" (.)50
ئةمة سةرضاوةيةكى نويَى هونةريية كة حممود صربى دؤزييةوة لةطةلَ زانست و
فيزيا تيَكةلَى كرد و ناو نرا هونةرى كردةوةييةكان ،بؤ ئةمةش ثيَويستة دوو
طةرديلةى هايدرؤجني و يةك طةرديلةى ئؤكسجني تيَطةلَ بكرىَ و هونةرمةند
ئةوكات كار لةسةر ئةو شلة بةردةستة ناكات ،بةلَكو كار لةطةلَ ئةو شيَوةى
كارليَكة دةكات كة بةرهةمى هيَناوة كة لةكؤتاييدا دةطةينة ثيتة ئةجبةدييةكانى
هونةر كة بريتني لة  92ثيت كة تيؤرى (واقعية الكم) ليَثيَكديَت ،كةوابوو
هونةرمةند تابلؤكانى لةسةر ئةم بنةما طةورةية دامةزراند.
ئةطةرضى شيَوازة هونةرييةكة نةبووة مؤديَلى كارى هونةرى ،بةآلم حممود
صربى بؤ ئةوةى شرؤظةيةك بةكارة هونةريية ئةندازةييةكةى بدات ،باسى
تيَكةلَ بوونى ئةم دوو هونةرة كؤنكريتى و جولَةرة دةكات ،لةالى ئةو جوان و
جوانى وةكو دوو ماناى تيَكئاآلون لةيةكرت بؤ شتةكان ،هةردووك لةكؤنتيَكستى
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يةك مانادا كؤبوونةتةوة ،بريؤكةكة لة زانستيَكدا جودا كراوةتةوة كة هةنديَكجار
بةالى ئةندازةييدا دةضةميَنةوة ،بةوثيَيةى كة مةعريفة لةدةرةوةى
بريكردنةوةى ئاساييةوة لةشتةكاندا بةرجةستةى كردوون.
هةلَبةت هيض تيَزيَكى فكرى يان كيميايى نيية لةدونيادا رةخنةى ليَنةطريابيَت،
ئةم مانيفيَستة ئةندازةيية هونةرييةى صربى ثيََشرت مومارةسة كرا ،بةآلم
ئاستيَكى قولَرتى لةخؤى نةبينى ،هةروةها نةبوو بةتيؤريَكى جيهانى و كيانيَكى
هونةرى تايبةت خبولَقيَنىَ بؤ خؤى و السايى بكريَتةوة"،ضونكة ئةطةر رةنط
روناكى بيَت ،روناكيش هيَز بىَ ،كوتلةش توانايةكى ضرِ ،كةواتة رةنط دةبيَتة
بنةماى كةون ،كةوابوو حممود صربى جيهانى تايبةتى كؤمةآليةتي و ميَذوويى
بةتةنها دةخاتة خةتيَكى شةبةنطى زةرةر و هيضى تر ،بةآلم دةركةوتووة كة ئةم
تيَزة تةنها ريَطةيةكى زانستيية لةبوارى هونةر و هيضى تر ،بةبىَ ئةوةى بةالى
ئةوةدا بضيَت كة مرؤظ بةشيَكة لة درووستكةرةوةى سرووشت".)51(.
ئةطةرضى ئةو تيَزة جيَكةوتة نةبوو لةنيَو هونةر و زانست و بينةر ضيَذى
ئيستاتيكى ليَنةبينى ،ضونكة ئةو بانطةشةى ئةوةى كرد كة هونةرمةند باسى ئاو
ناكات كة شتيَكى هةستثيَكراو و رِاستيية ،بةلَكو وةكو هاوكيَشةيةكى ماترياىل
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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كيمي اوى ويَنا بكةين ،كة ئةمة مامةلَة كردن نيية لةطةلَ شلةمةنى ،لةكاتيَكدا
هةموو دةزانني و ريَكةوتووين لةسةر ئةوةى ئاو ثيَكهاتووة لة هايدرؤجني و
ئؤكسجني كة ثيَويستى مرؤظة ،بةآلم دةرخيست كة زانست و هونةر هةردووكيان
دةضنة نيَو يةكرت و دةبنة يةك ،ليَرةدا شتيَك درووست دةبيَت ئةويش (زانستى
هونةرى و هونةرى زانستى) ية.
وةهمى بينني لةرةنطةكانيشدا ماناى خؤى هةية ،بؤية رةنطةكان بةطشتى لةطةلَ
ئةوةدا كة سيمبوىل جوآلنةوة و ئايد يا و ثرنسيثة ئايينى و فكرييةكان و
سيمبوىل وةرز و دياردة سرووشتيةكانى دونيان ،لةطةلَ ئةوةشدا وةهميَكى
خورافيشى درووستكردووة كة ئةمة هيَزيَكى ميَذوويى لةثشتيةوة راوةستاوة،
ئةم خورافياتة كاريطةرى تا ئةو رادةيةى هةية كة هةنديَك رةنط ثريؤز كراوة و
هةنديَكى ديكة نةفرةتى ليَكراوة ،ضونكة ماناى ئةو ئايديا و جوآلنةوةية
دةسةمليَنىَ لةالى ئةو طروثةى كة خاوةنى ئةو ثرنسيثةن ،ئةمةش بةهاوكارى
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
شؤرِش و خويَن ديَت ،كةضى لةالى هيندييةكان سيمبوىل طؤرانى و جواني و
شادى و خؤشيية و بؤ بوك طواستنةوة بةكارديَت ،وةختيَك كض شوو دةكات،
دةستى بة رةنطى سوورى خةنةيى رةنطاو رةنط دةكريَت ،رةنطى سوور لةالى
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ضينييةكان ماناى بةرةكةت و خيَر و خؤشيية ،بةآلم الى ئافريقييةكان ماناى
قوربانيدان و ستةم و كيَشةية ،ئةمةش هؤكارى ئةوةية كة سوور رةنطيَكى
طةرمة و ئةوانيش هةم جوطرافياكةيان طةرمة و هةميش خؤيان طةرمن ،الى
ميسرييةكان رةنطى زةرد بةماناى مؤميا و مردن ديَت ،لةالى ئةوروثييةكان
بة ماناى خيانةت و ئريةيى ديَت ،بؤ منوونة لةسةدةكانى رابردوو كةسيَك
خيانةتى بكرداية لةنيشتيمان ،ئةوا دةرطاى مالَةكةيان زةرد دةكرد تاكو
بناسريَتةوة ،لة يابان بةماناى ئازايةتى و ثالَةوانى ديَت لة سةدةكانى رابردوو
رةنطى زةرد هيَما بوو بؤ سةركةوتن ،ميَذوويةكيان هةية باسى ئةوة دةكات
سالَى 1375ثياوانى جةنطاوةر ئةو رةنطةيان بةكار دةهيَنا ،ضونكة
لةجةنطةكان سةركةوتنيان بةدةستهيَناوة لةبةرامبةر بةدوذمن ،رةنطى شني
لةالى ئةوروثييةكان بةماناى ثاراستنى حةسودى ديَت لةالى يةهوديةكان و
بةماناى رةنطى خودا ديَت ،بؤية سيمبولةكةيان كة ئةستيَرةيةكى  7طؤشةيية،
بةرِةنطى شني نةخشراوة ،رةنطى شني لةالى ئةوروثاى رؤذهةآل بةماناى حوزن و
خراثى ذيان ديَت ،بؤية بةكار ى ناهيَنن ،لةهةنديَك وآلتيش بةماناى هيََمنيش
بةكارديَت ،بةوهؤيةوة شني بؤ مالَة كانى ثاشا و سةركردةكان بةكارهاتوونة،
شني لةالى ضينييةكان بةماناى رةنطى كضان و سيَكس ديَت ،لةالى ئامريكييةكان
زؤر بةكارديَت بؤ مةريَمى عةزرا بةكارديَت ،لةاليةكى ديكةوة سيمبوليَكة بؤ
بانكةكان بةكارديَت طواية رةنطيَكى ثرِ بةرةكةت و باشة ،لةالى رؤذهةآلتى شني
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خراثة ،بؤية ضاوى شني بةماناى كةسى خراث و حةسود ديَت كة ئةمة لةبةغدا
ئيديؤمى بؤ درووستكراوة و لةالى كورديش رةنطيداوةتةوة لةكولتوورى هةموو
ترية و عةشريةتيَك ،رةنطى سةوز بةماناى بةهار ديَت لةالى هةنديَك طةل ،بؤ
منوونة لةالى هينديةكان و رؤذهةآلتييةكان ،بةآلم لةالى ئاسياييةكان ماناى
نةمرى و بةثيتى زةوى ديَت ،لةئامريكا بةماناى مردن ديَت ،ضونكة نزيكن لة
دارستانة كانةوة ،رةنطى رةش ماناى مردنة و منوونةش هاتنى سةردةمى داعشة
كة بةرِةنطى رةشةوة هاتن ،لةالى ئامريكيةكان خراثة ضونكة بؤ ثيآلو
بةكارديَت ،رةنطى سثى بةماناى ثاك و خاويَ،ى و ئاشتى ديَت و بؤ بووك
طواستنةوة بةكارديَت ،ثرتةقالَى بةماناى بزر بوون و مردن ديَت طواية سيمبوىل
ثايزة بؤ مرؤظ ،لة ئاسيا بةماناى تةندروستى باش و ذيان ديَت ،هةموو ئةم
ث يَناسة و شيكردنةوة خورافيانة لةالى طةالن و ئايينةكان ،واى كردووة لةريَطةى
تيؤرةوة خبويَنريتةوة ،بؤ منوونة تيؤريَك هةية باس لةوة دةكات كة ئةم
رةنطانة جطة لةوةى ئةفسانة تؤمارى كردوون ،بةشيَكى ثةيوةندى بة
ثةروةردةى مندالَيي هةية لةناو طةالن و نةتةوةكان ،ثةيوةندييةكى ديكة هةية
لةنيَوان رةنط و زمانيش ،بؤية كاريطةرى هةية لةسةر شيَوازى قسةكردن لةالى
هةموو نةتةوة و طروثة ئاينييةكان ،بؤ منوونة رةنطى شني لةالى ئيَزدييةكان
ناحةزة ،بةآلم رةنطى سثى خؤشةويستة ،بؤية خؤيان دةلَيَن ئيَزيدينة و جلك
سثينة ،بؤية رةنطى شينيش ناحةزة ،ضونكة بة برِواى ئةوان كاتيَك
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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
بةرائةتة لةبةرامبةر خودا ،بؤية بةطشتى رةنطى سثى دةثؤشن.
هةلَبةت ئةم خؤشةويستى و ناحةزييةى رةنطةكان لةالى طةالن و طروث و
ئايينةكانى هةموو دونيا ،تةنها بةثيَى خورافةوة قةبولَ كراوة يان بةثيَضةوانةوة،
بةآلم راستييةكةى ئةمة وةهميَكة بؤ بينينى رةنطةكان كة رةنطة بنضينةييةكان
سرووشتني و دةستكرد نيني ،بةثيَى لؤذيكيش بيَت ناكرىَ رةنط تايبةت كرابيَت
بة نةتةوة يان طروثيَكى ئاينى ،بةثيَضةوانةوة دذايةتى سايكؤلؤذياى ئةو طروث و
نةتةوانة بكات ،بةوثيَيةى سرووشت خاوةنى ياساى نةطؤرِى خؤيةتى و
لةسةرووى لؤذيكى مرؤظة و بةعةقلَ مامةلَة لةتةك رةنطةكان ناكرىَ بؤ خراثى و
باشى ،بةآلم دةبىَ ئةوة بزانني كة ئةم وةهمى بينينة بؤ رةنطةكان ،لةئايدياى
نةطؤرِ و تيَنةطةيشنت لة لؤذيكةوة سةرضاوةى طرتووة ،بؤية هةم برةوى هةية و
هةم برِوايةكى نةطؤرِة.

110

ئاين و ئيستاتيكا

كة باس لةثةيوةندى نيَوان جوانى و ئاين دةكةين ،ماناى ئةوة نيية ئاين جوان
بكةين و بةو ئاراستةية قسة بكةين كة خودا بؤية جوانة ،ضونكة دةقة ئاينيةكان
لةثشتيةوة راوةستاون ،بةلَكو بةو ماناية ديَت ئيَمة بةدواى بةشيَك لةو
ئيستاتيكايةوة ويَلَني كة لةكؤنتيَكستى ئاينيدا شاردراوةتةوة ،بةآلم لةاليةكى
ديكةوة ئةطةر ئاين بريتى بيَت لةطوتاريَكى ستةمكارانةى دذ بة ئازادى و
بريكردنةوة بيَت ،ئةوا لةشويَنيَكى ديكةدا فةزايةكى كراوةية بؤ ثاكذ كردنةوةى
روح ،ئةطةر بيَت بؤ توندرِةوى بةكارنةيات ،لةكاتيَكدا ئيَمة دةبينني ميَذوو ضؤن
ضريؤكى سةرهةلَدانى ئاينى نووسيوةتةوة ئةطةر بةنيوةناضلَ و فلتةريش بيَت،
بةآلم ناكريَت هةموو ئاينةكان وةكو يةك طوتارى بؤ خوداناسى تةماشا بكةين و
يةك شيَوة ثيَوةريان بؤ دابنني ،هةروةك ئةوةى لةهيندستان و ضني و ئامريكاى
التني هةية.
كورد لةم ثا نتايية فةلسةفييةدا كة بكةر و بنةضةكةى بؤ ثيَش سوكراتيش
دةطةرِيَنيَتةوة و هيض بةلَطةيةكي ماتريالَى و ميَذووييشى نيية ،كةسانى وةكو
شةمسى تةبريزى و باباتاهريى هةمةدانى و مةولةوى تاوطؤزى و مةالى جةزيرى و
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مةحوى و مةوالنا خاليد و شيَخى نةهرى و تةريقةتةكانى نةقشةبةندى هةبووة،
جطة لةمةش قوتاخبانةى سؤفيزمى كوردى هةبووة كة جوانى هةموو ذيان و
ئيستاتيكاى سرووشتى لةدةستكردةكانى خالقدا كؤكردؤتةوة ،ئةمة دةرخةرى
جوان بيين مرؤظ ى كوردة بةرامبةر هةموو ئةو دياردانةى لةسرووشتدا هةية.
ئةم فةلسةفةية لةويَوة سةرضاوةى طرتووة كة هةموو ئاينةكان يةك لةدواى يةك،
جةختيان لةسةر شيَوة بينينيَكى ئيستاتيكى روحانى كردؤتةوة و بةلَطةشيان بؤ
هيَناوةتةوة ،لةالى كؤنفشيؤس و لةالى بوداش جؤريَك لة وةرزش و تانرتيك و
ئاوازى خويَندنى نووسراوة ثريؤزةكان ،مانايةكى ديكةى فةلسةفةى ذيانى
ئيستاتيكيية ،لةالى سؤفيزمى ئيسالمى كة شيَوازى مةوالناية جؤريَك لةسةما،
لةالى هيندؤس ييةكان مؤزيكى كالسيكى و سةماى ئةفسانةيى و ستايشى خودا
بؤ كارة جوانةكانى سرو وشت كة مار لةالى ئةوان سةرةتاى ئاشكرا كردنى
فةلسةفةى ذيانة ،بةوثيَيةى كة لةسفرى بووندا مار بكةريَكى هةميشة ئامادةي
لةشويَنانةى مرؤظ تيَدا دةذى ،بؤية دةتوانىَ مرؤظ هةلَبخةلَةتيَنىَ و بيكات بةدذى
خؤى ،هةروةها لةالى جووةكان لةهؤش خؤضوونى فيداييةكان كة لةخةيالَياندا
سةمايةك هةية و خودا بانط دةكةن ،لةشويَنيَكى ديكةدا رزطاركةرة ،ضونكة
بةنيَو كةشتيدا كاتيَك ئاو دزةى كردؤتة نيَو كةشتيةكة ،مارةكة خؤى ثةثكةداوة
و كونةكةى طرتووة ،ئةم ئةفسانة فةلسةفية لةداوود ثيَغةمبةرةوة بؤيان جيَماوة
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كة لةجةذنى تةورات بةرثاى دةكةن ،بةآلم هيض ئاميَريَكى مؤزيك بةكار نايةت،
جطة لةنزاى مرؤظ.
لةئاينى كريستيانى واتة (مةسيحى) تةراتيل و خويَندنى ئايةتةكانى ئينجيل
بةكؤرِس لةسرووتيَكى روحيدا دةخويَنريَتةوة كة بةتيَرِوانينى خؤيان ،ئةمة
كؤمةك بةروحى هةموو مرؤظ دةكات كة عيساى مةسيح لةثيَناو هةموو هةلَةكانى
مرؤظ خؤى لة خاضدا ،ئةم هونةرة واتة سةماى سؤفيانة ،خةسلَةتيَكى سيحراوى
ئةو مرؤظانةية كة هةستى هونةريان تيَداية بةرامبةر جوانى و خؤشةويستى
خالق ،كاريطةرييان بؤ بةشداربووانى سرووتةكانيش هةية كة مةزهةبى ئاينى
ديارى كردووة.
هونةرى ئاينى كة هؤكارى طواستنةوةى روحة لةريَطةى سةما و بةرجةستةكردنى
خؤشةويستييةوة بؤ خودا ،ئةطةر مؤزيكى لةطةلَ بيَت يان نا ،كة بؤ منوونة
سؤفيزمى كوردى دةف و تةثلَى لةطةلَة ،بةثيَضةوانةى سؤفيزمى هيندى و
ميسرى كة شيَوازيَك لة سةماى لةطةلَداية ،دةرةجنام هةردوو شيَوازةكة
لةضوارضيَوةى ئيستاتيكايةكى سةربةخؤية بؤ خوداناسني"،ئةوةش روونة كة
ئيستاتيكا لةناوةوة هةلَدةقولَيَت ،لةجةستةيةكى دياريكراودا هةلَدةضىَ و
لةدةرةوة نايات" .)52(.ئةمة كرِؤكى قسةبةناوبانطةكةى قةشة ئؤطةستينة كة
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ثيَى واية خيَر لةخودةوة بآلودةبيَتةوة ،ئةم وتةية ثيَويستى بةباوةرِ هةية كة
لةاليةن كؤمةلَطةوة بؤ تاكةكان وةكو ثيَدراويَك هاتووةتة خوارةوة.
ئةطةرضى هيطلَ بةشيَكى فةلسةفةكةى بؤ خودا و مةسيحيةت تةرخان كردووة و
وةكو ئايدياليزم نةخشاندوويةتى ،بةآلم بةوثيَيةى كة ماترياليزم دذى ئايدياليزمة
و ئارطوميَنتةكانى ئايدياليزم بة ماترياليزم ثوضةلَ دةكاتةوة بةثشتبةسنت
بةفيزيا ،بؤية لةالى ماركس بةثيَضةوانةوة ئيستاتيكا لةسةرةتاوة طريَدراوى
ثةيوةنديية فرةييةكانة  ،ئةمة وةكو وةزيفةيةكى كؤمةآليةتى سنووردار،
ملمالنيَى ضينايةتى لةكؤمةلَطةى سؤسياليستى لةشؤرِشى رؤشنبريى
سؤسياليستى داية ،هةموو ئةمانة دؤزيَكى هيومانيستني ،لةهةمان كاتدا ثيَش
ئةوةى ئيستاتيكابن ،ئةمة سةمليَنراوة كة ماركس بريؤكةكانى لةناواخندا
بريؤكةيةكى تيذتيَثةرِ و فرياطوزارين ،لةو كاتانةى كة بةسةرماندا تيَدةثةرِيَت،
لةكاتيَكدا ئةو ئةخالقيات و تيؤرةى ماركسيش بؤ خؤدوورخسنت لةهةر
تةماحكارييةك بؤ ذيان و ضاوضنؤكى ،هةروةها دووركةوتنةوة لةهةر شيَوازيَكى
طةندةلَى ،بةقةوىل ماركسيية نويَخوازةكان شيَوازيَكة لةسؤفيزمى رِاستى
دونيايى ،ضونكة جطة لةجوانى بؤ طشت ،برِوانةبوونة بةهيض مولَكيةتيَك لةذياندا،
جطة لةو مولَكيةتةى كة هةمووان بةهةرمةندن و خؤشطوزةرانى تيادةبينن.

114

ماركس كارةكةى خؤى سنووردار كردووة و ضوارضيَوةيةكى بؤ بونياد و
ريَكخستنيَكى نويَى رةفتارى جوانى داناوة ،سةرةجنام كاريطةرى ئةريَنيشى
هةبووة لةسةر ئةدةب و هونةرناسى ،بؤ منوونة ئةم تيؤرة زةمينةى بؤ جؤرج
لؤكاض سازكردووة كة لةليَكؤلَينةوةكانيدا بؤ فكرى هونةرى ثيَشكةشى كردووة و
بةسةرضاوةيةكى مةزن تةماشا دةكريَت ،ئيَمة لةضاثتةريَكى ديكةدا بةدريَذى
باسى ليَوة دةكةين.
كيَشة يان طريَيةك لةنيَوان ئاين و هونةردا هةية كة من بةديكتاتؤريةتى روحى
لةقةلَةمى دةدةم ،لةويَوة نيية كة هةلَطرانى طوتارى ئاينى خاوةنى فكرى
دواكةوتوون ،بةلَكو لةويَوة سةرضاوةى طرتووة كة هةلَطرى فكرى ئايدياليزمى،
ئةفسانةيان وةكو كارتيَكى بةرجةستة و وةآلم بؤ هةموو شتيَك بةكارهيَناوة،
دةرهةق بةهيَزى زةمينيي ،واتة دذ بةو هيَزة سرووشتيةى هةية بةكاريان هيَنا،
بؤية ثشت بةو خةيالَة دةبةسنت كة هيَزيَكى ئامسانى دةرةكى لةثشت عةقلَى
مرؤظةوةية ،ئةمة بةثيَى تيَرِوانينى ئايديا ليزم بيَت ،هيَزى زةمينى ،تابعيَكى
ئامسانى و ميتافيزيكى وةرطرتووة ،هيطلَ ثيَيواية فكرى الهوتى لةميَذة
وة ستاون و دووركةوتوونةتةوة لةدذايةتى هونةر ،بةآلم ئةم نةخؤشيية
ريالَيستيية بؤ هونةر كة وةهمى بؤ جيهان درووستكردووة ،سيستميَكى ناجؤرى
بؤ رةطةزةكان داناوة كة بريتيية لةشويَن و كات ،خاوةنى ئةم جؤرة بريكردنةوة
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و تيَرِوانينة بؤ هونةر ،لةويَدا كؤكردؤتةوة كة ئةو منايشةى لةسةر زةميندا هةية،
ثيَوةريَكى رةهاية بؤ هيَزةكانى نا زةمينى كة تةحةكوم بةسةر هةموو شتيَكدا
دةكات ،بؤية بةرامبةر ريالَييةتى هونةر دوورترين سنووريان بؤ ثيَوةرة
مرؤظييةكان داناوة كة هةر دةبىَ بطةرِيَنةوة سةر ئايدياليزم ،بةبىَ ئةوةى رِةضاو
بؤ عةقلَى مرؤي ى بكرىَ بةرامبةر ئيدراك بؤ فةلةكيَك كة داخراوة ،هةروةك ئةوةى
لةرابردوودا ثةيكةرييان تةنها لةويَدا قبولَ كردووة ،تاكو بثةرسرتيَت ،نةك وةكو
كردةيةكى هونةرى تةماشا بكريَت لةثةرستطا و مؤزةخانةكاندا ،شانؤ تةنها بؤ
زيندووكردنةوةى سرووتى خوداثةرستى قبولَكرواوة نةك هونةر ،تابلؤ تةنها
بةراطرتنى خةيالَى مرؤظ قبولَ كراوة ،نةك خةيالَى ثشت ئاين و خوداكانى
ثةرستطا ،بؤية ئةم تيَطةيشتنة سوكايةتى بة ئاماجنةكانى مرؤظ دةكات كة
هةموو ئاينةكان بةو ميَذووةدا قؤناغييان بينيووة و ثةشيمانيش نةبوونةتةوة.
من ليَرةوة كيَشة ئيستاتيكيةكة وةكو خؤى دةبينم ،ضونكة ئاماجنى ئةم
تيَطةيشتنة ئةوةية مرؤظ بةبىَ ئةوةى هيض طوناهيَكى كردبيَت ،بةثيَى
ضاالكيةكانى لةذيانى رؤذانةى هةلَدةسةنطيَنريَت و طوناهبار دةكرىَ ،لةكاتيَكدا
ثةيوةندى جةوهةرى نيَوان ئاين و هونةر ،لةويَدا كؤبؤتةوة كة هونةر سيستمى
مرؤظى لةبةرجةستةكردندا دةبينيَتةوة ،لةبةرامبةردا ئاين بةدياردةيةكى خودايى
دةيبينن و ريَطةيةكيان نةهيَشتؤتةوة بؤ ئةوةى دابةزيَتة ئاستى ثيَوةرة
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لؤذيكييةكانى مرؤظ ،هةموو ئاينةكان لةسةردةميَكدا مامةلَةى تونديان لةطةلَ
هونةر و داهيَناندا كردووة ،جووةكان لةطةلَ شاعري و هونةرمةندى ثةيكةرتاش،
كةنيسة و قةشة كريستيانةكان لةطةلَ زانست و هونةر ،دواجاريش تيَرِوانينى
ئيسالمى بةرامبةر داهيَنانى شيعرى ،لةزؤربةى ئايةتة قورئانييةكاندا
كارثيَكراوة ،بؤية بةفؤتؤكردنى جةستة لة تيَكستدا حةرام كراوة لة وآلتانى ذيَر
دةسةآلتى طوتارى ئاينى ئيسالم ،ئةمة هةلَويَستيَكى نيطةتيظة دةرهةق
بةهونةرى نووسني و فؤتؤ ،بةآلم ثرنسيثيَكى ثؤزةتيظيشة بؤ ئايني و
خوداثةرستى بةو لؤذيكةى كؤمةلَطة بةطشتى قةبولَيةتى.
هؤكارى بنةرِةتى بؤ قبولَنةكردنى هونةر لةاليةن ثياوانى ئاينييةوة ،بؤ ئةو ترسة
دةطةرِيَتةوة كة دةبيَتة ديكؤميَنت بةسةر بةشداربوونى شةيتانةوة دةرهةقة
بةطوناهةكانى مرؤظ  ،ليَرةوة بريؤكةى بةرجةستةكردنى هةستةكانى مرؤظ وةكو
نةبينراويَك ،بةدواى سةرضاوةكةيدا دةطةرِيَت كة ضةند سةدةيةكة ضارةسةرى بؤ
نةكراوة ،ئةمة وةكو عةيبيَك تةماشاكراوة كة شانؤ و تابلؤ و ثةيكةر و تةنانةت
مؤزيكيش ،دذايةتييةكى نارِاستةوخؤى سيستمى ثةرستطاية ،بةومانايةى
ثةرستطا وةكو خاوةن ئايديؤلؤذي ايةكى نةطؤرِ و بىَ خةوش و بيَطةردة ،ئةوة
هونةرة كيَشة بؤ مرؤظ دةخولَقيَنىَ ،نةك ئاين و موذدةبةخشةكانى ناو ئاين ،هةر
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ئةمةشة ريَطةى لةطةشةسةندنى هونةر و داهيَنان و دياليكتيكى ئةدةبى طرتووة
لة دونياى عةرةبيدا.
ثرسيارةكة ليَرةوةية كة ناديدةطرتنى جوانى و ضيَذوةرطرتن لةهةست و ئايكؤنة
ئيستاتيكييةكانى مرؤظ كة لةئةجنامى ضاالكييةوة بةرهةمهاتووة ،لةجةوهةرى
ئاين دا نيية كة لةتيَكستةكاندا باسى دةكات ،ئةى بؤضى نةفرةتى ليَكراوة ،بؤضى
هةولَى دوورخستنةوةى جوانبينيةكان دةدةن لةهونةر ،لةكاتيَكدا هونةر تةنها
نيازى بةويَناكردنةوةى رِاستييانةى فكرى الهوتي هةية نةك دذايةتى كردنى ،خؤ
ئةطةر هونةر نةبواية ديزانى تةالرسازى ثةرستطاكان ئةو رِاستييةى وةرنةدةطرت
كة ئيَستا ثيَى طةيشتووة ،تيَكستةكان ئةو ضاثةيان بةحؤيانةوة نةدةبينيى كة
ئيَستا تيَكةلَ بةدونياى ئةليكرتؤني و داتاى نويَى ميكانيكى بووة ،ئةطةر ئةو
هؤكارانةى طةياندن نةبواية وةكو ئينتةرنيَت و تةلةفزيؤن و راديؤ و هتد ،خة لَك
بةطشتى بيَئاطا دةبوون لةهةوالَى نوىَ ،كةواتة ئةم بازنة ئايديؤلؤذيية ضيية
سنوورى بؤ تيَطةيشتنى خةلَك داناوة و بةثيَضةوانةشةوة ريَطةى داوة خةلَك
لةزانكؤكان زانست خبويَنن ،طفتوطؤى ئيَمة لةسةر ئةو ثنتة وةستاوة كة مادام
ريَطة لةهونةر ناطريىَ ،ناكرىَ فشار لةسةر خةلَك دابنريَت بنب بةهيَزيَك دذى
ضاالكيةكانى خؤيان.
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هونةر وةكو يةكيَك لةكةرةستةكانى ئيستاتيكى بةشيَكى السايكردنةوةى
سرووشتة ،بةديويَكى ديكةدا هونةر رةخنةية لةذيان ،ذيانيش بةهةموو
قورسييةكانى و بةهةموو ملمالنيَ جياوازةكانييةوة ،بريتيية لةرةخنة لةو رِاستية
سةثيَنراوةى كة ستةمى لةثشتةوةية ،بةهاى هونةريش لةويَدا دةردةكةويَت
وةختيَك دةبينني كة جيهانبينييةك لةطةلَ ئةويدي كة بةلَطةى ثيَكهيَنةرى
ثةيوةستى شتةكانة ،ثةيداكردنى شتة جوانةكانيش لةنيَو فةزاى تيَكضرِذاوى
ذياندا ،طرميانةى شتيَكى نويَية و لةهةمان كاتيشدا هونةر رةخنةية لةثيَشووى
خؤى" ،هةر هونةريَك خؤى سازداوة بؤ رادةست كردنى منوونةيةكى تايبةت بؤ
ئةوةى ديكة كة دواى ئةو ديَت ،بؤية هيض وابةستة نيية لةشيَوةى منوونة
دةرةكييةكان ،ئةمة تةعبري نيية لة ثيَويستى ناوةوةى داهيَنةر ،ميشيل فؤكؤ لة
كتيَبى (الكلمات و االشياْ ) باس لةوة دةكات "هةر تابلؤيةك لةتابلؤ ناودارةكان،
كاريطةرى هونةرى درووست كرد لةسةر كارى جيهانى ،ماناى واية ئةو نواندنة
لةبارةى تابلؤوة ،لةريَطةى تيَرِوانينى كةسايةتيية ويَناكراوةكانةوة خؤى
بةرهةمديَنيَتةوة ،بؤية بينةر ليَرةدا جيَطةورِيَطةيةكى مؤديَلى كار وةردةطريَت،
ئةم دابرِانة هونةريية لةنيَوان نواندن و بابةت وةكو مؤديَل ،زةمينةى تيَرِامان بؤ
تابلؤكة ساز دةكات كة ئاماذةية كة ئازادى ماناية بةبىَ دياريكردنى
سةرضاوة".)53(.
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ضونكة ئةو نامؤبوونةى كة ماركس لةذيَر سايةى سيستمى سةرمايةدارى بؤ
مرؤظ ى ثيَناسةكردووة ،مةحرووم كردن و ئيستيغالىل هيَزى كارى مرؤظة لةو
بةرهةمةى كة هةيةتى ،ئةمة بؤ ئةدةب و هونةريش هةمان ماناية ،بةوثيَيةى كة
هةلومةرجى ذيانيان زةمينة بؤ ئةو خراث كةلَك وةرطرتنة سازدةكريَت كة دوورة
لةهةر ثيَوةريَكى ئةخالقى لةالى كةسانى سةرمايةدار ،ئةوةى كة تةكنؤلؤذيا
بةرهةمى دةهيَنىَ و ضيَذى سارد دةبةخشيَت ،بةراورد ناكريَت لةطةلَ ئةوةى كة
كارى دةستى و هيَزى كار بةرهةميهيَناوة.
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(ديزاين) يةكةيةكى ئيستاتيكى

ديزاين و مؤدى ديزاينكردنى ماتريالة ئيستاتيكيةكان ،يةكيَكة لةتومخة
سةرةكيةكانى ثرِؤسةى بةرهةمهيَنانى ديكؤرى هونةرى لةثيَناو ئيستاتيكاى
كةرةستة ،ئةو شيَوةكاريية ديزاينةى كة اليةنيَكى مةجازيية و ثةيوةندييةكى
نزيكى هةية لةطةلَ هيَماو ئاماذة هةية كة تةعبرية لة هةلَسوكةوتى وشيارانةى
رةخنةيى ،سةبارةت بةو تومخانةى كة مؤديَل و ديزاين بةرهةم دةهيَننةوة،
بةطشتى جياوازييةكى دذ بةيةكن و لة هةمان كاتيشدا دةبن بة تومخيَكى
سةربةخؤ لةثيَناو ئيستاتيكا " هةموو تومخةكان دةبىَ ثيَرِةوى لؤذيكى ناوةكى
بةرهةم و ثرِؤسةى كرانةوة و ثةرِةسةندنى بةرهةم بكةن ،هةلَبةت ئةم
هاوكيَشةية هيض كات بة تةواوى نايةتة دى و ئايديالَيَكة بةرهةم بةرةو ئةوة
دةكشىَ و رووى ليَيةتى ،بةآلم ريَك هةر لةبةر ئةمةشة كة ئامادةيى تومخى
زيادى وةك تومخى ديكؤرى ثامشاوةى برِوا و زةيينييةتى هونةرمةند يان ئةو
تةكنيك و فيَآلنةى لةمؤدةى ئةدةبى باو وةردةطرييَن" .)54(.شيَوةكارى و
ديزان و فؤتؤطراف بوارى ديكةى ئيستاتيكان ،بؤ منوونة هونةرى فؤتؤطرافى يان
تةالرسازى كة ثيَشرت كةثر يان ئةشكةوت ،يان شويَنة ئاساييةكان وةكو
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شويَنيَكى نيشتةجيَبوون بوون ،ديكؤميَنتكردنى هونةرى ديزاينكردنى تةالر و
خانو وبةرة و تةالرى ثةرستطا و كؤشكى قةيسةر و ثادشاكان بوون ،يان ئةو
ديوارانة بوون كة سنووردانان لةطةلَ جوطرافياى ئةوانى تر درووستكرابوون ،ئةم
بوارة لةديزاينى قؤناغة جياوازةكانةوة دةستيثيَكردووة ،يان ديزاينى كؤتةرة
داريَك بةمةبةستى ثةرِينةوة لةدةريا ،ئةمة بةشيَكة لةذينطة و جوانييةكانى
ذينطة كة هةنديَكيان بة ضاو دةبينريَن و هةنديَكيشيان بةطوىَ دةبيسرتيَن،
ليَكؤلَينةوةكان دةرياخنستووة كة هونةرى زةخرةفة واتة ()decoration
كؤنرتين هونةرة كة مرؤظ لةكؤنةوة بؤ ثةرِينةوة بةرةو سةدةى طةشةسةندن
بةكارى هيَناون ،ئةمةش بؤ ئةوة بووة كة هةست بةجوانى ذينطةكةى و
دةوروبةرى بكات ،بريتى بوونة لةئازادى نيَوان خودى خؤى و خؤى
لة قةوارةيةكدا كة شويَنى نيشتةجيَبوون بووة ،تاكو طةيشتووة بةو قؤناغةى
ئيَستا ثيَيطةيشتووة .ديزاينى بنضينةيى بؤ نويَنةرايةتى كردنى ئةليؤنى يةكيَك
بووة ،ئةوةى كة بةئةشرية ناونرا Asherah ،وةرطيَرِدراوة و لةكتيَبى ثريؤزدا
بةوشةى (ساري يان سوارى) هاتووة ،ئةم ساريةية سيمبوىل عشرتوت بووة ،واتة
عشتار ،ئةمة سيمبوىل خوداى ئةندامى نيَرينة و ميَينة بووة لةالى ئاشورييةكان،
ئةمة لة دار درووست دةكرا ،لة ناوةرِاستيدا كونيَك هةبووة ،ئةو شويَنة
بةشيَوةيةكى بارز دةرثةرِيوة و بةدةرطاى ذيان ناسراوة ،لةسةرووى كونةكةوة
نويَنةرايةتييةكى سيمبوىل هةية كة سيمبوىل بةرزة و دابةشى سةر حةوت بةش
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كراوة ،ئةمة دةربارةى دةرطاى ذيانة و داتاشراوة بؤ خوسلَى ثرض ،ئةمةش
ذمارةكانى سيَزدة خوسآلتة كة ئاماذةية بؤ نيَوانى بةثيت بوونى ساآلنةى ذنان
كة مندالَى دةبيَت" .)55(.لةم جؤرة ديزاينة زؤرة لةسةرتاسةرى دونيا و
ثريؤزكراوة و دةثةرسرتيَت ،ئةم ديزاينة لةوةسةنييةتة داتاشراوةكانى موسلَ
هةية و لةشيَوةى بةردةوام و لةنزيكةوة ديزاينةكة ويَناكراوة كة لةثاشا و
هاورِيَكانى وةرطرياوة ،ئةوةى كة لةدةستى ئةكواز و سنةوبةر هةلَكةنراوة و
وةكو نزيكايةتى لةسيمبوىل سيَكسة ،ئةو ديزاينة لةشيَوةى ئةندامى نيَرنة و
ميَيةنى سيَكسة ،بةكارهيَنانى ئةم سيمبوليزمة بةناوى (رامى سوهامى)
بةكارهاتووة ،ئةمةش تةنها لةثيَناو ثةرستنى ثريؤزيي شاخ يان شويَنةكةية كة
لةزؤر شويَنى دونيا هةية و بةتايبةتى لةهيندستان و نيثالَ و ئامريكاى التني و
ئةوروثا ،بؤ منوونة "بؤ يةكطرتنى خوداى خؤشة ويستان و طروثى سيَكسى،
شاخيَك هةية وةكو ريَزليَنانيَكى ليَهاتوو حةماسةتيَكى ثريؤز لةفةزاى
كؤتاييةكةى و لةنيَو ئةشكةوتيَكى بضووكة ،ئةمة نزيكييةكى هةية
لةوةسةنييةت،

لةكتيَبى

ثةميانى

ثريؤزى

جووةكانيش

بةبةردةوامى

لةثةيكةرةكاندا و لةالى ئاشورى و كلدانى و ميسريييةكانيش هةية و
دةثةرسرتيَن .ئةم ريَزة بؤ بةرزاييةكانى سرووشت كة بةزؤرى هةلَدةكشيَت
بةرةو شاخةكان ،هةنديَك لةطرووثة ئيتنييةكان تا ئيَستاش شاخةكان
دةيثةرسنت وةكو سيمبوليَك بؤ خودا و درووستكةريَكى ميَينة ،لةئالَمان بؤ
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منوونة شاخيَكى ناودار هةية بةناوى (هؤرسيلريط) بةزمانى ميللى ثيَيدةطوتريَت
(فينويبريط) يان شاخى ظينؤس ،ئةم شاخة بة ئةفسانةى تاننهاروز طريَدراوة،
ئةوانةى كة مةعريفةيان لةبارةى ئةفسا نةى سيدركون هةية .طرينطييةكى
لة رادةبةدةر دةدةن بةناوهيَنانى ئةو شاخة ،ضونكة دةرضةيةك يان كةرتيَك يان
كونيَكى تياية لةو ئةشكةوتةى كة دة كةويَتة بةرزايي شاخةكة ،بؤية
لةسةدةكانى ناوةرِاست وةكو سيمبوليَكى ثريؤز ناسراوة و ناوى شاخةكة
نايات".)56(.
لةبارةى ميو زيكيشةوة هةمان ئةفسانة و داستان و ضريؤك هةية كة ثريؤزن و
دةثةرسرتيَن ،بةآلم طةشةسةندنى هونةرى ميوزيك قؤناغى برِيوة ،ضونكة مرؤظ
بةثيَى قؤناغةكان طةشةى بة كاية جياوازةكانى داوة وةكو زةروورةتى ذيان،
ميوزيكى هةوايى كة داهيَنانى تيَداكراوة و بووةتة ذيَى موزيكى و دواتريش بؤ
ئةلكرتؤنيك و هتد ،ثانتاييةكى طةورةى لةذيانى مرؤظ داطريكردووة و ثريؤز
كراوة ،تائيَستاش شتيَكى نوىَ نابينريَت كة دريَذةثيَدةرى هونةرى مؤزيكى كؤن
نةبيَت و لةالى طروثة ئيتنييةكان ثريؤز نةبيَت ،منوونةش دةف و نةى و بالَةبان
و مششالَ و هتد ،هةموو ئةو ئاميَرانةش لةشكلَى ئةندامى نيَرينةى ثياون ،بؤية
ثريؤزكراون و دةثةرسرتيَن ،ئيدى بؤ هةر يةك لةو ئاميَر و دميةنة سرووشتيانة،
بيانوو و ئارطوميَنيَتيَك هاتووة و وةكو ضريؤك كارى ثيَدةكريَت و
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سؤسيؤلؤذيستةكانيش بةمنوونةى زيندوو وةريانطرتوون ،ضونكة لةذيانى رؤذانةدا
ئةو ضريؤكانة كاريان ثيَدةكريَن.
بةوثيَيةى كة ماتريالَةكان لة نيَوان ثامشاوةى كةرةستة و هونةرى ديكة بوونة كة
هةريةكةيان ثنتيَكن بوونة لة ئيستاتيكا و سةنتةرى جياوازيةكانى بؤضوون ،بؤية
تةنها لة كةسايةتى فةيلةسوفةكاندا نةبيَت شتيَكى جياواز هةست ثيَناكةين،
بةثيَى فةلسةفةى كؤنيش بيَت ،مؤزيك سةرةتايةكة بؤ تيَطةيشنت لةسرووشتى
كةون ،هةروةكو ئةفآلتون طوتوويةتى مؤزيك ليَكسووى جيهانى رِاستيية ،بةآلم
ئةرستؤ و ئةوانةى الطريى ئةون ثيَيانواية بةرزبوونةوةى ئايدياى رِاستيية ،بؤية
لةدواى ئةوانيش الهووتييةكان وةزيفةى هونةرى موزيكيان بؤ برِواكانى خؤيان
بةكارهيَنا ،هةلَبةتة ليَرةدا مؤزيك وةكو كةرةستةيةك بؤ نزيك بوونةوةى خؤيان
و خودا" .)57(.هةروةك ئةوةى كة دةف و تةثلَ و زجنري بةكار دةهيَنريَن
لةكاتى سرووتى تةسةوفى يان دةرويَشيدا.
بؤضى مؤزيك وةكو لقيَك لةهونةرة جوانةكان طةشةى كرد ،ئيدى مؤركيَكى ثةتى
يان بابلَيَني ئةبسرتاكتى وةرطرت كة بةتايبةتى لةالى سةمفؤنياكان دةردةكةون،
ئةمة ثرسياريَكى درووست كرد و زؤر كةس دةيانطوت لةم موزيكة سةر
دةرناكةين ،هةر وةكو دةيانطوت لةو شانؤيانةش تيَناطةين كة دابرِانيَكة لةطةلَ
شانؤى رؤمانى و كالسيك و هتد .بةآلم خودى هونةرمةندةكان بةبيانووى دابرِانى
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هونةرى و داهيَنان لةنيَوان دويَنىَ و ئةمرِؤ ،ئةم هونةرةيان بةشيَوازيَكى
سرووشتى ثيَناسة كرد و وةكو بةردةوام بوونى هونةر لةشيَوةيةكى ديكة
ناسيَنرا ،تا ئةو جيَطةيةى كة بةشيَك لةسيمفؤنياكان و شانؤكان و ئؤثيَراكان،
ماناى خؤيان وةرطرت بؤ شيَوازيَكى نائاسايى.
سيمفؤنياى سيَيةمى (ئؤريكا) ى بتهؤظن مارشيَكى جةنائيزى ية ،بتهؤظن خؤى
جةنازةى ئةو ثالَةوانانة هةلَدةطريَتةوة كة لةجةنطدا طيانيان لةدةستداوة و
لةبةردةم جةماوةردا داياندةنيَت ،بؤية جياوازى لةنيَوان مؤزيك و هونةرةكانى
ديكة هةية ،مؤزيك هةنديَكجار ضارةسةرى كيَشةى هونةرى طةورةى كردووة،
هةروةك ضؤن لةهونةرى شيَوةكاريشدا ثةيكةر يان تابلؤيةك مانايةكى تايبةمتان
ثيَدةدات ،بؤ منوونة تابلؤى جؤرنيكاى ثيكاسؤ ،يان كاتذميَرة تواوةكةى
سلظادؤر داىل ،يان طولَةبةرِؤذةكةى ظان كوخ و هتد ،لةنيَو كوردةواريدا هونةرى
تة ثلَ و دةهؤلَ و زورِنا وةكو هؤكاريَك بؤ بةختةوةركردنى ضةند ضركةساتيَكى
كؤمةلَطة لة نةهامةتييةكانى رابردوو ،يان زةماوةندى كؤمةآليةتى بةتةثلَ و
طؤرانى ئاسايى ،بةتايبةتى لةئاهةنطى بووك طواستنةوة و شيَوةكانى ترى
خؤشبةختى سووننةتى كولتوورة كالسيكييةكان ،وةكو ئةو هةستة هونةريية
واية كة ئافريقيةكان وةختيَك مؤزيكى جاز بةكارديَنن بةهةموو تواناكانيانةوة
ضيَذى ليَدةبينني ،ئةم هونةرة لةالى ئةوان ماناى تايبةتى خؤى هةية ،كة
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شيَوةيةكة لةبةرانطارى كردن لة دذى ئةوانى تر كة دذى هةستة هونةرييةكانى
ئةوانن ،رةنطة لةالى كورديش هةمان ماناى هةبيَت ،هةروةك ضؤن لةالى لورِ و
كرماشانى و ماضؤ و شيَوةزارة كوردييةكان كة هةميشة ذيَر دةستةى نةتةوة و
مةزهةبة دةسةآلتدارةكان بووة ،وةختيَك مردوويان ليَ دةمريَت ،ئةوان
لةبةرمبةردا بةشايى و بةهةهلةلة و ثيَكةنني و طؤرِانى تايبةت ،لةبرى تازية و
ناخوشى ئاهةنط دةطيَرِن.
ئيستاتيكا شويَنيَكى طةورةى داطريكردووة لةنيَو هونةر ،بؤ منوونة ديزاينى
رؤذنامة و طؤظار و كةلوثةىل نيَو مالَ و جلوبةرط و شيَوةى ديكؤرى ستؤديؤى
تةلةفزيؤن و ماشني و تةالرسازى و هتد هةمان شنت ،كةواتة ئةوةى نويَخوازى
كردوويةتى بةطةشةسةندنى كار و ذيانى الديَكان بةرةو شار و تيَكةلَبوونى
كولتوور و ئاين و نةتةوةكان و هتد ،هةروةها طةشةسةندن لةرووى ثيشةييةوة
كة دواجار بةبيانووى ثيَشكةوتنخوازييةوة بووة بةنةطبةتى بؤ مرؤظ و شيَوازى
ضةوساندنةوة ،هةروةها ئةوةش كة ثؤست نويَخوازى لةدواى ئةو دابرِانة
ميَذووييةوة كة لةرابردوودا كردوويةتى ،ئةو طواستنةوة فكريةية كة
لةنةريتخوازى و الساييكردنةوة بؤ مؤديَرن ماوةتةوة ،هةروةك (يؤرطن هابرماس)
ناوى ليَدةنىَ تةواوكارى ثرؤسيسى سياسى و فةرهةنطى مؤديَرنة ،بةقسةى ئةو
بيَـت هيَشتا مؤديَرنة كارةكانى تةواو نةبووة ،ئةم قؤناغة تةواوكارى
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بةرلةخؤيةتى ،يان مؤديَليَكى ديكةى سيستمة كة لةنيَو هونةريشدا
رةنطيداوةتةوة ،بةوثيَيةى كة تائيَستا ستةم و ضةوساندنةوة لةريَطةى
تةكنؤلؤذياى ئاسايى و تةكنؤلؤذياى سةربازى ماوةيةكة بةبارتةقاى تةكنؤلؤذى
تةندرووستى لة ثاشةوةية .بؤية ئةم سيستمة هيَشتا كارةكانى لةهةمووبواريَكدا
تةواو نةكردووة.
مؤديَل كاريَكى ديكةى هةية كة جوانييةكةى لةخزمةت بازرطانيداية ،بؤ منوونة
هةموو ئةو كةرةستانةى كة ثيَويستى مالَن ،هةر لة تاقمى مؤبيلياتى نووسنت و
دانيشنت و ثيَويستى خؤراك و هتد بطرة ،هةموو ئةمانة كارى داهيَنةرانةن،
لةكةسى هونةرمةندةوة دةكرِدريَن بةثوليَكى هيَجطار كةم ،ئةم شيَوة مؤديَلة
لةدواى ئةو هةولَة جدديةى سيستمى سةرمايةدارى هات كة هةموو شتيَكى
بةهونةر و ئةدةبيشةوة خستة خزمةت سةرمايةطوزارى و بازارِى ئازاد و
مولَكيةتى هونةرى نةهيَشت و وةكو كاآل كرِيتى ،ئةمة سةرةتاى سوككردنى
بةهاى كارى دةستى و خودى هيَزى كارى كريَكار و داهيَنانى هونةرى و
تةكنؤلؤذى و بريكردنةوة بوو ،بؤ ديزاينى نوىَ كة ثيَويستى رؤذانةى مرؤظة،
بةرهةمةكةى لة ئيستاتيكاى داهيَنانةوة طوازرايةوة بؤ كرِين و فرؤشتنى كاآل
لةبازارِدا ،بةبيانوى ئةوةى كة مرؤظ ثيَويستة بةهرةمةند بيَت لةهةموو كارة
داهيَنانةكان كة لةرابردوودا بةهاى تايبةتى خؤيان هةبوو و بؤى فةراهةم نةكراوة
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و ئيَستا ئازادة لةكرِين و بةكارهيَنانى ،ئةمة لةطةلَ ثؤست مؤديَرنةدا تةكانيَكى
نةريَنى بوو كة لةبازارِدا بةهاى بؤ هيض شتيَك نةهيَشتةوة و كردى بةمولَكى
طشتى ،بة ناوى نةهيَشتنى مولَكى تايبةتى كة كةرةستة كالسيكى و كؤنة و
ئةنتيكةكان هةيانة و سةرمايةدارة طةورةكان كرِيان و بازرطانى طةورةيان
ثيَوةكرد ،تا ئةو ئاستةى بةناوى مؤديَلةوة هةموو شتيَك بوو بةكاآلى بىَ بةها.
لةرووى تيؤرييةوة ئةمة تةنها بازرطانى و كار و خةرجطةرايى نيية لةاليةن
خةلَكةوة بؤ شتومةك ،بةلَكو تيَرِوانينة بؤ شتى جوانرت كة بةرهةمهاتوون( ،جان
كؤهن) مامؤستاى زانكؤى سؤربؤن بةر لةمردنى سالَى  1994كتيَبيَكى لةبارةى
بونيادى زمانى شيعرى نووسيوة ،لةوكتيَبةدا باس لةاليةنيَكى ديكةى تيَرِوانني
دةكات بؤ ئةو شتانةى بريتني لةهونةرى جوان ،ئةو ثيَيواية تةماشاكردنى جوانى
بؤ هونةرى جوان ،تةنها لةسةر جوانى خؤى نةوةستاوة ،بةلَكو تةماشاكردنى
نويَخوازيية بؤ جوانى خؤى و ئاشكراكردنى هةقيقةتى زانست كة لةشتومةكدا
مةوجوودة.
كةواتة تيَطةيشتنى خةلَك بؤ ئةو بةرهةمانةى كة لةنوىَ ديَنة بازارِةوة تةنها
جوان نني ،بةلَكو مؤديَليَكى ديكةى نويَية كة نويَخوازى بةرهةميهيَناوة و
كردوويةتى بةكاآلى ثيَويستى مالَ ،ئةليَرةوة ئةو تيَبينييةى كة لةسةر
مةسرةفطةرايى هةية بةتايبةتى لةالي خةلَكى رؤذهةآلتى ،تةنها ناضار كردنى
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بازارِ نيية بؤ ثيَويستيةكان و راكيَشانى خةلَك بؤ خةرجكردن ،بةلَكو
نويَكردنةوةى شتةكان وةكو ثيَويستييةك بؤ مالَ بةشيَكى ئةو جوانيية كة
دةيكاتة بازارِيَكى بةنرخ و بةهاى زانستى ،وةكو كةرةستة نويَييةكان كة
ئاسانكارى كردووة بؤ مرؤظ و جوانى تيَداية و تةنها ديزاين و شيَوة كالسيكيية
بىَ روحةكةى نيية ،بةلَكو جوآلنةوةيةكى هونةريية لةنيَو شتومةكةكان ،ميَز و
تاقمى نووسنت و تاقمى دانيشنت و تاقمى ضيَشتخانة و كةرةستةكانى تر و
تةلةفزيؤن و جلشؤر و هتد ،ديزاينةكةى لة ثةنا جولَة كارةباييةكةى بؤ زياتر
بةج ولَةخستنى جوانييةكةى واى كردووة خةلَك زياتر كرِيار بيَت ،ئةمةش
بةرهةمى نويَخوازيية بؤ جوانى.
هةموو نةتةوةكان خاوةنى كوولتوور و ديزاينكردنى كةلةثوورى خؤيانن ،تا ئةو
جيَطةيةى كة بؤ مةيسةركردنى ذيانى سادة و خاكيَتى لةهونةر و كةرةستةى
هونةردا كؤدةكريَتةوة ،ئةو يةكةانة بةكارديَت كة ماناى جوانيناسى وةردةطرن،
ئةويش بريتني لةديزاينى كةرةستةى خاو بؤ هونةركارى و ثيَداويستى رؤذانة
بةمنووديَكى جوان ،ئةم كارة لة كةلةثوورى هةموو طةالندا هةية ،بةردةوامى
مةعريفة و هونةريش بريتيية لةكؤمابوونى مةعريفةى طةالن و هةموو طةليَك و
كؤمةلَطةيةك ثشكدارة لةجوانكردنى كولتوور بؤ مرؤظ ،جياوازى نيَوان جلوبةرط
و شيَوةى ذيان و بارى كؤمةآليةتى و شيَوةى قسةكردن و ئاين ثةرستى جياواز و
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تة الرسازى و هتد ،باشرتين منوونةى دةولَةمةندى كولتوورى مرؤظة كة بةشيَكي
زؤريان جطة لة ئافريقاييةكان ليَكضوونيان هةية لةطةلَ يةكرت ،لةكةلةثووري
كورديدا بايى ئةوة هونةر هةية كة جيَطةى باس يان بةراوردكارى بيَت ،هةر
لةثيَداويستيي رؤذانةوة بطرة ،تا دةطاتة كةرةستةى هونةرى وةكو مششالَ و
نةى و دةف و تارِادةيةك موزيكى ديكةمشان درووستكردووة ،بؤ منوونة دةهؤلَ
و تةمبوو ر كة بةهاوبةشى لةطةلَ طةالنى ديكةدا ليَكضوونى هةية ،هةروةها
لةبارى جلوبةرطيشةوة ئةطةرضى ليَكضوون هةية لةطةلَ هيند و ئةفغان و بةشيَك
لة ئيَران و ئازةرى و هتد ،بةآلم تارِادةيةك خاوةنى ديزانى تايبةتة ،تاكو
بناسريَتةوة لةنيَو كولتوورةكانى ديكةى هاو شيَوةى.
سةبارةت بةشويَنةوارة كؤن و ئةشكةوتةكانى كوردستان كة ليَرةدا مةبةستيَك
هةية بؤ هةلَسةنطاندن و ليَكضوونيان ثيَكةوة ،هةستدةكريَت بةنويَكردنةوةى
شويَنةوارةكان بؤ شيَوازيَكى ديكةى ئاسةوارى و درووستكردنى ثةيكةرى وةهمى
كة بةشيَكن لةجوانييةكانى ئةم جوطرافياية ،النيكةم ئةو هونةرة بةهايةكى
ديكةى ثيَدةدات ،ئةمة ثيَضةوانةى كردارة سرووشتييةكانة كة لةخؤرِسكةوة
جوانرتن لةوةى دةستكارى بكريَن ،يان بةهؤى داطريكارييةوة شيَويَنراون و
ئالَوطؤرِيان بةسةردا هاتووة ،ئةوةى كة ئيَستا لةئةشكةوتى قزقاثان و شانةدةر
و هةزار ميَرد و هتد لة كوردستان هةية ،رةنطة هةمان دياردة و شويَنةوار
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لةوآلتانى دةورووبةر هةبيَت و جوانرتيش لةو ئةشكةوتانة ،بةآلم وةكو ميَذوو
دةيطيَرِيَتةوة شةرِ و ثشويَى و داطريكارى شيَوازةكانى طؤرِيون ،هةرضى ئةو
ئاسةوار و شويَنةوارانةى وآلتانى دةروةى كوردستان هةن بةهاكةيان ئةوةبيَت
كة ضريؤكى ثشت ئاسةوار و شويَنة وارةكان ئيستاتيكني ،ئةوةى كوردستان
تةنها رةهةنديَكى سياسى وةرطرتووة ،بةوثيَيةى كورد نة كؤمةلَناس و نة
ئةنرتوثؤلؤذيستى هةية تاكو خؤى خبويَنيَتةوة ،يان النيكةم بةهاى ئيستاتيكى
بؤ بطةرِيَننةوة و ببيَتة جيَطةى سةرسورِمانى طةشتيار و ميوانانى بيانى.
ديزاينى شويَنى دةستكرد لةشيَوةى شويَنةوار ،وةكو درووستكردنى شيَوازيَكى
سرووشتى بؤ باخضةى ئاذةآلن و بؤ طةشتوطوزار و درووستكردنى طؤمة ئاو بؤ
طةشتيار و هتد ،هةموو ئةوانة جياوازييةكةيان لةويَداية كة خاوةنى شيَواز و
ديزانى تةالرى رةسةن نني ،لةهةموو شويَنةوارة ميَذووييةكانى دةولَةتان ،زياتر
لةالى كورد دةبينريَن و مولَكى نةتةوة يان كؤمةلَطةيةكى فرةيى نني ،يان
النيكةم وةكو مولَكى نةتةوةكانى ئةم ناوضةيةن كة ثيَى دةطوتريَت ميزؤثؤتاميا
يان رؤذهةآلتى ناوةرِاست ،بةوثيَيةى كوردستان دةولَةت نةبووة تاكو بيثاريَزن،
يان لةريَطةى خةلَكى بيانى سةردانى بكريَن بؤ ئةوةى لة نهيَنى ذيانى
هةمةاليةنى ئةم كؤمةلَطة تيَبطةن و بيطوازنةوة بؤ دةرةوةى كورد ،مةطةر
طةرِيدة و رؤذهةآلتناسةكان بؤ طواستنةوةى ضريؤكى كؤمةلَناسى و سياسى كة
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بةدةيان دةرضة و كردةى فةرهةنطى جوانى تيَداية ،ئةم داتايانة ئةوةمان بؤ
ثشرتِاست دةكةنةوة كة هونةر بةهؤكارى تيَكةلَبوونى كولتوورةكان و كؤمابوونى
مةعريفةى طةالنة كة ئيستاتيكاكةى غيابى مولَكييةتة ،بؤية بةردةوامى هةية و
هةرطيز ناطاتة ئاماجنى خؤى و طةيشتنيَك كة ثنيت كؤتايى بةدوا خالَى
جوانكردنى ذيان دةرةجناميَك بةدةستةوة بدات ،هةروةها دابرِان لة خةون و
خةيالَ بؤ هونةريَكى ديكة كة هيَشتا سةريهةلَنةداوة و شوناس بةدةست بهيَنيَت،
وةكو بابل ى نةينةوا و منارةى سامةرِا و حةدباى موسلَ و ثردى ضوار ريَطاى
ئةسفةهانى ئيَران و حةلةبى سوريا و دةيان منوونةى ديكة كة ميَذووةى
درووستكردنيان ديارة لةسةر دةستى كام ئيمثراتؤر و كام دةسةآلت درووست
كراوة.
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ضةندايةتي و ضؤنايةتى

لةثشت هةموو جوانييةكةوة زانستيَك هةية و بةثيَضةوانةشةوة لةثشت هةر
ئيستاتيكايةكةوة زانستيَك هةية ،هةروةك ضؤن بةشيَكى زؤر لةو زانستانةى كة
ئيستاتيكاى بةخشيوة بةذيان ئيستاتيكاى زانستيية ،يةكيَك لة ماناكانى 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 بةو يةكانة
دةبةستيَت كة خودى تاقيكردنةوةى بينني و السايكردنةوةى سرووشتى بةمةرج
وةرطرتووة ،تةنها ضيَذ بووة بة ثيَوةرى ئيستاتيكى بؤ شتةكان ،هةر وةكو
(رميؤن بايري) دةلَىَ " ئيستاتيكا زانستى ضؤنايةتيية ،ئةطةر لةزانستدا (علم)
ضةندايةتى بيَت ،ئةوا بؤ ئيستاتيكا ضؤنايةتيية و تايثيَكى خوديَتيشى ثيَوة
دةردةكةويَت كة جوانى هةميشة رةنطدانةوةى بةسةر خوددا دةبيَت ،ئةمة
لةخةسلَةتى مرؤظدا دةردةكةويَت  ،ضونكة هونةر و جوانى سةملاندنى طةرةك
نيية وةكو زانست كة ثيَويستة لةنيَو هؤلَى تاقيكردنةوةدا ماتريالَةكة و
هاوكيَشةكة بسةمليَنريَت و دةرةجناميَك بدات بةدةستةوة".)58(.
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دؤزينةوة و ئاشكراكردن لةهونةرى جوانيدا ،وةكو بابةتيَك و ثيَكهاتةيةكة
لةعةقلَى ويَنةيي و زةينى واتة فكرى داية ،بؤية مانايةكى ديكةى جوانى ،بريتيية
لةشيَوةيةك لةجةوهةر و ناوةرِؤكى شتةكان و دياردةكان ،نةك تةنها لةشيَوازى
جةستةييدا كؤببيَتةوة كة هةنديَكجار ثةيكةريَكى ميَذوويي ،يان ثارضةيةكى
ئاسةوارى كؤن بةهةموو تيَكشكاوييةكةية وة بةها هونةرييةكةى جوانرت دةكات
كة ئةمة لةئاستى بازارِدا ماناى هةية ،ضونكة لةرووى ماتريالَييةوة ليَرةدا زةمةن
حوكم دةكات بؤ رةسةنايةتى يان ضؤنايةتى كارة هونةرييةكة ،نةك دةستكارى
كردن و نويَكردنةوةى ماتريالَةكة ،هةروةك ئةوةى لةبازارِى 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 زةمانةى وةرطرتووة لةضاوة هونةرمةند يان
شاعرييَك ،داريَك لةضةشنى ذنيَكى سةماكةر خؤى ئاآلندووة بةداريَكى ديكةوة
يان شاخيَكةوة ،بةرديَك كة لةشيَوةى ماسى يان ئاذةلَيَك ديَتة بةرضاو،
تةدارةكى جوانكارى ذنان لةكل و كلدان و جوانكاريي جلوبةرط و هتد
لةكةلةثوريَكى دياريكراودا ،هةموو ئةمانة مةرجى ضؤنايةتني بؤ ئيستاتيكاى
شتةكان ،بةآلم لةرووى زانستييةوة ئيستاتيكا ضةندايةتيية كة جياوازة لةو
ثارضةيةى كة لةريَطةى كنة و ثشكنينى زانستييةوة دةدؤزريَتةوة و لةثيَشانطا
يان مؤزةيةك منايشى دةكةين ،لةروويةكى ديكةوة ئيستاتيكا شيَوازة ،بؤ منوونة
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هونةرمةندانى كالسيكى هةر ئةو هونةرةيان هةبووة كة بةها و بنةماى خؤى
هةية لةرووى ئيستاتيكييةوة ،بةثيَضةوانةوة السايى كردنةوةى ئةو شيَوازة
مانايةكى نيية تاكو سيفةتى ئيستاتيكى وةربطريَت ،هةر وةك ئةو ثارضة
هونةرييانةى كة لةبازارِ بة قيمةتى هونةرة رةسةنةكة دةفرؤشريَت و
السايكردنةوةية.
جؤرة السايى كردنةوةيةكى ديكةى هونةرى هةية كة دةبيَتة ريَبةرى هونةرمةند،
ئةويش ئةو دةنطانةية كة بةالتةوة خؤشن ،بةتايبةتى ئةو دةنطانةى كة
كاريطةرى هةية لةسةرت ،وةكو (جؤرج فريدمان) دةلَىَ (ئةوةى كة خؤشم
ويستووة و هةستاوم بة السايى كردنةوةى ،بةآلم ئةوةى كاريطةر بوو ،تةنها
السايى كردنةوةى دةنطى نةبوو كة لةناوةوةى مندا بوو ،يان لةنيَو هةستةكامن
بوو ،كاتيَك بريم لةمنوونةكةى كردةوة ،ضوومة ناو كةسايةتى ئةوةوة و وةكو
كةسايةتى ئةو مامةلَةم دةكرد) ،ئةم شيَوازة بوو بةهةقيقةت ،ئةم ئةزموونة
بضووكة السايكردنةوةى سايكؤلؤذى بوو ،طريَدراوى ئةو شيَوازةى دووةم بوو ،كة
فشارى بو هيَنام بضمة ناويةوة ،دواتر تيَطةيشتم ئةمة نيوة خؤشييةكى وةكو
خاوةنداريَتى واية".)59(.
هةنديَك جار ئةم شيَوازة بةداهيَنانى هونةرى لة قةلَةم دةدريَت ،بةآلم رِاستيةكة
جياوازة ،بةبرِواى هيَربرد ماركؤزة ،رةهةندى ئيستاتيكى لةئازاديدا ،ئةو
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رِاستيةية كة ئاسةوار بؤ شارستانييةت بةجيَدةهيَلَيَت ،ئةوةى كة كؤمةلَطة
رؤذئ اواييةكانى هاندا لةريَطةى ئازادييةوة بضنة نيَو دةزطا سياسى و ئابوورى و
كؤمةآليةيتييةكانةوة ،دؤزينةوةى مةحرومييةتى مرؤظ بوو لةكيَشة ئةخالقيةكان
و رزطاركردنيان لةو دؤخة ،بؤية ئةوةى كة مرؤظ ئازارى ثيَدةخوات ،ئةو كيَشةية
بوو كة ئيستاتيكا بةهةموو مانا و رةهةندةكانيةوة خولَقاندويةتى ،هةر بؤية
لةريَطةى جوانييةوة طةيشنت بة ئازادى ،بةتايبةتى ئةو جوانييةى كة مرؤظ
لةريَطةى ذيانيَكى شايستةوة شعوور بةدةستهيَنانى دةستكةوتةكان و
هيواكانييةوة دةكات  ،شيَوةيةكة لةبةدةستهيَنانى جوانى ذيان" .نووسني
بةشيَكة لة ضؤنايةتى هونةرى ئيستاتيكا ،ض لةبارةى داهيَنانى طوتنةوة بىَ ،ض
وةكو ديكؤميَنتكردنى طوتارة ميَذووييةكان بىَ"،نووسني مةعريفييةكةى
ثراكتيكيية لةضوارضيَوةى خةيالَ يان تةكنيكى خةيالَيدا ،هةميشةش بةم
شيَوةية دةورووذيَنريَت و السايى دةكريَتةوة ،نووسني لةضوارضيَوةى ئارةزووى
خةيالَيدا دةتوانيَت ببيَتة ئةزموونيَكى بةكؤمةلَ ،ئيدى بةشداريدةكات
لةثيَكهيَنانى دةستةيةك ،يان كؤمةلَيَك وةك رةطةزيَكى ناسك ،يان بةجؤريَك
لةجؤرةكان وةك رةطةزيَكى ئةنارشيستى ،نووسني ئا لةو كاتةوة بؤتة رابةريَك
كة لةدةشتيَكى نادياردا ثيَشةنطايةتى كاروان دةكات" .)60(.منوونةى ئةوانةش
وةكو خؤنووسينةوة ديستؤظيسكى و بيَكت و كافكا و هتد كة بازنةيةكي
بةرفراوانيان لةدوودلَى و وةسوةسةى تاكدا كيَشا ،جوانى ئةم شيَوازة
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لةنووسني ،لةويَداية كة هةم ترسى دوورخستؤتةوة لةخويَنةر ،هةم
درووستكردنى شةفافييةت بؤ نةهيَشتنى ثاساوطةليَكى ناشايستة ،بةثيَضةوانةوة
ياخيبوونى بةرهةمهيَنا كة جوانرتين اليةنى ئةم كردة ئيستاتيكيةية ،كة تاكى
ئاستنزمى كرد بةتاكى باآل.
سةبارةت بةتيَكستى جوان و جوانى تيَكست ،بةهةمان شيَوةى ثارضة
كالسيكيةكانى ثيَشووة كة وةكو شيَواز ،ثةيوةندى بةرةسةنايةتي و
مولَكييةتةوة هةبووة ،لةميَذووى نووسراودا نووسني لةسةر بةرد دوو وةزيفةى
هةبووة ،يةكيَكيان شيوةكارى و ئةويرت ديكؤميَنتكردنى نووسني و دةقى
ياسايى ،وةكو كارة ياساييةكةى حامورِابى و نووسينى طاتاكانى زةردةشت
لةسةر ثيَست و ضةندين دةقى ديكة كة ئيَستا بؤتة ئاسةوارى نةتةوةيى و
كولتوورى كؤمةلَطةكان ،يان ئةو نووسينانةى سةردةمى ئيمرباتؤرييةتى ذاثؤنى
و هاتنى جةنطيزخان بؤ رؤذهةآلت و هتد كة لةسةر ثيَستى ئاذةلَ
نووسراونةتةوة ،هةموو ئةمانة بوونةتة زةخريةيةك بؤ ئةدةب و هونةر"
لةهونةردا ثيَوةرةكان ثةيوةندييان بة رياليزمةوة هةية ،بيَطومان هةر بةو
جؤرةى كة هةر تيؤرةيةكى زانستى كة نادرووست دةردةكةوىَ ،بايةخى خؤى
دةدؤرِيَنىَ ،ئةطةر هونةريش لةطةلَ شيَوازةكانى رياليزم بةتةواوةتى بيَطانةبىَ،
وةك ضؤن لة ضظاتى مؤديَرن روويدا ،بايةخى جوانيناسانةى خؤى بةتةواوةتى
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دةدؤرِيَنىَ ،ئةطةرضى جياوازى نيَوان زانست و هونةر ئاشكراية ،بةآلم ددانى
ثيَدادةنيَن بةثيَى ئةو شتةى لةسةرةوة طوترا ،نةدةتوانني ماناى ئةكسيؤلؤذى
رياليزم ديارى بكةين و نة ئةو ثيَوةرانةى كة لةمةرِ رياليستى كاريطةريان دةبيَت،
ضونكة جوانيناسى بةجؤريَك ناكؤكى ضارةسةركراوى نيَوان فرةضةشنى و
بةرهةست دةزانن ،لةاليةكى ديكةوة ئةم بةهاية بةيةكيَتيةك دةزانن كة
ثيَكهاتةى طوجناو تؤكمة دةكات".)61(.
ثيَشرت حالَى ئةدةب تةنها حيكايةت و شيعرى سةرزارةكى بوو ،بةكارهيَنانى
كةرةستةكانى ذيان باشرتين ريَطةضارةى بةديكؤميَنتكردنى تيَكستةكان بوون،
ئيدى ئةدةب لةويَوة هةولَى بؤ بةديكؤميَنتكردنى درا ،قةول و تيَكستة
ئاينييةكانى وةكو تةورات و ئينجيل و قورئان و ئاظيَستا و قةول و جيلوة و
مةسحةفا رةشى ئيَزيدي و كةنزا رةباى سابيئى و هتد ،تائةو جيَطةية وةكو
قةول مايةوة كة نو وسرايةوة ،جوانى ئةم كارة لة بةكارهيَنانى زةينييةت و
عةقلَداية ،هةموو ئةمانة ثيَشرت وةزيفةى بةرطرى و بوونطةرايى و كيَشةى
سةملاندنى بوونيان هةبووة بؤ خودى تيَكستةكة و ئةو طروثةش كة باوةرِيان
ثيَى هةبووة ،بةآلم دواتر بوو بة ئةدةب كة يةكيَك لة هؤكارةكانى بةدةستهيَنان
و دؤزينةوةى جوانيي لةنيَو زماندا ،ئةو تيَكستانةن كة بوون بةبنةماى كارى
ئةدةبى.
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ئةو كاتةى كة شيعرة شانؤيية كانى سؤفؤكليس و مةزموورةكانى داوود ثيَغةمبةر
و تيَكستةكانى شكسثري دةخويَنينةوة ،ئةو كاتةى رؤمانةكانى ديستؤظيسكى و
دانتى و سيَرظانتس و حافزى شريازى و خةييام و لةكورديدا مةولةوى و ناىل و
مةحوى و لةعةرةبيدا ئومروئلقةيس و موتةنةبى و ئةبو عةالئى موعةرِيى و هتد
دةخويَنينةوة ،و ةكو تيَكستى رةسةن يان ناسراو بةتيَكستى بنضينةيى ،هةر
ئةوكاتة تيَدةطةين كة بؤضى خويَندنةوةى ئيستاتيكى ثيَويستة بؤ تيَكستى
ئةدةبى ،تاكو جوانى لةنيَو تيَكستةكاندا بدؤزريَتةوة و مولَكييةت وةربطريَت،
بةمانايةكى تر ئةوةى تيَكستةكة بةطوتار طوتوويةتى ،لةريَطةى شرؤظةوة ئاشكرا
دةكريَت ،هةلَبةت بةبىَ شيكردنةوة بؤ ئةدةب ،كيَشةيةكى ديكةى ئةدةبى
دةخولَقيَت كة فرة تيَرِامانة ،ئةمةش تيَطةيشنت بةالرِيَدا دةبات بؤ خويَنةرى
نةشارةزا.
ليَرة ئةفسانةناسى دةور دةبينيَت لة دؤزينةوةى ضؤنايةتيية ئيستاتيكيةكانى
دةرةوةى تيَكست ،يان ثةيكةر يان ضريؤكيَكى ناودارى وةكو (كةليلة و دمينة و
هةزار و يةك شةوة) كة بؤماوةييةكى هيومانيستيية و هةر يةك لةفارس و
عةرةب و هتد ،بطرة رؤذئاواييةكانيش بةمولَكى خؤيان دةزانن ،بةثيَى
تيَطةيشتنى رؤذئاواييةكان بيَت ،هةزار و يةك شةوة تيَكستيَكى كؤنة و بةهيض
شيَوةيةك مولَكى عةرةبى نيية و هيض بةلَطةيةكيش نيية لةمبارةيةوة ،ضونكة
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لةكاتى خؤيدا عةرةب ئةو شارستانييةتةى نةبووة تاكو بتوانىَ بةو شيَوةية
ضارةسةرى كيَشة بكات و جةدوا بدات بةضريؤكيَكى دريَذى فرةاليةن كة بؤ ذيان
وانةيةكى طرينطة و بينووسيَتةوة ،بةآلم كة بةعةرةبى نووسراوةتةوة ،بووةتة
مولَكى عةرةب ،ماناى دووةمى ئةم بابةتة ئةوةية كة عةرةب ئةم تيَكستانةى
بةزةبرى ستةم و زؤر لةريَطةى فتوحاتى ئيسالمييةوة كردوونى بةمولَكى خؤى،
مةسةلةى وةرطيَرِانةكةشى لةويَداية ،ئةوان بةهؤى فتوحات و بازرطانييةوة
زمانناسييان وةكو ثيشة وةرطرتووة ،يان شارةزايان لةنةتةوةكانى تر بةبارمتة
وةرطرتووة يان بة زؤر بةكاريان هيَناون بؤ خزمةتى عةرةب و زمان و رؤشنبريى
عةرةبى ،هةروةكو ئةوةى كة ئيمامى غةزاىل و فارابى و ئينب سينا و ئينب
خةلدوون ،ضؤن توانيويانة شيكارى نوىَ بؤ فةلسةفةى يؤنانى بكةن ،هةمان ئةو
شيَواز ةى سةهرةوةرديية كة خويَندنةوةية بؤ ئيسالم ،ليَرةوة تيَدةطةين كة
جوانى بةماناى وشة بةشيَكى ميَذووة كة بؤ خزمةتى دةسةآلت تؤمار كراوة،
هةروةك ئةوةى كة ثةيكةرى ثادشا و كةرةستةى جةنط و دةزطاكانى ديكةى
دةسةآلت كراوة بة كةرةستةى سةملاندنى ميَذوو و لة مؤزةخانةكاندا منايش
دةكريَن.)62(.
ناكرىَ جوان لةشيَوازى شتة طةورةكاندا بيَت ،بةلَكو لةشتة ووردو
بضووكةكانيشدا هةية ،ئةمة رةهةنديَكى جياواز و بابةتيَكى ضؤنايةتيية كة زياتر
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لةرِامانيَكى طةرةكة ،هةروةك ئةوةى لةوردةوالَةى جوانكارى ذنان و كةرةستةى
ثادشا و شازادةكانى سةردةمى بةر لةدايك بوون هةبوون ،بةشيَكيان تا ئيَستاش
ماون و السايى دةكريَنةوة كة لةتيَكستى هةزار و يةكشةوةدا هةية ،بةشيَكى
ديكةيان بؤ ئةفسانة ماوةتةوة ،بةثيَى تيؤرى ئةدةبى بةراوردكارى بيَت ،دةيان
تيَكستى ئةدةبى هةن الساييكردنةوةى هةزار و يةكشةوة و كةليلة و دمينةن،
بةآلم شيَواز ةكةى طؤرِاوة و باوى ئةدةبى بةراوردكاريش نةماوة ،تاكو وةكو
ثيَوةر كةلَكى ليَوةربطرييَت.
بؤضوونيَكى سةمليَنراو هةية كة تيَطةيشتنى (مارسيل ثرؤستة) ،ئيستاتيكا
ثةيوةندى نيَوان ئةدةب و هونةرة ،ئةو هةستاوة بةثةيوةندى نيَوان ئةدةب و
هونةرى ويَنةطرتن لة اليةك و ئةدةب و مؤزيكيش لةاليةكى تر و مؤزيك و
ئةفسانةش لةاليةكى تر ،مؤزيك ثانتاييةكى فراوانى لةئةفسانة داطريكردووة و بؤ
ئةمةش هةريةك لة (كلؤد ليظى شرتاوس و ئارنؤلَد توينبى و فراس السواح)
زؤريان لةم بابةتانة ديكؤميَنتكردووة و شرؤظةيان كردووة( ،مارسيل ثرؤست)
ثيَيواية كة تيَرِوانينى هونةرى تيَرِوانينى شؤرِشطيَرِانةية و تةنها لةالى بةشيَكى
كةم لةداهيَنةرانى سةدةى بيست دؤزراوةتةوة ،ئةمةش اليةنيَكى ديكةى
ضؤنايةتى ئيستاتيكى شؤرِشة لةنيَو هونةردا ،ئةم تيَطةيشتنة لةويَوة
سةرضاوةى طرتووة كة هونةرمةند و بريمةند و داهيَنةرانى رابردوو بةضاويَكى
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تةواو شؤرِشةوة تةماشاى نويَخوازى و رووبةرِوبونةوةى ئيشكالياتة
كؤمةآليةتييةكانيشيان دةكرد ،منوونةى بزووتنةوةى ريَنسانس و رةوتى سورياىل
و داداييزم و تادةطاتة تيَزةكةى هيَربرد ماركيؤز و شؤرِشى  1968خويَندكاران
و شؤرِشى رؤشنبريى سةر شةقامى سارتةر ،بؤ ثالَثشتيكردنى شؤرِشى
كريَكارانى تيَزة بةناوبانطةكةى ماركس و هتد ،بةشيَك لةو داهيَنانةى كة
لةسةدةكانى ثيَشوو ميَذوو شاهيديَتى ،هةموو ئةوانة شؤرِش بوون بةسةر
تيَرِوانينى كالسيكى و سةثاندنى شيَوازى ذيان بةبىَ جوانى ،بؤية لةزؤر
شويَنيشدا ئةم بابةتة داهيَنةرى لةسةر تريؤر كراوة كة منوونةى طاليلؤ و
كؤثةرنيكؤس بوون ،هةروةكو ثرِؤست لةو برِوايةدا بووة كة كارى بليمةتى و
داهيَنةر ،كارى تيَثةرِاندنى سةدةى رابردوو بووة كة ثرِبوو لةسانسؤرِى فكرى،
ضونكة سةدةى ناوةرِاست و رابردوو سةدةى ملمالنيَى نيَوان مةعريفة و
دةسةآلت بووة و ئازادى بريكردنةوة كردةيةكى قورس و مةحالَ بووة ،ضونكة
ئةوكات دةسةآلت ترسيان لةطروثى رؤشنبري هةبووة كة هيَزيَكى مةعنةوى
ثيَشكةشى خةلَك بكةن و دةسةآلت لةدةستةبذيَرى سياسى وةربطرنةوة ،بةآلم
ئالَوطؤرِى سياسةت و هاوكيَشةى نيَوان هيَزة ثيشةسازى و خاوةن سوثا
داطريكةرةكان ،كاريَكيان كرد كة رؤشنبري ضيرت نةتوانىَ ئةو ملمالنيَية بةردةوام
بكات ،جطة لة ثيشةيةك بؤ خزمةتى زانكؤكان و تةكنؤلؤذيا و بازارِى جؤراوجؤر.
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بينةر و ضاوديَريكردنى هونةر لةكاتى خؤيدا برِواى بةشيَوةى داهيَنانى نوىَ
نةبوو ،تةنها ئةو كاتة نةبيَت كة سةردةميَك و زةمة نيَك بةسةر كارةكةدا تيَثةرِ
دةبوو و نؤستاليذيايةك بؤ ئازادى كاركردن لةبةرضاو دةطريا ،هةر وةك ئةوةى
لةمؤزةخانةى رؤما و فلؤرانساى ئيتالَى و ئةسيناى يؤنانى و مؤزةخانةى
نيشتيمانى فةرانسة و مؤسكؤ و طوندى فريعةونى ميسر هةية ،ئةمانة بةشيَكن
لةضةمكى داهيَنانيش شيَوةيةكن لةنؤستاليذياى كار كة لةنيَو شؤرِشى
كؤمةآليةتيدا كاريطةرى سؤسيؤلؤذى سياسيان جيَهيَشتووة ،لةكاتيَكدا هةر ئةو
نوستاليذياية بؤ ئازادى كار دواجار دةبيَتة مايةى مةترسى بؤ سةر ذيانى داهيَنةر
و جوانناس ،بةآلم هيض كام لةو شؤرِشانة بةبارتةقاى شؤرِشة بةردةوامةكةى
طاليلؤ نابيَت كة تةواوى بريى مرؤظايةتى طؤرِى" ،ئةوةى طاليلؤ كردى بريَخت بة
شؤرِشى بةردةوام ثيَناسةى كردووة ،جةختكردنةوة لةسةر شؤرِشى بةردةوام،
طواستنةوةى ئة و مةبةستةية كة شانؤى زؤردارى سةرمايةدارى بوو بؤ
ضارةسةرى طالَتةجارى و فاشيزم ،ئةمة كتوثرِ نةبوو ،بريَخت شانؤى بة
فيَركاريةوة طريَدا وةكو ثيَشنيازيَكى نوىَ ،ئةمة جطة لةوةى كة طةشةيةكى
شيَوةكارى شانؤيى فيَركارى كردة باو ،وةختيَك نةفى كرابوو بؤ شويَنة دوورة
دةستةكان ،وةرطرتنى ئةم تةدبرية هونةريية لة ذيَر رؤشنايى ئةو ملمالنيَ
نيَوخؤيية بوو كة لةبارةى ئايديؤلؤذيا و سرتاتيذييةت بوو لةنيَوان يةكيَتى
سؤظيةت و ئالَمان بةرثابوو"(.)63
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ئةوةى بريَختيش لةنيَو شانؤدا كردى كة هةم فيَركارى و هةم برِوابوون
بةشؤرِشى كؤمةآليةتى ،هيضى لةشؤرِشة بةردةوامةكةى طاليلؤ و كؤثةرنيكؤس و
نيوتن كةمرت نةبوو ،ضونكة ئةو هةم وةكو بري سةرسام بوو بة (كارل كؤرِش* و
رؤزا لؤكسمبؤرط) و كؤمؤنيستةكان ،بةوثيَيةى ئةوان لةو سةردةمةدا ضاالكى
سياسى و رؤشنبرييان هةبوو دذ بةو ملمالنيَ نادادثةروةرييانةى لةنيَوان
سؤظيةتى ئةوكات و ئالَمان هةبوو ،هةم وةكو ئيستاتيكى فكرى بؤ شانؤ و بؤ
شيعر كة شيَوة طوتاريَكى ديكةى دواى رؤمانسيةتى بزووتنةوةى ئةدةبى روسيا
بوو.)64( .
ئيستاتيكا لةزؤر بوارى ديكةى ذياندا وةكو ضةمكيَكى سةر بةكايةى سؤسيؤلؤذى
ليَكؤلَينةوةى كردووة ،بؤ منوونة مةسةلةى كار و بةركار هيَنانى هيَزى كار
لةسرووشت و لةمةيدانى بةرهةمهيَنانى كؤمةآليةتيدا كة ئةمةيان دةكةويَتة نيَو
فةلسةفةى ضةندايةتييةوة ،ضونكة كار يةكيَك بووة لةهؤكارةكانى دؤزينةوةى
ضةمكى ئيستاتيكا ،ضيَذى كار يةكيَكة لةباسة طرينطةكانى ئيستاتيكا و
ئيستاتيكاى ذيان كة بةردةوامى و بوونى مرؤظ لةسةر كار و بونيادةكانى كار
دامةزراوة ،مرؤظ بةبىَ كار جةستةيةكى مردووى بىَ بةرهةمة ،بؤية ضيَذى كاريش
كة بةشيَكة لةئازادى كار كة فةلسةفةى ئيستاتيكاية لةنيَو ملمالنيَى كار و
سةرماية و كار و سرووشتيش بةهةمان شيَوة ،ئةمة هةروةك ئةوةية كة
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لةشيَواز ة ميَذووييةكةيدا ديارة ،لةكاتيَكدا لةنيَو جةوهةرى كاردا كة لةرِووى
ميَذووييةوة سةثاندنى كار ،زؤرةمليَيى بوو لةاليةن ستةمكارةكانةوة ،طةرِان
بةدواى ئازاديدا ،شيَوازيَكى ديكةى ثيَضةوانةى ئازادى كار.
كارل ماركس جطة لة ئةدةب و هونةر كة بةشيَكن لة هةولَ و كؤشش بؤ
رزطاربوون لةكؤيلةيةتى كار ،لةمبارةيةوة تيَزى تايبةتى هةية كة ضيَذى كارى
لةناوةرِؤكى ئيستاتيكى دوورخستؤتةوة ،ليَرةدا ثشت بةهةلومةرجى خودى و
بابةتى دةبةسرتيَت ،كار بةالى ماركسةوة ئةو هونةرةية كة رةنطكردنى جيهانى
دةرةوةى مرؤظ نةقش دةكات ،ضونكة كريَكار ليَرةدا بؤ خؤشى خؤى و بؤ
بةدةستهيَنانى ئيستاتيكا لةبةرهةمهيَناندا كار ناكات تاكو سيفةتيَكى ضؤنايةتى
وةربطريَت ،بةلَكو سيفةتيَكى ضةندايةتى هةية كة بريتيية لةبةرهةمى هيَزى كار،
جطةلةوةش كريَكار كاريَك بؤ نةمرى خؤى دةكات ،كاريَكى ناحةزيشى بةسةردا
دةسةثيَنريَت و لةنيَو كاآلدا دةبيَتة كاآلى بازارِى سياسةتى سةرمايةدارى،
هةروةك ئةوةى ئيَستا تةكنؤلؤذيا بةزؤر بةسةر مرؤظيدا سةثاندووة و كردوويةتى
بةكائينيَكى كؤيلةو نامؤ لةذيان.
"هةستى نامؤيى لةرذيَمى سةرمايةداريدا زؤر بةهيَزترة لةوةى لةسيستمى
دةرةبةطايةتى هةبووة ،لةو سيستمةدا مرؤظ ذيَر دةستى دةرةبةط بوو ،بةآلم
بةو شيَوةية روح و خةيالَى ثارضة ثارضة نةببوو ،وةك لةسايةى سيستمى
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سةرمايةداريدا هةية ،ضونكة كريَكار لةذيَر سايةى ئةم سيستمةدا هةموو هيَزى
كار و لةشى خؤى دةفرؤشيَت ،بةآلم بةشيَوةيةكى بةش بةش ،لةبةر ئةوة زياتر
تووشى نامؤبوون دةبيَت ،بةم ثيَيةشة كة خؤشحالَ نابيَت لةدةرةجنامى
كارةكةى".)65(.
نامؤبوونى مرؤظى ئيَستا لةبنميضى سيستمى سةرمايةدارى ،لةترؤثى
دةسةآلتداريَتى ئابوورى و فةرهةنطى و سؤسيؤلؤذى خؤيدا طةشة بةكاية
جياوازةكانى خؤى دةدا ،هةم لةطةلَ خؤى نامؤية و هةم لةجوطرافيادا نامؤبووة
و هةم لةطةلَ سيستمى تةكنؤلؤذيا كة منايندةى سيستمةكةية ،كةواتة
نامؤبوونى سايكؤلؤذى و جوطرافى رةهةندة كالسيكييةكةية ،ئةوةى ئيَستا
رِاستيرت دةبينريَت و هةستى ثيَدةكريَت ،مةبةستم بةكارهيَنانى تةكنؤلؤذيا و
تؤرِة كؤمةآليةتييةكانة كة دةبوو بةرهةمةكةى بةثيَضةوانةوة بيَت ،بةآلم مرؤظ
ئةوةندةى تر نامؤبووة ،ضونكة لةنيَو كاتيَكى زؤر و لةهةمان كاتدا كاتيَكى
لةدةستضوو و بةفريِؤضوو دةذى.
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فانتازياى ئايديايى

سرووشت ئةو زةمينة ثرِ لةسيحرةية كة تيَطةيشتنى فانتازى لةاليةك و رِاستى
لةاليةكى ديكة بةرهةمدةهيَنىَ ،ئةوةى كة لةثةيوةند بةسرووشتةوة هةية
بةرامبةر بةجوانى و هونةر ،وةكو دؤزينةوةى شيَوازى دووةمى جوانى
لةسرووشتدا كة هةميشة جوطرافيا جوانةكان بةبةهةشتى سةر زةمني ثيَناسة
دةكريَت ،ضونكة مرؤظ هةميشة خةون بةو بةهةشتةوة دةبينىَ كة لةخةيالَدانيدا
ويَناكراوة و لةفكريدا وةكو ئايدياليَكى دذة ماتريالَى كؤثى بووة و خةونى ثيَوة
دةبينىَ ،ئةم فانتازياية بؤ وةدةستهيَنانى بةهةشتيَك لةسةر رووى زةمني ،جا با
ئايديالَى بيَت يان ماتريالَى ،لةهةردوو بارةكةدا جؤريَكى ترى شؤرِشى ديارة
بةسةر نادياردا ،ثشتطرييكردنى ئةم تيَرِوانينة ئيستاتيكيية بؤ خةيالَ فراوانى
زةمني ،ثانتاييةكى طةورةى داطري كردووة لةنيَو بةشيَكى زؤر لةبريمةندان.
(بنديتؤ كرؤضة) كة ثيَشرت بةتيذتيَثةرِ بامسان لةتيؤرةكةى كرد ،لةذيَر كاريطةرى
هيطلَدا ،تيَزى خؤى لةبارةى ئيستاتيكاوة ثيَشكةش كردووة ،ئةو جطة
لةتيَرِوانينى تايبةتى بؤ جوانيناسى ،برِواى بةمةسةلة روحانيةكانيش هةبووة،
جطة لةمةش بةطةورةى سياسى ليرباىل ناسراوة ،لةتةمةنى سى سالَيدا بوو،
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كؤمةلَيَك وتارى بةناونيشانى (شؤرِشى ناثوىل) سالَى  1799نووسيوة ،كة
جياوازى مةعريفي هةية لةطةلَ سياسيية وشكةكانى سةردةمى خؤى،
بريمةندةكانى دواى بةطشتى ث شتيان بةو تيؤرة بةستووة كة ئةو نةخشةى بؤ
داناوة ،كرؤضة هةر لةسةرةتاوة لةذيَر كاريطةرى رةخنةى بؤرذوازى بوو ،بؤ
هونةريش برِواى بةمةسةلةى روح هةبوو ،ئةو رةخنةى لةوةش طرتووة كة
مةعريفة وةكو (حدس) ثيَش دةرككردن ،تاك لةويَنةيةكى هةستةكى و بةدةليلى
عةقالنى دوور دةخاتةوة ،لةبرى ئةوة تاك دةخاتة ذيَر كاريطةرى ويستى
كؤمةلَطةوة ،لةرووى ئةخالقيشةوة برِواى بةوة هةبوو كة مةسةلة كؤمةآليةتيية
سرووشتية ضينايةتييةكان بزر بكات ،يةكيَك لة ضاالكييةكانى كة لةسةر ريَضكةى
هيطلَ بووة بؤ هونةر و ئيستاتيكا .طؤظاريَكى هونةرى دةركردووة بةناونيشانى
(الكريتيكا) كة طرينطى بةفةلسةفة و هونةر و ميَذوو داوة ،يةكيَك
لةخويَندنةوةكانى بؤ سرووشتناسى كة رةخنةية لة ثيَشوازييةكانى فةلسةفة،
ضيَذى جوانى ية  ،لةتيؤرةكةى خؤيدا دةلَىَ" جطة لةهةقيقةتيَك بةوالوة كة
عةقلَة هيض شتيَك ى تر نيية ،جيهاني عةقلَ طفتوطؤى نيَوان بابةت و خودى بؤ
ديارى كردووة ،هةروةك تاك لةطةلَ طشت و تيؤرى و ثراكتيكى و ئةو ثيَكهاتانةى
كة لةكؤمةلَيَك ثيَكهاتانة درووست بوون ،طةشةى ثةتى بىَ كؤتايى ،نهيَنى
بةنيسبةتى ئيَمةية كة ناتوانني كؤتايى ثيَ بهيَنني".
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سالَى  1902بةتةواوةتى تيؤرةكةى كاملَ دةبيَت و هونةر دةخاتة سةرووى
متيافيزيكاوة ،ضونكة لةثشت ميتافيزيكاوة ئايديايةك هةية كة رةنطة ئيستاتيكا
بزر بكات و شيَوازيَكى ليَلَ و ناديارى ثيَبدات ،بةآلم هونةر خؤى ئاماجنيَكى
ئيستاتيكى ثيَشكةش دةكات ،ئةو لةويَدا هونةر و جوانى وةكو سامانى خةيالَ
دةبينىَ ،لةالى ئةو تيؤرى جوانى بريتيية لةالواندنةوةيةكى ماتةمينانةى هونةر،
لةشويَنيَكى ديكةدا باس لةوة دةكات كة مرؤظ تةنها بةدةستى جوانى ويَنا
ناكاتةوة كة مةبةست لةكردةية ،بةلَكو بةخةيالَ ويَناى دةكاتةوة ،لةحالَيَكدا كة
مرؤظ بةراستةوخؤ لةطةلَ شتةكانى دةوروبةرى خؤيدا ناذى ،بةلَكو بةنارِاستةوخؤ
مامةلَة لةطةلَ سيمبولةكاندا دةكات ،بؤ منوونة ئةفسانة و ئاين و زمان وةكو
تؤرِيَك لةدةورى مرؤظ دةئالَيَن و بةناضار دةبيَت بةكارثيَكةرى ئةو شتانةى
ويستةكان و غةريزةكان ديارى دةكةن ،بؤ ئةمةش هةر شتةكان و كائينة
ترسناك و شةرِانطيَزةكان و درِةندةكان نني ،دةبنة مايةى ترس بؤ مرؤظ ،بةلَكو
ئةو فكر و بؤضوونانةى مرؤظن لةبارةى شتةكانةوة ترس بةرهةمديَنن كة
لةهةنديَك لة ئاينةكاندا كارى لةسةر كراوة و منوونةش ئاينى ئيسالمة ،بؤية مرؤظ
تواناى بةسةر سيمبولةكاندا شكاوة و خؤى كردووة بة سةنتةرى عةقلَ ،ضونكة
عةقلَى بةكارهيَناوة و خؤى جياكردؤتةوة لةسرووشت ،منوونةى ئيرباهيم
ثيَغةمبةر كة ثةيكةرى خوداوةندةكانى شكاند و بوو بةيةكيَك لةسةرمةشقى
ياخيطةرةكانى ميَذوو و لةدواى ئةو ضيدى خوداكانى سةر زةمني وةكو سةردارى
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مرؤظ نةمانةوة ،هةروةها ثةرستنى خوداش شويَنيَكى ديارى كراوى بؤ نةمايةوة
و جوانى خوداش لةشيَوةى مرؤظ ويَناكرايةوة كة ثيَشرت بريكردنةوةكة وابوو
خودا لةويَنةى خؤى مرؤظى بةرهةمهيَناوة ،ئةمة تيَرِوانينى رِاستيية ،بةآلم
بة خةيالَى بةهةشتيَك لةسةر زةمني كة بةهؤى ناعةدالة تييةوة بووة بةدؤزةخ بؤ
مرؤظايةتى.
دواى ئةم قؤناغة ميَذوويية كة بوو بةدابرِانيَك بؤ شؤرِش لةدذى خوداكانى سةر
زةمني و بةتايبةتى لةميسرةوة دةستى ثيَكرد ،ئةم بريكردنةوةية بؤ شؤرِش
طؤرِا بؤ ئةوةى ئةطةر خوداكانيش بةثةيكةر ويَنا كرابن ،ناكريَت تيَكبشكيَنريَن
وةكو ئةوةى رةوتة توندرِةوةكانى ئيسالم لةئةفغانستان ثةيكةرى بوزا و
لةموسلَ ثةيكةرى سؤمةرييةكان و منارةى حةدبا و مةزارى يونس ثيَغةمبةريان
تيَكشكاند و ئاماجنةكةش تةنها بيَبةها كردنى سيمبولةكان بوو كة هيَزى
طةورةى لةثشتةوة بوو.
بريمةندى ئامريكى (ستيفان كؤبرن) ثيَيواية ئيستاتيكا طةرِانة بةدواى ياساكانى
ضيَذوةرطرتن لةجوانى ئةطةر ئةو ثةيكةرانة بؤ ثةرستنيش بن و مرؤظ بكةن
بةكؤيلة ،ئيَمة تةنها اليةنة جوانييةكةى دةبينني ،ضونكة ئةو بابةتانةى كة
ثةيوةسنت بة شتةكانةوة جوانن ،ئةوانى ديكة ئيستاتيكى نني ،بةلَكو تةنها
خؤمشان دةويَن وةكو هؤكاريَك بؤ دؤزينةوةى جوانى لةشتةكانى تردا كة رةنطة
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خؤشويستنةكة كاتى بيَت و لةشويَنيَكدا بووةستيَت ،وةكو خؤشويسنت بؤ
ثةيكةرى خوداكانى سةر زةوى ،سيمبوىل نيَو ئةفسانةكان كة مرؤظ لةسةر
شيَوةى خؤى بةرهةميهيَناون ،ئةوانى ديكةش كة ضيَذى تايبةت دةبةخشن،
خوشويستنى نيشتيمان و كولتوورى نةتةوة و ئاين و هتد.
ئةم بؤضوونة لةثةراويَزى هونةردا وةكو ثرسياريَك هاتووة ،كاتيَك طوىَ بؤ
دةهؤلَ ليَدان دةطرين ،يان منايشى كارتؤنى منداآلن دةبينني ،يان ئؤثيَرايةك
دةبينني كة ماناى ذيانى لةرووى ضينايةتييةوة جياوازكردؤتةوة ،كةوابوو هةركام
لةو هؤكارانةى كة هاوكارى جوانى دةكةن بةمانايةك لة ماناكان ،بةراورد ناكريَن،
بةلَكو خالَى هاوبةشيان هةية ،بةآلم جياوازيان لةطةلَ يةكرتى ئةوةية كة
ئيستاتيكاى هونةريية و مرؤظ شؤرِشى بةسةردا كردوون ،واتة دةستكارى
كردوون و بةها سرووشتيةكةى نةماوة كة ئةمة اليةنة نيطةتيظةكةى نيية ،بةلَكو
ثؤزةتيظةكةية تى ،ضونكة دةستكارى كردنى ئةو ثةيكةر و ئاسةوارانةى هةن،
دوو رةهةندى هةية.
رةهةندى يةكةمى هةولَى شيَوةكار و هونةرمةندةكانى ميَذوو بووة بؤ جوانكردن
و بةخشينى بةها بةو سيمبوالنة ،رةهةندى دووةم ئةوةية كة دةسةآلتةكان
بةثيَى ويستى خؤيان و مانا بةخشني بةسيمبولةكان دةستكارى كردوون،
لةهةردوو بارةكةدا جطة لة جوانى لةنيَو ميَذوودا شتيَكى نيطةتيظى بةجيَ
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نةهيَشتووة "ميَذووى كاملَ و ثيَرفيَكت دةجولَيَتةوة واتة (حركي) ية ،ئةوكاتةى
شيَوازة كؤنةكةى دةباتة طؤرِةوة ،بةزؤر قؤناغى ذيانى جؤراوجؤردا تيَثةرِ
دةبيَت ،دوايني قؤناغى ذيانى شيَوازيَكى جيهانى ميَذوويى ،بريتيية لةقؤناغة
كؤميديةكةى ،خودايانى يؤنان كة ثيَش ئةمة لةتراذيدياى ثرؤمتةى
قؤلَبةستكراوى ئةسخيلؤسدا ناضارى مردن كرابوون ،دةبوو جاريَكى ديكة
لة ديالؤطةكانى لؤسيان دا بةشيَوةيةكى كؤميديا مبرنةوة ،بؤضى رةوتى ميَذوو
بةم جؤرةية؟ .بؤ ئةوةى مرؤظايةتى بتوانىَ مالَئاوايى لةخؤشى و شادى
رابردووى خؤى بكات".)66(.
فكر هةميشة لةطةلَ خؤيدا كيَشةى هةلَطرتووة ،جوانى و جوانيناسى كيَشةيةكى
ديكةى فكريية ،ضونكة جوانى بوونيَكى بابةتى رةهاية كة لةسةرووى
بريكردنةوةى لؤذيكييةوةية ،بةوثيَيةى ئةطةر جوانى بةشيَكى ماتريالَى بيَت،
بةشةكةى ديكةى ئايدياليستيية ،بؤية لةنيَوان ئةو دوو بريؤكةية بؤ سرووشت و
بؤ جوانيية دةستكردةكان ،شتيَك هةية ناوى ضيَذة كة هةنديَكجار مرؤظ ضيَذ
لةنامةعقولَ و نالؤذيكى دةبينىَ ،منوونةى ذيانى قةرةج و ذيانى بةشيَك لة
كؤمةلَطةكانى هيند و ئامريكاى التني و ئةفةريقا كة هيَشتا نةطةيشتوون
بة عةقالنييةتى مؤديَرن و تةكنؤلؤذيا و نةضووةتة ذيانى كؤمةآليةتييانةى
باوةوة ،يان ئةو كارةكتةرانةى كة ريسك دةكةن و خؤيان دةخةنة شيَوازى
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مةترسييةوة لةثيَناو ئةزموونكردنى ذيان و ضيَذ وةرطرتن لةشيَوةيةكى ديكةى
ذيانى نا ئاسايى.
بة لؤذيك كردن و ضارةسةركردنى ئةم بابةتانةش تةنها لةضاودا كؤناكريَنةوة و
يةكاليى نابنةوة كة بةشيَكن لة كةرةستةى بينني و تةماشاكردن ،بةلَكو كيَشةكة
لةبريكردنةوةداية كة ثةيوةندى بةسؤسيؤلؤذياوة هةية ،بؤ منوونة مرؤظ
بةوثيَيةى كائينيَكى كؤمةآليةتيية و ئةطةر بةتةنهاش بيَت وةكو ئةوةى ثيَشووتر
طومتان ،بةهؤى ئةوةى لةريَطةى جووت بوونى دوو رةطةزةوة هاتووة ،ئةمةية
كة دةيسةمليَنىَ مرؤظ ناتوانىَ بةتاكى مبيَنيَتةوة و دواجار دةطةرِيَتةوة نيَو
كؤمةلَ ،كةواتة مةحكوومة بةكردةوة و ثةيوةنديية جؤراو جؤرةكانى ديكة
دةبيَت كة بةشيَكى زؤرى سيمبولةكانة ،بؤية مةحكوومة بةوةى ضؤن دةتوانىَ
خؤى لةشيَوازة شازةكان ئةزموون بكات و جوانى بدؤزيَتةوة و ضؤن بارطاوى
بكات بةعةقلَةوة ،يان بةهؤى ئةوةى ذيانى لةوةتةى هةية شيَتةلَطةراييةكى
دووبارةية و هيض جةدوايةكى نيية ،هةر ئةوةى كة دةبينني كارةكتةرى ريسككار
درووست بوون كة ذيانى خؤيان دةخةنة مةترسييةوة بؤ ضيَذ وةرطرتن لة
شيوازيَكى ديكةى بريكردنةوة لةذيانى ئاسايى.
"ذةنيار دووبارة ئةو ئاهةنطة شاراوانة لةسرووشتدا درووست دةكاتةوة ،بؤ
ئةوةى سةمفؤنيايةكى رةسةمنان ثيَشكةش بكات ،لةهةر ئاوازيَك لةئاوازةكانى
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جيهان بىَ ويَنة بيَت ،لةكاتيَكدا جيهان هةرطيز بيَدةنطى يان ئؤقرةطرتن
ناناسيَت ،ضونكة خودى ئؤقرةطرتنةكة بةبةردةوام ئاوازطةليَك دةلَيَتةوة ،بةثيَى
لةرةى تايبةت كة سرووشتى خؤى لةتوانستى دةرككردمناندا دةردةثةرِيَت،
وةختيَك دةبينني مؤزيك ضةندين سةمفؤنيامان ثيَشكةش دةكات".)67(.
ئيَمة نازانني كة ذةنيار ضةندة لةجةجنالَى ئالَؤزيدا دةذى تاكو بةرهةميَك
ثيَشكةش بكات نةك تةنها بؤ خؤى ،بطرة بؤ سرووشتيش كة شيَوةيةكة
لةسوثاسطوزارى ،ئةوكاتةى مرؤظ بةئاوازيَك ئارام دةبيَتةوة ،ئةوكاتة دةبيَ بري
لةداهيَنانةكة بكاتةوة كة ئةو ئيستاتيكاية لةخؤرِا بةرهةم نةهاتووة.
ئةطةر شتيَك كة بينني و تيَفكرين ديارى بكات ،درووست ثةيوةندى بةضاو يان
طويَضكةيةكى هةستةوةر و هؤشيارةوة هةية ،يةعنى كةسيَك ئةطةر هؤشيارى
لةبارةى فكرةوة نةبيَت و بيهةوىَ نهيَنى ضةمكى جوانى ثيَناسة بكات و ورد
نةبيَت لةشتة بضوكةكانى سرووشت ،يان ئةو شتة بضووكانةى كة لةمالَ و
يادةوةرى مندالَيمان روويداوة و تؤماركراوة نةياتةوة بريى و ويَناى نةكاتةوة و
تةوزيفى نةكاتةوة لةكاريَكى ئةدةبى و هونةرى ،يان النيكةم تةوزيفى نةكاتةوة
لةكردةوةكانى رؤذانةيدا و لة سايكؤلؤذيايدا رةنطنةداتةوة ،مةحالَة بتوانىَ
لةجوانى تيَبطات و بتوانىَ ثيَناسةى بكات ،ئيَمة بتوانني بةثيَى تيؤرةكانى
ئةرستؤ و هيطلَ و طاستؤن باشالر و هتد ثيَناسةى جوانى بكةين ،ضونكة
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لةدةرةوةى ئةوان خاوةنى ئةو تيؤرة نني كة بةسةر تيَكست يان كاريَكى
هونةريدا ثراكتيكى بكةين ،بةآلم ئةمة تةنها كؤثى تيَفكرينة و هيضى تر،
تيَفكرينيش لة مةزنيَتى هةردوو بةرهةمى سرووشتى و بةرهةمى داهيَنان و
كردةوة داهيَنانةكان ،ئةو سةرسامييةية كة ثرسيارى ناماقولَ بةرهةمدةهيَنىَ و
وةآلمةكانيشى لة خؤى نالؤذيكيرتن ،ضونكة هونةر هةروةك ضؤن لةشتى
بضووكةوة دةستثيَدةكات ،ئاوهاش لةثرسيارى بضووكةوة دةرِوانيَتة ئةو
دةرهاويشتانةى ذيان ،ضونكة فةلسةفة سةرةتا لةثرسيارى بضووكةوة
دةستيثيَكرد و بة ثرسيارى طةورة خؤى ثراكتيك كردووة كة ذيان ضاوةرِيَى
فةلسةفةى ذيانة لةدةرةوةى بوونةوةرةكانى سرووشت.
بةبرِواى من بةهة لَةدا دةضني ئةطةر شتة بضووكةكان طريَنةدةين بةيادةوةرى و
خةيالَةوة ،هةروةها ئةو خةيالَة نةكةين بة رِاستى و جاريَكى ديكة بةضاويَكى
هؤشيارةوة تةماشى نةكةينةوة ،طةمة و هةلَة ناباوةكانى مندالَى و شةرِكردن
لةسةر شتة بىَ بةهاكانى ذيان و مةكر و ناز و ويستة غةريزةييةكان و
ضيَذوةرطرتن لةو شتة بضووكانةى كة بةدةستهيَنانيان مةحالَة و ياخى بوون و
ورِ ك طرتن و هتد ،بةشيَكن لةو يادةوةرييانةى كة خةيالَيَكى ئيستاتيكى تيَداية
بؤ طيَرِانةوة و كردنيان بةدةقيَكى شيَوةكارى يان ضريؤك و شيعر و هتد.

156

بريتيذى مندالَى بؤ يادةوةرى و بةتايبةتى خودووطرتن لةطةلَ شتة بضووكةكان،
يةكيَكة لة تيَرِوانينةكانى رابردوو بؤ جوانى ،ئةو جوانييةى كة لةزةمةنيَكى
جياوازدا ناشريينة بةثيَى تيَرِوانينى ئةخالقى بىَ بةهاية ،ئةم تيَرِوانينة خالَيية لة
ئيستاتيكا ،بؤية هةميشة لةفكرى ثةراويَزخستنى شتة جوانةكانة.
طاستؤن باشالر لةكتيَبى (مجاليةت املكان) ،ثيَى واية هةموو شتة جوانةكان
لةهةناوى شتة بضووك و وردةكاندا ديَنةدةرةوة ،ئةو شتة وردانةى كة بؤ مرؤظ
دةبيَتة بةشيَك لةو فةزايةى كة شتة وردةكان دونيايةكى تايبةتن ،يان خةيالَيَكى
تايبةتى بىَ سانسؤرِن ،خؤى دةلَىَ " ئةطةر ثرسيارم ئاراستة بكةن بؤ
دةستنيشانكردنى سوودة سةرةكييةكانى خانو يان مالَ( ،بيَطومان لةالى من
مالَ ثاريَزةريَكة بؤ زيندةخةونةكامن ،مالَ كةسانى خةيالَ ثآلو دةثاريَزن ،بوار بؤ
مرؤظ دةكاتةوة بة هيَمنى و بةبىَ ترس خبةويَت ،رووداويَكى بضووك لة كاتى
مندالَيدا رووداويَكى بضوك لةجيهانى هةر مندالَيَكدا ،رووداوى جيهانيي
مندالَةكةية) بؤ منوونة وةكو مالَؤضكةى منداآلن كاتيَك طةمةى تيَداكةن و خؤيانى
تيَدا حةشاردةدةن و دواتر خؤيانى تيَدا دةدؤزنةوة و مولَكييةتى بؤ درووست
دةكةن ،ئةو تؤث و جل و بةرطة وةرزشييةى كة مندالَى هةذار لةزةمةنى خؤيدا
ناتوان بةدةستى بهيَنني و طةمةى ثيَبكةين و خةونةكانيان ثيَتةدى ،ئةو
مةلةوانطانةى كة بةخةيالَ ويَنا دةكريَت و لةبرى ئةوة ثامشاوةى ئاوى زستان
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بةكارهاتووة ،من بؤ خؤم منوونةى منداآلنى كةركوك و بةكارهيَنانى رووبارى
ئاوى خاسةى كةركوكم هةية ،كة بةنيسبةت منداآلنى هةشتاكانى سةدةى
رابردوو بةبري خؤمى دةهيَنمةوة بؤ نووسني ،يان بؤ نؤستاليذيا و يادةوةرييةكى
مةزنى مندالَى ،دواى ئةوةش راوى ريشؤلَة و مةلةوانى كاتى ثشووى قوتاخبانة و
شةرِى طةرِةك بة طةرِةك و هتد ،يان ئةو طؤشة ناديارانةى ذيانى مالَى بضووك و
بةرتةسك بةتايبةتى مالَى كوردى كة هيض ئازادييةكى تاكى تيَدا نةبووة بةدريَذايى
ذيان ،ئةو فةزا بضووكانةى كة لةطردؤلكة و شاخى بضووكدا و لةطةمةى نيَو
ماشينة شكاوةكا ندا وةكو (ثيتةر برِؤكى) تيؤريستى شانؤ باسى دةكات ،ئةو
طةشتانةى كة لةنيَوانى شارةكان لةضةند كيلؤمةتريَكةوة بؤ بينني و خةيالَى
مندالَى دةبوون بةدةيان فرسةخ و ميل و هتد ،هةموو ئةمانة بريتني لةجوانى
شويَن و ئيستاتيكاى جوطرافياى شويَنى بضووك ،كؤكردنةوةيان قةبارةى طةورة
درووست دةكةن ،ئيدى يان بةنووسينةوةيان يان بةتابلؤ يان بةسيناريؤ
لةئارتيَكدا ديكؤميَنت دةكريَتةوة ،هةموو زةمةن و ضركة ناخؤشةكان لةبري
دةضيَتةوة و بةثيَضةوانةوة لةحزة ئيستاتيكييةكةى دةبينريَت.
"ئاشنا بوونى مرؤظ يةكةجمار بةو شويَنانةية كة ئيسنان تيَيدا ذياوة ،ضونكة
خؤشرتين و كةم ضة وسانةوةترين كاتى ذيان و هةست بةليَثرسينةوة نةكردن و
باوةشى ثرِ لةسؤز و طةرمى دايك و باب و يارى كؤآلن و ثةيوةندى برادةرى و
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طةىلَ شتى ترى تيَدا تؤماركراوة ،ئةمانة بةدةطمةن دووبارة دةبنةوة ،جا مةرج
نيية ئةو شويَنة مالَ بيَت ،دةشىَ ذووريَك يا طةرِةكيَك يان شةقاميَك يان
باخضةيةك يان شاريَك بيَت ،لةرؤمانى (احدب نوتردام) ثشتكورِةكةى نؤتردام ى
ظيكتؤر هؤطؤدا ،كلَيَسا كة مالَى مندالَى (كوازميؤدرؤ) قةمبوورةكةية كة طةورةش
بووة ،هةر ذيانى تيَدا بةسةر دةبا ،هيَند هؤطر و دةستةمؤى بووة ،الى ئةو
شويَنةكة بووةتة (هيَلكة و هيَالنةو مالَ و نيشتيمان و جيهان)".)68(.
مرؤظ لةطةلَ هؤطربوونى بةو شويَنانةى كة دةبيَتة يادةوةرى بؤ دواى
طةورةبوونى ،ئامادةية جاريَكى تر قوربانى بؤ بدات و بطةرِيَتةوة ئةو هةستة
خؤشة لةدةست نةدا ،بؤ منوونة لةدةستدانى مالَ و لةدةستدانى دايك و باوك و
ئةو شتة بضووكانةية كة لةمالَةوة بووة بةهؤى بوونيَكى طةورة لةنيَو دونيايةكى
بضووك ،لةدةستدانى شار لةدةستدانى شتى بضووكة لة دونيايةكى طةورةدا كة
جياوازييةكة لةشويَن و كاتداية ،بؤ لةدةستدانى نيشتيمانيش نيسبةت بةئايدياى
كةسةكة ،ماناى لةدةستدانى هةموو شتيَكة ،ضونكة شويَنيَك ناميَنيَت بؤ
دؤزينةوة و ئاشنا بوون بةيادةورى رابردوو ،هؤلَؤكؤست بؤ جووةكان و ئةنفال
بؤ كورد لةدةستدانى دوو شويَنى طةورة و فراوان و ثرِ لةيادةوةرى بوون كة
بتوانن جاريَكى تر منوونةى نةتةوة و ئاينيَكى وةكو كةمينة تيَدا
بةرهةمبهيَننةوة.
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تةنها شتيَك توانى ئةو كيَشةية زيندوو بكاتةوة ،يان بيكاتةوة بةميَذوو و
بةنؤستاليذيا و يادةوةرى ،ملمالنيَ و دووبارة بوونةوةى زةمةنيَكى لةدةست
ضوو بوو كة دةرفةتيَكى زيندوو كردنةوة بؤ سةملاندنى بوونيَكى تر ،يةكيَكيان
بةدةست نازيزم و ئةويرت بةدةست بةعسيزم ،ئةم نؤستاليذياية وةكو اليةنيَكى
جوانى ميَذوو كة بؤ ديكؤميَنت كردن و زيندووكردنةوةيان اليةق بوو ،يةكةميان
لةرؤذهةآلت و ئةويرت لةرؤذئاوا بوو كة دوو دميةنى سياسى و ستةمى نةتةوةيى و
مةزهةبى جياواز بوون ،ئةمة بةشيَكى زؤرى لةبابةتى ئةخالقى داطري كردووة
لةنيَو جوانيناسى بؤ دياردة و شتةكان و رووداوةكان.
ئةدؤنيس لةبابةتى شيعردا باسى مندالَيَتى شيعر دةكات كة بةماناى طيَرِانةوةى
نائاطاهى ديَت ،يان نووسينةوةى خةيالَى مندالَى ديَت لةو ويَنة نةجوآلوانةى كة
رابردوو تؤمارى كردوون و لةيادةوةريدا هةميشة وةكو ئةزموونيَكى جوان
ئامادةية ،يان ئةو تاكرةهةندييةى كة بؤ شيَوازة سؤسيؤلؤذييةكان لةالي مرؤظى
تاكرِةهةند هةية و هةموو شيَوازةكان بة تيَرِوانينى خؤى لةمةودايةكى كورتدا
دةبينىَ ،داطرتنى نيَوةرِؤكى ثةيامى تيَكستى هونةرى و ئةدةبى ،شيَوةيةكة
لةجوانيناسى طشتى و طشت ،ضونكة بة ديدطايةكى سادة و ناهؤشيارييةوة
مةبةستى كارةكة دةبينن.
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بؤ سةملاندنى ئةو بؤضوونةى سةرةوة ،دةبينني هةنديَك كارى هونةرى ئةندازةى
بريكردنةوة دةطؤرِيَت و رووتى دةكاتةوة كة لةدواى سةردةمى طةشةى
سةرمايةداري بةشيَواز و ناوةرِؤكةوة يةك واتايان وةرطرتووة ،لةحالَيَكدا شيَواز و
ناوةرِؤكيش دوو جةمسةرى جياوازن بؤ هونةر ،بةو مانايةى يةكيَكيان
ضةندايةتيية و ماتريالَيية و ئةويرتيان ضؤنايةتيية و ئايدياليستيية ،هةريةك
لةوانةش بةشيَوةيةك لةشيَوةكان ثةيوةندييةكة دةطؤرِيَت ،بؤ منوونة نهيَنى خؤ
بةرهةمهيَنانةوةى سرووشت سةمليَنةرى راستةقينةى ئةو لؤذيكيية كاتيَك لةطةلَ
يةكةةكانى سرووشتدا مامةلَة دةكةين ،ئةوكات تيَدةطةين ضةندايةتى و
ضؤنايةتى لةضةند ثنتى دياريكراودا جياوازييان هةية.
ئاماجنى جوانيناسى هةمان ئةو تةباييةى هةية ،بةآلم هارِمؤنياى تيَكستةكة
ئةطةر سرو وشت بيَت يان كاريَكى هونةرى ،مةبةستة جياوازةكة ديارى دةكات،
سرِينةوةى ناكؤكى نيَوان ئةو دوو ثانتاييةى كة ذيانى تاك و جيهانبينى تاك
دةطؤرِيَت ،لةاليةك ئةو ئازاديية دةثاريَزيَت كة دووركةوتنةوةية لةتيَرِوانينى
طشت ،لةاليةكى ديكةوة بةرهةمى هونةرى لةدةستى كؤمةلَطة و روالَةتة
ئةخالقييةكان دةثاريَزىَ و نايكات بة مولَكى تايبةتى ،ئةم هةقيقةتة بؤ
ثاراستنى جوانى هاوئاهةنطى يةكيَتييةكى مانادارى هةية بؤ هةردوو ئايدياكة كة
دذى ضةواشةكردنى جوانى راستةقينةن لة تيَكستى دةستكرد و سرووشتطةرايى
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لةالى هونةر .بؤية ئةو طةشةيةى كة سةرمايةدارى لةرووى ئابورييةوة بةخؤيةوة
بينيويةتي و هةموو شيَوازة جوانةكانى لةجةوهةريَكى بؤشدا كؤكردؤتةوة و
دايثؤشيوة ،ئةمة ثانتاييةكى خةيالَيية لةثيَناو كوشتنى ئةو رِاستيةى كة جوانى
بةرهةمديَنىَ لةنيَو دياردة ناشريينةكاندا ،ليَرةدا سةربةخؤيى لةئايديادا بؤ
تيَرِوانينى رِاستي يانةى جوانى هةستى ثيَدةكريَت و دةزانني جوانى ضيية و ماناى
ضيية ،لةحالَيَكدا رةنطة ئةم ضةمكة زياتر لةمانايةكى هةبيَت.
طةمةى زمان بةتةواوةتى بةشيَكى طةورة لةثانتايى ئيستاتيكا داطريدةكات،
كةضى سةير لةوةداية كة بةثيَضةوانةى ئةو بؤضوونانةى سةرةوة( ،فينطشتاين)
فةيلةسوفيَكى زماننساى ناسراوى ئةم بوارةية و بةثيَضةوانةى ماركسةوة كة
دةبوو فةلسةفة جيهان بطؤرِيَت ،ئةو برِواى وابوو كة ضيرت فةلسةفة
دةستبةردارى شرؤظةكردن بيَت و جطة لة ليَكدانةوة بؤ ضةمك و طريَمانةكان،
لةبارةى زمانةوة ثيَيواية زمان ثيَناسةيةكى طشتى نيية و ليَكيش
جيانةكراوةتةوة و ويَنةكانيش شيَوازيَكى جيَطرةوةى شتةكانى ترة ،ئةو دةلَىَ"
ويَنة ئةوة نيشان دةدات كة دةخياتة روو ،بةبىَ طويَدانة راستييةكةى يان
هةلَةكةى ،ئةوةش بة هؤى شيَوازى كؤثى كردنةوة دةبىَ ،ئةوةى ويَنةكان
نيشان دةدات واتاكةيةتى" .)69(.هةروةها لةبارةى زمانيشةوة دةلَىَ" طةمةى
زمان وةكو طةمةى كةرةستة ثيَويستةكانى ذيان واية ،خودى طةمة ليَرةدا
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منو ونةيةكى باشة بؤ بةكارهيَنانى جياجياكانى وشةيةك ،بؤ منوونة باسةكةش
وةكو شةترِ ةنج و زارو مار طةمةية ،بةآلم ئيَمة دةتوانني قسة لةبارةى طةمةيةكى
سؤسيؤلؤذيا ،يان ثرِؤذةيةكى كؤمةلَناسى بكةين ،يان بلَيَني خةلَك دةتوانن
فريوم بدةن ،يان بةثيَضةوانةوة".)70(.
بالَزاك لةرؤمانى (باوكة طؤريؤ) وةسفيَكى رِاستى هونةرى داوة بةتيَكستة
درامييةكانى ،هةروةها ئةو طوتارةش كة بةرطرييةكى مرؤظى جوانة لةضينى
هةذارى ئةو سةردةمة كة جوتيارةكان سةرمةشقى ئةم ضينة كاريطةرة بوونة،
هةر لةبةر ئةمةش بوو (ئةميل زؤآل) بةرطرى لةتيَكستةكانى دةكرد ،ضونكة
توانيبووى داستانى هاوضةرخ درووست بكات لةضوراضيَوةى ئستاتيكايةكى
ئةدةبى و هونةرى ،ئةطةر بة خةيالَيش بيَت ،لةو ضيَذة ئيفالسييةشةوة كة لةنيَو
كةسايةتييةكى ترى ثاية نزمةوة كةسيَكى مةزن دةرخبات ،وةختيَك دةيويست
بةثيَ خاوسى بةسةر شؤستةكانى ثاريسدا ريَبكات و دلَنيايى بدات
بة كةسايةتييةكانى ديكةى ترسيَنراو ،هةروةك ضؤن هؤمريؤس ى داستاننوسى
يؤنانى لةتةروادةدا كردى و لةريَطةى ئةسثيَكى دارينةوة شؤرِشى كرد و بوو
بة منوونةى بريؤكة شؤرِشطيَرِييةكان تا كؤتايى ريَنيسانس ،ئةمة مةرجى منوونةى
شازى ئةدةبة كة جوانيناسى بةسةر ثراكتيك دةكريَت" ،ئيَمة ليَرةدا ثيَويستمان
بة ئةدةبى ئةخالقى هةية تاكو رةخنة بطريَت ،يان دةقيَكى جوان خبويَنيَتةوة،
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ضونكة بةبىَ ئةو ئيلتيزامة ئةدةبيية .مومكن نيية مرؤظ ئازاد بكريَت دةقيَكى
جوان بدؤزيَتةوة ،هةر ئةمةية كة هونةر دةكةويَتة ذيَر بوارة مةعريفيية
ئةخالقييةكانةوة".)71(.
جوانى ض لةخودى هونةر يان لةويَناكردنى رِاستى بؤ خةيالَ لةنيَو تيَكستدا
كيَشةيةكى نةبرِاوةية ،بةثيَى فةلسةفةى كانت ،هةمان تيَرِوانينة ،ئةمةش نةك بؤ
كيَشة مرؤظييةكانى ديكة ريَطاضارة بيَت ،بةلَكو خؤى بةشيَكة لةكيَشة ،هةروةك
ضؤن كيَشةى هونةر خودى هونةر خؤيةتى ،كةواتة بابري لةهونةريَك بكةينةوة كة
هونةر نيية ،ئةوةى لة كتيَبخانةكان و مؤزةخانةكاندا هةية ،جوانن و لةطةلَ
زةمةنى خؤياندا رؤيشنت ،جوانرت ئةوةية ئةو جوانييةى كة ماوة ،بيخةينة سةر
ليباسى كريَكاريَك بؤ ئةوةى ضيرت نامؤ نةبيَت لةوةى بةرهةمةكةى بؤ خؤى نيية،
يان بؤ كةسيَكى (هؤم ليَس) ،واتة (بيَ نةوا) كة ثيَويستى بةوةية لةو هةموو
ناهةموارى و ناحةزييةى ذيان جوانييةك وةكو تروسكاييةك بؤ ذيان و ئوميَد
ببينيتةوة ،يان ئةوةى بيكةين بةكةرةستةيةك بؤ ئةو كؤضبةرانةى كة بوون
بةكاآلى بةنرخى قاضاخضى سةردةمى دواى جةنطة نةبراوةكانى رؤذهةآلت كة
بةردةوامى هةية ،هةلَبةت ويَناكردن يان درووستكردنى ويَنة لةسةر سينطى
كريَكاريَك ،يان كؤضبةريَك كة تةنها بؤ رةوينةوةى نامؤبوون و بيَتاقةتى و
زةمحةتى ذيان نيية ،بةلَكو بؤ نيشاندانى ئةو فةزا ناحةزةية كة درووستكراوة و
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مرؤظ كراوة بة كاآلى هةميشةيى ئةو جةنطانةى كة سووةكةى بؤ كؤمثانيا
زةبةالحةكان هةية ،دواجا ريش هةر ئةو كؤمثانيانة خؤيان بةفريادرِةس و
بةفرياى كؤضبةر و كار بؤ بيَكارةكان دةدؤزنةوة وةكو ئةوةى خيَريان ثيَبكةن،
لةوانةش ترسناكرت ئةو ثرِؤذة سينةماكارانةى كة لةدواى جةنطةكان دةضن
سينةماى ديكؤميَنتارى ،يان سيناريؤ لةسةر ذيانى ئةو كؤمةلَطايانة درووست
دةكةن و بةخودى كريَ كارى بيَكار و كؤضبةرةكانى دةفرؤشنةوة ،لةويَوة
دةردة كةويَت كة ئةو فةزاية بؤ جوانى نيية كة ثيَى دةطوتريَت هونةرى حةوتةم،
بةلَكو ئةوان بةشيَكن لةو بازارِة سياسيية ئابورييةى كة سيستمى سةرمايةدارى
هاوضةرخ زةمينةى بؤ سازكردووة و ئةوانيش بازارِى ثيَوةدةكةن و قيمةتة
جوانييةكةى لةبةين دةبةن.
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ريَذةطةرايى و رةهايى

سةدةيةك دةبيَ ت ئةم كيَشة زانستية فيزيائيية ضارةسةر بووة كة ئايا هةموو
شتيَك رةهاية يان ريَذةيية ،وآلمةكةى ئةوةية كة بةلَىَ ريَذةيية و تيؤرةكة
لةاليةن ئاينشتاينةوة شرؤظةى بؤكرا و وآلمى ثيَدرايةوة ،ئيَستا خةريكة لةريَطةى
تيؤرى نويَوة دووبارة سةرهةلَدةداتةوة ،ضةند طروثيَك لةئاستى دونيا لةبوارى
ئةدةب و هونةرةوة جاريَكى تر بةرةهايى قسةدةكةن.
(ئرييك شيَواز) كليلى سةرةكى ئيستاتيكاية كة ضةمكى شيَواز واتة روالَةت،
بةكيَشةيةكى ديكةى تيؤرييةوة طريَداوة كة ئةمة لة فةلسةفةشدا مةبةسيت
رزطاربوونى ناكؤكةكانة لةطةلَ يةكرت ،كيَشةى شيَوازيَكى هونةرى كة طوتاريَكى
ناديارى لةطةلَ خؤيدا هةلَطرتووة ،بضمطريى دةولَةت لةشيَوازيَكى جواندا و
لة ناوةرِؤكيَكى ناشريين ،وةكو ئةو خانووةية كة لةدةرةوة هةموو ثايةكان و
جةستةى مةرِمةرِ بيَت ،كةضى ذوورةوة ثيَضةوانةوة ،ضةمكى شيَواز بة
شيَوةيةكى تيؤرى هاوكارى دوو ضةمكى فةلسةفى كردووة كة دواليزمة وةكو
ثيَشرت ئاماذةمان ثيَيدا ،بةآلم ثيَدةضىَ هةر ئةم ضةمكة ماناى سيَيةمى لةطةلَ
خؤيدا هةلَطرتبيَت ئةويش ناوكؤيية واتة نيَوةندطريية ،ئةم تومخة ميكانيزميَكة
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بؤ باآلنس كردنى هةر دوو ماناى جوانى و ناشريين ،بةو مانايةكى ثانتاييةكى
روونرت لة هةردوو مانا رةهاكة ،ئةمةش ديناميكيةتيَكة كة هةم هونةر و ئةدةب
بةرهةمى هيَناوة و هةم عةقلَ بةرهةمى هيَناوة ،لةئةدةبدا بيَكت و كافكا
لةناجؤرى ئةدةبى رِاستى و بىَ ناوكؤيى ،لةفةلسةفةشدا بةرهةمهيَنانى ضةمك كة
مةبةستى طؤرِينى فكريَكى ديكةى هةلَطرتووة لةطةلَ خؤى ،لةهةردوو بارةكةشدا
شيَواز هةنديَكجار خؤى نةفى دةكاتةوة ،بةومانايةى كة ثةراويَزةكانى خؤى
لةزيادبوونى ثرِؤسةى بذاردةكردنى شيَوازيَك لةبرى شيَوازيَكى ديكة بةتايبةت
لة بازارِدا ،هاوبةشييةكى ديكةى ئةو ناكؤكيية دةبيَت كة بةناوى جوانيناسييةوة
خؤى دةكات بة دذى خؤى ،تا ئةو رادةيةى كة لةثيَناو بةرهةمدا شيَواز دةكات
بة قوربانى شيَوازيَكى ديكةى دذة شيَواز ،واتة نةئةميان و نةئةويان ،بةماناى
ثنتيَكى نيَوةندطريى لةنيَوان جوانى و ناشريينى بةزمانة طشتةكةى ،ئةمة
ثنتيَكى ديكةى رةتكردنةوةى رةهايى ئيستاتيكيية بؤ شتةكان و دياردةكان.
رةنطة هةنديَكجار كةلَكةلَةى ئةوة بكةويَتة سةرمان و توندرِةوانة بةرةهايى
لةبارى شتةكانةوة بؤضوون خبةينةرِوو و لةويَشةوة ئيستاتيكا خبةينة دةرةوةى
مةرجة بنةرِةتييةكانى دةرككردن ،لةوةش برتازيَت طومان كردن لةقالَبدانى كارى
هونةرى و دووبارة ثيَكهيَنانةوةى جؤريَك لةهةمةكييةت بؤ ئيستاتيكا ،بةآلم
هاوسؤزى بؤ شتيَك كة لةخودةوة سةرضاوةى طرتبيَت ودةاللةتى ئيستاتيكى
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وةرطرتبيَت ،هةر دةبيَت ئةو خودة رةهاطةرة بةناضار خؤى لةسةر رووداوة
مادييةكان بونياد دةنيَت ،بؤية ديسان نابيَت بريمان بضيَت خالَيَك كة مةرجة باس
بكريَت ،كةواتة جوانى هةموو كات و بةهةموو لؤذيكيَك ضةمك نيية و ئاكتيَكى
سرووشتيية ،بؤية هةنديَكجار شيكارى زانستى دةوىَ كة لةنيَوان ريَذةطةرايى و
رةهاطةرايى يةكيَكيان هةلَبذيَرين ،ئةطةر ئةم جؤرة شيكاريية منوو دى كارى
دةستى و فكرى وةرنةطريَت.
ئةم باسة لةثيشووتردا تاوتويَمان كردوو ئارطوميَنتم بؤ هيَناوةتةوة ،هةلَبةت
باسى ئةو ئاكتة دةكةم كة نابينريَت و دةركى ثيَدةكريَت ،ئةمة ئةطةر ضاويَكى
هؤشيارى لةثشتةوة نةبيَت يان النيكةم وورد نةبني لة تيَرِامان بؤ ئةو رِاستية
سرووشتييةى لةبةردةستة ،ئةم بؤضوونة بةوماناية ديَت كة جوانى بةهةموو
ثيَوانةيةك ناثيَوريَت جطة لةتيَرِوانينى هونةرى ،ضونكة جوانى ئةزموونيَكة
لةريَطةى ضةمكةوة دةركى ثيَناكريَت و ثيَناسة ناكريَت" ،ئيستاتيكا يةك
رةسةنايةتى نيية ،بةلَكو ثيَكهاتةيةكى ثلةبةنديية و بؤية دةثرسم لةثيَكهاتةى
ريَذةطةرايى بةو ثيَيةى كة تيَبينى دةكةين هةنديَك لةثرنسيثة هاوبةشةكان
دةكةم لةهونةرى توندترين جياوازيدا ،هةروةها لة ئيستاتيكادا وةكو ضةمكيَكى
زانستى بؤ هونةر كة ئةطةريَكى كراوةية ،ملمالنيَيةكى (ئةنرتؤبومورفيية)،
ئةمةش بةماناى ئةوة ديَت كة لةسةرمانة خؤمان ئازاد بكةين لةو سنوورةى
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ئةطةريَكة لةسةرمان كة دةركى هةستةكيمان بؤ شيَوةى بريكردنةوةمان
دةبات" .)72(.واتة دةبىَ لةشيَوازى هةستةكييةوة بةرةو شيَوازى بريكردنةوة
بضني ،ئةطةر عةودالَى دونيايةكى جوانيمان هاتة ثيَش ،ئةم عةودالَيية لةدونياى
زانستيشدا هةر هةمان بةهاى هةية ،ئةطةر زانست بةرهةميَكى جوان ثيَشكةش
نةكات ،وةكو ئةوةى لة ثيَويستى رؤذانةدا ثيَشكةشى كردووة ،ض بةهايةكى هةية
جوانى لةضوارضيَوةى روح دا كؤبكريَتةوة ،يان نةبيَتة ماتريالَيَكى بةرجةستة.
ئيَمة ناتوانني جوانى رةها بكةين ،هةروةكو ئةوةى خؤى هةتا زالَ نةبيَت بةسةر
زةيندا ئيدراكى هةستةكى نةيكاتة سيفةتيَكى هةميشةيى ،بؤ ئةوةى عةقلَ
بكةويَتة ذيَر كاريطةرى ئةو جوانيية ،ئةوا رةهايى وةرناطريَت ،ضونكة جطة
لةخةيالَ لةرِاستيدا جيَطةى نابيَتةوة "بةثيَى شيلينط بيَت ئةم هةلَويَستى
ئيستاتيكيية ،هيَ زيَكى داهيَنةرانةية كة دةركةوتةيةكة لةناوةخنى ئالَوطؤرِداية،
يان لة بةسةردا زالَبوونيَكى ئالَوطؤرِكةرى خود داية ،بابةتى ئةوةى كة
هةلَويَستةكةى ئاشكرا دةكات و هةلَيدةسةنطيَنىَ ،ئةطةر بةربةستى ئةو ثنتة
بيَت ،بؤ سةلَماندنى ئةمةش لةرووى مرؤظ ييةوة كؤمةلَيَك سيفةتى فيعلى تيَداية
كة تةنها عةقلَ و ئيدراكى هةستةكى داواى دةكات كة رةهايى نيية".)73(.
بةثيَى لؤكاش بيَت ئةو ئيستاتيكاية كة هةلَويَستيَكة بةرامبةر ئالَوطؤرِ لةخوددا و
ضاالك بوونى عةقلَ تيَيدا ،شيلينطى كردووة بة ثيَوةر ،ضونكة ئةو هةميشة
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لةبارةى هةلَويَستى خود بةرامبةر بةضاكةكارى مامةلَةى كردووة ،ليَرةوةية كة
ئيستاتيكا مانايةكى ديكةى وةرطرتووة وةكو ئيدراك بةرامبةر هةستةكانى ترى
مرؤظى ،هةروةها سرووشتى رةنطدانةوة لةالى لؤكاض دةبيَت بضيَتة ذيَر بارى
ثيَوةرة ئيستاتيكاييةكان ى هونةرةوة ،بؤ منوونة كؤمةلَطة و دياليكتيكة
ميَذووييةكةى ،بةضوونة ناو بونيادى كارى هونةرييةوة وةردةضةرخيَت ،هةتا
لةطةلَ ثيَوةرةكانى ئيستاتيكاى كارى هونةريشدا دةطوجنيَت ،ئيدى تيَطةيشتنى
ئيستاتيكانة بؤ رِاستى كؤمةآليةتى و ميَذوويى ،تةنها كاتيَك كاريطةرى لةسةر
ئةدةب دةبيَت ،ئةطةر ثرِاوثرِ ئةدةبى لةخؤيدا جيَكردبيَتةوة ،بةمةش هونةر
سةربةخؤ دةبيَت ،رةهةندى ئةم تيَطةيشتنةش ئةوةية كة هةميشة ضاومان
لةداهاتوو بيَت.
بةم ثيَوةرةش بيَت كة ريَذةطةرايى بؤتة ثيَوةر بةرامبةر ضةمكةكة ،شتيَك ديَتة
ثيَشةوة ،ئةويش خؤثاراستنة لةضةمكسازى ،واتة ئةخالقيَك كة عةقلَ
مةبةستيَتى هاندةرى بينني ،ئةمةش بؤ ضاو وةكو ئةركيَك بؤ ئةنداميَكى ضاالكى
جةستة بةرامبةر شتةكان و هةلَويَستةكان ،ئةمة بةشيَكة لةتيَرِوانينى ضاوى
هؤشيار بؤ سرو وشت و كةرةستة ئيبداعيةكان .ليَرةدا مةودايةكى كاتى هةية كة
ثيَى دةطوتريَت (بديعى) ،واتة كارى داهيَنةرانة ،ئةم تيَطةية لةالى هةنديَك
بةتيَرِوانينى شةيتانى ناودةبريَت ،ضونكة خزانى شتى بضووك واتة دونياى شتة
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بضووكةكان بؤ نيَو دةقيَكى طةورة و باآل ،وةكو (د.عةىل ئةلوةردى) كؤمةلَناسى
عيَرِاقى لة كتيَبى (االدب الرفيع) دةلَىَ " هةموو دةقيَكى باآل زياتر لة تيَرِامانيَكى
طةرةكة وةكو ئةوةى ئةدةبى يؤنانى و جاهيلى و ئةفسانةى كؤمةلَطةكانى وةكو
هيند وضني و ئيتالَيا و ميسر و ئيَران و هةموو دةولَةتة رةسةنةكان هةيانة،
رة نطة هةر ئةمةش بيَت كة زياتر لةئةفسانةيةك لةدونياى ئةو كؤمةلَطة
رةسةنانةدا هةية".)74(.
هةموو ئةو يةكةانةى ذيان ثيَكةوة دةبةستيَت ،ثاكيَجيَكى طةورة لةذياندا
ثيَكدةهيَنن و هةركاميان لةيةكرت دابرِيَن ،كةمايةسى درووست دةبيَت ،يان
النيكةم نةبوونى لة شويَنيَكدا كيَشةيةكى ئيستاتيكى درووست دةكات ،يان هيض
نةبيَت نةبوونى ضيَذيَكة لةذيان ،هةروةك ئةوةى ئةو وآلتانةى كة لةرووى
جوطرافييةوة وشكةآلنن ،يان دةريايان نيية ،هةم كيَشةيان هةية بؤ ثيَداويستى
ذيان و هةم كيَشةى ئيستاتيكى ذيانيان هةية و هةم كيَشةى كةمى فيتامني و
تةندروستيان هةية و هةم مةحرومن لةطةمةى سةر دةريا و روبارةكان وةكو
ئةوةى لة رؤذئاوا هةية ،يان بةالنيكةمةوة ئةو خةيالَةيان نيية كة كؤمةلَطةيةك
لةسةر دةريا دةذى و ئةزموون و يادطارى زؤرى لةطةلَدا هةية ،ثيَةوانةكةشى
راستة زؤر لةو وآلتانةى كة دةريايان هةية ،كةضى جيهانبينيان جوان نيية بؤ
ذيان و بطرة دةقى واآل و هونةرى ئيستاتيكيان نيية ،يان ئةوةى دةقيَكى
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كراوةى وةكو هةزارو يةكشةوةيان نيية كة ئةم دةقة لةرؤذهةآلتةوة سةرضاوةى
طرتووة نةك رؤذئاوا.
هةنديَكجار ئيستاتيكا فةلسةفةى بةرذةوةندخوازى بةسةر ثةيوةندى هونةر و
ئيستاتيكادا زالَ دةبيَت" ،خاوةنى تيؤرى هونةر بؤ هو نةر ،جوانى بزر دةكةن و
دةيكةنة دذى سوودطةرايى ،بةبىَ ئةوةى بةزةييان بةو جوانيانةدا بيَت كة هيض
سووديان نيية ،لة كاتيَكدا هةنديَك جوانى و بابةت و شتى جوان زةرةر بةخشن،
ئةطةر كةوضكيَك وةكو ثيَخؤر و بةكاربة رى خواردن ،كردةيةكى جوانة و سوودى
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
هةردةم دةبىَ جياوازى لةنيَوان هةردوو مةزهةبةكةى جوانى بكةين".)75(.
جوانى و بةسوودى بؤ ئةو كةرةستة و بابةتانة دةشىَ كة ثيَويستى هونةر نني،
كةوانةيى كةنيسة و طومةتى مزطةوتةكان و كؤمةوةبوونى تاقةكانى ئاتةشطاى
زةردةشتييةت و ئةشكةوتةكان زةروورةتيش بوون  ،لةسةردةمى خؤيدا هيض
بةرذةوةنديية كيان نةبووة و هونةريش نةبوون ،دواتر بةهاى هونةرييان
وةرطرتووة و زةخرةفة و نةقشى ديكةيان بؤ زياد كردووة ،جةوهةرى ئةم اليةنة
لةئيستاتيكا جةوهةريَكى تيَكةآلوة و بةشيَك بووة لةخةيالَى ئةندازةيى
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تةالرسازى كة دواتر هونةريَكى بةرهةمهيَناوة بؤ طؤرِانكارى هونةرى تةالرسازى،
رةنطة ئةمةيان جيَطةيةكى بؤ مةنفةعةتى هونةرى ئيستاتيكى كردبيَتةوة ،بةآلم
لةراستيدا جوانى هيض بةرذةوةندييةكى لةطةلَ خؤيدا هةلَنةطرتووة ،ضونكة
هةموو كةس دةتوانىَ لةو جوانيية سابا تةالر نةبيَت ،ئافرةتيَك يان ثةيكةريَك
يان ثارضة مؤزيكيَك كةرةستةيةك بيَت و جوان بيَت ،هةموو كةس ضيَذى
ليَدةبينيَت ض لة بينني و ض لةطويَطرتن ،كةواتة مولَك نيية و كةمالياتةكة بؤ
طشتة ،ئةركى كارى هونةريش ليَرةوة مانايةكى ديكةى ثشت كارةكة
وةردةطريَت ،ئةويش جةخت كردنة لةو جؤرة هةلَضوونانةى كة ضيَذى تايبةتيان
هةية ،بؤية لةثيَناو كاركردندا دةاللةتى زانينيَكى ترمان ضنط دةكةوىَ ،ئةويش
بريتيية لةضاالكى هزرى.
مةنفةعةت لةسرووشتداية ،بؤ منوونة زؤر شتى كردووة بةديارى بؤ مرؤظ و
ئوميَدى ثىَ بةخشيوة ،بةو ثيَيةش كة ذيان لةسةر ياساى دذةكان وةستاوة و
هةموو دذةكانيش جوانى خؤيان هةية ،كةواتة جوان و ناشريينيش هةية ئةطةر
بة لؤذيكى مرؤظ تةماشاى سرووشت بكةين ،لةوانةش ئاو ثيَويستييةكى ذيانة و
يةكةةيةكى بةكارهاتووى بةردةوامى ذيان و زادةى سرووشتة ،كةوتنة
خوارةوةى ئاو لةئامسانةوة ،يان لةثانتاييةكى ديارةوة كة بةطةىل ناسراوة و
دةيان طةىل جوانرت لةطةىل عةىل بةط هةية لةوآلتانى جيهان وةكو ئةوةى لةوآلتى
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سويسرا و هيندستان و كشمري و ئاسيا بةطشتى هةية ،بةفر جوانى تيَداية ،بةآلم
كة بةفر دةبيَتة هؤكاريَك بؤ نةهيَشتنى ذيان يان دارِمانى بةفر بةسةر شاخةوان
يان ئةو فيداكارانةى كة بةفر ريَطةيان ليَدةطريَت و دةيانكوذيَت ،ئةمة اليةنة
ناشريينةكةيةتى ،واتة هةموو كاريَكى ناوازةى دةرةوةى ئريادةى مرؤظ
سووشتيية و سرووشتيش بةلؤذيك جوانييةكةى نابينريَت و هةستى ثيَناكريَت،
خؤ ئاطر ئةطةرضى دذةكةى ئاوة ،بةآلم ذيان بةبىَ ئاطريش لةبةهاى ثيَويستى
ئاو كةم دةكاتةوة ،ئةطةر مةبةست لةكارى سرووشتى بيَت ،بةآلم بةثيَضةوانةوة
ثيسكردن و دةستكاريكردنى سرووشت كة كردةى مرؤظة ،وةكو ئةو
تيَطةيشتنةى دةقى (فاوست)*( .)76ى طؤتةى ئالَمانى ليَديَت كة دةبيَتة كارى
شةيتان و شتةكان و يةكةةكان ثيس دةكةن كة ئةوانة تيَكدةرى ذيانن نةك
سياسةت ،يان دوذمنى ذينطةن نةك خؤشةويستى بؤ بةدةستهيَنانى داتا بؤ
مرؤظ ،ليَرةدا دةبىَ ئةوة روون بكةمةوة كة موفردةى شةيتان ،بةماناى بؤضوونى
ئيسالمطةرايى نايات ،بةلَكو ئةو شةيتانةى كة ماناى دذة فةزيلَةتة بة تيَرِوانينة
ميتافيزيكيةكة بؤ كردةوةى مرؤظ كة زؤر جار لةنيَو شتة بضووكةكاندا زياتر
دةردةكةويَت ،واتة لةنيَو هةموو شتة جوانةكان شتيَكى خراث و ناشريين زةق
دةبيَتةوة ،بؤية بةو ثيَيةى كة شيَواز وتةزايةكة كليلى سةرةكى جوانيناسيية و
لةويَوة دواليزمةكةى خيَر و شةرِ جودا دةكاتةوة لةرووى ماناوة ،بةطوتةى هيطلَ
بيَت خودا لةسرووشت و هونةر لةشيَوةى جوانى دةركةوتووة ،خودا خؤى بةدوو
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شيَوة دةرخستووة ،زةينى و بةرهةست واتة عةينى كة بينني دةكات ،بةو
مانايةى خودا خؤى لةسرووشتدا ويَنا كردووة كة دةكاتة ئيستاتيكايةك بؤ
زيندوبوونى روحيَك كة ئايدياليزم تةروجيى بؤ دةكات.
هونةر طةيشتنة بة ريَطةى طةيشنت بةرةو يةكيَتييةكى بةكارهيَنراو كة
لةداسةثاندنى تومخى ناهاوضةشن و نةساز لةطةلَ ئةو شيَوازانةى كة رِاستى
فؤرمؤلَةى دةكات ،ضونكى هونةر خةيالَطةى شوناسيَكى لةهةطبةداية كة
نةسنوورى هةية و نةلة ريَطةى شكستهيَنانى سوننةتةكانةوة فةزايةكى جياواز
بةرهةمديَنىَ.)77( .
هونةر داطريكردنى ثانتاييةكى طةورة جوانى ذيانة ،ثشت بةسنت بةم ثيَناسةية
دةبىَ هةولَيَك بدةين بؤ ئةوةى بزانني بؤضى ذيامنان خؤشدةوىَ ،دوا
ليَكؤلَينةوةى ئةنتؤلؤذيا دةرخيستووة كة بةشيَك لةو قةبيالنةى بةجوانكردنى
زةخرةفة كة لةجيهانى ئاذةآلنةوة وةرطرياوة ،بوونى خؤيان سةملاندووة
" ثيَدةضىَ ئةو دةرةجنامة وةرطريابيَت كة ئةو قةبيالنة لةريَطةى خوراكى
سرووشتيةوة تيَرِامانيان بؤ ذيان كردبيَت نةك ئاذةلَ ،ئةم ثراكتيكة كاريطةرى
سايكؤلؤذى داناوة لةسةريان ،يان وةكو ئةوةى بينراوة ئةطةر هاتوو ئةو قةبيلة
وةحشيانة هيض زةوقيَكيان نةبيَت وةكو مرؤظى ئاسايى ،ثرسيارةكة ئةوةية ئةى
ضيَذى ضى لةذيان دةبينن و ضؤن بةجوانى دةيبينن ،بةثيَى تيَطةيشتنى
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(ضرينيشفسكى) بيَت كة دةلَىَ " طومان دةكةين لةوةى كة ئةو ليَكؤلَينةوانةى
لةسةر ئةو قةبيالنة كراون ،ئةو ثيَوةرةيان لةبةرضاوة نةطرتووة كة ئةوة
سرووشتى مرؤظة ،ضونكة سرووشت كاتيَك طةشة دةكات كة مرؤظ طةشةى
شارستانى بكات ،يان لةشويَنيَكى تردا دةلَى ذيان لةالى جوتياريَك كشتوكالَة و
بةبىَ ئةو كارة ناتوانىَ بذى و لةشويَنيَكى تر بةو شيَوةية نةبيَت".)78(.
سةبارةت بةوةش كة بؤضى مرؤظ وةكو شيَوةى ذيان و كولتوورةكةى شيَوةى
خوداى بةزةينى خؤى داناوة و ثةرستوويةتى و بةجوانى زانيوة ،ئةوة مرؤظة كة
ويَنةى خوداى لةوينةى خؤيدا درووست كردووة بؤ ئةوةى بيثةرستيَت ،بةآلم
بةبرِواى هيطلَ هةقيقةت و جوانى يةك شنت ،واتة هةقيقةت ئةوةى كة مرؤظ
بةدواى خودادا دةطةرِيَت و ئةوةش كة جوانيية يةكسانن ،بةآلم جياوازيةكةش
ئةوةية كة هةقيقةت جيَطاى تيَرِامانة و جوانيش ئايدياية و دةركةوتةى شتةكان
و سرووشتة ،كةواوبوو ئةم تيَطةية ئةطةرضى ئالَؤزة و بةشيَكة لةكؤي ذيارى
رؤذئاوايى كة لةرِاستيدا لةرؤذهةآل تيان وةرطرتووة ،ضونكة هةقيقةتى ميَذوويى
لةو بابةتانةوة دة ستثيَدةكات كة لةرؤذهةآلتةوة سةرضاوةيان طرتووة،
دةردةكةويَت كة كليلةكة ضؤن دةرطاى بينينى جوانيةكانى سرووشت دةكاتةوة،
بؤ منوونة ئةو تومخةى كة دةمانةوىَ باسى بكةين و بةشيَكة لةفةلسةفةى
جوانى ،جطة لةشيَوازةكةى ،ناوةرِؤكى ثةيكةر ،يان فيطةر يان ثانتايى دةق و
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كارة هونةريية جياوازةكان ،يان بةتايبةت ضركاندنى ويَنةى سرووشتة لةريَطةى
فؤتؤطرافةوة ،هونةرناسى ليَرةدا دةردةكةوىَ كة ئايا وةكو ياسا وةزعى ية؟ يان
سرووشتى؟ ،دةستكردى خوداية يان مرؤظ كة ثيَى دةطوتريَت داهيَنان،
يةكيَكيان لةدةرةوةى ويست كردةى مرؤظة و ئةويرت ويستى غةريزى مرؤظة،
بؤية فيطةريَكى داهيَنةرانةية و بةكارى سرووشتى وةكو ماتريالَيستى و بةكارى
خودايى وةكو ميتافيزيكى ناودةبريَت ،هةروةك ئةوةى كة هونةرمةندانى
بةناوبانطى وةكو (مايكلَ ئةجنيلؤ و ليوناردؤ داظينشى و رامربانت و ثيكاسؤ).
هةروةها تيَكستة ئةفسانةييةكانى وةكو تيَكستى ئةفسانةى يؤنانى و رؤمانى و
سؤمةرى و ميسرى و هيندى و ضينى و تا دةطاتة رؤذهةآلت كة بريتيني لة
هةردوو هونةرى تةالرسازى سامةرِرا و بابل و هتد .لة حالَيَكدا ئةمة جوانييةكى
هةمةط رية كة خوديَكى تايبةتيان لةثشتةوةية .هةروةك ضؤن لةثشت دوا شيَو
خواردنى عيسا كة (ليوناردؤ داظينشى) كردوويةتى و دةيةها تيَرِامانى بؤ كراوة و
فرؤيد سايكؤلؤذيايانة قسةى لةسةر كردووة ،كةسيَتى حةمتييةتى ميَذوويى و
تيَكست و ضيها قسةى هونةرى لةثشتةوةية كة تائيَستاش طفتوطؤى لةبارةوة
دةكريَت ،ثيَدةطوتريَت جوانيناسى رةنج .واتة كةسيَك رةجنى داوة بؤية جوانى
دؤزيوةتةوة لةدةرةوةى سرووشت ،ئةمةية جياوازى نيَوان رةها و ريَذةطةرايى
جوانى.
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ئةفآلتون لة زمانى سوكراتةوة باسى ئةوة دةكات كة دةكريَت جوانى لةريَطةى
خؤشةويستييةوة بةدي بهيَنريَت ،ضونكة خؤشةويستى شتيَكى تةواو ناكؤكة
لةطةلَ ئارةزوو و دياردة غةريزييةكانى ديكةى جةستة و روحى مرؤظ ،تةنانةت بؤ
ئاذةلَيش تارِادةيةك ئةم تيَطةيشتنة تةواوة كة درووستة ريَذةطةرايية جوانى،
ئةفآلتون بؤية ئةم تيَطةيشتنةى هةية ،ضونكة بؤ خؤى خؤشةويستييةكى
سؤفيطةرانةى هةبووة و ثيَى وابووة مرؤظ دةبىَ ديَوانة و تواوةى نيَو روح بيَت و
تةواو خؤى ثاك بكاتةوة لةشويَنةوارى ماتريالَى كة كاريطةرى نيَطةتيظى لةسةر
روحى هةية ،هةر ئةوةى لة بابةتى ئةشكةوتةكةدا باس لةو خؤشةويستيية
دةكريَت كة ئةفآلتون لة كتيَبى كؤماردا نووسيويةتى( ،مرؤظ لة سةرةتادا
هةولَدةدات شتيَكى جوانى خؤشبوويَت ،تاكو بطات بة قؤناغى ناوةوى شت ،يان
ئةو ويستةى كة رؤح دةهةذيَنىَ و لة جةستة و ماتريالَدا هةستى ثيَناكريَت،
لةاليةكى ديكةوة ئةوةى سةملاندووة لة ئةجنامى ئةزموون كردنى موتلَةق،
دةركةوتووة كة ريَذةطةرايى بؤ جوانى ئارةزووى حيكمةت و ئةخالقيات و زانني
ناشريين دةكات و تةواو جياوازة لةطةلَ تيَطةيشتنى ريَذةطةرايى) ،بةو ثيَيةى كة
رةهاطةرايى تاكة مةعريفةية كة مرؤظ لةريَطةيةوة دةطات بةجوانى و
خؤشةويستى ،ئةمة لةالى ئينب عةرةبى و رابيعة عةدةوييةش* دةركةوتووة كة
رةهاطةرايى بؤ هةر شتيَكى نالؤذيكى بيَت ،منوونةش خوشةويستى ئةوان بؤ
خودا يةك كة توندرِةوةكان هةيانة ،تةواو جياوازة ،بةآلم بؤ جوانيناسى و روح،
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جودا لةجةستة و ماتريالَ ،تةواو تيَطةيشتنيَكى جالب و تةواوة ،ئةمة
رؤشنبريييةكة ثيَشرت ئةفآلتون بةاليةوة ريَبازى عةقآلى بووة كة هةستةكان
هةلَدةخةلَةتيَنن ،ضونكة سرووشت و هةوةس خؤشةويستى لةهةموو زانينيَكى
ديكةى دةرةوةى ماتريالَى ،هةقيقةتيَكى رةهاى تيَداية ،وةكو طومتان جوانى
تةنها لةماتريالَ دا نيية و مةسةلةى خؤشويستنيش ئايديالَيَكة بةئةدةب و هونةرى
باآلوة دةنيشيَتةوة .بةآلم ديسان دابرِانة مةعريفييةكة ليَرةوة دةستثيَدةكات كة
ئةرستؤ دواى ئةفآلتون هاتووة تةواو جودا لةتيَرِوانينى ئةو ،جياواز بريدةكاتةوة
و ضةمكيَكى طشتى بؤ هونةر دةهيَنيَتة بةردةم ليَكؤلَينةوةوة ،بؤ منوونة ئةو
شاربةدةركردنة شيعرييةى ئةفآلتون لةكؤمارةكةيدا ،بةالى ئةرستؤوة كاريَكى
ناتةواوة ،لةدواى ئةو جوانى لة شيعردا دةبينيَتةوة و طرينط ى بةئةديبانى طريك
دةدات و بة تايبةتيش سؤفؤكليس و هؤمريؤس ،ئةمة بة لةبةرضاوطرتنى ئةوةى
كة ئةفآلتون باسى السايى كردنةوة دةكات لةئةدةبدا و بةداهيَنانى نازانيَت و
بةدابرِانيشى نازانيَت ،بةآلم ئةرستؤ ئةمة بةديويَكى تردا دةبينيَت و السايى
كردنةوة بةهونةر دةزانيَت و هةنديَك السايى بةهارِمؤنياى مؤزيكةوة طريَدةدات،
بةو مانايةى كة هةموو السايكردنةوةيةك نيطةتيظ نيية.)79( .
(ثؤل ظالريى) تيَبينييةكى هةية وةكو بناغةيةك بؤ ئيستاتيكاى ريَذةطةرايى
وةريطرتووة ،ئةو ثيَيواية هونةرمةندانى موزيسيار و شيَوةكارى هةردووكيان لة
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مةترس ييةكان و تةسككردنةوةى ثيَكةولكاندنى ذيان بة ئاسانى تيَدةطةن ،ئةوان
بؤ كارةكةيان ثةرؤشن نةك ئةو كاتةى كة ثيَويستة ،مةترسييةكةش لةويَوة
دةستثيَدةكات كة هةميشة لةخةيالَدان ئاطايان لةو ذيانة نيية كة ثرِيةتى
لةمةترسى لةناوضوون و ثيَكدادان و شةرِ و نةهامةتى ،هونةر بؤ ئةوان ئةوةية،
وةكو ضؤن مندالَيَك طةمة دةكات و دةكةويَتة فةزاى تايبةتى خؤيةوة كة هةنديَك
جار فةزا و جوطرافياى و كؤمةلَطةكةش دةور دةبينن ،بؤ ئةوانيش بةهةمان
شيَوةية و ئاطايان لةو مجوجؤآلنة نيية كة لةدةوةرةى خةيالَى ئةو هةن ،بؤية
ضيَذى ليَوةردةطريَت ،ئيَمة لة فةزاى كورديدا جؤريَك لةو هونةرمةندة
ميللييانةمان هةية كة بؤ خؤيان موزيكيان ذةنييوة يان طؤرانييان طوتووة،
منوونةى قالة مةرِة و حةسةن زيرةك و حوسيَن عةىل و ئةمحةد شةمالَ كة بؤ
خؤيان طؤرانييان طوتووة نةك بؤ بآلوكردنةوة و ناو دةركردن ،بةلَكو بؤ
بةردةوامى ذيان بووة ،ئةوان لةسةردةمى خؤياندا وةكو ضؤن ظالريى منوونةكةى
ثيَشووترى بؤ هونةرمةندانى راستةقينة هيَناوةتةوة ،ئاطايان لةدةرةوةى خةيالَ
و فةزاى خؤيان نةبووة ضى دةطوزةريَت ،بؤية بة سادةيى خاكيَتى ذياون،
هةروةها بيَئوميديان لةذيان كاريَكى كردووة كة تامردن هةر خزمةتى هونةر
بكةن ،هةروةك ئةو دؤخانةى كة تايتانيك و زؤرباى كازانتزاكى و ثالَةوانى
شانؤيى طؤدؤى بيَكت ،لةهةموويان راستةوخؤتر طوتارةكة ثيَشكةش بةبينةر
دةكات ،فيلمى تايتانيكة ،ئةو كةشتيةكة خةريكة تةواو نوقم دةبيَت و ذيان
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كؤتايى ديَت ،موزيكذةنةكان لةعةبةسييةتدا بةردةوام دةبن لةموزيك ذةنني،
ضونكة دةزانن مةرط حةمتيية و بةرِيَوةية ،بؤية بةئةو ثةرِى تةحةدداى ذيانةوة
كة زةمةنيَكى كةمى ماوة بةردةوام دةبن ،نيكؤس كانتزاكيس لة رؤمانى زؤرباش
هةمان تيَرِوانينى هةية بؤ لةدةستدان ،بؤية ديوة ناشريينةكة بةسةمايةك
دةيكات بةئيستاتيكا ،وةختيَك لةقومار دةدؤرِيَن ،زؤربا بةهاورِيَكةى دةلَىَ (تازة
ئةوةى روويدا بوو بةرابردوو ،با سةما بكةين).
ثةثوةندى نيَوان سرووشت و مؤزيك ئةوكاتة هةستى ثيَدةكريَت كة زؤربةى
ئاوازةكان لةجولَة و تورِةبوون و دةستوورى سرووشتيةوة وةرطرياوة ،بؤية ئةو
هاوكيَ شةيةى كة لةنيَوان موزيك و دةنطى سرووشتدا هةية لة خورِرِةى ئاو و
دةنطى بالَندةكان و طظظةي باو تورِةبوونى سرووشت لةضةمخاخة و هةورة
تريشقة و بروسكة و بوومةلةرزة و هتد هةية ،جوانييةكى تيَداية ئةطةرضى
بةرهةمةكةى هةنديَكجار تازية و نةهامةتى و لةدةستدانى بةشيَكى ذيانة ،بةآلم
لةشويَنيَكدا عةفةوييةتى ثيَوةديارة ،وةختيَك ئةم بابةتانة لةاليةن ئةكادميياوة
دةكريَتة نؤتة و بةرهةمى زانستى موزيكى تيَكةلَ دةبيَت ،لةطةلَ هةموو كيَشة
سرووشتى يةكانى ديكةى باكطرِاوندى ثشتةوةى جوانييةكةى بةبارتةقاى
ثيَشووترى ناميَنيَت ،ضونكة بة نارِاستةوخؤ سانسؤرِى تيَدةكةويَت.
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بؤزياتر جوانكردنى ئازادى لةهونةردا ،لةدذى ئةو سانسؤرِة رادةوةستم كة
بةناوى ريَذةطةراييةوة دةكريَت ،ضونكة هونةر وةكو رةنطدانةوةى كردةى
سرووشت واية ،وةختيَك سانسؤر كرا ،ئيدى لةبةهاى داهيَنانة ناديارةكةى
كةمدةبيَتةوة ،هةروةها بؤ بيسةر و بينةريش ضيَذى ناميَنيَت ،طةرِانةوة بؤ
نؤستاليذياى زةمةنى هونةرى دةستكرد و خؤرِسك بؤ بةردةوامى ذيان بةتايبةتى
لةذيانى كوردةواريدا ،بؤ منوونة الوانةوةى ذنيَك و دايكيَك بؤ مندالَ و ميَردةكةى
يان ئازيزةكةى كة لةدةستى داوة ،يان طةرِانةوة بؤ ذيانى خاكيَتى
لةطوندنشيندا ،هةمان مةبةستى ثيَشووترمة لة بارةى السايكردنةوةى زةمةنى
بةسةرضوو لةبارةى هونةرى خؤرِسكةوة ،يان درووستكردنى قاىل و بةرِة و جاجم
بؤ خةوتن و خؤ طةرمكردنةوة كة كارى دةستى بووة بةتايبةتى لةالى ذنان كة
بةدةم طؤرانى طووتنةوة كاريان دةكرد .هةموو ئةمانة بريتني لةنوستاليذياى
هونةرى كوردي كة هةر يةكيَك لةوانة ضريؤكيَكى لةثشتةوةية و ريَذةيةكة
بؤخؤى.
هةموو ئةو يةكانةى كة ناسراون و مةشهوورن و دواتر بةثيَى زةمةنى طؤرِاو
قةيدو بةنديان خراوةتة سةر ،بة نارِاستةوخؤ بوون بةنةريتيَك و بؤ رِاستى طشتى
ذيان و بةهاى مادديان نةماوة ،ضونكة دةسةآلتيَك ديَت ئةما نة لة قالب دةدات و
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قيمةتيَكى ديكةيان ثيَدةدات لةدةرةوةى بةهاى خؤرِسكى خؤيان كة بةر لةهةر
شتيَك بةهاى جوانيية.
ملمالنيَى ئةدةبى جاهلى وةكو دابرِانيَك لةطةلَ ئةدةبى بةر لةمةعريفةى
سةردةمى يؤنان و ميسرى كؤن ،لةطةلَ ئةدةبى دواى بةناو جاهلييةت،
دابرِانيَكى فةلسةفيي بوو كة بوارى بؤ كؤمةلَناسى عةرةبى خؤشكرد تاكو
لةريَطةيةوة ئةو ضريؤك و ئةفسانانة بدؤزيَتةوة كة كاريطةرى لةسةر ئةدةب و
هونةرى تةالرسازى يؤنان و باىل و رؤمةكانى بةسةرةوة هةبووة ،هةروةها
مةسةلةى كؤمةآليةتى و شيَوةى هاوسةرطريية كة شيَوازيَكى تةواو جياوازى
هةبووة لةبةرامبةر ئةوةى ئيَستا بؤتة نةريتى عةرةبى و رؤذهةآلتى ،كورد وةكو
نةتةوةيةك بةبىَ ويستى خؤى و بةبىَ ئةوةى ثيَى بزانىَ كةوتؤتة ذيَر كاريطةرى
ئةو نةريتة كؤمةآليةتيية ئاينيية عةرةبييةوة ،جطة لةدةسةآلتيَكى ئاينى
سياسى بةوالوة شتيَكى تر نيية كة ئيستاتيكا ئةمة وةكو يةكةيةك بؤ ذيانى
رِاستى قبولَ ناكات و كارى ثيَناكات ،ضونكة زؤرةمليَيى و زالَبوونى ضيَذى لةطةلَ
خؤيدا هةلَطرتووة.
بابةتيَكى ديكة كة ثةيوةندى بةريَذةطةرايى و رةهايةتييةوة هةية ،بابةتى
ئةدةب و السايكردنةوةية ،ئةم دابرِانة فةلسةفيية لةبوارى كؤمةلَناسيدا لةاليةكى
ديكةوة بةكرد ةيةكى غةريزى تةماشا دةكريَت و ئسلوبيَكى نويَية .ليَرةدا
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باسيَكى تر هةية كة هونةر ئازادى مرؤيية و خةيالَطةى مرؤيية ،جطة
لةفراوانبوونةوةى ئةم ئازادييةش ناضيَتة ثيَشةوة ،ئةدؤنيس بةوردى بةدواى
سةرضاوةى داهيَنان و السايكردنةوةدا طةرِاوة ،ئةو لةكتيَبى (جيَطري و ديناميك)
دا كة عةرةبييةكةى (الثابت و املتحول) ة كة تيَزى دكتؤراكةيةتى و لةضةند
بةشيَك ثيَكهاتووة ،باسى ئةو بابةتةى كردووة و رةخنةى ليَطرتووة كة
كاريطةرى بةشيَكى راستةوخؤية و بةشةكةى ديكةى نارِاستةوخؤ ،لةبةشى
دووةمى كتيَبةكةى باسى كيَشةى الساييكردنةوةى دةقى كردووة و ثيَيواية
بةردةوام طؤرِانكارى لةرةوتى جوآلنةوةداية و بةثيَى ئةو جوآلنةوةيةش
كاريطةرى لةسةر داهيَنان و الساييكردنةوة هةبووة ،بةو ثيَيةى كيَشةى مةعريفى
عةرةبى ثشتى بةدةقى ئاينى بةستووة و لةويَشةوة ئةدةب و فكرى بةئاين
ثيَوانة كردووة ،بةآلم هةرطيز بةرةهايى قسةى نةكردووة ،جا ض بؤ ئةدةبى
جاهيلى و لةوانةش ج رجانى و هتد تادةطاتة ئةو ئةدةبةى كة موتةنةبى و ئةبو
عةلال و ئةبو نةواس و ئةبو قاسم شابى هةيان بووة.
هةر لةمبارةيةوة ليؤ تؤلَستؤى لةكتيَبى (هونةر ضيية) كة ليَكؤلَينةوةيةكى
فكرى ية بؤ (داظينشى و شكسثري) كردووة كة كاريطةرى بةسةرةوةية ،لةويَدا
باسى ظيطةرة سروو شتييةكان دةكات و ليَكضووةكان لةريَطةى هونةرةوة جودا
دةكاتةوة و كردةكانيش ماناى جياواز ،ئةو لةو كتيَبةدا ثيَيواية ئةسث و مرؤظ و
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دميةن و جوآلندنى شتيَكن لةهةست ،دةتوانني لةريَطةى ئةوانةوة ناوى بنيَني
جوانى  ،بةآلم كردةوة واتة رةفتار و ئةخالق و مؤزيك و بريكردنةوةى جياوازن
لةيةكرت ،ئةطةر ئةمانة جيَطةى ثةسةنديشمان بيَت ،سةربارى ئةوةى بةشيَكن
لةكايةى هونةرى و جوانيان تيَداية لةبينني و بيسنت و ضيَذى روحى ،بةآلم
سةرةجنام دةتوانني بلَيَني كة جيَطةى ثةسةند نني و خراثن ،بؤية جوان تةنها
دةتوانني بة بةشيَكى بلَيَن جيَطةى ثةسةندى هةستمانة كة هيض زؤرةمليَيةكى
تيَدا بةديناكريَت  ،واتة ضةمكى جوانى ماناى ضاكى و خراثى تيَدا نيية وةكو
ثيَشووتر ئاماذةمان ثيَدا كة هيطلَ لةكتيَبى (علم اجلمال) باسى دةكات ،بةآلم
وشةى جوان بة هيض شيَوةيةك ماناى ضاك نايات ،يان ئاماذة نيية بؤ ئةوةى
جوان ضاكيشة ،بة ثيَضةوانةشةوة زؤرجار دياردة يان شتى ضاك دةشيَت
ناشريين بيَت ،بريى (فيختة) كة هةمان بريى تةوراتة بؤ ئالَمان ،ثيَى واية ئالَمان
وةكو تةورات دةلَىَ (شعب اهلل خمتار) ة كة ئةمة بؤ ئالَمانةكان رةنطة جوان
بيَت ،بةآلم ثراكتيكةكةى لةاليةن هيتلةرةوة ناشريين بوو ،مةسيحييةت جوانة
وةكو تيَكست ،بةآلم سيستمةكةى كة لةرؤذئاوا ثراكتيك كراو و ستةمى لةئةوانى
تر كرد ،نةك هةر ناشريين بوو بطرة بوو بةئةزموونيَكى تالَ بؤ مرؤظايةتى،
ئيسالمى متةسةووف جوانة .بةآلم ئيخوانةكان ناشريينيان كردووة ".باآلترين
مةبةستى ئيَمة بؤ ذيان ضاكةية ،طرينط نيية لة ض ريَطةيةكةوة تيَبطةين ،ئةوةى
دةبىَ بيلَيَني ئةمةية كة ذيانى ئيَمة جطة لة هةولَيَك بؤ طةيشنت بة ضاكى ،واتة
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رؤيشنت بةرةو خوا شتيَكى تر نيية ،كة لةراستيدا ضاكى ضةمكيَكى بنةرِةتيية كة
جةوهةرى شعورى ئيَمةى لةسةر بينا كراوة ،ضونكة ضاكى زؤرتر لةطةلَ زالَبوون
بةسةر ئارةزووة دةروونييةكاندا طوجناوة ،لةحالَيَكدا جوانى بنةرِةتى هةموو
ئارةزووة دةروونييةكانى ئيَمةية" .)80(.ئةمة ئةطةر ئيَمة تةنها بؤ خاترى
دةربرِين قسة لةسةر تةماهى نيَوان جوانى ضاكةكارى نةكةين ،ضونكة هيض
ضاكةيةك نيية جوان نةبيَت ،بةآلم زؤر شت و دياردة و كارى هونةرى جوان
هةية ،كةضى ضاكة نيية بؤ طشت ،هةر وةك ئةو شيعرانةى كة بةجوانى
نووسراونةتةوة بة باآلى ستةمكا رةكان و ئةو تابلؤيانةى بؤ ستةمكار و
خويَنرِيَذةكان كيَشراون ،يان ئةو شانامة و سيناريؤ و شانؤنامة و فيلمة
سينةمايانةى كة بؤ شؤرِش يان رووداويَكى ميَذوويى دةرهيَنراون ،نةك هةر ضاكة
نني ،بةلَكو كارى قيزةونى ئةخالقى و كارى ناحةزن لةرووى دةروونييةوة بؤ
ئةوانةى كة ناخؤشيان لةدةستى شؤرِش و ستةمكار و دةولَةت و ثياوة
ثالَةوانةكانى ميَذوو بينيوة ،بةآلم هونةرمةند يان نووسةر و ميَذوونووس و
شاعرييَك وةكو شاكار باسى دةكةن ،ئةمةش لةالى زؤريَك لةو هونةرمةند و
ئةديبانة بؤ خاترى بةرذةوةندى خؤيان و بؤ ديكؤميَنتكاريان بؤ دةسةآلت
ئةجنامداوة ،رةنطة لةزؤر ثنتى ميَذووييدا ضاكةكان وةكو خراثة و خراثةكانيش
وةكو ضاكة تؤمار كرابن.
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ئةمة لةكاتيَكداية كة هونةر لةالى تؤلَستؤى ناشىَ بةرتةسك بكريَتةوة بؤ
ئايدياليزم ،بةو ثيَيةى كة سيمبوليزم وةكو خواى جوانى لةهونةردا و مرؤظ تيَيدا
رؤلَيَكى كاري طةرى دةبينىَ ،وةختيَك سةركيَشى بؤ كاريَكى ناوازة دةكات و ضيَذ
نيية بةلَكو ضيَذةكة لةبةرهةمهيَنانى هونةرةكةية بؤ بةختةوةرى تاك ،بةشيَكى
ذيانيش بريتيية لةو ضيَذانةى كة هةولَيَكة بؤ ضاكةكارى و ئةو جةوهةرةى
لةديوى ناوةوةى مرؤظدا هةميشة فشار دةكات و قسة دةكات لةطةلَ خودى
مرؤظ ،بةشةكةى ديكةى عةقلَة و لةضةمكى جوانى دةكؤلَيَتةوة و بةسةر غةريزة
و ئارةزووة سايكؤلؤذييةكان زالَ دةبيَت ،ئةمة ئةو هةقيقةتةية كة هاودذييةك
لةنيَوان جةوهةر و شيَوازى دةرةوةى مرؤظ دوو ويَنةى هونةرى جياواز
دةبةخشيَت و دواجار دةياخناتة ثةناى يةكرت ،ئةو توانستةى لةناخى مرؤظدا
هةية مةغزايةكى نا رؤشنى وةرطرتووة ،لةضاكة و خراثةدا كؤكراوةتةوة ،بةآلم
رووة نهيَنيةكةى كة ترسة لة بةرامبةر دةسةآلتة هةمةاليةنةكان كة بواريَكى بؤ
ريَذةطةرايى نةهيَشتؤتةوة ،ناضار بووة ئةو مةغزاية روون نةكريَتةوة و عةقلَيش
لةبةرا مبةر دؤخة سايكؤلؤذييةكة باآلنس وةربطريَت ،ليَرةوةية ريَذةطةراييةكة
ئاسان نابينريَتةوة ض لةنيَو هونةر و ض لةنيَو كردةوة جؤراوجؤرةكانى مرؤظ.
ئةم بريمةندة واتة تؤلَستؤى ،برِواى بةرِوانطةى كؤليَكتيظيستى بوو ،واتة (باوةرِ
بوون بة رةسةنايةتى) ضونكة السايى كردنةوة لةسةر شيَواز وةستاوة،
187

لةروويةكى ديكةوة اليةنيَكى ناديارى ديوى ناوةوةى دياردة و شتةكان لةضةمكى
ئيستاتيكادا دةردةخات كة ئةويش ضاكةكاريية ،ضاكةكاريش لةمةبةستدا
كؤدةكاتةوة ،ضونكة ثيَيواية ثرؤسيسى داهيَنان لةوردبوونةوةدا نيية ،بةلَكو
بايةخدانة بةو ئامرازانةى كة دةبنة هؤكاريَك بؤ بةرثاكردنى شؤرِشةكان ،وةكو
ضؤن ذيان ثيَويستى بةشؤرِشى بةردةوام هةية و قؤناغةكانى مرؤظايةتى ئةمةى
سةملاندووة ،ئاوهاش لةهونةردا لة دةقى ئةديبة ناودارةكانى روسيادا دةبينريَت،
ئةوان تةنها هونةرييان ثيَشكةش نةكردووة وةكو هونةرى ئةبسرتاكت يان
رؤمانسييةت ،بةلَكو ثةروةردةى ضاكةكارييان ثيَشكةش كردووة كة توانيويانة
ئةم هونةرة بكةن بةهونةرى ضاوليَكةرى ،هةروةك ضؤن دةستةبذيَرى سياسي و
فكريش بؤ دابرِان لة فةلسةفةى يةكرت ،دونيابينى خؤيان بؤ خةلَك و بينةر و
خويَنةر و كردة باو ،شؤرِشى دذة ديكتاتؤرييةت و سؤسياليزم ،ثراكتيككردنى
هونةرى ضاكةخوازى بوو كة تائيَستاش كاريطةرى هةية ،بةآلم ئةوةش ديارة كة
شتيَك بوو بةفةرمان و لةاليةن فةلسةفةيةكةوة فةرمانى كرد ،ئةم شتة باشة
بيكةن و ئةويديكة خراثة و مةيكةن ،ئيدى لة ئيستاتيكا دةردةضيَت و رووبةرِووى
هيَزى بةرانطارى و رةتكردنةوة دةبيَتةوة ،بة برِواى هيَربيَرد ماركؤزة "برِواى
تةواوى خود لةرووى فةلسةفييةوة بؤ جيهان كة سةركةويَت ،ئةوةية كة
مومارةسةى طؤرِانكارى بكات) ئةم تيَطيشتنةى ماركؤزة لةرةخنةى هيطلَةوة
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سةرضاوةى طرتووة سةبارةت بةدةولَةت و ئةو رق و قينةيةى كة لةبةرامبةر
مةزهةبةكانى دةسةآلت هةية.
هةروةها لةكتيَبى (عقل و الثورة) دا وةكو بيانوويةك لةريَطةى شيكردنةوة بؤ
مةزهةبى ئيمربيقى ئينطليزى و بةتايبةتى فةلسةفةى داظيد هيوم ة ،ماركؤزة
دةلَىَ (خوو ثيَوةطرتنمان بةشارةزايى و زانني بةتةنها ،سةمليَنةرى ئةوةية كة
دةبىَ راستطؤبني ،بؤية خؤبةدةستةوة نةدانى مرؤظ و قودرةتة تةنهاكةى ،تةنها
عةقلَة ،ئةوةى كة وايكردووة لةذيَر سايةى فكر و ثرنسيثى باآلية كار بكات
بةسةر سيستمى جيهانى زالَ بيَت ،تةنها عةقلَة".)81(.
هةروةها دةبىَ ئةوةش بطوتريَت كة ريَذةطةرايى بؤ هةموو دياردةيةك كة
ثةيوةندى بةهيومانيزمى عةقلَييةوة هةية راستة ،ضونكة دةركةوتووة
رةهاطةرايى دةرةجنامى بريى رةهاية كة سنوور بؤ عةقلَ و ذيان بةطشتى
دادةنيَت ،ئيَمة ئةمرِؤ لةبةردةم ذيانيَكى نؤيَني ،ئةويش شيَوازيَكى ديكةى
تاكطةرايية ،ئةو ثارادؤكسةى كة ئينساطةليَك خؤى دوور خستؤتةوة
لةسرووشت ،ئةوانةش كة خؤيان بة بةرهةمى سرووشت دةزانن و ثراطماتيكى
لةجوانى تيَدةطةن ،واتة ثراطماتيستة كان خاوةن ئةم تيَطةيشتنةن ،ئةوةى كة
ئةفسانة بؤمانى دةطيَرِيَتةوة و مرؤظ بريتيية لةكا ئينيَكى ديكةى دوور لةم
منوونةية ى ئيَستا هةية ،هةروةها ئةو ضيَذوةرطرتنةى مرؤظى ئيَستا لةطةلَ
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رابردوو لةطرةوى ئةوةداية كة ضؤن بتوانني ئةو دوو جؤرة مرؤظة لةيةكرت جودا
بكةينةوة ،مرؤظى ئيَستا كة رؤبؤتيَكى بةكاربةرة و ئةوةى دويَنى مرؤظى
راستةقينةى تيَكةلَ بةسرووشت بووة .كةوابوو ريَذةطةراييةكةش جيَطةى طومانة
ئةطةر بةراوردى بكةين بة تيَطةيشتنى هؤشيارانة بؤ جوانى كة لةثشتيةوة عةقلَ
هةية.
ئيَستا ثرسيارةكة لةنيَو ثرسيارى دوو دذ دةستثيَدةكاتةوة ،كة ريَذةطةرايى و
رةهايةتيية ،ئةويش ئةوةية كة روح ضيية لةنيَو ئيستاتيكا ،راستييةكةى ئةطةر
رةهةندى فرة بدةينة ئةم ضةمكة ،ئةويش بابةتى روحة كة ثةيوةندى
جوانييةوة هةية ،ئيستاتيكا بةشداريكردنى فيسيؤلؤذيا و سايكؤلؤذيا و
كؤمةلَناسى ية ،هةريةك لةو ضةمكانة شيكارى خؤيان هةية بؤ جوانى هةر
شتيَك ،بةو ماناية بيَت بةرةهاييكردنى ئةم ضةمكة ئيشكالياتيَكى ديكة لةرووى
تيؤرييةوة سةرهةلَدةدات ،بؤية ئةو سىَ رةهةندة بؤ ئيستاتيكا سةمليَنةرى
راستييةكن كة جوانى مانايةكى رةهاى نيية ،ئةوةى كة ويَنةيةك يان ظيطةريَك،
يان سةرليَشيَواندن بؤ بينينى ضاو درووست دةبيَت لةهةر تةماشاكردن يان
خةيالَيَك ،ماناى واية هةريةك لةو رةهةندانة ضيَذيَك دةبةخةشن ،هةنديَكجار
تةقديريَك لةرووى مرؤظييةوة بؤ ماتريالَ يَك يان ويَنةيةك وةكو ئامانج و ثيَوةر
دةبيَت ،ئةمة بؤ بينةر دةبيَتة ثرسيار كة كام لةو ثيَوةرانة هةلَبذيَريَت ،ئايا
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فيسيؤلؤذيا يان سايكؤلؤذيا يان كؤمةلَناسانة بيَت كة ئةستةمة بةرةهايى هةركام
لةو ئةطةرانة هةلَبذيَريَت.
هيطلَ لةتةواوى تيؤرةكةى بؤ روح و بؤ هونةر ،ثيَيوابوو كة جوانى لةهةموو
شويَنيَك هةيةو بؤ طشتة و بةردةواميش مرؤظ رووبةرِووي ئةو يةكة جياوازانة
دةبيَتةوة كة لةطةلَ كاردا دةردةكةون ،بةو مانايةى كة كار داهيَنانة و جوانيش
لةهونةرى داهيَنانى رؤحة كة مةسةلةى روح لةالى هيطلَ بنةماى
فةلسةفةيةكةيةتى ،ئةمة جطةلةوةى كة ئةو ثيَيواية هةموو جوانيَك وةكو
يةكةيةكى سةبةرخؤ بةجوان ناشيَت ،هةر ناشريينيَكيش جؤريَكة يان روويةكى
ديكةى جوانة "،ضاالكى هونةرى جياية لةضاالكييةكانى ديكةى ئادةميزاد،
لةوةداية كة بابةتةكة لةضوارضيَوةى ئازادى يةكى تةواودا دادةنىَ ،لةكاتيَكدا
جؤ رة ضاالكييةكانى تر هةولَة بؤ بةدةستهيَنانى سوود ،ئةمةش بةرةو
داوةشانيان دةبات ،ضونكة ضاالكى هونةرى جياوازى لةوةداية كة طرينطى
بةبابةتةكان دةدات لة ثيَناوى خؤياندا و بةس ،هيض مةبةستيَكى نيية ئةو بابةتانة
بطؤرِىَ بةئايديا ،يان ضةمكى طشتى")82(.
بةو ثيَيةش بيَت هونةرمةند يةكيَك لة داهيَنانةكانى نةخؤشى دةروونيية ،هةروةك
نةخؤشى بارانويا كة بةماناى شيَتى و خؤ بة طةورة زانى و شيَتى
سةركووتكردنة ،ئةم جؤرة لةو كةس و طروثانة دةردةكةويَت كة بةتوندى
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طومانيان لةوانى تر هةية ،بؤية هةموو بريؤكةيةكى هونةرى بةخؤجياكردنةوة
لةوانى تر كؤتايى دةهيَنيَت ،يان لةئةجنامى ستةمكارى دةسةآلت و ثاشاكانى
رابردوو يان سةردةمةكةى خؤيةتى ،لةكارى هونةريشدا رةنطدةداتةوة ،بؤ
منوونة" لةدايكبوونى دراماى ئؤديب ثاشا لةالى شكسثري ،يان داهيَنانةكانى
بتهؤظن بةتايبةتى لةسيمفؤنياى قةدةرى نؤهةم ،قورسرتين و مةزنرتين كارى
هونةرى بوونة لة ميَذوودا كة دووبارة نابنةوة ،كؤمةلَطةى ثادشاهى ئةليزابيسى
لة سةردةمى ريَنسانسدا يةكيَك لة هؤكارة سةرةكيةكانى لةدايك بوونى ئادابى
شكسثرية ،هةروةها بؤ كؤمةلَطةى شؤرِشطيَرى فةرانسى كة بتهؤظن بة موزيك
روحييةتى شؤرِشطيَرِيَتى ثيَبةخشيوة ،كة ئةمة بةهؤكارى ئيستاتيكاوة مري و
خانةدانةكان مليان بؤ كةض كرد و بوو بةمايةى طواستنةوةى دؤخى سياسى بؤ
دميوكراسى و باوةرِى رذيَمة سياسيةكان كة برِوايان بةئازادى و ثيَكةوةذيان و
يةكسانى هةبيَت".)83(.
لةاليةكى ديكةوة ،وةآلمى ثرسيارةكة درووستبوونى ثرسياريَكى ديكةية ،كة
بؤضى ذيان بريتيية لةدواليزم ،هةروةك لةثرسيارى ثيَشووتر بامسان ليَوةكردووة
كة ئةم دواليزمة لة ئةجنامى ضاالكيية هةمة ضةشنةكانى مرؤظة ،ضونكة سةرةتا
و بونيادنانى ذيان ،ئاين و ئةفسانةى نيَو ئاين و دةسةآلتة ئاينيية ئايديالييةكان
دايامنةزراندووة ،ئةمة واى كردووة كة ذيان بؤ هةموو شتيَك دابةشى سةر دوو
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بةش هةبيَت ،لةبةرامبةر هةموو كردةيةكى خيَريش ،كردةى شةرِ هةبيَت كة
دذةكةيةتى ،لةبةرامبةر خؤشيدا ،ناخؤشى و لةبةرامبةر جوانيشدا و ناشريينى
بةآلم بة ديوة ضاكةكارييةكةيدا ،رةنطة شتيَك لةضاوى ئيَمةى رؤذهةآلتيدا
ناشريين بيَت  ،لةالى ئافةريقى يان رؤذئاوايى يان هينديية سوورةكان و
مرؤظ ةكانى دارستانى ئةمازؤن و ئةو شويَنانةى هيَشتا شارستانييةتى بؤ
نةطةيشتووة ،تيَرِوانينةكة ثيَضةوانةى ئيَمة بيَت ،بؤ تابلؤيةكى هونةريي يان
ثةيكةريَك يان فيلميَك يان ئؤثيَرا و شانؤ و هةلَثةركيَ يان مؤزيكيَكيش هةر
وابيَت.
"هؤآلندييةكان لةكاتى خؤيدا لةريَطةى تابلؤيةكى هونةرييةوة دؤز و ذيانى
ضةرخةكانى خؤيان بةيان كردووة ،ئةطةر لة هونةر و رووداوةكانيان نةبينني كة
لةريَطةى فيلمةوة تؤمار كراون ،ناتوانني ذيانى رِاستييان لة زةمةنى خؤيدا
هةلَبسةنطيَنني ،تةنانةت لةهونةرى ويَنة كيَشانيشيان تيَبطةين ،ئةوةى كة
خؤيان و ذيانى كؤمة آليةتييان لة نزيكى دةرياوة و بةهيَنانى خؤلَ و
درووستكردنى زةوى رزطاركرد كة ضاكة و ئازايةتى بوو ،ئةو شؤكةيان شكاند و
كيَشةى ئازادى و ئاين و سياسةتيشيان ضارةسةر كرد ،ئةمةش لةريَطةى
خؤشةويستييان بؤ كار و روحييةتى خةلَق كردنى داهاتوو بوو".)84(.
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جوانى و ناشريينى بةديويَكى ديكةدا زياتر لةضةمكى ملمالنيَى نيَوان ضينةكان و
ستةمكار و ستةم ليَكراودا دةركةوتووة كة ميَذوو بؤمانى دةطيَرِيَتةوة هةروةك
ئةوةى لة ميَذووى ميسر و يؤناندا كؤيلة و خاوةن كؤيلة هةبوون ،هةروةها لةبارى
سرووشتيشدا لة جياوازى نيَوان شةوو رؤذدا ثةيدا بوو .بؤية دةلَيَم تيَرِوانينةكة
ئاينى و تيَطةيشتنيَكى كؤنكريتى نةطؤرِة ،ضونكة بةر لةوةى عةقلَ وةكو
هؤكاريَك بؤ دؤزينةوةى جوانيية هةمةاليةنةكانى ذيان ئةركيَك وةربطريَت ،ئاين
وةكو فةل سةفةيةك بؤ تيَطةيشنت لةدياردةى خيَرِ و شةرِ ثيَناسةى ملمالنيَكانى
كردووة ،بؤ منوونة ميسرييةكان كاتى خؤى لةشويَنيَكى زؤر هيَمن و دوور
لةكيَشة دةذيان و هةموو شتيَك دةستةبةر بوو ،بةآلم بةهؤى نزيكييان لةروبارى
نيلةوة كة ئةو رووبارة لةدةرةوةى هةموو ثيَناسةيةكى ئةفسانةيى ،خاوةنى
سيحريَك بوو كة لةئةجنامى دوو روبارى ديكة بةبىَ تيَكةلَبوون دةبيَتة يةك ،ئيدى
ساآلنة دوضارى الفاوو و كيَشة سرووشتييةكان دةبوونةوة ،ئةمة بووة هؤى
ئةوةى ئةفسانة كةلَكى ليَوةربطريَت بؤ دةسةآلت و باوةرِ ثيَكردنى خةلَك بةوةى
روبارى نيل دوو ويَنةى جوانى و ناشريينى هةية ،كاتيَك جوانة كة ئارامى
بةخؤيةوة دةبينىَ و كاتيَكيش ناشريين كة تورِة دةبيَت و زريان بةرهةمديَنيَت و
الفاو هةلَدةستيَت و دةبيَتة مايةى لةناوبردنى هةموو كائينةكان ،هةروةها
ئةهرامةكانيش هةمان ئةفسانةى تراذيدى مرؤييان لةثشتةوةية كة ئيَستا بؤتة
جوانييةك طةشتيار سةردانى دةكةن.
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ماركس لةكتيَبى (سةرماية و لةبةشى يةكةمدا) الثةرِة ،284باس لةوة دةكات
كة كارى جوانرتين تةالرساز لةكارى كارامةترين بوونةوةر كة هةنطةكان (كةنوو)
درووستدةكةن بؤ خؤ بةرهةمهيَنانةوة ،كارى تةالرسازةكة لة تةونى جاجنالَؤكة
جوان رتة ،ضونكة تةالرسازيَك بةر لةوةى دةست بةكارةكة بكات ،بري لةوة
دةكاتةوة ضؤن شيَوازيَك بة تةالرةكة بدات ،بةآلم ئةمة دواجار بةرهةمى دةستى
كريَكارة بةر لةوةى بةرهةمى تةالرسازةكة بيَت ،ئةم تيَطةيشتنة لةنيَوان هةنط و
جاجنالَؤكة وةكو بوونةوةرى مرؤيى سرووشتى و كارى تةالرساز وةكو ديزاين
كارى شار و دةولَةت و رازاندنةوةى سيستمة ،ئةمةش لةفكرى ئيستاتيكيةوة
سةرضاوةى طرتووة كة دواجار خةيالَ بةرهةمى دةهيَنيَت ،كيَشةى هةرة
طةورةى فةلسةفةى ئيستاتيكا ئايدياى نةطؤرِة كة مةبةست لةئاينة( ،هيَربرد
ريد) لة كتيَبى ماناى هونةردا دةلَىَ " لةوانةية ئايديا وةك باوةرِيَك لة هيض
باوةرِيَكى ديكة نةضيَت ،بةآلم دةبيَت ئاطادارى ئةوةش بني كة ئةوة تةنها
ئايدياى نةشياوة" ،بؤية دةبىَ ئايدياى ئاينى كة مةبةست لةجؤرو لقةكانى
ديكةى ئايديا وةكو جادووكردن و سيحر و هةوةسبازى ئاينى دوور خبةينةوة
لةهونةرى ئاثسرتاكت كة بةهاى توانا هونةرييةكة جودا دةكاتةوة لةسؤز و فيَلَ
و سةرسورِمانى ئايدياى ضةقبةستوو.
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دواليزمى يادةوةرى

لةئةدةبى طيَرِانةوة و يادةوةريدا كة نؤستاليذياى كةسيية ،ثيَويستمان بة هيَزى
فكرى نيية تاكو لةو دميةنانة بكؤلَينةوة كة هاوكارميان ناكةن وةكو فالش باط،
بةلَكو ثيَويستمان بةثاراتيَكست هةية ،يان دةق هاوشانى كة لةتةنيشت طيَرِانةوة
دةقيَكى تر و دميةنيَكى ديكة هةية نزيكمان دةكاتةوة لةخودى نؤستاليذياكة،
مةبةستم ئةو ئايكؤن و ناونيشانانةية كة هؤكارى بة شةرعيكردنى
نؤستاليذياكةية( ،هيَنرى بريطسؤن) ثيَيواية يادةوةرى هاوواتاى هؤشيارى
كارةكتةرى ضاالكة ،هةروةها ثيَيواية بةشيَكيشة لةوةهم ،ضونكة هةنديَكجار ئةو
وةهمة هةموو دميةنيَك راستى ميَذوويى نيية ،بةلَكو لةزةينماندا وادةزانني كة
دميةنيَكى لةو بابةتةمان بينيوة ،يان خؤمان بةشيَك بووينة لةو دميةنانة،
يادةوةرى راستةو خؤ و نارِاستةوخؤ طريَدراوى سايكؤلؤذيية ،بةم ثيَيةش بيَت
ئةطةر كارةكتةر ضاالك و هؤشيار نةبيَت ،ناتوانىَ يادةوةرى بنووسيَتةوة يان
بيكات بة ئ ارت و بينةر نؤستاليذياى خؤى تيَدا ببينيَتةوة ،جوانى ئةم بابةتةش
لةويَدا دةردةكةويَت كة نووسةر لةتةكنيكى ضنينةكةى شارةزايانة لةريَطةى

196

رةنطةوة بيَت يان لةريَطةى وشة يان نؤتة و ميلؤدى و يان دميةنيَكى شانؤيى و
فيلم و ضريؤك و هتد بيَت.
با بيَمة سةر منوونةيةكى ترى دواليزم بؤ دةربرِين لةسةر جوانى و ماناكانى
ديكةى كة يادةوةريية ،بؤ منوونة مالَ ئةو جيَطةيةى كة شويَنى حةوانةوة و
ثاراستنمانة لة طةرماى هاوين و سةرماى زستان ،ئةمة تيَطةيشتنى كؤمةآليةتيية
بؤ شويَن ،بةآلم بن ضينةيةكى دانةريشة لةنووسني و ئةدةب و هونةردا ،بؤية
نووسةرى جددى لةمالَةوة دةستثيَدةكات ،ضونكة مالَى كؤن مالَى مندالَيية و
سةنتةرى راهاتنمانة لةشتةكان و دياردةكان ،بؤية هةركاتيَك دةكةوينةوة مالَةوة
لةدياردةكان دةرِوانني كة لةذيانى ماددى دوور دةكةوينةوة ،واتة دةبينة
كةسيَكى روحى ،ضونكة دياردة هةستكردنة بةئةمانةت و بةرطريكردنى مرؤظ
لةدووتويَى مالَدا ،ئةمة مالَ لةدواليزمى تيَطةيشتنى جوانيناسى و كؤمةلَناسيدا
بةدوو ماناى جياواز خؤى دةنويَنىَ ،ئةم تيَرِوانينة بة طشتى بؤ دةربرِين
لةبةرامبةر شيَوةى جوانى كة هونةر ماناى ضاالكيةكى جوانة و لةمالَدا زياتر
بوونى دةسةمليَنريَت.
ئيستاتيكا لةباريَكى تردا منايش كراوة كة هةنديَكجار هةستى ثيَناكريَت،
منوونةى سوور بوون لةسةر ثيَداط ريى ئاست نزمى و بانطةشة بؤ دياردةيةك كة
طواية عةقلَمةند و ئةبسرتاكتة و بةشيَكيشة لةيادةوةرى ،ئةمة ئةو دةقةية كة
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ثرِؤذةى شيَوازى رةخنةيى جددى و راديكالَى لةسةرمايةدارى طؤرِيوة بؤ
بؤضوونى جياواز و قبولَكردنى ئةويرت كة وةهمة ،ئةو ستايشةى كة نارِاستةوخؤ
بةشيَكى زؤر لة بريمةندانى رؤذئاوا دةيكةن بةرامبةر ئةم سيستمة نويَية كة طواية
اليةنةكانى طةشةسةندنى تةكنؤلؤذيا و عةقآلنييةت و طةشةى مرؤيى لةبونيادة
ئابورييةكةوة سةرضاوةى طرتووة ،شيَوازيَكى وةزيفةيى هيَندة ناشريينة كة
بةئيستاتيكاى رؤذ ناسراوة و لةكةمرتين كاتدا و لةريكالميَكى ضةند رؤذةى
هةلَخةلَةتيَنةر بؤ فرؤشى كاآل بةوالوة هيضى تر نيية ،ئةم وةزيفةية تابلؤ يان
شانؤييةك يان جةوهةرى شتيَكى ديار نيية ،تاكو يادةوةرى بنووسيَتةوة و
تؤمارى بكاتةوة بةآلم لةديوى ناوةوةيدا و لةكولتووريَكى رؤذانةدا كة بةسةر
مرؤظدا سةثيَنراوة ،ثيَويستى بةشاهيد نيية ،ضونكة يادةوةرى بةكةرةستةى
ماترياىل يان كةرةستةى فكرييةوة بةندة ،يان بةنؤستاليذياى سؤزدارى
سايكؤلؤذييةوة بةندة ،سةرمايةدارى دواهةمني سةثيَنراوى بةسةر مرؤظدا ئةو
تيَكةلَكردنة كولتووريية ية كة هةم كةلَكى لة ئيشكالياتةكانى بينيووة و هةم ئةو
شيَوازةش كة خودى مرؤظ ى ثيَ هةلَخةلَةتاندووة و طةرةنتى ذيانيَكى نويَى
ثيَداوة ،طواية هيض ثيَويستى بة نؤستاليذيا نةماوة ،مةبةستم لةو كؤنرتِؤلَةية كة
هةموو كايةكانى جيهانى طرتؤتةوة و مرؤظى ناضار كردووة بةشيَوازى ئيستاتيكى
تةماشاى بكات و لةشويَنيَكى ديكةشدا بةناوى فرة كولتوور و مةلَتى كةلَضةرةوة
زةمينةى بؤ كيَبةركيَى نةتةوة و كولتوورةكان خؤش كردووة و خؤشى وةكو
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تةماشاكةرى ئؤثيَرا نيشانداوة بةناوى ئازادى يةوة ،لةاليةكى ديكةشةوة
لةريَطةى ئةو تيكةلَ بوون و بةناو ئازاديية سيَكسيةوة ،ضةندين رةطةز و ئاين و
نةتةوةى تيَكةلَ بةيةكرت كردووة و مرؤظى نويَى بةرهةمهيَناوة كة ئةمة ثيَشرت
خةون بووة.
نيطةتيظ و ثؤزةتيظ
بؤضونيَكى فةلسةفى ئايدياليستى هةية كة دةلَىَ (هيض مرؤظيَك و شتيَكى
ناشريين نيية مةطةر خؤى ناشريين بكات) ،هةموو ئةو شت و كةرةستانة هةن،
بةرهةمى سرووشنت و سرووشتيش هةم لةرووى ئايدياليستى و هةم لةرووى
ماترياليستى يةك مانايان وةرطرتووة كة خالَقةكةى ديار نيية ،لةوىَ خوداية كة
هةلَة ناكات ،لةاليةكى ديكةشةوة بوونيَكة لةدةرةوةى ئريادةى مرؤظ كة هيَزيَكى
ديكةى سرووشت و ماتريالَة و هةلَة ناكات ،كةواتة شتيَك نيية بةناوى ناشريين
مةطةر لةتيَرِوانينى مرؤظى تاك رةهةندةوة بيَت ،ضونكة لةالى ئةوان هةنديَك شت
بةريَكةوتنيَك بةجوان ناسراوة و ئةوانى ديكة بةناشريين ،بؤ منوونة سةط لةالى
كريستانى وةكو ئاين و كولتوور جوانة و لةطةلَ مرؤظ ثيَكةوة دةذين كة ئةمة
لةيارانى ئةشكةوت وةرطرياوة و دةقى قورئانيش باسى دةكات ،كةضى لةالى
رؤذهةآلت و ئاينى رؤذهةآلتى و ئيسالم ،بةبىَ هيض بيانوويةكى لؤذيكى سةط
كائينيَكى ناشريين و بةدة و لةهةندىَ كاتيشدا جنيَودان و قسةى نةشياوة،
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لةحالَيَكدا ئةم كائينة لةطةلَ مرؤظ دةذى كةضى مرؤظ بؤ خزمةتى خؤى بةكارى
دةهيَنيَت ،ئةطةرنا بة كائينيَكى ناشريين و قيزةون تةماشاى دةكات ،ئةمة
جياوازييةك ةية لةنيَوان هؤشارى و ناهؤشيارى و دوو طوتارى ئاينى جياواز بؤ ئةو
كائينانةى لةطةلَ مرؤظ دةذين.
(رؤالن بارت)* دبيَذىَ خؤشى دةق طوىَ ناداتة ئايديؤلؤذيا ،لةطةلَ ئةوةشدا ئةم
ضاو نةترسيية لةبةر ئازادخيوازى نيية ،بطرة رازيبوونى دةقة كة خويَندنةوةكةى
لةهةردوو باردا دابةشكراو و جياوازن ،بؤية ئةو شتةى بة ريَذة شكاوة كة
ئةخالقيية و كؤمةلَطة لةهةر بةرهةميَكى مرؤظى دةوىَ ،ليَرةوة ثةيوةندى
ئةخالقى و هونةر دةست ثيَدةكات ،ئيدراكى هونةرى هةلَويَستيَكة لةبةرامبةر
ئةو كةسةى دة ركى بة هةلَويَستيَك كردووة كة ئاماجندارة ،خؤ ئةطةر نزيكى
بكةينةوة بابةتةكة لة ئةخالقةوة ئاماجنى ناميَنيَت ،راستة كة هةر شتيَك
ئاماجنى نةبوو ،بوونيشى روون نيية لةئةخالق تةنها لة دوورةوة نةبيَت ،يان ئةوة
نةبيَت بةاليةنى كةمةوة ويَنةى يةكةم ،يان بةمانايةكى ووردتر مورادفى
شيَوازيَكى مةملوس لةبواريَكدا كة بوارى ئةخالقى نيية ،بةآلم ئاماذةيةكة بؤ
بوارى هونةرى ،لةبةر ئةوةى مرؤظ كة تةواو دةبيَت لةبةرذةوةنديية كةسييةكانى
خؤى ئةطةر بؤ ضةند كاتذميَريَكيش بيَت ،هةموو سةرقالَييةكانى لةبري دةضيَتةوة
و ثاك دةبيَتةوة ،ئةليَرةوةية بؤياغيَكى ئةخالقى لةهونةرةكةيدا وةكو رةطةزيَكى
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ئةخالقى بةكارةكةيةوة دةبينريَت ،تةنانةت ئةطةر كارةكة ئةخالقيش
نةبيَت".)85(.
سثيكردنةوة و لةبيربدنةوةى رابردوو وةكو يادةوةرى يان تؤماركردنى ميَذوو
لةدةرةوةى نووسني ،لةهةر كؤمةلَطةيةكدا هةية ،بةآلم بؤ كؤمةلَطةى كوردى
جياوازييةكى زؤرى هةية ،ئةوةى كة لةدواى شؤرِشى جةماوةرى بةناوى (بةهارى
عةرةبى) سالَى  2009كة لةوآلتانى عةرةبى رووياندا ،ئةوةى ليَكةوتةوة كة
شؤرِش ض نةطبةتييةكة بؤ مرؤظة شؤرِشطيَرِةكان و بؤ مرؤظة بازرطانةكانيش ض
بةختةوةرى و خؤشطوزةرانييةك.
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ضيَذى هونةرى

ضيَذى هونةرى ،هةستيَكة لة ثيَنج هةستة بةرضاوةكة ،ئاميَرى ضيَذ( ،زمان).
جيهان تةنها ضيَذكراوة بةثيَوارى ئةجمؤرة زانيارييةى مرؤظ ،ئةمة راستةوخؤ
نةزانراو تاكو وةريبطريَت و كارى ثيَبكات ،سةرةرِاى ئةوةى يةكسةر دةبيَت
بةرزانراو بكةويَت و كارليَكى كيميايى درووست بيَت ،وةكو لةبارى خؤراكدا
قسةى لةسةى لةسةر دةكريَت ،كة واتة سةرةرِاى ئةوةى ثةيوةستة بةذيانةوة
لةطةلَ بةرهةستةكانى تر ،يان ئةوةتا رازى دةبيَت يان ئةوةتا رةتيدةكاتةوة،
كةواتة ضيَذ كردةوةيةكى ثيَزانينى مرؤظة راستةوخؤ ثةيوةندى بةو شتانةوة
هةية كة ثيَى دةزانيَت ،وةكو بينينى تابلؤيةكى هونةرى ،يان بيستنى ثارضة
موزيكيَك يان هؤنراوةيةك.
ضيَذى هونةرى ئةوكاتة دةوةستيَت كة بةرامبةر بةكاريَكى هونةرى دةبيَتةوة و
راستةوخؤ هةستى ثيَدةكات ،ضاوي ش هةمان شت دةكات ،بةآلم بةلَطةى ضاو
طرينطرتة لة هةستةكانى ديكة ،ليَرةوة رةخنة ديَتة ئاراوة سةرسام بوون بةيان
رةتكردنةوةى تيَكستيَك يان ثارضة موزيكيَك ،دواى هةستكردن و وةرطرتن و
ضيَذوةرطرتنة ،ئةم ثرِ ؤسةية زياتر هزريية نةك هةستةوةرى ،تومخيَك كة
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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
ديكةى هةي تاكو كارى ثيَبكريَت ،ضونكة هونةر لة هةزاران توخم ثيَكهاتووة،
هةر ئةمةشة كة رارِةوةكانى رةخنةى هونةرى جياواز دةكاتةوة لةيةكرت.
طةرِان بةدواى شتيَكى ديكة لة هونةر و تةنانةت لةدةرةوةى هونةريش،
لةدةرةوةى كارى هونةرمةندة ،رووداو و شتة ثريؤزكراوةكان و ئةفسانةكان و
ضريؤكى باآل و كاريزماى هةر كؤمةلَطةيةك ،لةهونةر طةورةتر نيية ،بةآلم
ئاراستةيةكى ديكةى هونةرى ميلليية ،ئةمة تيؤريَكى رةخنةيى دةروونى
ثيَويستة كة بتوانىَ دةربرِى خودى هونةرةكة بيَت ،نةك السايى بيَت ،طةرِان
بةدواى ثاكيزةيى هةر كاريَكى هونةرى كة رةنطدانةوةى بةسةر كؤمةلَطةيةكدا
هةية بة نيطةتيف يان ثؤزةتيظ ،تةرخان كردنى مةبةستيَكى ديكةية بؤ هونةر
كة ئةمةش ئاراستةيةكى ديكةية.
تيؤريةك هةية بةناوى شؤرِش و شؤرِشى جوان و ناشرين وةكو نيطةتيظ و
ثؤزةتيظ ،يةكيَك لةو تيَرِوانينة تيَطةيشتنانةى (مارسل ثرِؤستة) كة يةكيَك لة
بريمةندة جوانيناسةكانة ،ئةم بريمةندة برِواى بة منوونةى ثةيوةندى جوانى و
هونةرى جوانبينيية( ،بةم منوونةية ثرِؤست ئاسانكارى بؤ ئةو ثيَشكةوتنة
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كردووة لةثةيوةندى نيَوان هونةر و ئةدةب و فؤتؤطرافييةوة هةية لةاليةك،
لةنيَوان ئةدةب و مؤزيك لةاليةكى ترةوة ،بةم ثيَيةش بيَت تيَرِوانينى هونةرى
تيَرِوانينيَكى شؤرِشطيَرِانةية كة جطة لة داهيَنةرانى سةدةى بيست بةوالوة لة
ئيَستادا نايبينني ،وةكو ئةوةى هةموو شتةكان بةهايان طؤرِاوة بؤ هيض) .ئةمة
تيَرِوانينى مارسل ثرِؤستة كة جوانناسيَكى سةدةى رابردووة ،بؤية ليَرةدا
سةربةخؤيى هونةر دةبينني و ئةو يةكيَتيية دةبينني كة لةنيَوان هونةرى
شيَوةكارى و طوتار و نووسيندا هةية ،ئةو شتانةش كة جوانيان تيداية و هيَشتا
ئاشكرا نةكراوة ،وردةكارى و تيَطةى تيَرِامانة فكرييةكانة كة لةسرووشتةوة بووة
بةثيشة ،هةر وةك ئةوةى لةخةيالَى شيعريدا هةية كة زؤر جار دةقيَك وةزيفةى
طوتارى شؤرِشطيَرِى دةبينىَ.
هةر لةم سؤنطةيةوة كة باسى شؤرِشطيَرِميان كرد ،كاريطةرى ئايديؤلؤذيا هةية
كة كةمرت لة مةسةلةى هونةردا باسكراوة ،هةلَويَستى هونةر كة هونةريَكى
ضينايةتيية ،يان هةلَويَستيَكة لةملمالنيَى بازنةيى ية لةم ضةرخةدا كة لةنيَوان
ضينى دةسةلَات لة هيَزى بةرهةمهيَنان و ضينة نارِازييةكان لةاليةك ،هةروةها
دياردةى كؤمةلَطة لةنيَواخنى كؤمةلَطا كة رةنطدانةوةى خودى كارى هونةريية
لةاليةكى تر .لة راستيدا ئةمة بةشيَكى مةسةلةى ئةخالقى هونةريية ،جا لةرووى
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شؤرِشى ثرِؤليتارياوة بيَت ،يان ئةو ميَذووة بيَت كة بةهاى ئةو رةخنةيةى
هةبيَت كة لةئاستى حوكمداريدا بةهايةكى كؤمةآليةتى هةية.
هيض فةيلةسوفيَك و ئةديبيَكى جيهانى خؤى لة باسى خيَر و شةرِ و ضاكة و خراثة
النةداوة ،شكسثري لةدةقى شانؤيى هامليَتدا باسى ئةو تارمايية دةكات كة
لةدذى دةسةآلتى باوك واتة قةشةسازى و دةسةآلتى كةنيسة ديَتة دةنط،
بتهؤظن كة ئاوازيَكى داناوة مةبةستى لة جةنط و ئاشتى بووة ،بةتايبةتى
قةدةرى هةذدة ،بيكاسؤ لةتابلؤى جؤرِنيكا كة تابلؤيةكى جيهانيية ،مةبةستى
لةجةنطيَكة كة هةموو مرؤظايةتى هةلَلوشيوة ،شؤثنهاوةر بؤية لةطةلَ مؤزيكدا
مامةلَةى تيؤرى كردووة ،ضونكة لةطةلَ فةلسةفةكةيدا طوجناندوويةتى دذ
بةدةسةآلتى ستةمطةرا ،هةروةك ئةوةى كة كاريطةرى لةسةر نيضة و مةسةلةى
ئريادة و ئةخالق دانا وة ،يان تيَرِوانينى بةرامبةر بةهةقيقةتى ذيان ،هؤكارى
هةموو ئةو تيَرِوانينة لةرِيَطةى هونةرةوة بؤ دواليزم ،واتة جوانى ناشريينى
بابةتةكانى ذيان كة مرؤظ ثيَى هةلَدةستيَت و هةر خؤشى ضارةسةرى بؤ
دؤزيوةتةوة ،ئةو هؤكارانةى كة واى كردووة مرؤظ دةست بؤ ئةدةب ببات
لةريَطةى وشةوة ،ضارةسةر بؤ دؤخى ناجؤر و ناجيَطرى مرؤظايةتى ،ض لةطةلَ
كارةساتةكانى سرووشت و ض لةطةلَ دةسةآلتة ستةمكارةكان بدؤزيَتةوة ،ئةوةى
كة ناضار بووة لةريَطةى شانؤ وة ضارةسةرى دؤخى كؤيلةكانى يؤنان و رؤما و
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ميسر ببات ،ئةوةى كة لةريَطةى مؤزيكةوة ضارةسةرى كيَشةى دةروونى و
روحى بكات ،هةموو ثةيوةندى بةجوانى و ناشريينييةوة هةبووة.
ئةرنست ريَنان دةلَىَ (جوانرتين ئةو شتانةى كة هةن و بوونيان هةية ،روحى
طةىل بىَ دةسةآلتة كة خةونى ثيَوة دةبينىَ ،بؤية ئةو بابةتانة ناونيشانيان نيية
و ناسنامةى دانةرةكةشيان ديار نيية) ،بؤية هيض ثنتيَكى شويَن و كاتى ديار
نيية ،ناونيشانى طةالنيش ئةلتةرناتيظيَكة بؤ ثةند وةرطرتنى شةرِانطيَز و
ناشريينيةكان كة ويَنةيان جياوازة لةطةلَ ويَنة سرووشتييةكان كة شيَويَنراون.
ئينكاركردنى كارى بىَ ناونيشان كة وا دةكات ئينكاركردنةكة زياتر هاوبةشى و
يةكسانيخوازى بيَت بؤ دةرهيَنانى كارى هونةرى و ثيشةسازى ،تةنها
ثالَةوانيَتييةكةى دةميَنيَتةوة كة ئةطةرى بريوباوةرِى ئاينى داطريى كردووة بؤ
باوةرِ ثيَكردنى خةلَط بؤ طوتاريَكى دياريكراوى ئاينى ،ئةمة جطة لةيادةوةرييةك
بؤ رابرد وو كة زةمحةتى كةسانى هاوبةشى كار لةكارى بةكؤمةلَ بةشدارى
كردووة ،تاكو ببيَت بةنةريتيَك بؤ ستةمليَكراوةكان و ببيَت ثةنديش بؤ
دةسةآلتى ستةمكارى كؤيلةخوازةكان ،ضريؤكى طؤرِانكارى زمانيَك بؤ زمانيَكى
ديكة لةريَطةى جةنطى خاضثةرستى و ئيسالمةوة ،دياريكردنى ئةو سنوورةية بؤ
ميَذوو كة جوانى و ناشريينى بوونى نيية ،جطة لةويستيَك بؤ هةركام لةو دووانة.
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رةفتارو روخساريش مةرجيَكى كالسيكى بينينى مرؤظة بؤ جوانيناسى و جوانى
بينى ،تاوان بةشيَكة لة رةفتار ،ئةطةر بة راشكاوى قسة بكةين ئةوانةى شةرِ
دةكةن جطة لة سةركردةكان ،واتة بانطخواز و واعيز و بازرطانى شةرِ و
دةستةبذيَرى سياسى و نووسةر و هتد .لةجةنطاوةر خراثرت تاوانبارن لةوانى
ديكة ،لةوانةية جةنطاوةرة ياخييةكان هيض تاوانبار نةبن بةثيَوةرى سياسى
نيَودةولَةتى ،ضونكة ئةوةى كة لةجةنطى جيهانى دووةم دا ياخى بوون و بةدارة
طةورةكانى ئالَمانةوة هةلَواسران و ناويان ليَنرا خيانةتكار ،ئةوان كةسانى جوان
و جوانيناسى مرؤظ ى بوون و بىَ ئةخالق نةبوون ،كةضى وةكو رؤماننووسى
بةناوبانط طؤنتةرطراس لةضاوثيَكةوتنيَكدا دةلَىَ " كةس نةبوو دواى جةنطيش
سومعةتيان بؤ بطةرِيَننةوة ،هةروةك ئةوةى لةيةكيَتى سؤظيةتيش هةبوون بةبىَ
تاوان دةكوذران لةثيَناو ئايديؤلؤذياى ساختة و سياسةتى ساختة" ،بؤية زؤرن
ئةوانةى دةبنة قوربانى سياسةت و زانينى دؤخ و هةلومةرجى دياريكراو،
بةوثيَيةى كة ئةو دؤخة درووستكروانة ،سيناريستيان هةية و ئةوانى ديكةش
وةكو كارةكتةرى ثالَةوان و كؤمبارسى فيلم نني ،ئةوان تةنها نةخشة ريَطةيان
داناوة ،بةآلم ئةوةى كة ئايديؤلؤذيا دةكاتة فاكت و رِاستى و ثراكتيكى
دةكاتةوة ،ئةوان تاوانبارترن ،بةوثيَيةى كة تيَزى جةنط دةكةن بةقينى
كؤمةآليةتى ،ئةمة مةوداى دوورى نيَوان ئايديال و ماتريال شيدةكاتةوة كة كىَ و
ضؤن توانراوة تةمسيل رادةستى بةرهةمهيَن بكرىَ و ببيَت بةثراكتيك.
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ليَرة رةفتارى كؤمةآليةتى دةردةكةويَت كة ئايا ئةخالق لةكن ض طروثيَك و
تويَذيَك جيَطةى خؤى كردؤتةوة و ضؤن ريَطرى بؤ درووست دةكريَت و ضؤنيش
ثيَشوازى ليَدةكريَت ،هةروةك ضؤن ئةوةى لةئةدةبى جةنط لةالى ئةليكسندر
بيَرت لةرؤمانى (ترس و جورئةت) باس لةثالَةوانى وةهمى دةكات كة ضةند
جوانة لةبةر بةرائةتى خؤى كة بةرطرى لةنيشتيمانيَك دةكات و نيشتيمان
شوناسى ناداتىَ ،ئيدى فةرماندةكة بة سةرهةنطة كازاخستانييةكة دةلَىَ "تؤ بؤ
كىَ دةجةنطى ،ئةويش ثيَيدةلَىَ لةثيَناو نيشتيمان ،فةرماندةكة ثيَى دةلَىَ (تؤ
خاوةنى مالَ و مندالَيَت) لةوةآلمدا دةلَىَ (بةلَىَ) ديسان دةثرسيَت بةمالَةوةت
طوتووة ديَمةوة ،ئةويش دةلَىَ (بةلَىَ ئةى ضؤن ئيَمة سةردةكةوين) فةرماندةكة
ثيَيدةلَىَ (هةى طةمذة كةس هةية بؤ جةنط هاتبيَت و بةنيازى طةرِانةوة بيَت،
ئةطةر وابيَت ئالَمانةكانيش كة دوذمنى ئيَمةن ئةوانيش دةطةرِيَنةوة ،هيض كةسيَك
ناطةرِيَتةوة ئةطةر بةرِاستى بؤ جةنط هاتبيَت" .ئةمة ئةو وتويَذةية كة جوانى
هةقيقى تيَداية و دةبىَ لةنيَو تيَكستدا بدؤزريَتةوة ،ثالَةوانى وةهمى ليَرةدا
دةردةكةويَت كة ضؤن و لةثيَناو ضى بةرهةمديَت و ئاماجنةكة ضيية.
كةوابوو رةفتار مةرجة لة ئةخالقى ديارةوة جوانى تيَدابيَت ،بؤ منوونة كةسيَك
نيشتيمانثةروةرة و ئةخالقى جوانة ،بةآلم ضونكة هؤشيار نيية رةفتارى
ناشريينة و خيانةتكارة بةهؤى نةشارةزاييةوة لةثيشةكةى.
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شيَواز خؤى بةرهةمهيَنةرى شيَوازة ،ئةمة ئةو تيَزةية كة تيؤدؤر ئادؤرنؤ بؤ
بةرهةمهيَنانى كاآل لةالى سيستمى سةرمايةدارى هاوضةرخةوة و لةو رِيَطةيةوة
خؤى بةرهةمديَنيَـةوة ،منوونةش ئةو شيَوازة جياوازانةية لةكاآلو جل و بةرط و
شيَواز و ديزاينى كةرةستةى سةربازى و ئةليكرتؤنى و هتد ،سيحرى ئةو
بةرهةمانة لةريَطةى شيَوازةوةية بازارِ ثةيدا دةكةن ،بؤ مرؤظيش هةرواية
وةختيَك روخسارى خؤى دةطؤرِيَت لةهةلومةرجيَكةوة بؤ هةلومةرجيَكى تر،
لةضاثتةرةكانى ثيَشووتردا باسى ئةخالق و ئاين و كردة هونةرييةكامن كردووة،
بابةتى شانؤ يةكيَك لةهؤكارةكانى دةرخستنى روخسارى راستةقينةى مرؤظة،
هةروة ك ئةوةى كة شكسثري يان تؤلَستؤى يان بيَكت نيشانى داوة ،مرؤظ ضؤن
دةتوانىَ بةبىَ ئاطا لةيةك كاتدا يةك ئاراستةى فكرى و دوورِووى هةبيَت.
هةموو شارةزايى بوونيَك كة زةمةنى لةثشتةوةية ،بريتيية لة تيَكةلَ بوون
لةنيَوان بوونةوةرى مرؤيى و ئةو ذينطةيةى كة ئاماجنى تيَربوونى ثيَويستييةكانى
بووة ،ئةطةر هاتوو شارةز اييى بوونةكة سةركةوتوو بوو ،بةوثيَيةى كة طريَدراوى
نيَوان يادةوةرى رابردوو و ثيَشبينييةكانى داهاتووة ،ئةوة شارةزاييةكى تةواوة،
ئةمة ماناى ئةوةية كة ناسني و ناسينةوةى جوانى لةرابردوودا تةنها شتة
مةملووسةكان نيية ،بةقةد ئةوةى بةشيَكى لةو يادةوةرييانةية كة لةداهاتوودا
دةبيَتة ئةفسانة بؤ كةسةكة ،هةروةكو ئةوةى ئةرستؤ لةبارةى شانؤوة
209

طوتوويةتى ( هةموو كةسيَك سةرةتا و نيَوانى هةية ،بةآلم كؤتاييةكةى
سيفةتيَكى زةمةنى هةية) ،ئةم ديوة كة ماناى شارةزايى ثيَدراوة ،تةنها
لة ثيَشانطا و مؤزةكان و كتيَبخانةكاندا نيية بؤى بطةرِيَني و جوانى تيَدا
ببينينةوة ،هةنديَكجار كاريَكى دةستى رؤذانةى كضيَك بؤ بذيَوى ذيان
كردوويةتى ،يان ئةو كضةى كة ناوى ليزاية و لة شارى طؤتنطن ى ئالَمان
ثةيكةرى بؤ كراوة ،رؤذانة قازيَكى هيَناوة بؤ فرؤشنت ،تاكو بةردةوامى
بة خويَندنةكةى بدات ،ئيَستا زانكؤكة بةو ناوةوة ناسراوة و بةشيَكى تايبةت
هةية بة (ئيستاتيكا) و ساآلنة دةيان خويَنكار دةردةضن و برِوانامة بةدةست
دةهيَنن ،ئةمةى ليزاى شؤخ و شةنط ى نةدار و سةر بةضينى كريَكار
كردوويةتى ،رةفتارة نةك كردةيةكى هونةرى ،بةآلم دواجار وةكو كردةيةكى
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
مةعريفةى رةسةنة و جطة لةو هةقيقةتةى كة هةية ،هةروةك ئةوةى دةلَىَ هونةر
بؤ هونةرة ،ئةمة بةو ماناية ديَت كة هونةر هيض ئاماجنيَكى ديكةى نيية جطة
لة بةدةستهيَنانى جوانى ،بةآلم شيكردنةوةى ئةم جوانيية لةويَدا دةثيَوريَت
ئةطةر خيَر و شةرِ لةيةكرت جودا بكاتةوة ،ئةوةى كة لةخؤشةويستى زمانى
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سوكراتةوة طفتوطؤى درووست كرد و بوو بةفةلسةفة ديومتان بوو ئةو كاهينى
ئةلبو للون بوو ،ئةو لةطفتوطؤكانيدا واى داناوة كة نةخيَرة و نةشةرِ ،شتيَك لةو
نيَوانةدا هةبوو كة بة حيكمةت ثيَناسة دةكريَت ،رةنطة لةويَدا كة شؤرِو
شةوقيَكى بةردةوام هةبوو و لةبوونى مايةسييدا ،بةآلم بةو ماناية ديَت كة بؤ
بةدةستهيَنانى كةمالَة"(.)86
ئةطةرضى خودى هؤشيارى كيَشةية و مةعريفةش بةشيَكة لةدةسةآلت و
بةرهةمهيَنةرى ستةمكارى ،وةكو ئةوةى هةرضى سيستمة بةرةجنامى
بريكردنةوة و بريؤكة و تيؤرى مةعريفةناسةكانة لةميَذوودا ،ئةوةش كة ذيان
هةلَدةسورِيَنيَت ،خودى مةعريفةية بةآلم بةشيَوازيَك كة كةسانى عةودالَى دواى
مةعريفة نايناسنةوة ،ئةوةية كة شارةزاى هونةرى مةعريفةناسى نني ،ثرسيارى
جةوهةرى تر لةبارةى ضاكة و خراث كة بريتني لةجوان و ناشريينى .ئةوةية كة
ئايا جياوازى لةنيَوان جوانى دميةنيَكى راستةقينة و جوانى تابلؤيةك لةبنضينةدا
ضيية كة ناتوانني بةرةهايى ماناى جوانى يان ناشريينى ثيَبدةين؟ .وآلمى
ثؤزةتيظ ئةوةية كة سرو وشت خؤى بةرهةمديَنيَت و هونةريش ديكؤميَنتى ئةو
دميةنة كؤنانةى كردووة كة سةردةمانيَك هةبوون و لةناو ضوون ،كة ئةمةيان
كارى فؤتؤطرافة .ئةوةى دووةم كارى هونةرة كة جوانى و خو ثيَوةطرتنى شتى
جوان كة مرؤظ خؤى بةخؤى دةبةخشيَ و وةختيَك ئةم سيحرة ئاشكرا نةبىَ ،با
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هةر بلَيَني سرووشت كارى جوانى كردووة ،ئةطةر وورد نةبني ،كةواتة هيض ضنط
خستنيَك بةديدة وةرنةطرياوة ،طريَدانى هةستةوةرييةكان بةحوكمى رةها عةقلَى
كة ضيَذ لةجوانى ببينىَ و رةةنكردنةوة بةجةماوةر بدات بؤ ضاكة يان جواننيةك
لةبارةى خودى جوانى يان كاريَكى جوان ،بريتيية لةشعوريَك بةرامبةر بيَدةنطى
بؤ منوونة يان طفتوطؤيةك لةبارةى جوانى و ناشريينى كة جياوازى دةخيولَقيَنىَ،
لة هةردوو بارةكةدا شارةزايى دةوريَكى طرينط دةبينىَ بؤ دانانى ثيَوةر
سةبارةت بة هةركام لةو ثيَوةرة مرؤظييةى كة بةخيَر دةلَىَ جوان و بةشةرِ دةلَىَ
ناشريين ،لةحالَيَكدا سةربارى هةموو رؤمانسييةتيَك هةر يةك لةو ضةمكانة ماناى
فةلسةفى خؤيان هةيةو لةكردةوةى رؤذان و لةشيَوةى لؤذيكدا دةردةكةويَت.
جوانيناسى بةثيَى نةريت ،ئةو شيَوازةية كة كردارى مرؤظى وا ليَدةكات ثيَويستى
بةهيض جؤرة بيانوويةك نيية بؤ بةرذةوةند خوازييةك نةميَنيَت ،بةلَكو ئاماجنة
بنضينةييةكان و هؤكارة تايبةتةكان بؤ خؤى فةراهةم بكات ،ئةم مؤرالَة لةجؤريَك
بةكارهيَنانى تواناى رِاستى و خؤ بة رِاستييكردن و دوور لةخةيالَة كة هةنديَكجار
طوندنيشنةكان باشرت لة جوانى ذيان تيَدةطةن وةك لةوةى شارنشني
تيَيطةيشتوون ،ئةطةرضى ئةم تيَرِوانينة كةميَك رياليستيية ،بةآلم هةقيقةتى
بريكردنةوةية لةخؤ بةرهةمهيَنانى كةسايةتى كة لةهةر شويَنيَك هونةر هةبيَت،
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دةبىَ رِاستى بينةكان وا بزانن مرؤظييةت لةويَية ،ئةطةر ئةو هونةرة طوتاريَكى نا
شايستةى نامرؤظانةى لةثشتةوة نةبيَت.
باشة با فةزايةكى تر واآل بكةم لةسؤنطةى ئةم دةرطايةوة بؤ باسةكة ،بؤضى
هةنديَك جوانى هةية كوفرة ،ئةمة تيَرِوانينى ئايدياىل كالسيكية و جؤرة مةيليَكى
ميَذووى بةر لةدايك بوونيشة ،ضونكة ئةو ثةيكةرانةى كة لة ثةرستطاكان بوون،
كارى ئةو هونةرة بووة كة ستةمكارةكانى بةرز راطرتووة و كردوونى بةخوا،
هةروةك ئةوةى لةثرسياريَكى رابردودا بةدريَذى تاوتويَمان كردووة ،بةوثيَيةى كة
شويَنى ستةمكارى بووة ،بؤية ئةم جوا نيةى نيَو ئةم جؤرة هونةرة كة
لةسرووشت وةكو ئةوانةى كة ميسرى كؤن و يؤنان و ثةيكةر و كارى دارينى
ضني و نةرويَذ و هتد ،ئيَستا لةستةمكارى ضوونة دةرةوة و بوون بةمايةى
بةختةوةرى بؤ مرؤظ  ،وةختيَك طةشتيار دةضيَت بؤ بينينيان لةوة تيَدةطات كة
كوفر وةكو ضةمكيَكى ئاين ى وشك ،هيض مانايةكى نيية ئةطةر لة ميَذوو دايربِيَت،
بؤية ئةو هونةرة كة بةهونةرى (بارِؤك)* ناسراوة ،هةلَبةت هونةرى بارِؤك
بةماناى سةرسورِمان و نغرؤبوون ديَت لةنيَو سيحرى كارةكة ،سؤزيَكى
خولَقاندووة ،بةتايبةتى كارى طروثطةرايى و طواستنةوةى كةرةستةيةك لة
شويَنيَكةوة بؤ شويَنيَكى ديكة كة مانايةكى تايبةت دةبةخشيَت ،وةكو ئةو
ثةيكةرةى بؤ ئازادى كراوة لة نيَوةرِاستى ئامريكاية و ديارى سةردةمى كؤنى
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فةرِانسةية ،ئةوةمان ثيَدةلَيَت كة كوفر لةرووى ماتريالَييةوة مانايةكى ديكةى
هةية ،مةبةستةكةش ئةو ئاماجن ةية كة جاريَكى تر ستةمكارى دةطةرِيَنيَتةوة.
ئةليَرةوةية تيَرِوانني بؤ جوانى بة تةمةن ناثيَوريَت ،هةروةك ئةوةى كة لةرووى
فةلسةفةييةوة ديكارت لةدواى سوكرات كردوويةتى و دواتريش كانت و هيطلَ
دريَذةيان ثيَداوة و دووبارةيان كردؤتةوة.
ئةم باسة دةمانباتة نيَو مةسةلةى سيمبولةكانى عيشقةوة كة لةتةواوى
ميتؤلؤذياى طةالندا هةية ،بؤ منوونة هةر لةشريين و فةرهاد و خورشيد و خاوةر
و يوسف و زولَةخياوة بطرة كة هةموويان سيمبول و ضريؤكى دووبارةن و
هةنديَكيانيش ميتؤلؤذياى تايبةت بةطةليَكن بؤ نةمرى عيشق بةكارهاتووة،
تادةطةينة ضريؤكى رؤميؤ جؤليَتى شكسثري و ئةو سيمبوالنةى كة مةوالنا
جةاللةدينى رؤمى و حافزى شريازى بةكاريان هيَناوة وةكو عيشقيَكى ترى روحى
و دووركةوتنةوة لة دونيا ،لةراستيدا ئةمانة هةم بؤ ئةفسانة و هةم بؤ جوانكردنى
ذيان و هيوابوونة بةدوارِؤذيَك كة غةريزة مرؤظ دةخاتة بةرةدةم ثةلةكردنةوة و
دةيكات بة عاشق ،نةمرى عيشق و ثيَكطةيشتنى عاشقةكان ،ديويَكى ترى
جوانكردنى ذيان و زمانى زيندووكانة ،جوانى ئةفسانة ليَرةدا لةنيَو داستانةكاندا
رةنطدةداتةوة .بؤ منوونة كة شريين و فةرهاد يان خورشيد و خاوةر يان يوسف
و زولَةخيا و مةم و زين دةخويَنينةوة ،راستةوخؤ ستةمكار وةكو سيمبوليَكى
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ديكةى ديوةكةى ترى ناشريينى ذيان زيندوو دةبيَتةوة ،وةختيَك (رؤميؤ جؤليَت)
دةخويَنينةوة ،راستةوخؤ يؤليؤسى قةيسةر دةبينني كة ويَنةى ستةمكار بوو،
لةويَشةوة خويَندنةوة بؤ شيَوةيةكى ترى ملمالنيَى نيَوان جوانى و ناشريينى
دةخاتة بةردةم هةلَبذاردنى ذيان ،ليَرةوةية كة بةشيَك لةفةزاى جوانى ئةو
سيمبوالنةن كة بةردةوامى بةملمالنيَ دةدةن و هيوايةك بؤ بردنةوةى ذيان
دةخةنة بةردةم ئيختيار كة ئايا هةموو ناشريينيَك و جوانيَك يةك مانايان هةية.
(ليؤ تؤلَستؤى) دةلَىَ (ضةمكى جوانيم وةك درووستكةرى بابةتى هونةر
رةتكردؤتةوة ،ضونكة جوانيم وةكو بابةتى هونةر ناساندووة ،بؤية ئةطةر
لؤمةشم بكةن دادثةروةرانة نيية ،ضونكة ئةوةى ناوةرِؤكى جؤرة جياوازةكانى
هونةرى رازاندؤتةوة ،لةجوانيدا نيية ،بةلَكو لة هةستى شاديداية لةتيَكةلَى هيَلَ
و رةنطةكانة كة هونةرمةند ئةزموونى دةكات) .)87(.ئةم بؤضوونة ماناى واية
كة هونةر جطة لة شيَوازةكةى كة بةجوانى روالَةتى ناسراوة ،بة ثيَضةوانةوة
لةجةوهةريدا هةست و رؤحى هةلَطرتووة ،ئةطةر ثيَضةوانة بيَت ئةوا بابةتةكة
بةتالَة ،رةنطة بابةتةكة لةثةسةنديَتى طروثيَكدا يان شيَوازيَكدا بيَت كة طروثيَكى
عةبةسى يان قؤتاخبانةيةكى نوىَ وةرطريابيَت ،بةآلم نابيَتة ذانريَكى زيادة و نوىَ
بؤ سةر ضةمكى جوانى بةمانا فكرييةكةى ،بؤ منوونة لةهونةرى شيَوةكاريدا
بةهةموو رةطةزةكانييةوة ،هةموو ظيطةرةكان درؤيينةن و ضةوت بىَ تةشرحين
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وةكو ئةكادمييا و بابةتى رياليستى ،بةآلم ئةطةر ماناى خؤيان وةكو روحيةتى
هونةرى بةدةستةوة نةدا ،ئةوا بةهونةرى خراث دةناسريَت ،سابا ئةو هونةرة
هةر جةستةى ذن وةكو سيَكس يان سرووشت وةكو سةوزايى و راستةقينة
خؤيان منايش بكةن ،بةآلم سةرةجنام هونةرةكة موزةيةفة و مانايةك
بةدةستةوة نادات كة ضيَذ ببةخشيَت ،بؤية روح مانايةكى ديكة بةهونةر
دةبةخشيَت كة تةنها خويَنةر ،يان ضاوى هؤشيارى هونةرى دةيناسيَت و
لةبةرضاوى دةطريَت ،بةآلم ديسان ليَرةدا ضاو بةتةنها ناتوانىَ ضيَذ وةربطريَت،
ئةطةر هؤشيار يان مةعريفةيةك لةثشت ئةو تةماشا يان بينينةوة نةبيَت ،منوونة
كارة تيَكضرِذاوةكانى كاندنيسكى يان هةنديَك لة كارةكانى ريَنوار و رامربانت ،يان
ثارضة مؤزيكةكانى باخ و ظيظالَدى و مؤزارت و هتد ،ئةطةر لةئةفسانة و ضريؤكى
هةزار و يةك شةوة و كليلةو دمينة و ئةفسانةكانى هيند و ذاثؤن و ئةفسانةى
طريك و هتد شارةزاييت نةبيَت ،مةحالَة لة تيَكستيَكى هونةرى تيَبطةى يان ضيَذى
تةواوى ليَوةربطريت.
لةراستيدا سوريالييةكان ئةطةر رةوتيَكى هونةرى ئؤثؤزسيؤنى سةردةمى خؤيان
بوون و دواتر بوون بةقوتاخبانةى هونةرى خؤ زؤر جوان نةبوون وةكو هونةرى
جوانى لةالى خةلَك  ،بةآلم نةريت و عورفيان ويَران نةكرد يان درؤ كردن بةناوى
لؤذيكةوة وةكو ئةوةى ثيَناسة دةكرا ،بةثيَضةوانةوة جؤريَكى ديكةى تةسةووف
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بوو لةطةلَ هونةر بؤ طةيشنت بة هةقيقةت ،ئةو ماوةيةى  1914تا 1918
جةنطى جيهانى بوو ،ئةو كاتة مرؤظ ثةيوةندى بة لؤذيكةوة نةمابوو ،تةنها ئةوة
نةبيَت خبةويَت و كة هةلَسا لةخةو ويَناى بكاتةوة بةنووسني و بةهونةرى
شيَوةكارى و بةشانؤطةرى ،هةموو ئةم بةرهةمة كارانة دونيايةكى نويَى خولَقاند
كة ئةويش تيَرِوانينى باآلو لةرادةبةدةر بوو بؤ جوانيناسى و بؤ هونةر ،بةثيَى
قسةى (فلؤبري) بيَت ،ئةخالقياتى جوانى لةخودى جوانيدا كؤدةبيَتةوة كة ئةمة
دذى بؤضوونى ثيَشوومانة بةآلم وةكو بيانوويةكى فكرى تاوتويَى دةكةين،
لة بابةت جوانيشدا شتيَك نيية جوان و ئةوتريش ناشريين مادام ضةند ئسلوبيَكى
تيَرِوانني هةية و بةريَطةى جياواز بؤ شتةكان ،ليَرةوة دةبينني كة جوانى هةموو
شتيَك هةلَدةمذيَت و دةبيَتة ئةخالقيَك كة بةالى ئيستاتيكا واتة جوانيناسييدا
دةشكيَتةوة.
زؤرن ئةوانةى لةبارةى ئيستاتيكاى زمانى دةقةوة قسةيان كردوة ،لةوانةش
طادامري و ج ؤليا كريستيظا و ضؤمسكى و سؤسيَر ،بةآلم لةهةموويان زياتر رؤالن
بارت تاوتويَى ئةم بابةتةى كردووة و لةكتيَبى (ضيَذى دةق) برِيَكى باش لةبارةى
جوانى نوسني و ضيَذى دةق قسة دةكات و ثيَى واية هةموو شتيَك دةقة و
دةقيش بريتية لةزمان و ثانتايى و هارِمؤنياى دةنطةكان .دةستثيَكى نوسني بؤ
طيَرِانةوة و ديوى ناوةوةى نوسني كة بةشيَكى رةوانبيَذى داطري دةكات ،يان
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شيَوازى دةربرِين كة ثيَويستى بةئاخاوتنى نووسةر هةية بة مةبةستى
جوانينوسى ،هةموو ئةوانة خالَطةلَيَكن بؤ ثرسى قالبشكيَنى كة ئيشكالياتى
نووسينى لةطةلَ خؤيدا هةلَطرتووة ،هةلَبةت بيَتواناييش هةية لةنووسيدا كة هيَما
بؤ ئاراستةيةكى ديار دةكات و مةبةستةكةش ناديارة ،لةراستيدا هةقيقةتى
كؤتايى ئةدةب و نو وسني لة الساييدا دةردةكةويَت كة من هةستم ثيَكردووة و
بريم ليَكردؤتةوة ،تةنها ئةو السايية نةبيَت كة ئةفالتؤن لةروانطةى خؤيةوة بؤ
كارى هونةرى و نووسني دركاندوويةتى ،بةبرِواى بريمةندى ناسراوى فةرانسى
بةرِةطةز جةزائريى (ذاك دريَدا) نووسني ماناى نووسينةوةى دةنطةكانة كة ضةقى
رووداوة مةزنةكانة كة طةورةيى زمانى ئاشكرا كردووة ،بةالى ئةوةوة نووسينى
دةنطةكان لةبةردةم دوو هؤكارى بنضينةيية ،بؤ منوونة طراماتؤلؤذى زانستيَكة
جياكارى لةنيَوان برِوا هيَنان و طوماندا درووست دةكات كة ماناكةى ديكةى
دةسرتِاطةيشتنة بةنهيَنى نو وسني ،ئةمةش ئةو كاتة دةتوانني ضةمكةكة بةكار
بهيَنني ،وةختيَك مبانةوىَ سيحرى نووسني بةتالَ بكةينةوة كة مةبةستى
خويَنةرى جدديية ،هةروةك ضؤن مندالَ حةزدةكات ميالنؤ يان طةمةكةى دةستى
بشكيَنىَ و بزانىَ ضؤن درووستكراوة ،بؤية دووثاتى دةكةمةوة وةختيَك ئيَمة
وةكو خويَنةر ثةنامان بؤ دةق شكاندن برد ،ماناى واية بةدواى نهيَنييةك
دةطةرِيَني ك ة بةشيَكة لةو هاوكيَشةيةى لةنيَوان دةقى جددى و خويَنةرى جديدا
هةية ،جطة لةوةش ماناى ئةوةية كة طومامنان لةجةوهةرى ئةو جوانيية هةية
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كة دةقنووس ثيَشكةشى كردووة ،هةموو ئةم بيانوانةم بؤ ئةوة هيَنايةوة كة من
نو وسني بةو شيَوازة هةلَدةسةنطيَنم و دةخيويَنمةوة ،يان بةالى كةمة دةطةرِيَم
بةدواى مانا و ماناى منوونةيى لةنووسينى دةقدا.
هةلَبةت هةموو كةس دةخويَنيَتةوة و شتى جوانيش دةبينىَ ،بةآلم وةكو ثيَشرت
باسم كرد ،ئيَمة دوو جؤر خويَنةرمان هةية كة لةتةك نووسني و جواني نووسيدا
هةلَدةكات ،ئةويش خويَنةرى يةكةم و خويَنةرى دووةهةمة ،خويَنةرى يةكةم ئةو
كةسةية كة دةق دةشكيَنيَت و سيحرى دةق ئاشكرا دةكات و ماناى دةق
دةدؤزيَتةوة ،خويَنةرى دووةميش ئةو كةسةية كة بةرمةبناى خويَنةرى يةكةم
سيقة بةدةق دةكات و ضيَذى ليَدةبينىَ.
بؤ ئةوةى وةآلميَك بؤ تيَكشكدانى دةق وةربطرم لةدونياى ئةدةبى كورديدا،
دةمةوىَ ئةو لؤذيكة بدؤزمةوة لةنيَو تيَكستى شيعر و ضريؤك و رؤمانى كورديدا،
كة هةندىَ لة ئةديبةكان ئيديعاى بؤ دةكةن ،مةبةستمة بلَيَم شكاندنى دةق تةنها
ئةوةنيية لةضوارضيَوةى زماندا نووسني طؤشةطري بكات ،بؤ ئةوةى ئةطةر هاتوو
نووسةر شتيَك بؤ خويَنةر نةهيَ لَيَتةوة تاكو تيَرِامانى لةسةر بكات ،مةشغةلَةتيَك
دروو ست نةكات خويَنةرى دووةم بةدواى مةعريفةى ديكةدا بطةرِىَ،
بةثيَضةوانةوة لةكاريَكى ئؤرطانيكى و رِاستى بةوالوة هيض شتيَكى ديكةى
نةكردووة كة منى خويَنةر بةئاسؤيةكى نويَوة برِوامنة ئةو هةولَةى كة ناوى
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ليَنرا وة تيَكشكاندنى دةق ،تيَكشكاندنى دةقيش تةنها لةدةسةآلتى دانةردا نيية،
بةقةد ئةوةى خويَنةر دةورى كاريطةرى هةية لةكاتى شيتةلَكردنى دةقى
تيَكشكيَنراو ،ليَرةوة ئةركى خويَنةر دةستثيَدةكات كة دةبىَ سنوور ببةزيَنيَت،
ضونكة بةديويَكى ديكةدا كارى ئةدةبى كارى زةينى خويَنةرة ،وةختيَك لةدةست
نووسةر دةردةضيَتةدةرة وة ،يان ئةوةى ثيَيدةلَيَن دةقشكاندن ،دةق شكاندنيش
دؤزينةوةى ماناية لةشيَوةى ضى طوتن و ضؤن طوتنداية ،بؤئةم بؤضوونةش
بيانوومان بةدةستةوة كة بيسةمليَنني ضةند دةقيَكى شيعرى و رؤمامنان هةية
كة هيَندة رِاستني ،تائةو رادةيةى كة هةنديَجار دةضيَتة خانةى
رؤذنامةطةرييةوة ،بؤضوونيَكى ثيَضةوانةش هةية كة دةلَىَ" بةدواى مانادا
مةطةرِىَ ،بةلَكو بةدواى بةكارهيَنانى مانادا بطةرِىَ".
ئةطةر ضى ئيَمة دةقيَكمان نيية ئةركى خويَنةرى جددى دياريبكات و ضى طوتن و
ضؤن طوتن جودا بكاتةوة وةكو دةقى نوسينى جوان ،ئةمة كاريطةرى خراثى
هةية كة ئيلتيزامى بؤ خويَنةريش نةهيَشتؤتةوة تاكو ثرسيار لةدةقنووس
بةطشتى و رؤماننوس بةتايبةتى بكةين ،ئايا بؤضى فةزاى دةقةكة
بةئاراستةيةكى نةشياو لةرِاستى يان خةيالَيَكى ناباو دةبات كة كؤمةلَطة
بةكولتوورةكةشييةوة نامؤية ثيَى ،نةبوونى ئةم ثرسيارة لةالى خويَنةر يان
ئةوةى ثيَى دةطوتريَت وةرطر ،ئةوةية كة خويَنةرى كوردى بىَ ميتؤدييانة
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دةخويَنيَتةوة ،بؤية ئاراستةى بريكردنةوةشى ناجيَطرية كة ناتوانىَ دةق
بشكيَنيَت ،وةختيَكيش دةق بةداخراوى مايةوة ،جوانييةكةى تةنها لةشيَوازيَكى
ناجيَطريدا دةميَنيَتةوة ،نووسني بريتيية لة تةشريح يان سكيَضي جةستةيةك
بة وشة ،ئةطةر لةهةر طؤشةيةكةوة سكيَضةكة ناتةواو بوو ،هةستى بينني دةبيَتة
وةرطريَك بؤ تيَكشكاندن يان ثشتطوىَ خستنى دةق.
هةولَدةدةم لةسةر بنضينةى ئةو ثةرِةطرافةى سةرةوة ،تةنها ناونيشانى دةقى
ضةند ئةديبيَكى كوردى وةربطرم .بؤية دةلَيَم ناونيشان ،مةبةستم لةوةنيية كة
تةنها قسة لةسةر ناونيشان دةكةم ،ياخود نةتوامن لةسةر خودى دةقةكان
قسةبكةم ،بةقةد ئةوةى دةمةوىَ خؤم رزطاربكةم لةوةى خويَندنةوة بؤ
دةقةكان بكةم ،ضونكة كارى من ليَرةدا ئةوةنيية و خويَندنةوة بؤهةر دةقيَكى
كوردى ثيَويستى بةكات هةية ،ضونكة ئةطةر بةو نيازة دةقيَك وةربطرم ،دةبىَ
بةرمةبناى ميتؤديَكى دياريكراو دةقيَك شيتةلَ بكةمةوة ،يان لةبارةى
سيمؤلؤذياى دةقةكةوة قسة بكةم ،ياخودى شيَواز بدؤزمةوة ،بؤية ثيَويستيم
بةدةرفةتيَكى ديكة و جؤريَكى ديكةى خويَندنةوةى دةقة ،بةآلم قسةلةسةر
شيَوازى نوو سينى دةقةكان دةكةم.
بؤ منوونة لةدواى (طؤرانى شاعري و شيَخ نورى شيَخ سالَح) ةوة جؤريَك لةدابرِان
لةجوانى نووسينى شيعر سةريهةلَدا ،مةبةستم لةشيَوازة كة بةشيَوةيةك
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لةشيَوةكان بةشؤرِشى ئةدةبياتى كوردى ناودةبريَت ،ئةمةش كيَشةية لةنيَوان
طؤران و شيَخ نورى ،هةروةك ضؤن لةنيَوان نازك مةالئيكة و بةدر شاكر سةياب
هةية لةدونياى ئةدةب و نووسينى عةرةبيدا و تائيَستاشى لةطةلَدابيَت ئةو
كيَشةية يةكاليى نةبؤتة وة ،بةهةرحالَ ئةو دوو شاعرية ناودارة بةبيانووى
ئةوةى دةقى ئةدةبى كوردى لةريَطةى ئةوانةوة رزطارى بووة لةضوارضيَوةى
عةمودى و كيَش و سةروا قةتيس كرابوو ،ئةمة لةكاتيَكدا هةردوو ناوبراو
ئةوةندةى بةشاعريى رؤمانسى ناسراون كة طؤران منوونة مؤديَرنةكةيةتى
بةشيَوازى رؤمانسى ،ئةوةندة بةشاعريى هاوضةرخ نةناسراون ،بؤية ملمالنيَكة
سةرى كيَشا بؤ ويَناكردنى سرووشت بةالى جوانييةكةيدا ،ويَناكردنى قةرةداغ كة
لة تابلؤيةك دةضيَت و منايشكردنى ذن و لةجنةوالرى ذن كة لةكانى دةطةرِيَتةوة
يان لةشةقام دةرِوات وةكو دةلَى (قؤلَ و مةضةك ساف و سثى وةك شوشة ،سةر
ثةجنةكان ياقوتيَك بوو بةورشة).
بةهةرحالَ ليَرةوة دةضمة ئةو دونيايةى كة بةخويَندنةوةى دةق ناسراوة ،بؤ
منوونة لةدةقة شيعريةكانى (شيَركؤ بيَكةس و عةبدولآل ثةشيَو و نازم حيكمةت
و طؤران و حممود دةرويَش و ماكسيم طؤرطى و هتد) ةوة دةسثيَدةكةم كة
زؤرترين شانسيان هةبووة لةرابردوودا كة لةسةريان بنووسرىَ ،رةنطة بةشيَك
لةهؤكارةكان ئةوةبىَ كةخودى دةقةكان دةولَةمةندن بةويَنة و بةكارهيَنانى
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بةشيَك لة شيَوةزارةكانى كوردى و داتاشينى يةكة ى نوىَ و توانا و هةناسةى
نوو سني ،بةشةكةى ديكةى مةبةست بووة كة دواجار لةثرؤسةى رةخنةطرتن يان
خويَندنةوةدا ،زةمينةسازييةك دةخولَقيَنىَ كة ثيَويست بةشكاندنى دةق يان
شيتةلَكردن ناكات ،بةآلم دةركةوتووة كة زؤربةى ئةو نووسينانةى لةسةر شيَركؤ
نووسراون نةك هةمووى ،ئةوةندةى لةذيَر كاريطةرى ئايديؤلؤذيا و سؤز و
اليةنطريى سياسى بوونة ،ئةوةندة طرنطيدان نةبووة بةمةبةستطةرايى و
جوانييةك كة لةنيَو دةقدا شاردرابيَتةوة.
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ئيستاتيكا .وةرطيَرِانى .ثيَشرِةو حمةمةد .ناوةندى تويَذينةوةى هزرى شةهيد
ئارام .سالَى  .2016ل112
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 :32كمال بومنري .جدل العقالنية يف النظرية النقدية ملدرسة الفرانكفورت،
منشورات االختالف،2010 ،ص 122
 :33د .عقيل مهدى يوسف .الفكر اجلمالية يف الفن .دار ئاراس للطباعة و النشر.
طبعة االوىل سنة  .2011ص64
 :34د .افراح لطفي عبدهلل .نظرية كروتشة اجلمالية .دار النشر التنوير .بريوت.
سنة  .2011ص 84و ص85
 :35د .زةكةريا ئيرباهيم .فةلسةفةى هونةر لة فيكرى هاوضةرخدا .وةرطيَرِانى
دليَر مريزا .بآلوكراوةكانى .بةرِيَوزةبةرايةتى راطةياندن و ضاث و بآلوكردنةوة
وةزارةتى رؤشنبريى هةريَمى كوردستان سليَمانى .سالَى  .2012ل64
 :36د .زةكةريا ئيرباهيم .فةلسةفةى هونةر لة فكرى هاوضةرخدا ،وةرطيَرِانى
دليَر مريزا .بةريَوبةرايةتى طشتى ضاث و بآلوكردنةوةى خانةى وةرطيَرِان.
وةزراةتى رؤشنبريى سليَمانى .سالَى  .2012ل.60
 :37د .عناد غزوان .التحليل النقدي و اجلماىل لالدب .دار افاق عربية للصحافة و
النشر .بغداد .1985 .ص. 25
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 :38مقداد حةمة سالَح .سةرجنيَك لةسةر ئيستاتيكا .بآلوكراوةكانى خانةى ضاث
و ثةخشى ريَنما .سالَى  .2013ل118
 :39ا .باالشوف .اجلمال يف تفسري املاركسى .ترمجة .يوسف حالق .دار النشر
دمشق .سنة  1968ص.48
 :40هيَربرد رِيد .ماناى هونةر .وةرطيَرِانى بؤ كوردى .سةربةست خةسرةو
جاف .دةزطاى ضاث و ثةخشى سةردةم .سليَمانى  .2007ل13
 :41ثرسةكانى مؤديَرنيزم .كؤمةلَيَك نووسةر .وةرطيَرِانى .ئيسماعيل ئيسماعيل
زادة .ثرؤذةى هاوبةشى بةشى فةلسةفةى زانكؤى سةالحةدين و دةزطاى
موكريان بؤ تويذينةوة .سالَى  .2009ل72
 :42هيغل .مدخل اىل علم اجلمال  .فكرة اجلمال .ترمجة .جورج طرابيشى .دار
الطليعة  .بريوت .1987 .ص11
 :43مقداد حةمة سالَح .سةرجنيَك لةسةر ئيستاتيكا .بآلوكراوةكانى خانةى ضاث
و ثةخشى ريَنما .ضاثى يةكةم  .2013ل150
 :44الثقافة اجلديدة .عدد  .275سنة  1997ص124
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 :45يورى دافيدوف .الثورة والفن فى القرن العشرين .ترمجة .سامى الرزاز .دار
الثقافة اجلديدة .سنة .1978ص208
 :46نيكوالس ويد .االوهام البصرية فنا و علما .ترمجة .مى مظفر .دار املامون.
بغداد  .1988ص23
 :47هةمن سةرضاوةى ثيَشوو ص.100
 :48طؤظارى شيَوةكارى ذمارة  . 22سالَى 2008
 :49عادل كامل .دراسة فى فن حممود صربى .جملة الثقافة .عدد  .4سنة
 .1978ل68
 :50هةمان سةرضاوةى ثيَشوو .ص87
 :51واقعية الكم بقلم .فاضل ثامر .جملة الثقاف اجلديدة .عدد 1973 .48
 :52ميشيل مافيزوىل .تامل العامل .الصورة و االسلوب فى احلياة االجتماعية.
ترمجة .فريد الزاهى .اجمللس االعلى للثقافة .2005 .ص122
 :53د .عقيل مهدى يوسف .الفكرة اجلمالية فى الفن .دار اراس للطباعة و النشر.
سنة  .2011ص71
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 :54موراد فةرهاد ثوور .جوانيناسى شكست .وةرطيَرِانى لةفارسييةوة.
مةنسوور تةيفوورى .بآل وكراوةكانى ضاثخانةى رةنج .سالَى  .2006ل196
 :55كليفورد هوارد .عبادة اجلنس .شرح الصل اديان عبادة القظيب .ترمجة.
حكيم ميالدى .دار املعقدين للنشر و التوزيع .لبنان  2016ص.81
 :56كليفورد هوارد .عبادة اجلنس .شرح الصل اديان عبادة القضيب .ترمجة.
حكيم ميالدى .دار املعتقدين للنشر و التوزيع .سنة  .2016ل85
 :57د .كمال عيد .مجاليات الفنون .املوسوعة الصغرية  .69دار النشر
اجلاحظ .بغداد  .1980ص102
 :58هانز جيورج جادامري .جتلى اجلميل و مقاالت اخرى .ترمجة و دراسة و شرح
.د .سعيد توفيق .املشروع القومى للرتمجة .سنة  .1997ص313
 :59ادغار موران .يف اجلماليات ،ترمجة .يوسف تيبس .كتاب الدوحة.2019 .
ص47
 :60جوليا كريستيظا .وةرطيَرِانى كؤمةلَيَك نووسةر .بةرطى ضوارةم .ثرِؤذةى
 100ناميلكةى فةلسةفى .دةزطاى ئايديا بؤ فكر و ليَكؤلَينةوة .سالَى .2017
ل41
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ثةراويَز :هةزار و يةكشةوة يةكيَك لةناودارترين ضريؤكى ميلليية كة لةسةدةى
نؤهةمى زاينيدا لةدوتويَى ضوار بةرطدا نووسراوةتةوة ،لةمبارةيةوة ميَذوونوسى
ناسراو مةسعودى  957ثيَيواية كة ئةم كتيَبة لةبنةضةدا فارسى بووة و بةناوى
(هزار افسانة) هاتووة و هةنديَك لةضريؤكةكان بةعةرةبى و هةنديَكيان بة فارسى
و هةنديَكيان هندى و يؤنانى و هتد هةن ،رؤذهةآلتناسيَك بةناوى ئةنتوان جاالن
سالَى  ،1717 _1704يةكةم كةس بووة وةريطيَرِاوةتة سةر زمانى فةرةنسى،
ضريؤكةكةش بةم شيَوةية كة شةهرةيار دواى ئةوة بؤى دةردةكةوىَ ذنةكةى
خيانةتى ليَكردووة ،برِيار دةدات هةر شةوةى ذنيَك بهيَنىَ و لةطةلَ دةركةوتنى
بةرةبةيانيش بيكوذيَت ،ئةمة تا هاوسةرطريى لةطةلَ شةهرةزاد دةميَنيَتةوة كة
كضى وةزير بووة ،بةآلم شةهرةزاد بة عاقلَى خؤى هةر شةوةى ضريؤكيَكى بؤ
دةطيَرِيَتةوة تاكو كؤتايى و لةويَدا تةواوى ناكات و تةواوكردنى بؤ شةوة و ئايندة
دةهيَلَيَتةوة ،ئابةم شيَوةية ضريؤكةكة بةردةوام دةبيَت و فةلسةفةكةى بؤ
ئاشكرا دةكات و ئيدى ئةويش لة كوشتنى ذن ثةشيمان دةبيَتةوة و ناوى دةنيَن
هةزار و يةك شةوة.
 :61لؤسيةن طؤلَدمان .ئةدةبيات .كولتوور .كؤمةلَطة .وةرطيَرِانى .هادى
حمةمةدى .بآلوكراوةكانى وةزارةتى رؤشنبريى سليَمانى .سالَى  .2008ل152
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 :62برتولد برخيت .النظرية السياسية و املمارسة االدبية .نانسة فيرب .هيوبرت
هاينن .ترمجة .كامل يوسف .دار الشون الثقافية العامة .بغداد .سنة .1986
ص. 81
 :63ثةراويَز :كارل كؤرِش شارةزايةكى فةلسةفةى ماركسى بووة و عةقلييةتى
خؤى لةسة ر خويَندنةوةى ماركسييةت و ديالكتيك بينا كردبوو ،هةروةها لةطةلَ
طروثى فرانكفؤرتييةكان  1966نيَوانى ثتةو بووة و نامة و نامةكارى لةنيَوان
بريَخت و كؤرِشدا هةبووة ،بةو هؤيةوة كاريطةرى لةسةر بريَخت و كارة
هونةرييةكانيشى هةبووة ،بةآلم تا ئيَستاشى لةطةلَ بيَت بةشيَكى زؤر لةوانةى
ليَكؤلَينةوة لةسةر بريَخت دةنووسن ،ثيَيانواية ئةو ثةيوةندييةى نيَوانيان
ئةفسانةية ،رةنطة ئةمة بؤ ئةوة بيَت كة بريَخت لةو ئايديؤلؤذيا ماركسيية رزطار
بكةن ،بةآلم راستييةكةى دةركةوتووة كة ثةيوةندى قوتابى بووة بة
مامؤستاكةيةوة و هيضى تر.
 :64د .كةمال مرياودةىل .فةلسةفةى جوانى و هونةر .ئيستاتيكا .ضاثى دووةم.
خانةى ضاث و بآلوكردنةوةى قانع .سالَى  .2005ل139
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 :65كارل ماركس .بةشداريكردن لةرةخنةى فةلسةفةى مافى هيطلَ.
وةرطيَرِانى .ثيَشرِةو حمةمةد .بآلوكراوةكانى ناوةندى تويَذينةو و هزرى شةهيد
ئارام .سليَمانى .سالَى  .2016ل54
 :66د.زةكةريا ئيرباهيم .فةلسةفةى هونةر لة فكرى هاوضةرخدا .وةرطيَرِانى
لةعةرةبييةوة ،دليَر مريزا .بةرِيَوةبةرايةتى طشتى ضاث و بآلوكردنةوةى
سليَمانى وةزارةتى رؤشنبريى حكومةتى هةريَمى كوردستان .سالَى .2013
ل295
 :67غاستون باشالر .مجاليات املكان .ترمجة .غالب هلسا .املووسة اجلامعة
للدراسات و النشر و التوزيع .سنة  .1984ص123
 :68لؤدظيط فينطشتاين .تويَذينةوةيةكى لؤذيكى فةلسةفةيى .تراكتاتؤس.
وةرطيَرِانى لة ئالَمانييةوة .د .حةميد عةزيز .ناوةندى ميَذوويى جةميل
رؤذبةيانى .2015 .ل29
 :69هةمان سةرضاوةى ثيَشوو ل.32
 :70ابندروث .هولتس .كوفلر .بنكوس .حماورات مع جورج لوكاش .ترمجة
الياس مرقص .دار الطليعة بريوت .سنة .1987ص21
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 :71جورج لوكاش .حتطيم العقل .جزء االول .الظاهرة الدولية .تاريخ املانيا.
شيلينغ .ترمجة .الياس مرقص .دار احلقيقة .بريوت طبعة االوىل .1980
ص114
 :72الدكتور علي الوردى .اسطورة االدب الرفيع .دار الكوفان للنشر .بريوت طبعة
الثالثة  1994ص119
 :73جان برتيلمى .حبث فى علم اجلمال .ترمجة .انور عبدالعزيز .مراجعة .نظمى
لوقا .منشورات .مرياث الرتمجة .مركز القومى للرتمجة .سنة طبعة الثانية .سنة
 .2011ص390
 :74هةمان سةرضاوةى ثيَشوو
 :75ثةراويَز .دةقى فاوست .دةقيَكة درامايى شانؤيية و لة دوو بةش
ثيَكهاتووة .يةكيَك لة دةقة هةرة ناسراوةكانى شاعري و فةيلةسوفى ئالَمانى
طؤتةية( ،دار النشر مدى) ضاثى كردووة و جؤرج ترابيشى وةريطيَرِاوةتة سةر
زمانى عةرةبى و بةشيَوةزارى كرماجنى كورديش ترمجة كراوة.
 :76جورج بليخانوف .الفن و التصور املادى للتاريخ .ترمجة جورج طرابيشى.
دار الطليعة بريوت .طبعة االوىل سنة  .1977ص128
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 :77ثةراويَز :ئينب عةرةبى .حميَدين كورِى عةىل كورِى حمةمةدى عةرةبى،
لةباوك و دايكيَكى ئةمازيغى لةشارى مةرسى ئيسثانيا لةدايك بووة و يةكيَك
لةطةورة فةيلةسوفة ناسراوةكانى مستةوفى ئيسالمى ية لةئةندلس

سالَى

1164م لةدايك بووة تا سالَى  1240ذياوة ،لةطةلَ كضيَكى فارسدا كة نيزام
كضى رؤستةمى ئةسفةهانى هاوسةرطريى دةكات ،برِواى تةواوى بةروحى
خؤشةويستى هةبووة و دذى شةرِانطيَزى بووة ،لةقوتاخبانةى سيمبوليزمى
عةرةبى خويَندوويةتى ،لةذيَر كاريطةرى فةلسةفةى فيساطؤرس و ئةفآلتون
بووة ،كتيَبيَكى بةناوى (الفتوحات امللكية) نووسيوة كة هةموو وتةكانى لةويَدا
بآلو كردؤتةوة ،لةذيانى خؤيدا زؤرترين طةشتى كردووة ،هةروةها شيكردنةوةى
بؤ قورئان كر دووة ،يةكيَك لةوتة بةنرخةكانى (حوكم دةرةجنامى حيكمةتة،
مةعريفةش دةرةجنامى زانستة ،ئةوةى حيكمةتى نةبىَ بؤى نيية حوكم بكات و
ئةوةش مةعريفةى نةبىَ زانيارى نيية)
:78ثةراويَز :رابيعةى عةدةويية :رابيعةى كضى امساعيل ى عةدةويية،
موتةسةوفيَكى ناسراوى عرياق بووة لة  717بؤ  796زاينى ذياوة و بة دايكى
خريةومةند ناسراوة ،دواى مردنى باوكى ثةرِاطةندةى بةسرة دةبيَت و بةهؤى
دووركةوتنةوة لة براكانى بةتةنها دةميَنيَتةوة و دواجار بة هؤى دزةكانى
دةرياوة لةاليةن ضةتةى دةرياوة دةدزريَت و بة  6درهةم دةفرؤشريَت بة ثياويَك
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كة لةبنةما لَةى عتيق بووة بةثيَى ريوايةتيَكيش بيَت ئةو ثياوة كة كورِى عدوة
بووة و رابيعة لةاليةى ئةو بة عةزابيَكى زؤرةوة ماوةتةوة ،بؤية بة عدوية
ناسراوة ،بةآلم ئةو بة عاشق ناسراوة عاشقى خودا ،شيعريَكى بؤ خؤشةويستى
خودا نووسيوة و يةكيَك لة وتة بةنرخةكانى دةلَىَ (خؤشةويستى من بؤ خودا،
ريَطةى ئةوةى ليَطرتووم كة رقم لة خةلَكى تر بيَتةوة بةناوى شةيتان).
 :79ليؤ تؤلَستؤى .هونةر ضيية .وةرطيَرِانى بؤ كوردى .هةذار رةحيمى .دةزطاى
تويَذينةوة و بآلوكردنةوةى موكريانى .سالَى  .2009ل 79
 :80هةمان سةرضاوةى ثيَشوو.
:81هريبرد ماركيوز .العقل و الثورة .هيجل و نشاة النظرية االجتماعيية .ترمجة.
الدكتور فؤاد زكريا .هيئة مصرية العامة للتاليف و النشر .1970 .ص.76
ص.162
 :82بول روبنسون .اليسار الفرويدى .فلهيلم رايش .جيزا روهايم .هربرت ماركوز.
ترمجة .لطفى فطيم .شوقى جالل .دار الطليعة .بريوت .سنة  .1980ل117
 :83د .كمال عيد .مجاليات الفنون.املوسوعة الصغرية  .59منشورات دار
اجلاحض للنشر  .1980ص71
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 :84د .كةمال مرياودةىل .ئيستاتيكا و فةلسةفةى جوانى و هونةر .خانةى ضاث
و بآلوكردنةوةى قانع .ضاثى دووةم .سالَى  .2005ل80
 :85جورج بليخانوف .الفن و التصور املادي للتاريخ .ترمجة .جورج طرابيشى.
دار الطليعة .بريوت.1977 .ص139
 :86جان برتليمى .حبث فى علم اجلمال .ترمجة .دكتور انور عبد العزيز.
رموسسة فرانكلني لطباعة و النشر .قاهرة .سنة  1970ص490
 :87د .امرية حلمي مطر .فلسفة اجلمال .كتاب اجليب .دار الشوون الثقافية
للنشر بغداد .1980 .ص88
 :88ليؤن تؤلَستؤى .هونةر ضيية؟ .ورطيَرِانى .هةذار رةحيمى .دةزطاى
تويَذينةوة و بآلوكردنةوةى موكريانى2009 .
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کتێبە چاپکراوەکانی ناوەندی ڕۆشنبیری مەم و زین

 -١لەدایکبوونی دووەم /پێشڕەو عەبدوڵاڵ /ڕۆمان.
 -٢چەشە و چەشنە ئەدەبییەکان /د.حەمە مەنتک /لێکۆڵینەوەی ئەدەبی.
 -٣دژە مەسیح /فریدریک نیتچە /و.موئەییەد مستەفا /فەلسەفە.
 -٤لەبیرکردن  /com.ئەحالم موستەغانمی /و.کۆسرەت ئەحمەد بێکەس.
 -٥بیری ئاشووز ەردەشت و ئایینی یارانی /میهرداد قەدردان /و.غەریب پشدەری /لێکۆڵینەوەی ئایینی.
 -٦کورتەیەک لە ژیانی من /ستیڤن هۆوکینگ /و.سەنار سەمەد /یاداشت.
 -٧کتێبی مەستوورەی ئەردەاڵن /بوخاری وشیار /لێکۆڵینەوەی ئەدەبی.
 -٨گ ێڕانەوە لە داستان و شانۆدا /هاوکار جەمیل /لێکۆڵینەوەی ئەدەبی.
 -٩ئیشراقی دار هەڵووژە /شکۆفە ئازەر /و.شۆڕش غەفووری /ڕۆمان.
 -١٠شار /سمکۆ محەمەد /فکر و فەلسەفە.
 -١١ئیستاتیکا /سمکۆ محەمەد /فکر و فەلسەفە.
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