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پێشەکیی
ئیستێتیک، ڕەگێکی دوور و درێژی 
ــەدەب و فەلســەفەدا،  ــو ئ ــە لەنێ هەی
هــەردەم لەنــاو گفتوگــۆ و بابەتــە 
ئەدەبیییەکانــدا  و  ئەکادێمیــی 
بــووە، بــۆ دەرخســتنی جوانیــی، لــە 
ئێستاشــدا زیاتــر بــرەوی ســەندووە 
بــوارە  بایەخــی  جێــی  بووه تــە  و 
ڕۆشــنبیریییەکان،  و  مەعریفیــی 
پەرەســەندنی  زیاتــر  بــۆ  ئەمــەش 
مرۆڤــە،  ژیانــی  جوانیناســیی 
منیــش لــەم توێژینەوەیــەدا بەپێــی 
تێڕوانینــی فەیلەســووفی ئەڵمانیــی 
ئیســتێتیک  هیــگڵ(،  )فرێدریــک 
لەدەقــی  ئیســتێتیکمان  وێنــەی  و 

خســتووەتەڕوو. شــیعریی 
ئــەم تێوژینەوەیــە لەژێــر ناونیشــانی 
لــە  شــیعریی  ئیســتێتیکی  )وێنــەی 
ســەمای بەفــری ئێــواران(ی جــەالل 
بەرزنجــی ئەنجــام دراوە، ئەمــەش 
جوانــی  دەرخســتنی  بــۆ  هەوڵێکــە 

ــدا. ــە دەقەکان ــی ل هونەری
هــۆکاری هەڵبژاردنــی ئــەم بابەتــە 

فەهمیحەمەدحەسەن

ئه م توێژینه وه یه    �ه  2019، به  
سه رپه رشتی م. هەندرێن، وه ك 
بەشێک �ە پێداویستییەکانی 

بەدەستهێنانی بڕوانامەی 
بەکا�ۆریۆس نووسراوه .

وێنەی ئیستێتیکی شیعریی لە )سەمای بەفری 
ئێواران(ی 

جەالل بەرزنجی
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بــوارەدا  لــەم  توێژینــەوە  زانســتەکە و کەمــی  بــۆ سەرنجڕاکێشــیی 
دەگەڕێتــەوە، بــەو هیوایــەم ئــەم توێژینەوەیــە ببێتــە هەگبەیــەک و لــەو 

ــن. ــەم زانســتە بب ــر ئاشــنای ئ ــورد زیات ــەری ک ــەوه  خوێن ڕێگەی
ــۆد و  ــێ مێت ــە کۆمەڵ ــی، پشــت ب ــە بەشــی تیۆری ــەدا ل ــەم توێژینەوەی ل
ســەرچاوە بەســتراوە، کــە بەشــێوەیەکی گشــتیی زانســتی ئیســتێتیک و 
ئیســتێتیک لــە ئەدەبــی کوردیــی و مێتــۆدی هــزری هیــگڵ و دیــدی هیــگڵ 
بۆجوانیــی و هونــەر خراوەتــەڕوو، هەروەهــا لــە بەشــی پراکتیکییــدا 
پشــت بــە کۆمەڵــە شــیعری )ســەمای بەفــری ئێــواران( بەســتراوە بــۆ بــە 

پراکتیککردنــی توێژینەوەکــە.

زاراوەی ئیستێتیک
ئیســتێتیک، بەشــێکە لــە بەشــەکانی فەلســەفە و کاری لێکۆڵینــەوە و 
وردبوونەوەیــە لــە جوانیــی و جوانیــی هونه ریــی هەوڵــی بەدەرخســتنی 
جوانیــی دەدات. بــۆ زانینــی ڕەچەڵەکــی وشــەی ئیســتێتیک، چەندیــن 
لێــرەدا  بــە شــێوەی جیــاواز باســیان کــردووە، ئێمــەش  ســەرچاوە 
بەپێــی توانــا ســێ لــەو ســەرچاوانە دەخەینــە ڕوو، وەک لــە په ڕتووكــی 
)بونیــادی بناغەیــی ئیســتێتیکی هیــگڵ(دا هاتــووە، کــە دەڵێــت: »زاراوەی 
ئیســتێتیک ڕەچەڵەکی بۆ وشــەی Aisthetikosی گریکی دەگەڕێتەوە، 
کــە بــە واتــای ده رکپێکردنــی سێنســیی دێت«.)مەحمــود، ٢٠٠٨، ل ١٥(
بێجگــە لەمــە لــە ســەرچاوەیەکی تــردا هاتــووە، کــە :«وشــەی ئیســتاتیکا 
 - )ئیســیزیس  لــە وشــەی  و  یۆنــان  بــۆ  دەگەڕێتــەوە  بنەڕەتــدا  لــە 
Aisthesis( وەرگیــراوە، کــە بــە چەنــد واتایــەک لێکدراوەتــەوە، وەک 
)هەســتکردن یاخود تیۆری هەســت کردن( یان )هەســتکردنی ویژدانی( 
یاخــود )زانینــی هەســتی زانیــن بەهــۆی هەســتەوە(، کــە زۆربــەی فەیلــە 
ســووفان و بیرمەنــدان ئــەو واتایــەی کۆتایــی زیاتــر پەســەند دەکــەن«.

)عومــەر، ٢٠٠٩، ل ٢١(
ئەگــەر ئێمــە لەنــاو فەرهەنگەکانــدا بــەدوای مانــای ئیســتێتیک بگەڕێیــن 
دەبینیــن لەنــاو فەرهەنگەکانیــش بــە واتــای جیــاواز و شــێوەی جیــاواز 
ئــەدەب و  لــە )فەرهەنگــی زاراوەکانــی  بــۆ نموونــە  خراوەتــە ڕوو، 
زانســتە مرۆڤایەتییــەکان(، وەهــا باســکراوە، کــە »ئیســتاتیکا بریتییــە لــە 



42

داهێنانــی هونــەری، ئامــاژە بــۆ بەهــای جوانــی ئــەو شــتانە دەکات کــە 
ــەد، ٢٠١٥، ل ٧٧( ــاوە«. )ئەحم ــان هێن ــەران بەرهەمی داهێن

کەواتــە، بەپێــی ئــەم ڕوانگەیــە بێــت، ئیســتێتیک زیاتــر کار لەســەر 
داهێنانــە هونەریییــەکان و بەهــای ئــەو داهێنانانــە دەکات، واتــە هەوڵــی 
بەدەرخستن و پێشاندانی نرخ و بەهای داهێنانەکان دەدات و ناپڕژێتە 
ســەر ئــەوەی، کــە جوانیــی لــە بەرهەمــە هونەریییەکانــدا پێشــان بــدات.
هەروەهــا لــە فەرهەنگــی )زاراوە ئەدەبییــەکان(، هاتــووە، کــە دەڵێــت 
:)وشــەی ئیســتێتیک وه ك زاراوە زاراوەیەکــی نوێیــە، لــە ئەوڕوپــا و لــە 
ــە ئەوڕوپــا خراوەتــە بــەر بــاس،  نیــوەی دووەمــی ســەدەی هــەژدەم ل
ــی هەســتپێکراو  ــە جیهان ــەوە دەکات گوزارشــت ل ــۆ ئ ئیســتێتیک کار ب
بــکات، تاکــو وای لێهــات بــووە زانســتێک کــە هاوشــان و تەواوکــەری 

ــە، ٢٠١٦، ل ٧٦( ــت(. )عبدلل ــق بێ مەنتی

ئیستێتیک
کاری  فەلســەفە،  لقەکانــی  لــە  لقێــک  و  زانســتێک  وه ك  ئیســتێتیک، 
لەیــەک  دەیــەوێ جوانیــی و دزێویــی  لێوردبوونــەوەی جوانیییــە و 
بــۆ  جۆراوجــۆر  پێناســەی  چەندیــن  ڕوانگەیــەوە  لــەو  جیابکاتــەوە، 

بــە شــێوازی جیــاواز خراوەتــە ڕوو. و  کــراوە  ئیســتێتیک 
:«ئیســتاتیک  دەڵێــت  ئیســتێتیک  دەربــارەی  پێناســانە  لــەو  یەکێــک 
ــەوە و  ــە لێکۆلین ــە فەلســەفە گرینگــی دەدات ب )Aesthetics( لکیکــە ل
ڕوونکردنــەوەی تێگــه ی )جوانــی( وه ك ڕوخســارێکی جیاکــەرەوەی 
کارەکانــی هونــەر وە ئــەو ســەرەتا دروســت و ســاغانە پێشــنیاز دەکات 
پــێ دەبەســتن ئیســتاتیکا  کــە حوکــم دانــە ئیســتاتیکیەکان پشــتیان 
خەریکــی شــی کردنــەوەی ئــەو تێگــه  و چارەســەرکردنی ئــەو گیــر و 
گرفتانەیــە کــە لــە کاتــی لــێ خووردبوونــەوەی بابەتــە ئیســتاتیکیەکان 

پەیــدا دەبــن«. )مەمەنــد، ١٩٧٩، ل ١٧(
ــە  ــی ب ــەم پێناســەیە ئیســتێتیک وەک لقێکــی فەلســەفە، گرینگی ــی ئ بەپێ
ڕوونکردنــەوەی تێگــه ی جوانیــی دەدات، جوانییــش وەک ڕووخســارێک 
پشــتی  هونــەر  کارەکانــی  جیاکردنــەوەی  بــۆ  و  بەکاردەهێنــێ 
پێدەبەســتێت، هەروەهــا وابەدیــار دەخــرێ، کــە ئیســتێتیک ئــەو پێوانــە 
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دروســت و ســاغانە پێشــنیار دەکات، کــە لــە حووکــم و بڕیارەکانــی 
پێوەســت بــە ئیســتێتیک پشــتی پێدەبەســترێ، ئیســتێتیک لــە هەوڵدایــە 
بــۆ شــیکردنەوەی ئــەو تێگــه  و گیروگرفتانــەی دەبنــە کۆســپ لەبــەردەم 

لێکۆڵینــەوە و کارەکانــی ئیســتێتیک.
لــە پێناســەیەکی تــردا ســەبارەت بــە ئیســتێتیک دەڵێــت: »ئیســتاتیکا 
زاراوەیەکــی فەلســەفییە و بــۆ زانســتێک بــەکار دەهێنرێــت کــە ] لــە 
مەرجەکانــی جوانــی، پێوانەکانــی، تیۆرەکانــی، لــە چێــژی هونەریــدا، 
ــەوە[،  ــە شــوێنەوارە هونەرییەکان ــی بەهــا پێوەســتەکان ب ــە بڕیارەکان ل
هەروەهــا ] لــە بەرزتریــن ئاســتەکانی پێوەندییــە جوانییەکانــی مــرۆڤ 

بــە واقیعــەوە دەکۆڵێتــەوە[«. )عومــەر، ٢٠٩٩، ل ٢٠(
لــەم پێناســەیەدا وا وێنــا کــراوە، کــە ئیســتێتیک مــەرج و تیۆرەکانــی 
جوانیــی لــە چێــژی هونەرییــدا دیاریــی دەکات، هەروەهــا لــە بەرزتریــن 

ئاســتی پێوەندیــی جوانییــی مــرۆڤ بــە واقیعــەوە دەکۆڵێتــەوە.
لــە پێناســەیەکی تــردا دەربــارەی ئیســتێتیک لــە په ڕتووكــی )ســەرنجێک 
لقەکانــی  لــە  لقێکــە  )ئیســتێتیک  دەڵێــت:  کــراوە،  ئیســتاتیکا(  لەســەر 
ــەر،  ــە هون ــی ل ــی جوان ــەوە، بــە تایبەت ــی دەکۆڵێت ــە جوان فەلســەفە و ل
ئیســتێتیک مێــژووی هونــەرە و خەریکــی دانانــی پێــوەر و پێوانەیــە 
بــۆ جیاکردنــەوەی جوانــی و ناشــرینی، ئیســتێتیک بابەتەکانــی هونــەر 
هەڵدەســەنگێنێ وەک )پەیکــەر، وێنــە، شــیعر، مۆســیقا، ...(. )حمەصاڵــح، 

٢٠١٣، ل ١١(
لــەم پێناســەیەدا دیــارە ئیســتێتیک هەوڵــی پێشــاندانی جوانیــی دەدات، 
بــە تایبەتیــی جوانییــی هونەریــی، ئیســتێتیک کۆمەڵــێ بنەمــا و پێــوەری 
لەیــەک  ناشــرینیی  و  جوانیــی  لەڕێگەیــەوە  مــرۆڤ  تاکــو  دانــاوە 
الیەنــە  پێهەڵدەســەنگێنێت،  هونەرییشــی  بابەتەکانــی  و  جیابکاتــەوە 
ــی پێدەستنیشــان دەکات. جــوان و ناشــرینەکانی بابەتــە هونەریییەکان
دکتــۆر عبدالڕحمــن بــەدەوی لــە په ڕتووكــی )الموســوعە الفلســفیه( بــەو 
ــەواوی  ــای ت ــردووە »ئیســتاتیکا: وات شــێوەیە پێناســەی ئیســتێتیکی ک
زانســت یاخــود تیــۆری چاالکییەکانــی مرۆڤــە لــە هەمبــەر جوانیــدا، 
چاالکــی مرۆڤیــش دامەزراندنــی جیهانێکــە بەپێــی یاســاکانی جوانــی، 
لێرەشــەوە بڕیــاردان لەســەر یاســاکانی چاالکــی جوانیناســانەی مــرۆڤ 
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جیــاواز و دۆخەکانــی گەشــەکردنی، هەروەهــا چۆنیەتــی  و شــێوە 
بەدەســتهێنانی ئــەم گەشــەکردنە، دەکەوێتــە ئەســتۆی ئیســتێتیکەوە«. 

)مەحمــوود، ٢٠١٠، ل ١٧(
لــەم پێناســەدا دیــارە، کــە ئیســتێتیک زانســتێکە مــرۆڤ لــە چاالکییەکانــی 
لــە هەمبــەر جوانییــدا پێڕەویــی لێــدەکات، ئــەو چاالکیییانەی مرۆڤیش بۆ 
بەدیهێنانــی جیهانێکــە، بەپێــی خواســت و بنەماکانــی جوانیی، هەر لەبەر 
ئەمــەش پێــی وایــە بڕیــاردان لەســەر چاالکییــی جوانیناســانەی مــرۆڤ، 
دەکەوێتــە ئەســتۆی ئیســتێتیکەوە، واتــە دەبێــت ئیســتێتیک ســەرچاوەی 
بڕیــاردان بێــت، کــە تاچەنــد ئەوچاالکیییانــە بــۆ بەرژەوەندیــی جوانیییــە 

و تاچەنــد لەگــەڵ پرەنســیپ و بنەماکانــی جوانیــی یەکانگیــرە.
کەواتــە بــە گشــتیی دەتوانیــن بڵێیــن: ئیســتێتیک لقێکــە لــە لقەکانــی 
فەلســەفە و کار لەســەر جوانیــی دەکات، ئیســتێتیک دەیــەوێ جوانیــی 
نیشــان بــدات، جوانیــی هــەم لــە واقیــع و هــەم لــە هونــەردا، هەروەهــا 
ــی  ــە ناشــرینیی و دزێوی ــی ل ــە: جوانی ئەرکێکــی تــری ئیســتێتیک ئەوەی

جیابکاتــەوە.

دانی ئیستێتیک
ڵ
مێژووی سەرهە�

هــەروەک دەزانیــن ئیســتێتیک بەشــێکە لــە فەلســەفە، فەلســەفەش ڕەگ 
و ڕیشــەیەکی کۆنــی هەیــە، بــۆ ســەردەمەکانی پێشــزایین دەگەڕێتــەوە، 
بــەم پێیــەش ئیســتێتیک مێژووەکــەی بــۆ ســەردەمە جیــاوازە کۆنــەکان 

دەگەڕێتــەوە.
مێــژووی ئیســتێتیک بــۆ )٥٠٠( ســاڵی پێشــزایین دەگەڕێتــەوە و بــۆ 
یەکەمیــن جــار لــه الی یۆنانیییــەکان ســەرێ هەڵــدا، فەیلەســووف و 
وانەبێژەکانــی کاروبــاری هزریــی، هونەریــی و فەلســەفە گفتوگۆیــان 
لەســەر کــردووە، واتــه ســەرەتا زاراوەی ئیســتێتیک بــەکار نەهاتــووە، 
ته نیــا وه ك تیۆریییــەک بــەکار هاتــووە بــۆ پێشــاندانی جوانیــی لــە 
واقیــع و لــە سروشــتدا. ئەگــەر بــاس لــە وشــەی )هونــەر( بکەیــن، ئــەوا 
وشــەی هونــەر بــۆ وشــەی )تێخنــە Techne(ی یۆنانیــی دەگەڕێتــەوە، 
هــەر لــەو ڕووەوە ئەرســتۆ دەڵێــت :«وشــەی تێخنــە یــان هونــەر لەنــاو 
ــە  ــان«. )حم ــی داهێن ــە الیەن ــە، وات ــی مــرۆڤ دای ــی ســێیەمی ژیان الیەن
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صاڵــح، ٢٠١٣، ل ٢٨(
و  الســایییکردنەوە  لــە  بریتییــە  هونــەر  ئەرســتۆدا  ڕوانگــەی  لــە 
تەواوکردنــی سروشــت بــە توانــای خەیــاڵ، واتــە لــە کاری هونەرییــدا 
ــەو الســایییکردنەوەیە  ــەاڵم ئ ــەوە، ب مــرۆڤ الســاییی سروشــت دەکات
تێکەڵــی خەیــاڵ و هەســتی خــۆی دەکات، بــەم پێیــەش جەوهــەر و 
خەیاڵــی  و  دایــە  داهێنەرانــە  خەیاڵــی  لەگــەڵ  )تێخنــە(  حەقیقەتــی 
داهێنەرانــەش لەگــەڵ الســایییکردنەوە دایــە. هەروەهــا ئەرســتۆ لێــرەدا 
لــە الیەنــی ســێیەمی ژیانــی مــرۆڤ دایــە، واتــە جیهانــی  هونــەری 
داهێنــان لــە ژیانــی مرۆڤــدا، چونکــە وه ك گوتمــان ئەرســتۆ پێــی وایــە 
هونــەر دروســتکردن، الســایییكردنەوە و تــەواو کردنــی سروشــتە بــە 

)هه مــان ســه رچاوه،  ل ٢٨ (. هێــزی خەیــاڵ. 
بــۆ  دەگەڕێتــەوە  ئیســتێتیک  وشــەی  بەکارهێنانــی  ســەرەتای 
ــن )١٧١٤-١٧٦٢(، کــە  ــی ئەلێکســاندەر بۆمگارت »فەیلەســووفی ئەڵمانی
یەکەمجــار وشــەی؛ ئیســتێتیکی بەکارهێنــا و دەاللــەت دەکاتــە ســەر 
زانســتی جوانیناســیی و كتێبێکــی بــەو نــاوەوە دەرکــرد«. )حمــە صاڵــح، 

)٢٨ ل   ،٢٠١٣

ئیستێتیک �ە ئەدەبی کوردییدا
ئێمــە لێــرەدا کەمێــک بــاس لــە ئیســتێتیک لــە ئەدەبــی کوردیــی دەکەیــن، 
چونکــە کاری ئێمــە لەســەر وێنــەی ئیســتێتیکیییە لەنــاو شــیعردا و 
دەمانــەوێ وێنــەی ئیســتێتیکیی لەنــاو شــیعردا بــە دیــار بخەیــن، بــۆ ئــەم 
مەبەســتەش پێویســتە پشــت بــە شــیعری کوردیــی ببەســتین، هــەروەک 
دەزانیــن شــیعریش بەشــێکە لــە ئەدەبیــات بــە گشــتیی، بۆیــە لێــرەدا 

بــاس لــە ئیســتێتیک دەکەیــن لــە ئەدەبــی کوردییــدا.
ئەگــەر ســەیری ئەدەبیاتــی نەتــەوەی کــورد بکەیــن، دەبینیــن، کــە کــورد 
خــاوەن پاشــخانێکی گــەورەی ئــەدەب و کولتــوورە، ئەمــەش چ ئــەو 
ــۆر و پشــت بــە پشــت بــە شــێوەی زارەکیــی  بەرهەمانــەی وه ك فولکل
و  بەســتە  داســتانەکان،  پێشــینان،  )پەنــدی  وەک  گێڕدراونەتــەوە، 
حەیــران... تــاد(، چ ئــەو بەرهەمانــەی تۆمارکــراون و نووســراونەتەوە، 
هــەر لــە ســەردەمی بابــە تاهیــری هەمەدانیییــەوە بگــرە تــاوه ك دەگاتــە 
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ئەحمــەدێ خانیــی و دواتــر حاجــی قــادری کۆییــی، مــەالی گــەورە، 
پاشــان نالیــی، مەحویــی و پیرەمێــرد... تــاد، درێــژ دەبێتــەوە بۆ بەرهەمە 

ــی. ــەری کوردی ــی هون ــەو ســەردەمانەی دوایی ــی ئ هونەریییەکان
بوونــی ئــەم بەرهەمــە هونەریییانــەش بــۆ بــارودۆخ و هەڵومەرجــی 
کوردســتان دەگەڕێتــەوە، هــەم لــەڕووی سروشــتی کوردســتان و هــەم 
لــە ڕووی الیەنــی ڕووحیــی، نەتەوەییــی و ئایینیــی، چونکــە هونــەر 
ســەرچاوە  مرۆڤــەوە  ناخــی  و  ڕووح  لــە  گشــتیی  بــە  ئەدەبیــات  و 
دەگرێــت، ئــەو بارودۆخانــەش بارێکــی گونجاویــان ڕەخســاندووە بــۆ 

بەرجەســتەکردنی ئــەو هەســتانەی ناخــی تاکــی کــورد.
  بــەاڵم ئەگــەر بــاس لــە هەبــوون و بەرجەســتەبوونی ئیســتێتیک وه ك 
ــە  ــەوا ب ــن، ئ ــی بكه ی ــی کوردی ــار و ئەدەبیات ــان، ژی ــاو ژی زانســتێک لەن
شــێوەیەکی ڕوون دیــارە، کــە ئــەم زانســتە بــە شــێوەیەکی وا ڕەنگــی 
کوردییــدا  ئەدەبیاتــی  لەنــاو  ئێســتا  تاوه كــو  چونکــە  نەداوەتــەوە، 
وه ك پێویســت کار بــەم زانســتە نەکــراوە و ناکرێــت، ته نیــا ئــەوەی 
بەرچــاو بکەوێــت لەنــاو بــواری ئەدەبیــی و مەعریفیــی کوردییــدا چەنــد 
په ڕتــووك و توێژینەوەیــەک لەســەر ئــەم زانســتە هەیــە، کــە ئەمانــەش 
بــە شــێوەیەکی وا بەرچــاو نیــن، کــە ببنــە بناغــە بــۆ دەســتەبەرکردن و 

ــی. ــی کوردی ــاو ئەدەب ــی ئیســتێتیک، وەک زانســت لەن ــەکار هێنان ب
هەروەهــا ئــەوەی بــە شــێوەیەکی گشــتی لــەم زانســتە لەنــاو ئــەدەب و 
بــواری ئەدەبیــی و خوێندنــی کوردییــدا هەیــە، ته نیــا هەنــدێ توێژینــەوە، 
په ڕتــووك و دانانــی ئــەو زانســتەیە و وه ك یەکێــک لــە وانــەکان لــە 
ئەمــە  بــەاڵم  دەکرێــت،  لەســەر  کاری  و  دەوترێتــەوە  زانســتگه کاندا 
نەبووەتــە هــۆی دروســتبوون و بەرجەســتەبوونی ئیســتێتیک لەنــاو 

ــی. ــوور و کۆمەڵگــەی کوردی ــەدەب، كولت ئ

هیگلڵ و مێتۆدی هزری هیگلڵ
جــۆرج ویلیــام فرێدریــک هیــگڵ، فەیلەســووفێکی ئەڵمانیییــە و لــە نێــوان 
ســااڵنی )١٧٧٠-١٨٣١( ژیــاوە، بیــری ئیســتێتیک لــه الی ئەڵمانــەکان لــە 
ســەردەمی فرێدریــک هیــگڵ گەیشــتە لووتکــە. )محمــود، ٢٠١٠، ل ٤٢(.

ــەوا  ــەوەی هیــگڵ بکەیــن، ئ ــە مێتــۆدی بیرکردن ئەگــەر ســەرەتا بــاس ل
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 ،)Dialectik( دیارە مێتۆدی بیرکردنەوەی هیگڵ بریتییە لە دیالێکتیک
ــک  ــە، دیالێکتی ــوڕی بەردەوام ــێ و ئاڵوگ ــش ملمالن ــەی دیالێکتیکی بنچین
))Thése و دژەتێــزە  تێــز  نێــوان  بەردەوامــی  هیــگڵ جووڵــەی  بــۆ 
)Untithéses(ـــە، کــە لــە ملمالنێــی هەردووکیــان قۆناغێکــی بااڵتــر 
دروســت دەبێــت، کــە ئەویــش قۆناغــی کۆتێــزە)Synthéses - ترکیــب(
ــن،  ــز پێکــەوە دەگونجێندرێ ــز و دژەتێ ــە تێ ــزدا هەریەکــە ل ــە کۆتێ ــە، ل ـ
بــەاڵم ئــەم کۆتێــزەش جارێکــی تــر دەبێتــەوە بــە تێــز و دژەتێزێکــی بــۆ 
دروســت دەبێــت، بەمــەش ئــەم گۆڕانــە ســێکوچکەیییە دروســت دەبێــت، 
کــە هیــگڵ لــە ســەرجەم دیــاردە سروشــتیی، هزریــی و هونەریییەکانــدا 

پشــتی پێدەبەســتێ و دیاریــی دەکات. )هه مــان ســه رچاوه، ل ٤٥(.
بــە تێڕوانینمــان بــۆ فەلســەفەی هیــگڵ بۆمــان دەردەکەوێــت، کــەوا 
فەلســەفەی هیــگڵ ســێ بەشــی پێوەســت بــە یەکتــری دەگرێتــەوە، کــە 
بریتیــن لەمانــە: )یەکەمیــان زانســتی ئیــدێ )Idee-هزر(یــە، کــە لــەم 
ــەر بۆخــودی خۆیشــی  ــە و ه ــە خــودی خۆیدای ــەوە ل جــۆرەدا لێکۆڵین
ــە حەقیقــەت  ــە ل ــەوە، ئەمــەش زانســتی لۆژیکــە و لێکۆڵینەوەی دەگەڕێت
لــە خــودی خۆیــدا و الیەنــی تیۆریــی فەلســەفەکەیەتی. دووەم جــۆری 
فەلســەفەکەی )فەلســەفەی سروشت(ـــە، کــە لــەم جــۆرەدا ئیــدێ لــە 
خــودی خۆیــدا هەڵدەگــرێ بــۆ دەرەوەی خــۆی، ئەویــش سروشــتە، 
واتــە لێکۆڵینــەوەکان لــە خــودی ئیــدێ نامێنــن و زیاتــر بەرەو سروشــت 
لــە  بریتییــە  هیــگڵ  فەلســەفەکەی  جــۆری  ســێیەم  دەنێــن.  هەنــگاو 
)فەلســەفەی هــۆش(، لێــرەدا دووبــارە هــۆش دەگەڕێتــەوە بــۆ خــودی 
خــۆی، واتــە لــە سروشــتەوە جارێکــی تــر دەگەڕێتــەوە بــۆ خــودی 

)هه مــان ســه رچاوه ، ل ٥١( خــۆی.(. 
ئەگــەر ســەرنجێکی خێــرا لــە فەلســەفەکەی هیــگڵ بدەیــن بــە هەرســێک 
بەشــەکانییەوە، دەبینیــن، کــە دابەشــکردنێکی ســێکوچکەییی ســەرجەم 
ــەر  ــوو بەشــەکانیدا ه ــە هەم ــەاڵم ل ــەوە، ب ــگڵ دەگرێت فەلســەفەکەی هی
ــە  ــە خــودی خــۆی بێــت، یــان ل ــە هۆشــی ڕەهــا دەکۆڵێتــەوە، جــا چ ل ل
دەرەوەی خــۆی، یــان لــە گەڕانــەوەی جارێکــی تــری بێــت بــۆ خــودی 
خــۆی، کــە ئەمــەش لــه الی هیــگڵ ســووڕی گشــتییبوون پێکدەهێنێــت.
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دیدی هیگلڵ بۆجوانیی
هیــگڵ لــە په ڕتووكــی )دەروازەیــەک بــۆ ئیســتێتیک( بناغــەی بــۆ زانســتی 
ــا کــردەوە. هیــگڵ کاری  ــە زانســتەکانی دیکــەی جی ــا و ل ئیســتێتیک دان
هونەریــی بــە زەمینــەی فەلســەفەی هونــەر دادەنێــت، چونکــە هیــگڵ 
لــەو په ڕتووكــەدا بــاس لــە جوانیــی سروشــت و جوانییــی هونەریــی 
دەکات و لەیەکیــان جیــا دەکاتــەوە، هیــگڵ پێــی وایــە جوانییــی هونەریــی 
لــە جوانییــی سروشــتیی بااڵتــرە، چونکــە هیــگڵ پێــی وایــە جوانییــی 
حەقیقیــی لــە هۆشــی ڕەهــای مــرۆڤ دایــە و بەرهەمــی هونەریــش 
بەرهەمــی )ســەبژێکت(، یاخــود )هــۆش(ی مرۆڤــە، هەروەهــا لــە کاری 
هونەرییدا هەمیشــە بواری خۆدەرخســتن زیاترە وەک لەئەســتوویەکی 

ــان )سروشــت(دا. بێگی
هــۆکاری ئــەوەی، کــە هیــگڵ دەرکەوتنــی هــۆش دەکاتــە پێــوەر بــۆ 
بااڵبوونــی جوانییــی هونەریــی بەســەر جوانییــی سروشــتیی، بــۆ ئــەوە 
دەگەڕێتــەوە، کــە هیــگڵ پێــی وایــە جوانییــی ڕاســتەقینە لە خــودی هۆش 
دایــە. ئەگــەر چــی هیــگڵ پێــی وایــە یەکــەم شــێوەی جــوان لــە سروشــت 
دایــە، چونکــە لــە سروشــت دا )ئیــدێ( بــۆ دەرەوەی خۆیەتــی، لەگــەڵ 
ئەمەشــدا مــرۆڤ هــەر لــە ژێــر فشــاری پێویســتیییەکانی سروشــت دایــە 
و ناتوانــێ خۆیــان لێــڕزگار بــکات، لەبــەر ئــەوەش جوانییــی سروشــتیی 
جوانیییەکــی ناتــەواوە و ئــاوەزی مرۆڤیــش ناتوانێ لە ڕێگەی فۆڕمێکی 
هەســتیی، یاخــود لــە سروشــتدا دەرکــی هۆشــی ڕەهــا بــکات، بۆیــە 
بــۆ دەرککردنــی ڕەهــا ناچــار دەبێــت، کــە خــۆی لــە ڕێگــەی هۆشــەوە 
فۆڕمــی جــوان )هونــەر( بخوڵقێنێــت، لێرەشــەوە پێویســتی ســەرهەڵدانی 

هونــەر لــه الی مــرۆڤ دروســت دەبــێ و ســەرهەڵدەدات.
لــە دیتگــه ی هیــگڵ، جوانییــی سروشــتیی ئــەو کاتە پێــی دەگوترێ جوان، 
کــە لەڕێگــەی هونــەرەوە گوزارشــتی لێبکرێــت، واتــە ئــەو کاتــەی لەگــەڵ 
هۆشــدا پێوەندیــی بەســت، دەکــرێ پێــی بگوتــرێ جــوان. هەروەهــا بــە 
بــاوەڕی هیــگڵ لــە هونــەردا نابــێ الســایبی سروشــت بکرێتــەوە، وەک 
خــۆی کتومــت، چونکــە بــەو شــێوەیە هونــەر سەربەســتببی خــۆی 
لەدەســت دەدات لــە توانــای گوزارشــتکردن لــە جوانیــب. کەواتــە هیــگڵ 
الســاییبکردنەوەدا  لــە  بــەاڵم  سروشــتە،  الســاییبکردنەوەی  لەگــەڵ 
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دەبێــت کەموکوڕتیــی و ناتەواویییەکانــی سروشــت تــەواو بــکات.
ــی  ــر دەکات و جیهانێک ــەر سروشــت جوانت ــدا، هون ــی هیگڵ ــە تێڕوانین ل
نوێتــر لــەوەی لــە سروشــتدا هەیــە دایدەهێنێــت، کــە ئەمــەش پێچەوانەی 
یەکیەتیــی بوونــی مــرۆڤ و سروشــتە، هونــەر کار بۆ ئەوە دەکات تاکو 
مــرۆڤ بــۆ ســەرەوەی ئاســتی سروشــت بەرزبکاتــەوە، بەم شــێوەیەش 
لێکۆڵینەوەکانــی  بــەاڵم  هــەردوو جوانیــی،  پێــوەری  دەبێتــە  مــرۆڤ 
ئــەوەی جێگــەی گرینگــی پێدانــە  جوانییــی هونەریــی دەگرێتــەوە و 
جوانییــی هونەریییــە، لەبــەر ئــەوە دەڵێــت :«بابەتــی ئیســتاتیکا جوانــی 

سروشــتی نییــە، بەڵکــو جوانــی هونەرییــە«. )ئەحمــەد، ٢٠٠٥، ل ٣٣(
هەروەهــا هیــگڵ لــە تێڕوانینێکــی تــردا پێــی وایــە، کــە هۆشــی ڕەهــا 
)ڕووحــی موتڵــەق( لەڕێگــەی ســێ شــێوەوە خــۆی دەناســێنێت، هیــگڵ 

ئــەم ســێ شــێوەیەی لــەم ســێ الیەنانــەوە کۆکردووه تــەوە:
)۱-هۆشــی ڕەهــا لــە هونــەردا لــە شــێوەی زانینــدا خــۆی دەردەخــات، 
هونــەر دەتوانــێ هۆشــی ڕەهــا لــە وێنەیەکــی هەســتیدا بەدیــار بخــات.
۲-هۆشــی ڕەهــا لــە دینــدا لــە شــێوەی لێخوردبوونــەوە لەســەر نــاوەوە 
ــەزە  ــە ڕەگ ــن ل ــرد دی ــدا، وای ک ــان بەســەر خۆی ــی گی ــە بوون و گرمۆڵ
هەســتییەکاندا بیــر بــۆ حەقیقەتــی خودایــی بــەرەو ڕوتــکاری ڕابکێشــێ.
ــر خــۆی  ــە شــێوەی تێگەیشــتن و بی ــە فەلســەفەدا ل ــا ل ۳-هۆشــی ڕەه

دەدۆزێتــەوە(. )حمەصاڵــح، ٢٠١٣، ل ٤٤(
وه ك دیــارە لێرەشــدا هیــگڵ لــە هەرســێک شــێوەکاندا جەخــت لەســەر 
دەربڕیــن و پێشــاندانی هۆشــی ڕەهــا دەکات، واتــە هەرســێک شــێوەکە 
یەکنــاوەڕۆک لەخــۆ دەگــرن، بــەاڵم ئــەو فۆڕمــەی، کــە ناوەڕۆکەکــەی 

پێدەدۆزێتــەوە جیــاوازە.

قۆناغەکانی مێژووی هونەر
وەک پێشــتر باســمان کــرد مێتــۆدی هــزری هیگڵ دیالێکتیکە، ســەبارەت 
بــە هونەریــش هەیــگڵ هــەر پشــتی بــە دیالێکتیکــی نێــوان )نــاوەڕۆک و 
فــۆڕم( بەســتووە و مێــژووی هونــەری دابەشــی ســەر ســێ قونــاغ 
کــردووە، هەریەکــە لــەو قۆناغانــەش لــەو ســەردەمە مێژوویییــەی تێیــدا 
بــووە هۆشــی ڕەهامــان نیشــان دەدات، ئــەم ســێ قۆناغانــەش ئەمانــەن 
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)»هونــەری ســیمبوڵی« ئــەم قۆناغــەی مێــژووی هونــەر لــه الی گەالنــی 
ســەرەتا و شارســتانیەتی ڕۆژهەاڵتــی کــۆن هەبــووە، لــەم قۆناغــەدا 
ــر قۆناغــی  ــر و فۆڕمــی دەرەوە. دوات ــوان بی ــە نێ ــە ل هاودژیییــەک هەی
لــەم  ڕۆم،  و  گرێــک  گەالنــی  لــه الی  دێــت  کالســیکیی«  »هونــەری 
قۆناغــەدا هاویەکیییــەک هەبــوو لــە نێــوان ڕووح و فۆڕمــی دەرەوەیــدا. 
دیالێکتیکــی نێــوان ئــەم دوو قۆناغــە، قۆناغــی ســێیەمی بەرهەمهێنــا، کــە 
قۆناغــی »هونــەری ڕۆمانتیکیــی« بــوو، گرینگتریــن تایبەتمەندیــی ئــەم 
قۆناغــە هاویەکبوونــی ڕووح و خــود بــوو(. )مەحمــود، ٢٠١٠، ل ٧١(

ئێمــە لێــرەدا زیاتــر دەربــارەی هونــەری ڕۆمانتیکیــی دەدوێیــن، چونکــە 
لــە بەشــی دووەمیــش باســی هونــەری ڕۆمانتیکیــی دەکەیــن لــە دیــدی 

هیــگڵ و بــە نموونــەی پراکتیکییــش دیتگه کــەی هیــگڵ دەســەلمێنین.

قۆناغی هونەری ڕۆمانتیکیی
 هونــه ری ڕۆمانتیکیــی، یەکێکــە لــە قۆناغەکانــی مێــژووی هونــەر، کــە 
هیــگڵ دیــاری کــردووە، لــەم قۆناغــەدا ناوەڕۆکــی هونــەر زاڵ دەبێــت 
بەســەر فۆڕمــدا، چونکــە لــەو قۆناغــەدا فۆڕمــی هونــەر ناتوانــێ دەربڕی 
هۆشــی ڕەهــای مــرۆڤ بێــت و هــۆش بەســەر فۆڕمــدا زاڵ دەبێــت. )لــە 
هونــەری ڕۆمانتیکــدا هاوســەنگی نێــوان نــاوەڕۆک و فۆڕمــی سێنســی 
نامێنێــت، کــە ئەمــەش خاڵــی جیــا کەرەوەیەتــی و پێچەوانــەی هونــەری 
ــا هاوســەنگی  ــۆ هەمــان ن ــەری ڕۆمانتیکــی ب کالســیکییە. بەمــەش هون
هونــەری ســیمبوڵی دەگەڕێتــەوە، بــەاڵم لــە دوو الیەنــەوە جیــاوازە، 
لەالیــەک نــاوەڕۆک زاڵــە بەســەر فــۆڕم و لەالیەکــی تریــش لــە هونــەری 
ڕۆمانتیکــدا نــاوەڕۆک زیاتــر ئاشــکرایە و بــە هێمــا ئامــاژەی بــۆ ناکرێ(. 

)مەحمــود، ٢٠١٠، ل ٧٩(
ــە هونــەری ڕۆمانتیکــدا نــاوەڕۆک زاڵ دەبێــت  هــۆکاری ئــەوەی، کــە ل
ــەری ڕۆمانتیکــدا  ــە هون ــەوە، کــە ل ــەوە دەگەڕێت ــۆ ئ بەســەر فۆڕمــدا، ب
نــاوەڕۆک ئازادانــە هۆشــی مــرۆڤ دەردەبڕێــت و فــۆڕم بێتوانایــە 
لەمــەدا، بۆیــە جارێکــی تــر دابــڕان لــە نێــوان نــاوەڕۆک و فۆڕمــدا 

دروســت دەبێــت.
هەروەهــا وه ك پێشــتر گوتمــان لــە هونــەری ڕۆمانتیکــدا هاویەکبوونــی 
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ڕووح و خــود هەیــە، واتــە لێــرەدا هــۆش هەســت بــە خــودی خــۆی 
دەکات و ڕەوشــی ڕووحییــی خــۆی دەردەبڕێــت و ئەمەش گونجانیەتی 
لەگــەڵ ناخــی خۆیــدا، کــە هیــگڵ نــاوی دەنێــت »بنەمــای خودێتــی 
ــە  ناوخۆیــی)Inner subjectivity(، ئەمــەش گەشــە کردنــی هۆشــە ل
بــااڵ بوونیــدا بــەرەو خــودی خــۆی. ئێســتا ئــەم هونــەرە لــە خــودی 
خۆیــدا ئــەوە دەدۆزێتــەوە کــە پێشــتر لــە جیهانــی سێنســیدا بەدوویــدا 

ــود، ٢٠١٠، ل ٨٨( ــوو«. )مەحم ــڵ ب وێ
ــارەی،  ــەو ب ــەم قۆناغــەدا خــود وه ك خــۆی پیشــان ده درێ و ئ ــە ل وات

ــە ڕوو. ــە دەخرێت ــە ڕووح هەی کــە ل

جۆرەکانی هونەر
ئێمــە لــە پیشــوودا باســمان لــەوە کــرد، كــە هیــگڵ پێــی وایــە جوانییــی 
حەقیقیــی لــە هۆشــدایە، ئەمــە واتــای ئــەوە ناگەیەنێــت، کــە هیــگڵ الیەنــی 
هەســتیی )ســێنس(ی بــەالوە گرینــگ نەبووبێــت، چونکــە هــەر ئــەو 
الیەنەیــە، کــە جیاوازیــی نێــوان جۆرەکانــی هونــەر دروســت دەکات، 
چونکــە هــۆش یــان ئیــدێ لــە هەمــوو جۆرەکانــی هونــەردا هەمــان شــتە 

ــدا دەردەکــەوێ دەگۆڕێــت. ــەو ناوەنــدەی، کــە هۆشــی تێ ــا ئ و تەنی
لــەو ڕوانگــەی هیــگڵ هونــەر دابــەش دەبێتــە ســەر دوو جــۆری جیــاواز، 
کــە ئەمانــەن :«۱-هونــەری بابەتــی: وەک تەالرســازی و پەیکــەر تاشــی 

و وێنــە.
ــح، ٢٠١٣،  ــراوە«. )حمەصاڵ ــەری خــودی: وه ك مۆســیقا و هۆن ۲-هون

ل ٤٢(.
هەروەها هیگڵ ئەم دابەشــکردنەی جۆرەکانی هونەر و ســەرهەڵدانیان 
پێوەســت دەکات بــە قۆناغەکانــی مێــژووی هونــەر، واتــە )تەالرســازی 
پێوەســت دەکات بــە هونــەری ســیمبوڵی و پەیکەرســازی پێوەســتە بــە 
قۆناغــی کالســیکی و هونەرەکانــی وێنەکێشــان و موزیــک و هۆنراوەش 
ــان ســه رچاوه ،  ــاراوە(. )هه م ــە ئ ــی دێن ــە قۆناغــی ڕۆمانتیک پێوەســت ب

ل ٨٣(.
واتــە بەپێــی بارودۆخــی هەریــەک لــەو ســەردەمانە و بەپێــی ئامــڕاز و 
ــەو  ــەر، ئ ــەی هون ــەو ســەردەم و قۆناغــە مێژووییی پێویســتیییەکانی ئ
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ــداوە. جۆرانــەی هونــەر ســەریان هەڵ
لەبــەر ئــەوەی، کــە نموونــە پراکتیکییەکانــی توێژینەوەکــەم هۆنراوەیــە، 
بۆیــە پێویســت دەکات لێــرەدا ئێمــە باســی هۆنــراوە وه ك هونەرێــک لــە 

دیتگــه ی هیــگڵ بخەینــە ڕوو.

هۆنراوە
هونــەرە، وه ك  و  ئەدەبیــات  بەشــێکی  هۆنــراوه   دەزانیــن  هــەروه ك 
بەشــێکی هونەریــش دەربــڕی هــۆش و بیــری مرۆڤــە، واتــە هۆنــراوەش 
وەک هــەر هونەرێکــی تــر، ئامڕازێکــە و لەڕێگەیــەوە مــرۆڤ ناخــی 
خــۆی بەیــان دەکات. بــۆ هیــگڵ »هۆنــراوە بریتییــە لە هونەری وشــە، لە 
هەمــان کاتــدا )پێکهاتەیــی( و )شرۆڤەیی(ـــە«. )مەحمــود، ٢٠١٠، ل ٩٢(. 
واتــە بریتییــە لــە هونــەری دەربڕینــی وشــە و لەڕێگــەی ئــەو وشــانەوە 
مــرۆڤ خــودی خــۆی دەردەبڕێــت، هەروەهــا )پێکهاتەییە، چونکە لەڕێی 
پێکهاتەیەکــی دیاریکــراوەوە دەتوانێــت هەمــوو ڕەگــەزە نێوخۆییەکانــی 
خودێتــی بەیەکــەوه دەرببڕێــت، هۆنــراوە شــرۆڤەییە،چونکە دەتوانرێــت 
بــە هۆنــراوە هەمــوو تایبەتمەندییەکانــی جیهانــی دەرەوە بەیەکــەوە 
بخاتــە ڕوو(، واتــە هۆنــراوە هەموو تایبەتمەندیییەکانی جیهانی دەرەوە 

دەبینێــت و لەڕێگــەی تێگــەوە تێــی دەگات و گوزارشــتی لێــدەکات.
هەروەهــا هیــگڵ هۆنــراوە وه ك کۆتێزێــک دەبینێــت، چونکــە پێــی وایــە، 
کــە )هۆنــراوە وه ك کۆتێزێکــە لــە نێوانــی هونەرەکانــی شێوەســازی و 
هونەرەکانــی موزیــک، واتــە کۆتێزێکــە لــە نێوانیانــدا و بااڵیــان دەکات؛ 
ئــەم بــااڵ بوونــەی هۆنــراوەش هــەردوو الیەنــی نــاوەڕۆک و فــۆڕم 
دەگرێتــەوە، لــە ئاســتی ناوەڕۆکــدا هۆنــراوە زیاتــر لــە موزیــک، هــۆش 
فۆڕمێــک و جیهانێــک  فۆڕمیشــدا  ئاســتی  لــە  و  دەکات  بەرجەســتە 
پێکدەهێنێــت کــە بــە شــێوەیەکی نیمچــە تــەواو پارێــزگاری لــە ڕوونــی 
ــی پەیکەرســازی و وێنەکێشــان دەکات(. )هه مــان ســه رچاوه ، ل  جیهان

.)٩٣
لــە دەربڕینێکــی دیکــەدا ســەبارەت بــە هۆنــراوە، هیــگڵ پێــی وایــە )لــە 
هۆنــراوەدا یــەک ئیــدێ و یــەک بابــەت ســەروەرە و الیەنەکانــی دیکــەی 
هۆنــراوە وەک ئیــدێ هەندەکییــەکان و وێنــەکان ته نیــا بــۆ گوزارشــت 
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ــح، ٢٠١٠، ل  ــن(. )حمــە صاڵ ــی ســەرەکی بەکاردەهێنرێ ــە ئیدێ کــردن ل
.)٩٤

واتــە لــە هۆنــراوەدا تەنیــا یــەک بیــر بابەتــی ســەرەکیییە و هەمــوو 
ئیــدێ  و  بیــر  دەوری  بــە  و  الوەکییــن  الیەنــی  دیکــە  الیەنەکانــی 

وەردەگــرن. لــەوەوە  ژیــان  و  دەخولێنــەوە  ســەرەکیییەکە 

جە�ل بەرزنجی
لــە هەمــوو توێژینەوەیەکــدا پێویســتە الیەنــی تیۆریــی و پراکتیکیــی 
پراکتیکیــی  کارەکانــی  ڕاییکردنــی  بــۆ  ئێمــە  بکرێــت،  بەرجەســتە 
بەرزنجــی(  )جــەالل  شــاعیر  هۆنراوەکانــی  بــە  پشــت  توێژینەوەکــە 
ــی  ــە ژیان ــەک ل ــم کورتەی ــە پێویســتی دەزان ــرەدا ب ــە لێ دەبەســتین، بۆی

ڕوو. بخەمــە  شــاعیر 
ــە ســاڵی  ــە )جــەالل بەرزنجــی(، ل جــەالل محه ممــه د عەبــاس ناســراو ب
)١٩٥٣( لــە هەولێــر لــە دایــک بــووە، جــەالل بەرزنجــی لــە ســاڵی )١٩٩٨( 
چووەتە دەرەوەی واڵت و لە کەنەدا دەژێت. لە سەرەتای حەفتاکانەوە 
دەســتی کــردووە بــە کاری نووســین، یەکەمیــن کۆمەڵەشــیعری بەنــاوی 
کردووه تــەوە.  بــاڵو   )١٩٩٧( ســاڵی  لــە  ئێــواران(  بەفــری  )ســەمای 
ــە شــیعرەکانی  ــەک ل ــادەوەری، هەڵبژاردەی ــە شــین( ی ــی بێجام )پیاوێک
بەنــاوی )هەوڵدانێکــی تــر بــۆ گرتنــی مــەوداکان(، بــە زمانــی ئینگلیزیــی 
لــە کەنــەدا، ئەمەریــکا و ماڵپــەڕی ئەمــازۆن و دەیــان مەڵپــەڕی تــر 
ــەدا  ــە کەن ــی ل ــار په ڕتووكەکان ــن ج ــا ئێســتا چەندی ــەوە، ت ــاڵو بووه ت ب
نێونەتەوەییــپ  کەنەدیــی  خەاڵتــی  چەندیــن  و  پڕفــرۆش  بوونەتــە 
ئەدەبیــی بردووه تــەوە، لەوانــە )ڕایــز ئــەوارد – Rise award( لــە 
ســاڵی )٢٠٠٢(، ســاڵی )٢٠١١( کــە لــە کــۆی )١٩٦( په ڕتووكــی واڵتانــی 
گێتیــی خەاڵتــی )وایەڵــد – Wild(، چەندیــن خەاڵتــی تــری هونەریــی و 

ئەدەبیــی بردووه تــەوە.
بەپێــی  هەوڵمانــداوە  توێژینەوەکەمانــدا  پراکتیکیــی  بەشــی  لــە  ئێمــە 
ــەو  ــەی ئیســتێتیکیی و ئ ــگڵ، وێن ــن و دیتگــه ی هی ــی تێڕوانی ــا، بەپێ توان
هــزرەی بووەتــە ســەرچاوەی هاتنەبوونــی ئــەو شــیعرە پێشــان بدەیــن، 
بــۆ ئــەم مەبەســتەش ئێمــە کۆمەڵــێ تێگه مــان لــە دیــد و بۆچوونــی 
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و  بەپێــی چۆنیەتــی دەستنیشــانکردن  کــردووە،  هیــگڵ دەستنیشــان 
گەیشــتن بــە وێنــە ئیســتێتیکیییەکەی نــاو شــیعر، ڕیزبەندمــان کــردوون 
و بــە نموونــەی شــیعریش بۆچوونەکەمــان جێبه جێكــردووه  و وێنــە 

ئیســتێتیکیییە شــیعریییەکەمان دیاریــی کــردووە.

چۆنیەتیــی ڕیزبەندکردنــی تێگه کانیشــمان بــەو شــێوەیەی خــوارەوە 
ــردووە: ک

هونەری ڕۆمانتیکیی
ــە کاری  ــی بەرچــاو ل ــدا گۆڕانکاریییەک ــەری ڕۆمانتیک ــە قۆناغــی هون ل
مێــژووی  تــری  قۆناغەکانــی  بــە  بەبــەراورد  دا،  ڕووی  هونەرییــدا 
هونــەر. لــە هونــەری ڕۆمانتیکــدا فــۆڕم ئــەو گرینگییــەی جارانــی نەمــا 
و چیتــر وه ك جــاران جێــی بایەخــی شــاعیران نەبــوو، بەڵکــو ئــەوەی 
زیاتــر گرینگیــی پێــدەدرا، ناوەڕۆکــی کاری هونەریــی بــوو، واتــە لــەو 
قۆناغــەدا نــاوەڕۆک زاڵ بــوو بەســەر ڕووخســاردا، چونکە هەروه ك لە 
پێشــوودا ئاماژەمــان پێــدا بەپێــی تێڕوانینــی هیــگڵ جوانییــی ڕاســتەقینە 
ــان  ــش پێی ــی قۆناغــی ڕۆمانتیکی ــا هونەرکاران ــە، هەروەه ــە ڕووح دای ل
وابــوو، کــە فــۆڕم ناتوانێــت دەربــڕی هۆشــی ڕەهــای مــرۆڤ بێــت، 
بــەاڵم لــە ناوەڕۆکێکــی ئــازاددا مــرۆڤ دەتوانێــت هۆشــی ڕەهــای خــۆی 
بــە ئازادیــی دەرببڕێــت، بۆیــە لــەو قۆناغــەدا دابــڕان لــە نێــوان نــاوەڕۆک 

و فۆڕمــی هونەرییــدا دروســت بــوو.

هەروەها ئەوەی گرینگە و جێی ئاماژەپێکردنە لە هونەری ڕۆمانتیکدا، 
ئــەوە بــوو لــەو قۆناغــە مێژوویییــەی هونــەردا ڕووح و خــود هاویــەک 
بــوون، واتــە هونــەرکاران لــەو قۆناغــەدا کارە هونەریییەکانیان دەربڕی 
ــە  ڕووح و خــودی خــۆی بــوو، ئــەوەی هەســتی پێدەکــرد لــە ناخیــدا ل

کارە هونەریییەکانیــدا ئامــاژەی پێدەکــرد.

ڕۆمانتیکیــی  هونــەری  بــە  ســەبارەت  هیــگڵ  دیــدەی  ئــەو  ئەگــەر 
کــە  دەبینیــن،  ئــەوا  بکەیــن،  جێبەجــێ  کردارییــدا  نموونەیەکــی  لــە 
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ــە کارە  ــەوە ل ــی داوەت ــە شــێوەیەکی بەرچــاو ڕەنگ ــگڵ ب ــی هی تێڕوانین
هونەریییەکانــی ســەردەمی ڕۆمانتیکــدا، بــۆ نموونــە ســەرنجێک بخەینــە 
ــاوی  ــە شــیعریییەی شــاعیر )جــەالل بەرزنجــی(، بەن ــەو نموون ســەر ئ

)ورد بوونــەوە(، كــه  دەڵێــت:
وردبوونەوە

ئەستێرەیەکە،
پێش تاریک داهاتنی ئاسۆ هەڵدێت.

کەمێکیش بەسەر لووتکەکان دەمێنێتەوە
ئەستێرەیەکی ئاشقە

سەرقافڵەیە
بە تەواوی نەوی دەبێت

کە ئاوا دەبێت ناڕەحەت نابم
دەزانم،

سبەی ئێوارە لە شوێنێکی تر هەڵدێتەوە 
جریوە دەهاوێتە ناو بەردەکان

منیش بۆ چەند ساتێک بەختیار دەکات
)جه الل بەرزنجی، ل ٣٧٨(

ــەوا  ــن ک ــن، دەبینی ــەر ســەیری ڕووخســاری شــیعرەکە بکەی ــە ئەگ ئێم
هیــچ  بــە  نەکــردووە  وابەســتە  خــۆی  و  هەیــە  ئــازادی  فۆڕمێکــی 
فۆڕمێکــی شــیعریی قۆناغەکانــی پێــش خــۆی، بەڵکــو بەشــێوەیەکی 
ئــازاد شــیعرەکەی نووســیوە و ئــەوەی گرینگیــی پێــدراوە ئەوەیــە چــۆن 
ــە  ــاو خــودی خــۆی بگەیەنێــت، وات ــر، بابــەت و حەقیقەتــی ن ــی بی بتوان
شــاعیر نــاوەڕۆک و چۆنیەتیــی گەیاندنــی ناوەڕۆکەکــەی بــە تەواویــی 
ــە خاســیەتەکانی  ــک ل زاڵ کــردووە بەســەر فۆڕمــی شــیعرەکەدا، یەکێ
هونــەری ڕۆمانتیکیــی ئــەوە بــوو، کــە نــاوەڕۆک زاڵ بێــت بەســەر 
ئــەوەی  ویســت  دەیــان  ڕۆمانتیــک  قۆناغــی  هونەرکارانــی  فۆڕمــدا، 
ــەم  ــۆ ئ ــێ و ب ــی بیگەیەن ــە، بەتەواوی ــاخ و خــودی شــاعیرەکە دای ــە ن ل

مەبەســتەش پێویســتە ناوەڕۆکێکــی ئــازاد هەبێــت.
بەوردبوونــەوە لــە شــیعرەکەدا بۆمــان دەردەکەوێــت، کــە شــیعرەکە 
لــە  وێنەیەکــی زهنیــی ئەرێنیــی و خۆشــیی نیشــان دەدات، چونکــە 
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ــت: شــیعرەکەدا شــاعیر ســەرەتا وەســفی ئەســێرەیەک دەکات و دەڵێ
ئەستێرەیەکە،

پێش تاریک داهاتنی ئاسۆ هەڵدێت.
لــەم دێــڕەدا شــاعیر وێنــەی هەاڵتنــی ئەســتێرەیەک دەکات، بــەاڵم بەدەر 
لــە دیاردەیەکــی سروشــتی، بەڵکــو بــۆ مەبەســتێک نیشــانی دەدات، 
چونکــە دیــارە ســاتی هەاڵتنــی ئەســتێرە، وەک دیاردەیەکــی سروشــتیی 
چێژبەخشــە، بــەاڵم لێــرەدا شــاعیر تێکــەڵ بــە هۆشــی خــۆی دەکات و 
لــەو ڕێگەیــەوە بابەتێکــی ناخــی خــۆی بەیــان دەکات، هــەروەک لــە نیــوە 

دێــڕی دواتــردا دەڵێــت:
کەمێکیش بەسەر لووتکەکان دەمێنێتەوە.

ــی ئەســتێرەکەمان نیشــان دەدات،  ــەی دوای هەاڵتن ــرەدا شــاعیر وێن لێ
ــاوا  ــەوە، ئەســتێرەکان ئ ــەرە ڕۆژ دەبێت ــەرە ب ــەوەی ب ــن ئ وه ك دەزانی
دواتــر  دەزانــێ  )کەمێــک(، چونکــە  دەڵێــت  بۆیــە  شــاعیریش  دەبــن، 

ــت: ــردا دەڵێ ــڕی دوات ــە دێ ــت، ل ــاوا دەبێ ئەســتێرەکە ئ
بەتەواوی نەوی دەبێت

کە ئاوا دەبێت ناڕەحەت نابم
لــە ئاوابوونــی ئەســتێرەکە دەکات، کــە ئەمــە  لێــرەدا شــاعیر بــاس 
بارێکــی ناخۆشــی ژیانــی نووســەر نیشــان دەدات، بــەاڵم دەزانێــت، کــە 
ئــەم بــارە زۆر ناخایەنێــت، چونکــە ئــەو ئەســتێرەیەی هێمــای خۆشــیی 
و شــادیی شــاعیرە، دووبــارە هەڵدێتــەوە، وەک لــە بەشــی کۆتاییــی 

ــت: شــیعرەکە دەڵێ
دەزانم،

سبەی ئێوارە لە شوێنێکی تر هەڵدێتەوە
جریوە دەهاوێتە ناو بەردەکان

منیش بۆ چەند ساتێک بەختیار دەکات
لــە کۆتایییــدا شــاعیر وێنــەی ســاتی دووبــارە دەرکەوتــن و هەاڵتنەوەی 
ئەســتێرەکە نیشــان دەدات، شــاعیر ناخــی خــۆی وا ێیشــان دەدات، 
نــاو  کــە چــۆن ســاتی دەرکەوتنــی ئەســتێرەکان جریــوە دەهاوێتــە 
ــار دەبێــت، بــەاڵم  بــەردەکان، ئەویــش بــەو شــێوەیە شــادمان و بەختی
هــەر دەڵــێ )بــۆ چەنــد ســاتێک بەختیــار دەکات(، دەزانــێ دووبــارە 
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ــەوە. ــاوا دەبێت ــەو ئ ــای خۆشــبەختیی ئ هێم
کەواتــە لــە کــۆی گشــتی شــیعرەکە دەکــرێ بڵێیــن، شــاعیر ژیانــی 
خــۆی وەک ســاتی دەرکەوتــن و ئــاوا بوونــی ئەســتێرەیەک نیشــان 
دەدات، واتــە چــۆن کاتــی دەرکەوتنــی ئاســتێرەکان خۆشــیی و چێــژ 
دەبەخشــێت، بــەاڵم ئــەو ئەســتێرەیە هــەر ئــاوا دەبێــت و نامێنێــت، 
ــی  ــش پڕیەت ــە ژیانی ــت، چونک ــی شــاعیر بێ ــەی ژیان ــە وێن ــرێ ئەم دەک
ــن،  ــار بی ــن و بەختی ــدە خــۆش بژی ــە خۆشــیی و ناخۆشــیی، هەرچەن ل
ســەرەنجام ناخۆشــیییەک هــەر دروســت دەبێــت لــە ژیانــدا، کەواتــە 
وەک چــۆن ئەســتێرەکان هــەردەم بــە ئاســمانەوە نامێنــن، ئــاوا دەبــن و 
بــە تەواوەتییــش ئــاوا نابــن، کاتێکــی تــر دەردەکەونــەوە و هەڵدێنــەوە، 
ژیانــی مرۆڤیــش )شــاعیر( بــەو شــێوەیەیە، هەرچەنــدە خۆشــیی لــە 
ــای خۆشــیییەکانیش  ــت، ناخۆشــییش هــەر دەبێــت، بەه ژیانمــان هەبێ
پێوەســتە بــه  ناخۆشــیییەکانەوە، بۆیــە نابێــت لــە کاتــی ناخۆشــیییەکان 
ســاتە  چونکــە  بڕوانیــن،  هیــواوە  بــە  دەبێــت  بەڵکــو  بیــن،  بێئومێــد 

خۆشــەکان هــەر دروســت دەبنــەوە.

هۆنراوە
وه ك دیــارە هۆنــراوە بەشــێکە لــەکاری هونەریــی و ڕۆڵێکی بااڵی هەیە 
لــە کارە هونەریییەکانــدا، لــە هۆنــراوەدا شــاعیر هەمــوو بارودۆخەکانــی 
دەوروبــەری خــۆی دەبینێــت، وەک بــاری )سیاســیی، کۆمەاڵیەتیــی، 
بارودۆخانــە  لــەو  دواتــر  تــاد(،  ئایینیــی...  و  ئابووریــی  دەروونیــی، 
ــەو گوزارشــتکردنەش لەڕێگــەی  ــدەکات، ئ ــدەگات و گوزارشــتیان لێ تێ
ناوەڕۆکێــک و فۆڕمێکەوەیــە. هەروەهــا لــە دیتگه ی هیگڵدا لە هۆنراوەدا 
ــە  ــە ل ــەو ڕاســتیییەیە، ک ــی ســەرەکیییە و ئەویــش ئ ــەت بابەت ــەک باب ی
هۆشــی شــاعیر دایــە و هەمــوو بابــەت و الیەنەکانــی تــر لــە خزمەتــی 

ئــەو بابەتــە ســەرەکیییە دان.
بــۆ جێبەجێكردنــی ئــەم دیــدەی هیــگڵ ســەبارەت بــە هۆنــراوە، پشــت بــە 
هۆنــراوەی )شــوورە(ی )جــەالل بەرزنجــی( دەبەســتین، کــە هۆنراوەکــە 

دەڵێت:
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شوورە
سەگوەڕێکی تووند،

لە پشت ئەو کێوانە دێت،
کێوەکانیش شەوان وێک دێنەوە،

شوورەیەکی قایم بە دەوری دڵمدا دەکەن،
و دڵیشم لە خۆشییان،

تا بەیانی بە ئاسوودەیی دەخەوێ
)جه الل بەرزنجی، ل ٣٩٩(

شــاعیر، لــە ڕێگــەی ئــەو شــیعرەوە گوزارشــت لــە بارێکــی ناخــی خــۆی 
ــد(، مەبەســتی  ــت )ســەگوەڕێکی توون ــە دەڵێ ــرەدا شــاعیر، ک دەکات، لێ
هەمــوو ئــەو بارودۆخــە ناخۆشــانەیە، کــە دەبنــە هــۆی هەراســانکردنی 
و بارێکــی نەخــوازراو لــە ناخیــدا دروســت دەکــەن، وێنــەی هەمــوو ئــەو 
بارودۆخانــە وەک ســەگوەڕێک نیشــان دەدات، بــەاڵم لــە بەرانبــەر ئــەو 
ــر  ــدەکات، وەک دوات ــە، کــە پارێزگاریــی لێ ناخۆشــیییانەدا کێوێــک هەی

دەڵێــت:
کێوەکانیش شەوان وێکدێنەوە،

شوورەیەکی قایم لە دەوری دڵم دەکەن،
ــارە  ــەر، ب ــە بەرانب ــەی ل ــەو پارێزبەندان ــەی ئ ــەم بەشــەدا شــاعیر وێن ل
ناخۆشــەکان پارێزگاریــی لێدەکــەن و دەبنــە یارمەتیــدەری، تاکو بتوانێ 
زاڵ بێــت بەســەر ئــەو بــارە ناخۆشــانەدا، وەک کێوێــک نیشــان دەدات 
و دەبنــە شــوورەیەکی قایــم بــە دەوریــدا، وەک لــە بەشــی کۆتاییــی 

شــیعرەکە دەڵێــت:
و دڵیشم لە خۆشییان،

تا بەیانی بە ئاسوودەیی دەخەوێ،
ــزراوە،  ــە و پارێ ــە ئارام ــەو ســاتەی، ک ــەی ئ ــدا شــاعیر وێن ــە کۆتاییی ل
لــەو دەوروبــەرە نه خۆشــانەی دەبنــە هــۆی ناڕەحەتکردنــی نیشــان 
هــەروەک چــۆن  کــە  نیشــان دەدات،  وا  ئارامــە  ئــەو ســاتە  دەدات، 
کەســێک شــەوانە ئەوەنــدە ئــارام و ئاســوودە دەخەوێــت، وەک ئــەوەی 
بــەو  ئەویــش  قایــم دەورە درابێــت،  بــە شــوورەیەکی  دەوروبــەری 

شــێوەیەیە و ئەوەنــدە کەســێکی ئاســوودە و ئارامــە.
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لــە کۆتایییــدا دەکــرێ بڵێیــن هۆنــراوە، هونەرێکــە و هونەرمەنــد لــە 
ڕێگەیــەوە ناخــی خــۆی دەردەبڕێــت، ئــەوەی گرینگــە لــە هۆنــراوەدا 
بابەتــە ســەرەکیییەکەیە و هەمــوو هەوڵێــک بــۆ ئەوەیــە ئــەو بابــەت 
و حەقیقەتــەی هۆشــی ڕەهــا بەیــان بکرێــت، هەمــوو الیەنەکانــی تــری 

ــە. ــۆش دان ــەی ه ــەو حەقیقەت ــی ئ ــە خزمەت شــیعرەکە ل

جوانییی هونەریی
ــگڵ  ــە هی ــدا، ک ــان پێ ــی ئاماژەم ــدا بەدرێژی ــە بەشــی یەکەم ــەروەک ل ه
ــڕی  ــش دەرب ــە و هونەری ــە هــۆش دای ــی ل ــی حەقیقی ــە جوانیی ــی وای پێ
هۆشــی مرۆڤــە، بۆیــە بــە بــڕوای هیــگڵ کاری هونەریــی زەمینەیــە بــۆ 
ــەر ئەمەشــە  ــی )ئیســتێتیک(، هــەر لەب ســەرهەڵدانی فەلســەفەی جوانی
کاری  لــە  جوانیــی  بــەدوای  ئێمــە  دەبــێ  حەقیقیــی  جوانییــی  بــۆ 
هونەرییــدا بگەڕێیــن و هەوڵــی بەرجەســتەکردنی جوانیــی بدەیــن لــە 
کارە هونەریییەکانــدا، هــۆکاری ئەمــەش بــۆ ئــەوە دەگەڕێتــەوە، کــە 
بەرهەمــی هونەریــی، بەرهەمــی خــودە. هەروەهــا لــە کاری هونەرییــدا 
مەودایەکــی فراوانتــر هەیــە تاوه كــو مــرۆڤ لــە ڕێگەیــەوە ڕەوشــی 

ڕووحــی خــۆی دەرببڕێــت.
بــۆ پشتڕاســتکردنەوەی ئــەم دیــدەی هیــگڵ، ئێمــە لێــرەدا بــە نموونــەی 
ــەم  ــۆ ئ ــگڵ دەســەلمێنین، ب ــدەی هی ــەم دی ــی ئ ــە پراکتیکی شــیعریی و ب
و  بەکاردێنیــن  بەرزنجــی(  )جــەالل  هۆنراوەیــەی  ئــەم  مەبەســتەش 

هۆنراوەکــە ناونیشــانی )ڕەنــوو(وە، شــاعیر دەڵێــت:
  ڕەنوو

ڕەوە کەوێک،
کەوتنە ژێر ڕەنوو بەفرێک و نەدۆزرانەوە،

کەوەکانی تری هاوڕێیان،
پرسەیان بۆ دانەنان،

ئەو کەوانە تا ئێستاش،
لەسەر تاوێرە بەردەکان،
بۆ ڕاوکردنیان دەخوێنن،

 )جه الل بەرزنجی، ل ٣٧٥(
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ئێمــە گوتمــان، کــە هونــەر دەربــڕی ناخــی مرۆڤــە و حەقیقەتــی ناخــی 
خــود نیشــان دەدات، کاتێــك، کــە شــاعیرێک شــیعرێک دەنووســێت 
ــی دروســت  ــە زهن ــەک ل ــەوە، وێنەی ــەو شــیعرە دەخوێنێت ــەر ئ و خوێن
دەبێــت و لــە شــیعرەکەوە بیرێــک ســەبارەت بــە شــیعرەکە لــە هزریــدا 
نــاوەوەی  ئــەو وێنــە شــیعریییەش حەقیقەتــی  ســەرچاوە دەگرێــت، 
شــاعیرەکەیە و وه ك وێنەیــەک لــە زهنــی خوێنــەر بەرجەســتە دەبێــت، 
دەکــرێ  جــار  زۆر  هونەریــی.  جوانییــی  دەگوترێــت  پێــی  ئەمــەش 
ناڕاســتەوخۆ  شــێوەیەکی  بــە  نووســەر  ناخــی  حەقیقییەکــەی  وێنــە 
پێشــان بدرێــت، واتــە ئــەوەی لــە ڕووخســاری شــیعرەکە دیــارە وێنــە 
ڕاســتیییەکەی ناخــی نووســەر نەبێــت، بەڵکــو بابەتــە ڕاســتەقینەکە 
ــەو وشــانەی ڕووخســاری شــیعرەکە شــاردرابێتەوە.  ــە پشــتەوەی ئ ل
ئــەو شــیعرەی ئێمــە لێــرەدا کاری لەســەر دەکەیــن بــەم شــێوەیەیە، 
واتــە لــە ڕووخســاردا وێنەیــەک نیشــان دەدات، بــەاڵم لــە نــاوەڕۆک لــە 
ــە  ــە حەقیقییەکــە نیشــان دەدات، بــۆ نموون پشــتەوەی ئــەو وشــانە وێن

وه ك لێــرەدا دەڵێــت:
ڕەوە کەوێک،

کەوتنە ژێر ڕەنوو بەفرێک و نە دۆزرانەوە،
وەک لــە شــیعرەکە دیــارە وێنەیەکــی سروشــتیی ڕەوە کەوێــک نیشــان 
دەدات، بــەاڵم بابەتــە ڕاســتەقینەکەی هۆشــی ڕەهــای شــاعیر ئــەو وێنــە 
دیاریکــراوە نییــە، پێــم وابــێ بابەتــی ڕاســتەقینە لــە شــیعرەکەدا وێنــەی 

ژیانــی پێشــمەرگایەتیی ئەوکاتمــان بــۆ بەیــان دەکات.
مەبەســتی شــاعیر لــە )ڕەوە کەوێــک(، کۆمەڵــە پێشــمەرگەیەکە، کــە 
ــرەدا  ــە لێ ــوون، وات ــدا شــەهید ب ــە ســەردەمی پێشــمەرگایەتیی خۆیان ل
شــاعیر دێــت لەڕێگــەی وێنەیەکــی سروشــتیی وەک )ڕەوە کەوێــک و 
ڕەنــووە بەفرێــک(، وێنــەی شــەهیدبوونی کۆمەڵــە پێشــمەرگەیەک و 

نەدۆزرانــەوەی تەرمەکانیــان نیشــان دەدات.
ئێمــە ئەگــەر ســەیری کاتــی پێشــمەرگایەتیی بکەیــن، دەزانیــن کاتــێ 
پێشــمەرگەکان شــەهید ده بوون، پرســە بۆ شــەهیدبوونییان دانەدەندرا، 
ــەوە ڕاســتیییه کی  ــەو هۆنراوەی ــەی ئ ــەوێ لەڕێگ لێرەشــدا شــاعیر دەی
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بارودۆخــی ژیانــی پێشــمەرگەکانمان پێنیشــان بــدات، مەبەســتی لــە 
)کەوەکانــی تــری هاوڕێیــان(، هــاوڕێ و هاوســەنگەرەکانی تــری ئــەو 
پێشــمەرگانەیە، کــە شــەهید دەبــوون و بــۆ شــەهید بوونییــان پرســەیان 

دانەدەنــا.
لە بەشی کۆتاییی شیعرەکە شاعیر دەڵێت:

ئەو کەوانەش تا ئێستا،
لەسەر تاوێرە بەردەکان،
بۆ ڕاوکردنیان دەخوێنن،

ــری  ــەی بەشــێکی ت ــی شیعرەکەشــدا، شــاعیر وێن ــەم بەشــەی کۆتایی ل
مەبەســتی  دەدات،  نیشــان  پێشــمەرگەکانمان  ســەردەمی  ڕاســتییی 
ــاون  ــدا م ــە ژیان ــەو پیشــمەرگانەی هێشــتا ل ــە، ئ ــرەدا ئەوەی شــاعیر لێ
و بەردەوامــن لــە بەرخــودان و خەباتکــردن، وەنەبــێ شــەهیدبوونی 
هــاوڕێ پێشــمەرگەکانیان بێهیوایــان بــکات، بەڵکــو ئــەوان وەک چــۆن 
ــاوا لەســەر  ــش ئ ــت، ئەوانی ــک دەخوێنێ ــرە بەردێ ــک لەســەر تاوێ کەوێ
چیــاکان وکێــوەکان درێــژە بــە خەباتــی خۆیــان دەدەن، ئەمــە ســەرەڕای 

ــن. ــش شــەهید بب ــە هــەر ئانوســاتێکدا، ئەوانی ــە ل ــەوەی لەوانەی ئ

کەواتــە دەکــرێ بڵێیــن لــە جوانییــی هونەرییــدا، هونەرمەنــد هۆشــی 
ڕەهــای خۆمــان نیشــان دەدات و بەپێــی دیتگــه ی هیگڵیــش جوانییــی 
ــە  ــەی ئیســتێتیکیی ل ــت ئێمــە وێن ــە دەبێ ــە، بۆی ــە هــۆش دای ــی ل حەقیقی
لــە شیعرەکەشــدا بەپێــی  بــەدی بکەیــن. وه ك  کارە هونەریییەکانــدا 
توانــا و تێڕوانینــی خۆمــان وێنــە ڕاســتیییەکەی هۆشــی شــاعیرمان 
خســتەڕوو، کــە لــە شــیعرەکەدا بــە شــێوەی ناڕاســتەوخۆ دەربــڕدراوە، 
هەڵبەتــە دەکــرێ شــێوازی بــەکار هێنانــی ئــەو شــێوازەی ناڕاســتەوخۆ 
لــە کارە هونەریییەکانــدا، بــۆ بــاری سیاســیی ئەوکاتــی کوردســتان 
بگەڕێتــەوە، کــە کوردســتان لــەو کاتــدا لەژێــر دەســەاڵتی ڕژێمێکــی 
ســتەمکار و داگیــرکاردا بــووە، شــاعیران نەیانتوانیــوە بــە ئازادیــی ئــەو 

بارودۆخــە بخەنــەڕوو.
جوانییی سروشتیی

ــی  ــە جوانیی ــر ل ــە بااڵت ــی ب ــی هونەری ــگڵ جوانیی ــن هی هــەروه ك دەزانی
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سروشــتیی دانــاوە، بــەاڵم ئــەوە بــە مانــای ئــەوە نایێــت، کــە هیــگڵ 
جوانییــی سروشــتیی بــەالوە نابێــت و هیــچ گرینگییەکــی نەبێــت، بەڵکــو 
هیــگڵ پێــی وایــە یەکــەم شــێوەی جــوان لــە سروشــت دایــە، بــەاڵم 
فشــاری  لەژێــر  هــەر  ناتــەواوە،  جوانییــی سروشــتیی، جوانیییەکــی 
پێویســتیییەکانی سروشــتە مــرۆڤ پەنــا بــۆ هونــەر دەبــات، چونکــە 
سروشــت وه ك ئەســتوویەکی بێگیــان ناتوانێــت دەرکــی هۆشــی ڕەهــا 

ــکات. ب
ــی  ــدە سروشــت شــێوە و فۆڕمێکــی جوان ــدا هەرچەن ــە دیتگــه ی هیگڵ ل
هەیــە و چێژێکــی تــەواو دەبەخشــێت، بــەاڵم کاتێــک سروشــت پێوەندیــی 
لەگــەڵ هۆشــدا بەســت، ئــەوکات دەکــرێ پێــی بگوتــرێ جــوان، چونکــە 
لــە بنەڕەتــدا جوانییــی سروشــتیی، جوانیییەکــی ناتــەواوە. هەروەهــا لــە 
کاری هونەرییــدا هونەرمەنــد نابێــت وه ك خــۆی الســاییی سروشــت 
بکاتــەوە، بەڵکــو ئــەو کارە هونەریییــە ببێتــە تــەواوکاری جوانیییەکــەی 
سروشــت، چونکــە لــە تێڕوانینــی هیگڵــدا ئەگــەر هونــەر کتومت الســاییی 
سروشــت بکاتــەوە، ئــەوا هونــەر سەربەســتیی خــۆی لەدەســت دەدات 
و ناکــرێ هونــەر پێوەســت بکــرێ بــە هیــچ یاســا و ڕێســایەک، چونکــە 

لــە ئەگەرێکــی وەهــادا هونــەر ناتوانێــت دەربــڕی هۆشــی ڕەهــا بێــت.
ئێمــە بــۆ پشتڕاســتکردنەوەی ئــەم دیــدەی هیگڵ پشــت بــە هۆنراوەیەکی 
)جــەالل بەرزنجــی( دەبەســتین، کــە هۆنراوەکــە نــاوی )ســەمای بەفــری 

ئێواران(ـــە، شاعیر دەڵێت:
 سەمای بەفری ئێواران

بەفر تا ئەو شوێنەوە،
ئێوارەکە،

تۆم لێی بەڕێ کرد،
باریبوو،

بەهار،
لە ژێر پێخوستی بەفردا،

نەمابوو،
نازانی چەندەم خۆش دەوێی،

 )جه الل بەرزنجی، ل٤١٧ (
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وەک دیــارە شــاعیر لــەم بەشــەی هۆنراوەکەیــدا، وێنــەی دیمەنێکــی 
سروشــتییمان نیشــان دەدات، هەرچەنــدە ئــەوە دیمەنێکــی جوانــە و 
چێــژ بەخشــە، بــەاڵم تاکــو ئــەو دیمەنــە تێکــەڵ بــە هــۆش و کاری 
لەگــەڵ هۆشــدا  ناتــەواوە، چونکــە  نەکرێــت، جوانیییەکــی  هونەریــی 
ــە  ــەڵ ب ــە تێک ــەو دیمەن ــش پێشــاندانی ئ ــی نەبەســتووە، کاتێکی پێوەندی
هونــەر کــرا، ئــەوا بەرهەمــە هونەریییەکــە نابێتــە الســایییکاری دیمەنــە 
سروشــتیییەکە، بەڵکــو دەبێتــە تــەواوکاری ئــەو جوانیییــە سروشــتیییە، 
ــەی دیمەنێکــی سروشــتیی،  ــی پێشــاندانی وێن ــە کات بێگومــان شــاعیر ل
بابەتێکی ناو زهن و هۆشــی خۆی دەردەبڕێت، واتە لەگەڵ نیشــاندانی 
دیمەنــە سروشــتیییەکە، ئــەو بابەتــەش دەخاتەڕوو، هەر لەبەر ئەمەشــە 

ــی سروشــتیی. ــەواوکاری جوانیی ــە ت ــی دەبێت کاری هونەری

هەروەها لە بەشێکی تری هۆنراوەکەدا شاعیر دەڵێت:
هاوینانیش لەکاتی تووتن ڕستکردن،

خۆت بە باوەشم دادەدا،
دەترسم و دڵم تووند دەبێت

ناچمەوە تووتنکردن
گوڵە حاجیلە لە بانان شین دەبن.

بنارەکان دەبنە گۆمێکی سووری گوڵ
 )جه الل بەرزنجی، ل٤١٧(

وه ك دیــارە لــەم هۆنراوەیــەدا هەرچەنــدە شــاعیر وێنــەی دیمەنێکــی 
ئــەو  لەڕێگــەی  کاتــدا  هەمــان  لــە  دەدات،  نیشــان  سروشــتمان 
مەعشــووقەکەی  بــۆ  مەحەببەتــەی  و  عەشــق  ئــەو  هۆنراوەیــەوە، 

دەکات. بەیانــی  هەیەتــی 
لەم بەشــەی شیعرەشــدا، شــاعیر ســەرەتا باســی یادەوەریییەکی خۆی 
ــی تووتــن ڕســتکردن، شــادیی و خۆشــیی خۆیەتــی  دەکات، کــە دیمەن
لەگــەڵ مەعشــووقەکەی، هەروەهــا بارێکــی دەروونــی خۆیشــی نیشــان 
چونکــە  نــاکات،  ڕســتکردن  تووتــن  کاری  ئەوەیــە  ئەویــش  دەدات، 
ــت. لەگــەڵ ئەمەشــدا  ــگ دەبێ ــەوە دڵتەن ــە کۆنەکان ــەی یادەوەرییی بەبۆن
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وێنــەی سروشــتێکی جوانمــان نیشــان دەدات، ئەویــش شــینبوونی گــوڵ 
ــە ســوورەکان، کــە ئەمانــە  ــە بــە گوڵ ــە و ســووربوونی بنارەکان حاجیل
دیمەنــی سروشــتی دڵڕفێــن و وێنەیەکــی زهنــی چێژبەخــش لــه الی 

ــەر دروســت دەکات. خوێن
کەواتــە دەکــرێ بڵێیــن لــە جوانییــی سروشــتییدا لەپــاڵ نیشــاندانی 
وێنــە سروشــتیییەکە، دەبێــت ئــەو جوانیییــە تێکــەڵ بــە هۆشــی ڕەهــای 
هونــەرکار بکــرێ و حەقیقەتێکــی ناخــی نووســەر لەگەڵیــدا نیشــان بــدات 
و جوانیییــە سروشــتیییەکە تــەواو بــکات، ئــەو کات دەبێتــە جوانیییەکــی 

تــەواو و دەکــرێ پێــی بگوتــرێ جــوان.

ئەنجامەکان:
ــــ قۆناغــی هونــه ری ڕۆمانتیكیــی، قۆناغێكه  تێیــدا ڕووح و خود هاویه ك 

ده بــن و هونه ریــش ده ربــڕی ڕووحــی ڕه هــای مرۆڤه .
ــــ هۆنــراوه  هونه رێكــه  ده ربــری هۆشــی ڕه هــای مرۆڤــه  و شــاعیر 
ــكات. ــان ب ــدا به ی ــار و دۆخــی ناخــی خــۆی تێ ــه وه  ب ــه و ڕێی ــێ ل ده توان
ــە شــیعری ســەمای بەفــری ئێــواران دەربــڕی هۆشــی  ــــ دەقــی کۆمەڵ
ڕەهــای شــاعیرە و وێنــەکان ڕەوشــی ڕووحــی شــاعیر نیشــان دەدەن.

ــ سەمای بەفری ئێواران دەقێکە جوانییی ڕاستەقینە لەخۆ دەگرێت.
ــــ ده قــی ســه مای به فــری ئێــواران ده قێكــه  جوانییــی سروشــتیی له خــۆ 

ده گرێــت.
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سەرچاوەکان:

ــــ ئاســۆ عومــەر مســتەفا: بەهــا ئیســتاتیکییەکانی شــیعر الی پیرەمێــرد، 
شــێخ نــوری شــێخ ســاڵح و گــۆران، چاپخانــەی خانــی، چاپــی یەکــەم، 

دهــۆک ٢٠٠٩
ــــ د.ئیدریــس عبدللــە: فەرهەنگــی زاراوە ئەدەبییــەکان، نووســینگەی 
تەفســیر بــۆ بــاڵو کردنــەوە و ڕاگەیانــدن، چاپــی یەکــەم، هەولێــر ٢٠١٦
ــــ جــەالل بەرزنجــی: هەوڵدانێکــی تــر بــۆ گرتنــی مــەوداکان و ســەرجەم 
شــیعرەکانی تــر، ده زگــه ی چــاپ و بــاڵو کردنــەوەی ئــاراس، چاپــی 

ــر ٢٠٠٩ یەکــەم، هەولێ
ــــ کەمــال مەمەنــد میراودەلــی: فەلســەفەی جوانــی و هونــەر، چاپخانــەی 

زانســتگه ی ســلێمانی، چاپــی یەکــەم، ســلێمانی ١٩٧٩
ــەی چــاپ و  ــح: ســەرنجێک لەســەر ئیســتاتیکا، خان ــداد حمەصاڵ ــــ مق

پەخشــی ڕێنمــا، چاپــی یەکــەم، ســلێمانی ٢٠١٣
ــــ د.نــەوزاد ئەحمــەد ئەســوەد: فەرهەنگــی زاراوەکانی ئەدەب و زانســتە 
ــەوە،  ــاڵو کردن ــۆ چــاپ و ب ــووس ب ــدی غەزەلن ــەکان، ناوەن مرۆڤایەتیی

چاپــی یەکــەم، تــاران ٢٠١٥
ــــ هیمــداد مەحمــود حەمەســاڵح: بونیــادی بناغەیــی ئیســتێتیکی هیــگڵ، 

ــر ٢٠١٠ ــی یەکــەم، هەولێ ــی، چاپ ــەی موکریان چاپخان

نامه ی ئه كادێمی:
ــــ جەبــار ئەحمــەد حســێن: ئیســتاتیکای دەقــی شــیعریی کــوردی - 

)١٩٥٠  ١٩٧٠( عێــڕاق  کوردســتانی 
نامەی ماستێر، هەولێر ٢٠٠٥


