
لة سةردةمي ئةوروثاييةكةي بة ضةمكة هونةر
هَيدي واتة كردووة. ثآ دةستي رَينيسانسةوة
سةربةخؤ داهَيناني لة  ثر  كارَيكي  بووة هَيدي
ضيدي جودابوةوة تةالرسازي هونةري لة بةتةواوي
ثاشكؤيةك ثةيكةرسازي و  نيطاركَيشان هونةري
بيناسازيدا. هونةري جوانكردني لةثَيناو نةبوون
ثشتي زةيتي نيطاركَيشاني هونةري بةَلكو
لةثَيش كة ديكة. ماترياَلي  و  رةنط بة دةبةست
بآلونةبوو. دا مةسيحي  هونةري  سةردةمي  لة دا
كة دةركةوت بة لة تةعبير ثر ثةيكةري هةروةها
(شازادة، وةكو دةكرد. بابةتةكة خودي لة تةعبيري
لة ئةمانةيش هةموو هةر هتد) ذن... و ثاَلةوان
راثؤرت ئامَيزةوة واقعي ضوارضَيوةي ستايَلدان.ولة
يان مَيذووي لةميانةي روداوَيكي كرابوون دروست

ئةفسانةيي. يان واقعي
ناوزةد كة هونةرةشدا ئةم بةردةم لة
ياساو ضةندني (مؤدَيرن)، هونةري بة دةكرَيت
ستاتيكاي فةلسةفةي بةَلكو دةركةوت. بة رَيسا
ببَيتة و بكات هونةرة ئةم  خزمةتي تاكو هونةر
هونةرة ئةم بةمجؤرة مةعريفي. ثاَلثشتي
ئامانجي دا  لةثَيش  ثَيشكةوتنداية لة  بةردةوام 
بوو. مةترياأل كردنةوةي كؤثي تةنيا هونةرمةند
كؤثي مةتريةأل  ضؤن بوو ئةوة كارامةيش تةنيا
هةوَلدةدا هةميشة هونةرمةند بةآلم بكةيتةوة، 
ضونة ثرؤسةي  ميانةي لة تَيثةرَينَيت  باو واقعي 
بةرجةستةكردني و تةكنيكي اليةني قوآليي نَيو
بزاظة جؤرةش بةم ثةتيةكان. ستاتيكية ضةمكة
خزمةت لةثَيناو بةدةركةوتن كة زياتر هونةريةكان
طةورة طؤراني بةآلم هونةردابوون. بؤ كردني هونةر
سةدةي لةميانةي نؤزدةهةمداو سةدةي لةكؤتاي
ئةو ذمارةي بةجؤرَيك طؤرآ.. هاتة بيستةمةوة
بةرةو دةكرد لةواقع ثشتيان كة هونةرمةندانةي
دةبينيةوة وايان بةَلكو دةرؤيشت، زيادبوون
(سةربةستي لةبةردةم بةربةستَيكة  واقع كة

ئةفراندن)دا.

(فةلسةفةي مؤدَيرنة)
كؤمةآليةتي تاك لةرووي رةوشَيكة كة مؤدَيرنة
بةبآ بةآلم دةذي، تَييدا رامياريةوة و ئابووري و
دا دَلةراوكَي و سةرسامي لةنَيو رؤضون هةبووني
ذيان هةبَيت. هةمبةردا لة هؤشياري ناتوانَيت
خؤي شَيوازةكاني مؤدَيرنةكردني بة لةثَيناو
هةوَلي لة و دةضَيت  ثَيشةوة بةرةو  هةميشة
سةربةخؤ تاكو خؤيداية ثَيطةي كردني ثتةو زياتر
لةثَيناو ئايديؤلؤجيةكان هةَلوَيستة لةطشت بَيت
بةربةستة ضونكة دا. ئازادي هَيناني بةدةست
هةمبةر لة رَيطة بونةتة هةميشة ئايديؤلؤجيةكان
لةسةر نوَيخوازي بةمةيش كؤمةَلطة ثَيشكةوتني
بةَلطةنةويست. شتَيكي بؤتة رؤذانة ذياني ئاستي

ثرؤسةيةكةيان هةموو شتَيكدا لةثَيش نوَيطةري
دياري كؤمةَلطةيةكي  لةنَيو ثرؤذةيةكة زنجيرة 
هَينان بةرهةم هَيزي و دةردةكةوَيت بة كراودا
و دةبات ثَيشةوة بةرةو كاركردن ميكانيزمي و
رامياري كؤمةآليةتي دةسةآلتي دةدا هةوَليش
كات لةهةمان ثتةودا كؤبكاتةوة. دةزطايةكي لةنَيو
سياسي كايةي لةنَيو ئازادي مومارةسةكردني دا

كردن بةشداري مةبةستي بة دةكات فةراهةم دا،
هاوياساكان بة ئةوةش سةرباري طشتي ذياني لة
ببَيتة تاكو دةخات رَيك مرؤيي شَيوازَيكي بة
بيرو هةر ملكةضي بؤئةوةي ثةتي) (علمانيةتَيكي
كراو نةبَيت. دياري ئايدؤلؤجيايةكي باوةرَيك يان
وَيناو ئاَلوطؤري ثرؤسةي لة باس كاتَيكيش
رةخنةي ديكة، ئاوايةكي بة دةكةين، نَيورةكان
ثَيويستة ئةوا طشتي، ضَيذوةرطرتني و هونةري
بخوَينينةوة، ذياري و  مَيذووي  باكطراوندى،
لةرووي فيكري، كودةتاي بة تايبةتة كة ئةوةي
بزاظة هونةريةكان. ستايأل و بةهاو ئاَلوطؤركردن لة
نَيوان كَيشمةكَيشي جوَلةي دي ئاوهايةكي بة
لةبةردةم دةروازةيان  كة  هونةريانةي  بزاظة  ئةم

واآلكرد. مؤدَيرنةدا
بطرين كة ثَيويستة لةبةرضاوي شتَيكيش تةنيا
نين. رةها شتَيكي ستاتيكيةكان بةها كة ئةوةية
نامَينَيتةوة، جَيطيردا دؤخَيكي لة ستاتيكي بةهاي
سةربةستي بةرةو هةميشة هونةر، مَيذووي
لة بنةرةتدا مؤدَيرنة دةطؤرَيت. ئةفراندني هونةري
ديارة دامةزراوة، رَيذةيي هةَلوَيستَيكي لةسةر
ثةيوةندي ثَيشكةوتني مَيذووةوة، بةرةبةياني لة
و ئايني و فيكري و هونةري بةهاي نَيوان
هاتووة. سةرةدا ئاَلوطؤري طةلَيك كؤمةآليةتي
هةذاندنة ئةم روويداوة، طةورة ذياري هةذاندني
هونةرو مَيذووي لةنَيو ثَيك و رَيك بةشَيوةيةكي
هةر ، ئةم جؤرَيك بة روويداوة، فيكردا و ئةدةب
دةتوانين كة دةضَيت لةرزة زةمين هةذاندني بة

دا. سةرةكي جؤري بةسةر سآ بكةين دابةشي
ئةم /(Tremors) سانا  هةذاندني  -١
ثةيوةندي زياتر مؤدةوةو بة ثةيوةستة هةذاندنة
خؤاين بةدواي ئاَلوطؤرانةي كة نةوةكان بةو هةية

ناخايةنَيت. زياتر دة ساأل لة كة دةيهَينن، دا
/(Displacement) طةورة  هةذاندني  -٢
طةورةو طؤراني لة بريتية ئةمجؤرةيان خةسَلةتي
بؤماوةى كاريطةريةكاني زؤري بة كة بةرفراوان.

دةبَيت. بةردةوام سةدةيةك ضةند
/(Cataclysm) راماَلين  وَيرانكةرو  -٣
لة طةورة ثانتاييةكي كة راماَلينةي لةو بريتيية
لة بَيجطة و دةكات راثَيض فيكري و ذياري بونيادي

جَيناهَيَلَيت. خؤي دوي لة ضيدي مشتةخؤَلَيك
ئةمجؤرةي دةرةنجامي لة مؤدَيرن هونةري
بونيادي طشت  كة طؤرآ،  هاتؤتة  هةذاندنة 
ئاوايةكي بة راماَلي، رابردووي ضةمكي و هونةري
لة بريتيية خؤيدا لة  خؤي مؤدَيرن  هونةري دي

راماَلين. هَيزي

مؤدَيرن هونةري خةسَلةتةكاني
ئةفراندن واتاي بة مؤدَيرن، هونةري -١
لة دةكاتةوة ِرةت مةترياَل كردنةوةي كؤثي دَيت،
دَيرينيش ِرةت هونةري وةدوكةوتني هةمان كاتدا

دةكاتةوة.
نيية كردن تةعبير هونةر وةزيفةي ضيدي -٢
كراو، دياري ئاكاري يان ئاييني ئامانجَيكي لة
ثةتيةكان خودية ئةزموونة لة كردنة تةعبير بةَلكو

طةرايي. بابةت ناوةرؤكي طوَيدانة بآ

مؤدَيرنةكان هونةرمةندة ديدةنيطاي بةثَيي -٣
نيية، خودي جوانيةكي هةَلطري مةتريةأل ضيدي
تةعبيركردني دةرةنجامي لة مةتريةأل بةَلكو
ِرةهاو فةنتازياي وردو هةستي بة ئاوَيزان هونةري

جوانة. ناوازةوة ئةفراندني دووتوَيي لة
هونةري واتاي لة مؤدَيرن هونةرمةندي -٤
ئةوةوة لةدواي ئةمةيش بوةوة، نَيزيك زةمةني
ئةبستراكتي رواَلةتَيكي بة دا هةوَلي كة دَيت
كؤتاي بآ قوَلي ماناي زنجيرةيةك كة دةربكةوَيت
هونةري بردةبةر ثةناي هةروةها لةخؤطرتووة.

دا. ثةيكةرسازي و نيطاركَيشان لة (مؤبايل)
شَيوازو بةو ثشت هونةرمةند  ضيدي -٥
تةعبير ستايَلي  لة رَيي كة نةدةبةست تةكنيكة 
نامؤي ماترياَلي جؤرةهايةك بةَلكو دةطرت، كردن
كاغةزو وةك بةكاربرد. كةظاأل روكةشي لةسةر
ثةيكةرتاشي مةترياَلي هةروةها ئاسن. تةختةو
جؤرةكانيةوة هةموو  بة كانزايي شيشي  بة طؤرا

ئامَيرةكان. كردني ثاشماوةي تَيكةأل لةطةأل
رؤحي لة كردنة  تةعبير مؤدَيرن هونةري  -٦
جيهاني ذيارَيكي سةدةي بيستةم، سةدةي
ئةم كونجَيكي هةموو لة مرؤظ كة هاوبةش،
دؤزينةوةي بؤ بركَييةتي ثَيش هةَلثةي جيهانةدا

طةردوني. ذياني و زانست نهَينيةكاني
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