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 ين هونةرهونةر و ثؤلي

 
 تةيب جةبار                                                                                              

هونةر ضيية؟ و ضؤن ثؤلني دةكريَت؟ وةلَامي ئةم دوو ثرسيارة  تاكوو ئيَستا جيَطاي مشتومرِة. سةدان             
 دوا وةلَامي سالَة ضةندين بريمةند و فةيلةسوف لةسةر ئةم بابةتة مشتومرِيانة و نةطةيشتوونةتة 

لةسةر دةربرِيوة. بؤية ئيَمةش لةم نوسينةدا  يةكالكةرةوة. هةريةكةو بةثيَي بريوبؤضوون و ئيجتيهادي خؤي رِاي
انتان لة كؤتاييشدا رِاو بؤضووني خؤم ؤري ثؤليين هونةرتان ثيَشكةش بكةينهةنديَ ثيَناسة و ج هةولَدةدةين

 .بؤ دةردةبرِين

 هونةر ضيية؟
سةرةتاي  ئةطةر ئةو ويَنانةي كة مرؤظ لة سةردةمي ديَريندا لةسةر ديواري ئةشكةوت كيَشاوني, بة       
ةتوانني بلَيَني لة سةرةتاي ثةيدابووني مرؤظةوة, هونةريش ثةيدا ابووني هونةر حساب بكريَت, ئةوة دثةيد

بةلَكو ضاالكييةكي  ,بووة. بةلَام ئةو كاتة كة مرؤظ ئةو ويَنانةي كيَشاوة وةك هونةر بريي ليَنةكردووةتةوة
 .ي كيَشاوةئةو ويَنانة ,ست بووةبؤ هةنديَ مةبةسيت ئةو كاتة كة ثيَوي ,مرؤظانة بووة

هونةر نةبووة, تا دةطاتة  مرؤظ هيض بؤضوون و رِاظةيةكي فةلسةيف لةسةر ,لةو سةردةمة و دواتريش         
وة , طةر ناوازة و دةطمةنيان بة هونةر دانايؤنان, بةالَم يوَنانييةكان هةموو كاريَكي  شارستانييةتي سةردةمي
 سؤفيستةكان و وة.ويان لة نيَوان هونةر و ثيشةدا نةكردي, جياوازسوودبةخش يانبةخش بيَ ضيَذ ئةو كارة

ئةفلَاتون و ئةرستؤ, كة ديد و بؤضووني خؤيان لةسةر هونةر بة طشيت و شيعر و داستان بة تايبةت دةربرِيوة. 
, زؤر كراوةتةوةلة سةردةمي ئةوانةوة تا ناوةرِاسيت سةدةي هةذدةيةم هونةر وةك بةشيَك لة فةلسةفة جيا نة

( ز1762-1714) باومطارتنئةليكسةندةر . تاكو نوسةري ئةلَماني بة تيَكةلَ و ثيَكةلَي باسي هونةر كراوة
حسابي بؤ بكريَت و  فةلسةفة كرد لةمةودوا هونةر وةك بةشيَك لةناوي )ستاتيكا( و داواي  كتيَبيَكي دانا بة

 ظة بكريَت. جيابكريَتةوة و رِا (ةوةفةلسةفةي هونةر)بةناوي 
زؤرن و ئيَمة نامانةويَ لةم نوسينةدا باسي هةمووي بكةين. ضونكة ئةو بابةتة  هونةر جؤرةكاني ديارة          

.  بريمةندي لوبناني )جةميل سولةيبا( لة )املوسوعة الفلسفية( تكاريَكي زؤر و نوسينيَكي دوورودريَذي دةويَ
دياريكراو, جواني بةخشة, يا رِةو كراوة بؤ وةديهيَناني مةبةستيَكي كةيدا دةلَيَ )هونةر كؤمةلَيَ رِيَساي ثةي

بةخشة. ئةطةر مةبةست بةديهيَناني جواني بيَت, ثيَي دةلَيَن هونةري جوان, ئةطةر سوودبةخشة, يا خيَر
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دةلَيَن  مةبةست بةديهيَناني خيَر بيَت, ثيَي دةلَيَن هونةري ئةخالق, ئةطةر مةبةست بةديهيَناني سوود بيَت, ثيَي
نةري هو و نةريت.......هتد()ئةخالق, دابو ةري خيَربةخشكؤلَينةوة لة هون. (1)(هونةري ثيشةطةري

مةبةسيت ئةم نوسينةي ئيَمة نيية. ئةوةي ئيَمة مةبةستمانة  )دارتاشي, ئاسنطةري........هتد( سوودبةخش
 زاناياني جوانيناسزؤربةي بريمةندان و  ئةمرِؤ دةسورِيَتةوة, كة داتةنها لة خولطةي حةوت هونةرة جوانةكة

(. بةتايبةت هونةري نؤ, رِةسم, سينةما, نةحت و ميعمارلةسةري رِيَككةوتوون )ئةدةب, مؤسيقا, سةما, شا
 ئةدةب و بةتايبةترت هونةري شيعر.

سروشتة, هونةر الساييكردنةوةي )حماكاة( ) ( دةلَيَ:ث.ز. 347-427يف يؤناني ئةفالتون )وفةيلةسو         
بةها و ( 2)(نةي بالَاية. واتا هونةر الساييكردنةوةي الساييكردنةوةيةوسروشتيش الساييكردنةوةي بةها و منو

منونةي بالَا ناطؤرِيَت, بةلَام سروشت لة طؤرِانداية. لةبةر ئةوة دةبيَت هونةر بيَ زياد و كةم السايي سروشت 
دوور  لة خيَر و حةق نامةعقول و وةهم دروست دةبيَت,شيت  ,بكاتةوة, ئةطةر الداني تيا بوو لة سروشت

دةرةوة ضونكة كة لة خزمةتي مرؤظدا نابيَت. بؤية ئةفالتون شاعرياني لة )كؤمار(ةكةي كردة  ,دةكةويَتةوة
 وت. الي ئةفالتون هونةر لة رِيَطاي نوسني, رِةسم, ياخود دةنطةوة دةردةبرِيَت. شيت نامةعقوليان دة

( دةلَيَ: رِاستة هونةر الساييكردنةوةي ث.ز. 322-384)شاطردي ئةفالتون( )يف يؤناني ئةرستؤ وفةيلةسو        
 اتةواوييةكاني سروشت و ذيان.سروشت و ذيانة, بةلَام نةك طواستنةوةي دةقاودةق, بةلَكو بؤ ثرِكردنةوةي ن

كة ثيَويستة ببيَت نةك ئةوةي كة هةية. كة باسي شيعريش دةكات, دةلَيَ نابيَت شيعر باسي  ئةوةيةهونةر 
 .(3)رِووداوي كؤن بكات بةلَكو دةبيَت باسي ئةو رِووداوانة بكات كة لةوانةية رِووبدةن

 ,يَذايي ذيانيمرؤظ بة در ( دةلَيَ: هونةر ذيان و ئةزموونة.ز1952-1859يف ئةمريكايي جؤن ديوي )وفةيلةسو      
ثةيدا دةكات, تاكو دةطاتة ثلةي سازان و طوجنان, ئةو كاتة هةست بة  داشارةزايي لةطةلَ ذينطةي دةوروبةري

بةو ثيَية جؤن ديوي هونةر دادةبةزيَينَ بؤ ئاسيت رِؤذانةي ذياني خةلَك  جواني و ضيَذ دةكات و ئاسوودة دةبيَت.
 . (4)ك بؤ ياخيبوون و الدان و جياوازي دانانيَتبة جوانكارييةكي سادةوة و هيض ئيعتيباريَ

بيين )حدس( و دةربرِينة. واتا قوولَ( دةلَيَ: هونةر ز1952-1866) ةبريمةندي ئيتالَي بنديتو كرؤتش        
, )رِؤمانسيةت( لة ناوةوةي هونةرمةند سةرضاوة دةطريَت ,هونةر الساييكردنةوة نيية, بةلَكو دةربرِينة

                                                           
/ 2012 -بريوت-االوىل / الطبعةفريجينيا-املعهد العاملي للفكر االسالميتصنيف الفنون العربية و االسالمية/ سيد امحد خبيت علي/  (1)

 .46ص
 .55/ ص 1999 -القاهرة/ الطبعة الثانية-فلسفة اجلمال/ مكتبة مدبولي املدخل اىلد. مصطفي عبدة/ (  2)

 .25/ ص2013طبعة / بريوت-الفن / دار التنويرمدخل اىل علم اجلمال وفلسفة / امرية حلمي مطر ةدكتور(  3)

 . 100ص  /بال تاريخ -الطبعة/ القاهرة-الفن يف الفكر املعاصر/ مكتبة مصر  هفلسفد. زكريا ابراهيم/  ( 4)
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 رِيَطاي خةيالَةوة دروست دةبيَت, هةسيت دةرةكي دةوري تيا نابينيَت. مةعريفةيةكة لةحدس(  -)قوولَبيين
 )تازةطةري(.(5)واتا داهيَنان و خةلقكردني تازةية

ز( باوةرِي بةوة نيية كة جواني و ضيَذبةخشني 1910 – 1828س ليو تؤلستؤي ) ونوسةر و رِؤماننوسي رِو        
خةسلَةتي هونةر بن, بةلَكو دةلَيَ )هونةر دياردةيةكة لة دياردةكاني ذياني مرؤظ, ئامرازيَكي ثةيوةندي 
نيَوانيانة, وةك ضؤن طوفتار ئامرازيَكة بؤ طؤرِينةوةي بريوباوةرِ, هونةريش ئامرازيَكة بؤ طؤرِينةوةي سؤز و 

 . (6), كةواتة هونةر ئامرازيَكة بؤ ثةيوةندي بةردةوامي نيَوان مرؤظ(خؤشةويسيت
هونةر داهيَناني  ( دةلَيَ: هونةر هيَما و واتاية,ز 1975-1895يف ئةمريكي سؤزان الجنةر )وذنة فةيلةسو        

ؤلَي فؤرمي فؤرمة كة قابيلي ئيدراكة لةاليةن هةستةكامنانةوة, لة هةمان كاتدا دةربرِي شعوري مرؤظة. رِ
بةرهةمي  ,دةاللةتدار و ويَنةي خاوةن مانا لة كاري هونةريدا بةرز رِادةطريَت, ضونكة بةبيَ فؤرم و ويَنة

مةبةسيت لةوةية كة مرؤظي هونةرمةند ئةو ئارةزووة   .كردن نييةقابيلي درك  , لةاليةن هةستةوة,هونةري
 .(7)جةستةي دةكات, واتا داهيَناني شتيَكي تازةنةستييانةي كة هةيةتي بةشيَوةي بابةتيَكي هونةري بةر

( دةلَيَ: هونةر هةولَدانيَكة بؤ داهيَناني فؤرمي ز 1968 – 1893بريمةندي بةريتاني هيَربرت ريد )         
 .(8)ضيَذبةخش, ئةو فؤرمةش هةسيت مرؤظ  بةجواني تيَردةكات

ن. ئةو خةسلَةتانة ضني كة هونةر كؤك بنةرِةتي خةسلَةتيف و بريمةندان لةسةر هةنديَ وزؤربةي فةيلةسو        
دةكةنةوة. يةكيَك لةو خةسلَةتانة ئةوةية كة بةرهةمي هونةري  بةرهةمي هونةري لة بةرهةمي ناهونةري جيا

خاوةني خةسلَةتي جوانيية. ثيَناسةكردني جوانيش, تاكو ئيَستا جيَطاي مشتومرِة, ثيَناسةي يةكالكةرةوةي 
تا ئيَستاش ثيَناسةي يةكالكةرةوةي هونةر مةسةلةيةكي طريوطازة. جوانيي دوو جؤرة, جواني نيية. بؤية 

 سروشت و جواني هونةر, جواني سروشت دةستكردي خودا و سروشتة, جواني هونةر دةستكردي مرؤظة.
يَكي هونةري خةسلَةتيَكي تري هونةر ئةوةية كة بةرهةمي هونةري ضيَذبةخشة. كاتيَك ضيَذ لة بةرهةم         

رِيَطاي ئةوةي كة  لَيَنيَت و تووشي هةلَضوونيَكي ستاتيكي دةبني, ئةويش لةووةردةطرين, هةستةكامنان دةجو
هونةرمةند شيَوةيةكي تازة دةداتة ماددةكة, ياخود نوسةر ضنينيَكي زماني تازة بؤ نوسيين دةقةكةي دةكات و 

 دةاللةت لة شيت تازة دةكات.

                                                           
 .26/ ص2013طبعة / بريوت-مدخل اىل علم اجلمال وفلسفة الفن / دار التنويردكتور امرية حلمي مطر / (  5)

 14و  13/ ص 1977 -الطبعة        القاهرة/-مشكلة الفن/ مكتبة مصرد. زكريا ابراهيم/ (  6)

 . 307ص  الطبعة        / /القاهرة-مكتبة مصرالفن يف الفكر املعاصر/   هفلسفد. زكريا ابراهيم/  ( 7)

 .23/ ص 2001- االوىلالكويت / الطبعة -التفضيل اجلمالي / سلسلة عامل املعرفةد.شاكر عبداحلميد/  ( 8)
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, نوسةري خةسلَةتيَكي تري هونةر ئةوةية كة هونةر دةستكردي مرؤظة و الساييكردنةوةي سروشت نيية          
 (9)( دةلَيَ )تاكة شيتَ لة جيهاندا ناسروشيت بيَت, كاري هونةريية(ز 1951 – 1869جيد ) فةرةنسي ئةندريَ

دوو  ئةم( 10) شتيَكة كة لة بووندا نيية(دةلَيَ )هونةر دروستكردني  جان الكؤستهةروةها نوسةري فةرةنسي 
ثيَناسةية ئةوة دةطةيةنيَت كة هونةر السايي و دووبارةكردنةوة نيية, بةلَكو داهيَنان و دروستكردني شيت 

 تازةية. داهيَنان شتيَك بةرهةم دةهيَنيَت كة لة بووندا بووني نيية.
هيَربرت ريد دةلَيَ )لة سةرةتاوة مة, بريمةندي بةريتاني ري هونةر ئةوةية, هونةر فؤرخةسلَةتيَكي ت          

 هةروةها. (11)هونةرييةكاندا هةية, ئةويش فؤرمة(دةتوانني بلَيَني شتيَكي هاوبةش لةنيَوان هةموو كارة 
بؤ ئةوةي بةرهةميَكي هونةري لة بةرهةميَكي ناهونةري  (12)مال دةلَيَ )هونةر فؤرمة نةك ماتةر(ةد كةمةحمد.

بكةينةوة دةبيَ فؤرميَكي تازة بدةينة ماتةرةكة, ماتةر هةميشة هةية و لةبةر دةسيت هةموو كةسيَكداية, جيا 
بةلَام ضؤن ئةم ماتةرة دةكةينة هونةر, ئةويش بةوةي فؤرميَكي تازةي بكةينةبةر, كة جوان و ضيَذبةخش بيَت. 

ؤك( لة قةراغ رِيَطاكة هةلَرِذاوة,ئةركي ( دةلَيَ ]ماتةر )ناوةرِز 868- 776)  حظنوسةري عةرةب عمرو اجلا
 شاعري ئةوةية ضؤن فؤرميَكي هونةري دةكاتة بةر و دةيكات بة شيعر )هونةر([.

, سازان و طوجنان لةنيَوان بيَت كخةسلَةتيَكي تري هونةر ئةوةية كة بةرهةمي هونةري دةبيَت رِيَكوثيَ           
هارمؤني و خاوةن  وح و ماددة رِابطريَت, دةبيَتيَوة و ناوةرِؤك ياخود رِي نيَوان شةبيَت, تةرازووثيَكهاتةكانيدا ه

بيَت, بة وردي مامةلَة لةطةلَ وشة و دةنط و رِةنط و جوولَة بكات بؤ ئةوةي ويَنةيةكي مانادار و  ئيقاع
 ضيَذبةخش ثيَشكةش بة هةسيت وةرطر بكات.

فان و بريمةندانن لةطةلَ هةنديَ رِاوبؤضووني ويلةسوئةوةي سةرةوة ضةند رِاو بؤضوونيَكي جياوازي فة        
 طشيت لةسةر هونةر و ثيَناسةي هونةر. 

 ثؤليين هونةر

بابةتي ثؤليين هونةريش وةكو زانيين ضةمك و ثيَناسةي هونةر , مةسةلةيةكي ئالَؤز و ثرِ طرفتة , لة         
 ثؤلني ني خؤيان جؤرةكاني هونةريانوبؤضو و بريمةند بة ثيَي ديد ف ووكؤنةوة تاكو ئةمرِؤ ضةندين فةيلةسو

 بؤ ثؤلينةكةي ازيبنةمايةكي جياو وةني نيَوانيان . هةر يةكو, بؤ دياريكردني اليةني جياوازي و ليَكضووةوكرد
 دةلَيَ )ثؤليين هونةر بابةتيَكة دةمانباتة بواري ئةو كيَشانةي ةرةنسي جان بةرتليمي زاناي ف .بة كارهيَناوة

                                                           
 .24نفس املصدر/ ص  (9)

 .7/ ص 2001 -/ الطبع االوىلبريوت-فلسفة الفن/ ترمجة ريم االمني/ دار عويدات للنشر و الطباعةجان الكوست/  (10)

 .10ص/ 2002 -االوىل بريوت/ الطبعة-و التوزيع لنشرلترمجة د.ابراهيم امام/ دار هال  تعريف الفن/  هريبرت ريد/ (11)

 .10/ ل 2017 -/ ضاثي يةكةمسليَماني-سةردةمضاث و ثةخشي فةلسةفةي هونةر/ دةزطاي  مال/ ةد كةمةحمد.(12)
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ف و وتةوة, بةبيَ ئةوةي ضارةسةريَكي بؤ بدؤزينةوة هةرضةند زؤر لة فةيلةسوكة رِووبةرِوومان بوونةسةردةمانيَ
زاناي جوانيناس تواناي خؤيان تةرخان كردووة بؤ دؤزينةوةي تيؤريَكي رِيَكوثيَك بؤ ئةو بابةتة, نالَيَم 

ئةوةي بطةن بة كؤتا ثؤليين هيضيان نةكردووة و كارةكانيان بةفريِؤ رِؤيشت, بةلَام ئةلَيَم بةبيَ 
ثؤليَين هونةر بة دريَذايي ميَذوو بة ثيَي قؤناغ و جياوازي ثيَناسةي هونةر طؤرِانكاري  .(13)قةناعةتثيَكةر(

 بؤتان رِونبكةينةوة . سةردةمةوة هةولَدةدةين بةثيَي خوار زؤري بةسةردا هاتووة . لة

 .دانؤك سةردةميثؤليين هونةر لة  يةكةم :

ئةو  ,سةردةمي كؤندا , بةلَام لةئةوةي كة هونةرة جوانةكان حةوتن لة ئيَستادا هةموو كؤكني لةسةر       
 , بةلَكو لةطةلَ زؤر ضاالكي تري مرؤظ وجيانةكرابوونةوة هونةرانة بةو شيَوةيةي ئيَستا دياري نةكرابوون و

. هةنديَ لةو بوارانة زانسيت رِووتن وةكو ةكراندو هةر هةموويان بة هونةر ئةذمار بواريرتدا تيَكةلَكرابوون 
, ئةندازة هةنديَكيان زانسيت ثراكتيكني وةكو بواري ثزيشكي و كشتوكالَ و ئةستيَرةناسي, مامتاتيك و

, هةروةها هونةري بواري دةسرِةنطيين و يةتني وةك بواري سياسةت و ئةخالقهةنديَكيش زانسيت كؤمةلَا
 بلَاوبووة و رِؤماندا زؤر طشتطري و نان وسةردةمي شارستانيةتي يوَ هونةر لةثيَناسةي  ثيشةطةري .ضةمك و

 نة :وبؤ منو ,ضةندةها جؤر ثؤليين بؤ كراوة

 .ةئاماجني هونةر بوو نةماي مةبةست وفيستةكان لةسةر ب* ثؤليين سةردةمي سوَ

 واقيع بووة. و وان هونةرئةرستؤ لةسةر بنةماي ثةيوةندي نيَ * ثؤليين ئةفالتون و
 لةسةر بنةماي ئةو بةهايةي لة هونةرةكةدا هةية . ث.ز.( 43-106)شيشرؤن  سيسرؤ ماركؤس ين* ثؤلي

 لةسةر بنةماي ئةوةي هةر هونةريَك ضي بةرهةمديَينَ. ز( 94-35) كونتيليانؤس ماركؤس * ثؤليين
 ةند تواناي جةستةيي دةويَت .لةسةر بنةماي ئةوةي هةر هونةريَك ض ز(200-130)جالينؤس  الَنج* ثؤليين 

 ةت لة هونةردا .يوحانيلةسةر بنةماي ثلةي رِ ز(270-205)ئةفلؤتني  * ثؤليين ثلؤتينؤس

  كردووة: هونةريان بؤ دوو جؤر هونةر ثؤلني ,سؤفيستةكان

 دبةخش .وهونةري سو-1

 هونةري ضيَذبةخش . -2

  كردووة:هونةري بؤ دوو جؤر ثؤلني ,فالتونيشهةروةها ئة

 وةكو هونةري ميعمار . ماديجؤري يةكةم : هونةري 

 جؤري دووةم : هونةري الساييكردنةوة وةكو هونةري رِةسم .

                                                           
 .394ص / 1970طبعة  القاهرة/-حبث يف علم اجلمال/ ترمجة د. انور عبدالعزيز/ دار نهضة مصرجان برتليمي/  (13)
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 ئةرستؤ هونةري لةسةر بنةماي جياوازي ئامرازي دةربرِين ثؤلني كردوة :

 ئامرازي رِةنط بؤ هونةري رِةسم ونةحت .-1

 زمان . و زي دةنط بؤ هونةري موسيقا وئيقاعئامرا-2

 ئامرازي تيَكةلَاو بؤ هونةري تراذيديا .-3
  كردووة :هونةري بؤ سيَ جؤر ثؤلني )شيشرؤن( سياسةمتةداري رِؤماني ماركؤ سيسرؤ

 هونةري سياسةت . هونةري طةورة وةكوو هونةري جةنط و-1

 ار .هونةري مام ناوةند كة ثةيوةندي بة زهين مرؤظةوة هةية وةكو هونةري زانست و هونةري شيعر وطوت-2

 , وةرزش.نواندن, سيقا, موَك وةكو هونةري رِةسم, نةحتوهونةري بضو-3

 , هونةري بؤ ثيَنج جؤر ثؤلني كردووة :كؤندا سةردةميلةكؤتايي  , رِؤماني ثلوتينؤسيفوفةيلةسو

 دروست دةكات وةكو هونةري ميعمار  مادي ئةو هونةرةي شيت-1

 هونةري ثزيشكي و كشتوكالَ.ئةو هونةرةي يارمةتي سروشت دةدات وةكو  -2

 ي سروشت دةكاتةوة وةكو هونةري رِةسم .ايئةو هونةرةي الس-3

 هونةري سياسةت . رِيَكدةخات وةكو هونةري بةالغةت و ئةو هونةرةي رِةوشيت مرؤظ جوان و-4

 هونةري زهنيي رِووت وةكو ئةندازة .-5

 دا .سةردةمي كؤن بوون لة  هونةري ثؤليينانةئةوانةي سةرةوة بة كورتي هةنديَ لةو جؤر

 سةردةمي نويَدا ة هونةر لثؤليين  دووةم:

رةها ثؤلينيان بؤ هونةر جوَ ,تر بريمةندي ف ووضةندين فةيلةسو ناوةرِاستدا سةدةكاني لة                   
دووبارةيان , بؤية بة ثيَويستمان نةزاني جاريَكيرت نزيكنةوة وويان لةوانةي سةردةمي كؤنبةلَام هةم كردووة,

 بريمةندانةي لة سةدةي هةذدةوة دةركةوتن : وف ووبؤضووني ئةو فةيلةس بكةينةوة .ديَينة سةر ديد و

 ( .ز1781-1729*ثؤليين رِةخنةطر وشانؤنوسي ئةلَماني طؤتهؤلَد ليسينط )

 : ثؤلني كردووة هونةري بؤ دوو جؤر ,ليسينط 

 , نةحت, رِةسم .ميعمار نانة ) مكاني(وةك هونةريهونةري شويَ-1         

, لةم دواييةش سينةماي سيقا, شيعر, سةما, شانؤوةكو هونةري موَ هونةري كاتانة)زماني(-2          
 .هاتةثالَ

(: لةباتي هةردوو وشةي )زماني( و )مكاني( عةرةبي من هةردوو وشةي )كاتانة( و )شويَنانة(ي كورديم 1)تيَبيين )
ؤذانة, مانطانة, سالَانة, ثياوانة, مةردانة(, لةبري وشةي )كاتي( و )شوييَن(, ضونكة لة زماني بةكارهيَناوة, لةسةر كيَشي )رِ

عةرةبيدا ثييت )ي( خبةيتة ثالَ ئةو وشانة دةبنة ئاوةلَناو )صفة(, لة كورديشدا هةر سيَ ثييت )انة( خبةيتة ثالَيان دةبنة 
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ؤقت(ي عةرةبي وشةي )كاتينة(ي كوردي بةكاربهيَنني. هيوادارم ئاوةلَناو. هةروةها ثيَم باشة لةبري وشةي )وقيت( و )م
 شارةزاياني زماني كوردي لةو بارةوة رِايان هةبيَت.(

 ( .ز1804-1724يف ئةلَماني عمانوئيل كانت )و*ثؤليين فةيلةسو

 :وةوني كردثؤل بؤ ضوار جؤريف ئةلَماني سةردةمي رِؤشنطةري ئةوروثا ,هونةري وفةيلةسوعمانوئيل كانت  

 , هونةري طوتار.از بةكاردةهيَنن وةك هونةري شيعرئةو هونةرانةي وشة وةكو ئامر-1         

    بةكاردةهيَنن وةك هونةري ميعمار, رةسم, نةحت, ئةو هونةرانةي ويَنةي شيَوةكاري وةك ئامراز-2         
 رِيَكخستين باخضة.

 سيقا.يَنن وةكو هونةري موَئةو هونةرانةي دةنط وةك ئامراز بةكاردةه-3         

 راني,, هونةري طوَوةكو هونةري شانؤ ئامرازي تيَكةلَ(ةي جؤرةها ئامراز بةكاردةهيَنن )ئةو هونةران-4          
 باليَ. هونةري سةما و

 بيَطومان هونةري سينةماش )كة تازةية( دةضيَتة ثالَ هونةري تيَكةلَاو .

 ( .ز 1831_1770هيطلَ)*ثؤليين فةيلةسويف ئةلَماني فردريك 

دةيكاتة  دةكات و ثؤلني وحر  مادة ونيبلَيَ دناوةرِؤك ياخو هونةر لةسةر بنةماي شيَوة و ,فردريك هيطلَ          
 سيَ ئاست )جؤر(:

 ئاسيت يةكةم: مادة زالَة بةسةر رِوحدا وةك هونةري ميعمار .         

 ان وةكو هونةري نةحت.ئاسيت دووةم: مادة و رِوح لة يةك ئاستد         

 ئاسيت سيَهةم: رِوح زالَة بةسةر مادةدا وةكو هونةري شيعر , موسيقا, رِةسم.         

نرتين هونةرة , ثؤلينةكةي كردووة , بةوةي ميعمار كوَ ,يي هونةروبةثيَي ثةرةسةندني ميَذو ,هيطلَ        
ي رِةسم هاتووةتة ئاراوة, لة منالَداني ثاشان نةحت هاتووةتة ئاراوة , لة منالَداني نةحتةوة هونةر

 جوانرتين هونةر دادةنيَت. رِةمسيشةوة شيعر ثةيدابوة,بؤية هيطلَ شيعر بةبالَاترين و

 (.1860-1788ثنهاوةر )يف ئةلَماني ئةرسةر شوَو*ثؤليين فةيلةسو

دةكات و لةسةر بنةماي ئةو بةها مرؤظانةي لة هيَزي  ثؤلني هونةر بةشيَوةيةكي هةرةمي ,نهاوةرشؤث            
, دواي ئةوة هونةري نةحت كةئريادةوة سةرضاوة دةطريَ, لةبةر ئةوة هونةري ميعمار دةكاتة بناغةي هةرةمة

, دواي نةحت هونةري رِةسم ديَت, دواي رِةسم هونةري شيعر ديَت, دواي هونةري شيعر هونةري موسيقا ديَت ديَت
سيقا بةالي ئةوةوة موَ ,وتكةي هةرةمةكة. شؤثنهاوةر هونةري موسيقا بةباوكي هونةرةكان دادةنيَتكة دةكاتة ل
 كةشف خةمباري لةخؤيدا دلَشادي ودةكات, هةروةها  كةشف قانوني بوون هيَما زمانيَكي طشتيية و وةك ذمارة و

 .ة, بةلَام السايي ناكاتةودةكات بةرجةستة هةموو قانونةكاني بوون دةكات و
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 ين هونةر لة سةدةي بيستدا.ثؤلي سيَهةم :

 .ز(1951-1868)ئيميل شارتي  نالافةرةنسي ئ يفوو فةيلةسو ين بريمةند*ثؤلي

 دةكات بؤ دوو جؤر : ن هونةر ثؤلنياالئ         

 سةما.: وةكو هونةري موسيقا, طوراني, شانؤ, لَيَ خةلَك بةشداري تيَدا دةكات()كؤمة كؤمةلَهونةري بة-1        

نيَت بيَ ئةوةي كةس هاوكاري ةنها بةرهةمي دةهيَتةو هونةرةي كة هونةرمةند خؤي بة هونةري تاك: ئ-2        
 , وةكو هونةري رِةسم , نةحت, دارتاشي, سرياميك, هونةري نوسني وثةخشان .بكات

, ئةوانةش ئةمانةي ةيةتر ه ر هونةريدوو جوَ ,هونةري تاكدا كؤمةلَ ووةها دةلَيَ لة نيَوان هونةري بةهةر
 خوارةوةن:

 ئةو هونةرةي لة كؤمةلَةوة دةضيَت بؤ تاك وةك هونةري ميعمار .-1        

 ئةو هونةرةي لة تاكةوة دةضيَت بؤ كؤمةلَ وةكو هونةري شيعر و بةالغةت. -2       

 ز(1979-1892) فةرِةنسي ئيتيان سؤريؤ يفوفةيلةسو*ثؤليَين 

هونةري ثؤليَن كردووة بؤ حةوت جؤر لةسةر بناغةي ضؤنييَت هةسيت زالَ لة كاري  ,ئيتيان سؤريؤ           
 هونةريدا , بةم شيَوةية:

 هيَلَ بؤ هونةري زةخرةفة .-1        

 قةبارة بؤ هونةري ميعمار و نةحت.-2        

 رِةنط بؤ هونةري رِةسم.-3        

 ةنطاورِةنط.ويَنةي رِ رِووناكي بؤ هونةري سينةما و-4        

 ؤ هونةري سةما .ة بجوولَ-5        

 ونةري ئةدةب و شيعر .وشة بؤ هدةنطي ماناداري -6        

 دةنطي ثةتي بؤ هونةري موسيقا.-7        
 ين زاناي فةرِةنسي ليزباكس*ثؤلي

 هونةر ثؤليَن دةكات بؤ سيَ جؤر: ,ليزباكس        

 سيقا.راني, موَسةما ,طوَ لَاو : وةك هونةريوهونةري جو-1         

 رِةسم. ولَاو : وةك هونةري ميعمار ,نةحت,وهونةري نةج-2         
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ئاميَز , هونةري شيعري نواندن )كؤميديا شيعري ضريؤك هونةري شيعري لرييك, هونةري شيعرانة : وةك-3        
, سيقانراني و موَي ئةدةب و طوَو تراذيديا(, هونةري ئؤثةريَت , نواندني لرييكي ,ئةم هونةرانة كؤي هونةر

 دةربرِي خةيالَي رِةسةني هومةرمةندن.
(:  بؤ بابةتي ثؤليين هونةر لة قؤناغي جيا جيادا سودي زؤرم لةم سةرضاوةية وةرطرتووة )سيد امحد خبيت علي/ 2تيَبيين ))

 الطبعة/ الواليات املتحدة االمريكية -يافرجين -تصنيف الفنون العربية و االسالمية/ منشورات املعهد العاملي للفكر االسالمي
 (188 – 87/ ص 2012-بريوت -االوىل

 بوون لةسةر ضةمك و بريمةند و زاناي جوانيناس ف وولةسوني ضةندين فةيوؤضوب ي سةرةوة ديد وانةئةو      
هةردوو  ,. وةك دةبيننيين هونةر لة قؤناغي جياجياداؤليهةروةها لةسةر ضؤنيَيت ث ,ثيَناسةي هونةر

ثةجنا ئايا ثاش ئةزمووني بؤضووني جياوازن.  مرِ و ديد ووو ئيَستاش جيَطاي مشتوبابةتةكة لة كؤنةوة تاك
لة ذياني رِؤذانةي  .ضي بيَت انمنوتة و ديد و بؤضوةئةو دوو باب ينةضؤن دةرِوان , ئيَمةنوسني سالَ خويَندنةوة و

. هةروةها ضؤن بةثيَي تيَطةيشنت و ديد و ينةثةيرِةوي دةك و نيدا ضؤن تيَيان دةرِوانانندنةوة و نوسينمخويَ
 .نيكاري هونةري هةلَدةسةنطيَن انمنوبؤضو

 :ئيَمةني وبؤضو ديد و

, ةكي مرؤظانةيةي)هونةر ضاالكي :ثيَناسةي هونةر بةم شيَوةيةية لةسةر ضةمك و ئيَمةني وبؤضو ديد و          
ش نانةكايةي شتيَكي تازة كة لةوةو ثيَيةكي دةطمةنة بؤ هيَي, ضاالكالساييكردنةوةدروستكردنة نةك  نان وداهيَ
هارمؤني ئيقاعدارة. فةوزا  بةرهةميَكي جوان و ضيَذبةخشة, بةرهةمي هونةري ,بووندا بووني نيية لةو  وةونةب

سةردةمي كؤندا, دةبينني لةو رِوانينة ثيَناسةي هونةر لة طةر بة وردي ب بةرهةمي خةيالَة نةك ئةقلَ(. نيية.
واتا هونةرمةند شتةكان لة دةرةوة وةردةطريَت و  دانةوةي دةرةوةي هونةرمةندة,سةردةمةدا هونةر تيشك

)برِوانة  , واتا السايي كردنةوةدةيطويَزيَتةوة بؤ ناوةوةي خؤي, وةك خؤيان بةبيَ طؤرِانكاري داياندةرِيَذيَتةوة
 ي كالسيكي ناسراوة.(. ئةم سةردةمة بة سةردةمني ئةفالتون و ئةرستؤبؤضوونةكا

لة سةردةمي نويَدا دةبينني هونةر خةسلَةتي دةربرِين وةردةطريَ, واتا دةربرِين لة ناخي هونةرمةندةوة            
بؤ شتةكاني دةرةوة, دةربرِين لة هةست و شعوري هونةرمةند بةرامبةر بة شيت هةسيت و ناهةسيت لة سروشتدا 

ة ثيَضةوانة دةبيَتةوة لة ناوةوةي هونةرمةند بؤ دةرةوة و دارِشتنةوةي لةطةلَ كةميَ طؤرِانكاريدا, واتا ثرؤسةك
 ي رِؤمانتيكي ناسراوة.ة ثيَناسةكةي كرؤتشه(. ئةم سةردةمةش بة سةردةم)برِوان
لة سةدةي بيستدا طؤرِانكاري طةورة بةسةر ثيَناسةي هونةر و دةربرِينيشدا ديَت, لة ئةجنامي ثةرةسةندن         

ئةقلَ و بري و ذياني مرؤظدا.  كؤمةلَايةتي و و ئابوري و زانست و ثيشةسازيي و طؤرِانكاري طةورة لة بوار
دا هونةر حسابي داهيَناني بؤ , بؤية لةم سةردةمةدةربرِين ناتوانيَ هةلَطري تةواوي ئةو طؤرِانكارييانة بيَت
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 ازة و ويَنةي تازة وبؤ شيت ت وةدةكريَت )برِوانة بؤضوونةكةي سؤزان الجنةر( لة رِيَطاي واتا و هيَماي تازة
دا كة ئيَستاش بةردةوامة دةيان قوتاخبانة و رِيَبازي ئةدةبي و هونةري . لةم سةردةمة)تازةطةري( جيهاني تازة

 هاتنة كايةوة. بيَطومان ئةم كارواني طؤرِانكاريية لة السايي كردنةوة بؤ دةربرِين, لة دةربرِينةوة بؤ داهيَنان
 ةدةي خاياند.كيَشا و ضةندين س زؤر دريَذةي

 و ناوةكييةكةيةوة مامةلَة لةطةلَ شيت هةسيت و يَطاي هةر ثيَنج هةستة دةرةكيمرؤظ رِؤذانة لة رِ           
, بة كارطةي ميَشكيدا تيَثةرِ دةبيَت, مرؤظي ئاسايي ئةوةندة مامةلَة لةطةلَ هةسيت طةردووندا دةكاتنا

هيض هةولَيَكي  واتا تةنها ئةقلَي بةكاردةهيَنيَت, جيَبةجيَ بكات,شتةكاندا دةكات كة كاري رِؤذانةي خؤي ثيَ 
 طؤرِانطاري و دروستكردني شيت تازة نادات, بةلَام مرؤظي هونةرمةند كة شتةكان وةردةطريَت و دةخياتة

و بؤندي تازةيان بؤ  وان شتةكان دةشكيَينَبؤندي نيَ ,ميَشكييةوة و خةيالَداني دةخاتة كار كارطةي
 كة زؤر جياوازة لةو جيهانةي تيَيدا و جيهاني تازة دةخولقيَننتازة  ئةو بؤندة تازانة ويَنةي, كاتدروستدة

ين وةرطردا بةرجةستة ببيَت نةك ويَنةي ئةو ويَنة و جيهانة تازةية لة زةي دةذين, هةروةها بةو مةرجةي
ين ريناش ة شيت بةد وشلةوانة, هةرضةن ضيَذبةخشة . هونةر جوان وكرضوكالَ و جيهاني ئالَؤز و تاريك 

 رِمامنان دةكات . وان ثيَدةبةخشيَ و ضيَذي ليَوةردةطرييَ, توشي سةرسامي و سةرسويبةلَام جواني ت,يَنيَهبةكارب

ي هونةر دروستكردني جواني و ضيَذبةخشني و سةرسامي و ئاسوودةيي رِوحيية, بةثيَي ئةو يوةزيفةي طشت          
نةحت( وةزيفةي سةرةكييان  ية كردوومانة, يةكةم شةش هونةرةكة )لةطةلَ هونةررِيزبةندييةي لة خوارةو

 نة شيعرودواي ئةوة وةزيفةي تريان دةبيَت, بؤ منو جواني و ضيَذ بةخشني و سةرسامي و ئاسوودةيي رِوحيية,
روود و ثاش وةزيفةي جواني و ضيَذ بةخشني دةتوانيَ وةزيفةي تر ببيينَ وةك ثةروةردة, كؤمةلَايةتي, س

ميعمار كة وةزيفةي سةرةكي سوود بةخشينة بةوةي كة دةبيَتة دالَدةي مرؤظ  يجطة لة هونةرطؤراني..... هتد. 
ئينجا وةزيفةي جواني و ضيَذ بةخشني و سةرسامي و  ئوتيَل....هتد مزطةوت, بؤ نيشتةني, بازارِ, قوتاخبانة,

 بؤ سوود كار ناكا و داهيَناني بةرهةمي هونةريدائاسوودةيي رِوحي دةبينيَت. هونةرمةندي رِةسةن لةكاتي 
 بةرامبةر نةخشة و ويَنة و مؤديَليخاوةنةكةي بةبيَ  لة ئةمرِؤدا كة ي ميعمارهونةرسوودمةند نيية. جطة لة 

 . و دروست ناكات تميعماري ناكيَشيَ
بيَطومان سةرضاوةي سةرةكي داهيَنان خةيالَ و زاكريةية. هونةري ميعمار كيَشةيةكي تري هةية, لة           

هةنديَ ولَات )وةك الي خؤمان( وةك بةشيَك لة زانسيت ئةندازة دةناسريَت, ضونكة ئيَستا لة زؤربةي 
اوي لقي ئةندازةي ميعماري, بةلَام لة بةنراقدا لقيَكيان هةية كؤليذةكاني ئةندازة لة هةريَمي كوردستان و عيَ

وةك لقيَكي هونةرة جوانةكان  ,هةنديَ ولَاتي تردا )وةك ئيَران( هونةري ميعمار لة كؤليذي هونةر دةخويَندريَت
ةوة بة دةست دةكيَشرا و رِةسم ي. جاران نةخشةي ميعماري بة هةموو وردةكارييةكانيبةناوي هونةري ميعماري
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ستا هةمووي بة كؤمثيوتةر و بة جؤرةها بةرنامة رِةسم دةكريَت. دةوري كارامةيي و ضاالكي دةكرا, بةلَام ئيَ
دةست نةماوة, سةرباري ئةوة,خةيالَ دةوري سةرةكي دةبينيَت, بةبيَ بةكارهيَناني خةيالَدان ئةستةمة 

لقيَك لة هونةرة بتوانريَت داهيَنان لة هونةري ميعماردا بكريَت, بؤية هونةري ميعمار تا ئيَستاش وةك 
 جوانةكاندا ماوةتةوة.

كةس جارِي  زؤر ,دروستكرالة نيوةي يةكةمي سةدةي نؤزدةدا كة بؤ يةكةم جار كاميَراي فؤتؤطراف            
كاميَراي فؤتؤطراف  ةدا كة ئيرت هونةري رِةسم نةما, هونةرمةندي رِةسام دةوريان تةواو بوو. رِاستئةوةيان دة

يَريَكي ثيَشكةوتووة بؤ ويَنةطرتن, بةلَام نةيتواني دةوري هونةري رِةسم بسرِيَتةوة, ئةوسا و ئيَستا ئام
يةوة وةك )طرافيك, هةموو بةشةكاني كردن بة دةست تا ئيَستاش بةردةوامة و طةشة دةكا. هونةري رِةسم بةةمسرِ

هةموو ولَاتان دةخويَندريَت و  هيَلَكاري, كؤالج, ثؤرترةيت..........هتد( تا ئيَستاش لة كؤليَذةكاني هونةر لة
ضونكة خةيالَ و زاكرية دةوري سةرةكي لة داهيَنانيدا  ,بة يةكيَك لة حةوت هونةرة جوانةكة حساب دةكريَت

دةبينن. بةلَام هونةري فؤتؤطراف نةيتواني ببيَتة لقيَك يا بةشيَك لة هونةرة جوانةكان, ضونكة خةيالَ و 
لَةي دةست و هةسيت بينني. بؤية ئيَستا وةك هونةريَكي ثيشةطةري وجو زاكرية دةوري تيا نابينن, بةلَكو

 حيسابي بؤ دةكريَت.
ر دةبينني لة قؤناغي جياجيادا ضةندين جوَ ,وةك لةسةرةوة بامسان كرد ,بؤ مةسةلةي ثؤليين هونةر         

نزيكة لة ثؤلينةكةي )ليسينط( و  انقةناعةمت ئيَمة؟ ةيةبة كاميان ه انقةناعةمت ئيَمة, ئايا  هةيةثؤلني
,  بكريَشويَنانة)مكاني( ثؤلني )زةماني( و بةوةي هونةر لةسةر بنةماي كاتانة ,ةوةنهاوةر(ث)شؤ نةكةيثؤلي

ري نيَوان هونةرةكان بة تةواوي دياري و, سنوئالَؤزن انتر لةالم ئةواني و نيونكة ئةم بنةماية بة رِاست دةزانض
 جياناكريَنةوة .باش  ناكةن و

حةوت  ئيَمة .هةموان لةسةري كؤكن جوانةكان ساغكراوةتةوة كة حةوت هونةرن و ةئةمرِؤ بابةتي هونةر       
  :ين دةكةزبةند وثؤلنييشيَوةيةي خوارةوة رِهونةرة جوانةكة بةم 

 سيقا : هونةريَكي كاتانة )زماني(ي ثةتيية .ئامرازةكةي دةنطة .هونةري موَ-1

 لةي جةستةية .وسةما : هونةريَكي كاتشويَنة)زمكاني( . ئامرازةكةي جوهونةري -2

 هونةري ئةدةب : هونةريَكي كاتشويَنة)زمكاني(. ئامرازةكةي وشةية.-3

 هونةري شانؤ: هونةريَكي كاتشويَنة) زمكاني(. ئامرازةكةي تيَكةلَة.-4

 تيَكةلَة.هونةري سينةما: هونةريَكي كاتشويَنة)زمكاني( . ئامرازةكةي -5

 هونةري رِةسم: هونةريَكي شويَنانة)مكاني(ي ثةتيية . ئامرازةكةي رِةنطة.-6

 . ماددةيةمكانزماني( . ئامرازةكةي ميعمار : هونةريَكي شويَنكاتة ) هونةري نةحت و-7
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جيابكريَنةوة, رِاستة  : بةرِاي ئيَمة هونةرة جوانةكان بكريَن بة هةشت هونةر, هونةري نةحت و هونةري ميعمار(3) )تيَبيين   
هةردووكيان هونةري شويَنكاتن, ئامرازةكةيان ماددةية, بةلَام خةسلَةت و وةزيفةي جياوازيان هةية. هةروةها هونةري نةحت و 
سرياميك, هونةري ثةتني و هونةرمةند ئازادة لة ئيشكردندا. بةلَام هونةري ميعمار هةنديَ سنووركيَشي و ذمارة و ثيَوانةي زانسيت 

 ئةندازةي تيَدةكةويَ(.
ةر ي هةموو هونةرةكانةوةية لةبودةلَيَ )شيعر لة سةرو ,لَا دةزانيَاشيعر بة هونةري ب ,فردريك هيطلَ       

هةموو هونةري بالَا دةزانيَ و دةلَيَ )سيقا بة . بةلَام ئةرسةر شؤثنهاوةر موَ(14)(ئةوةي دةربرِينة لة ناخي رِوح
  .(15) بة ئاسيت موسيقا(هونةرةكان هةولَدةدةن بطةن 

 انقةناعةمت و نيبةرِاست دةزان نةكةي شؤثنهاوةروو بؤضو لَ(دا ننيبؤضوونةكةي )هيط لةطةلَ ئيَمة       
, ماناي رِاستةوخؤي نيية دةطاتة هةموو وةرطريَك بةبيَ سيقا هونةريَكي كاتانةي ثةتييةثيَيةتي. ضونكة موَ

يش زمانيَكي ي, دةنطي ثةتر ئةوةي موسيقا ئامرازةكةي دةنطة.لةبةئةوةي ثيَويسيت بة ئامرازيرت هةبيَت 
سيقا د لة رِةطةزةكاني موَو. هةموو هونةرةكان سوتضيَذي ليَ دةبينيَ جيهانيية و هةموو كةس ليَي تيَدةطات و

شةش و ,شويَنة ئامرازةكةي وشةيةات, بةلَام شيعر هونةريَكي كايبةتي رِةطةزي ئيقاع و هارمؤنيابةت ,دةبينن
هةية و  و ماناي تايبةتي خؤي الي هةر ميلةتة بةلَام ,ماناي رِاستةوخؤي هةية نيية زمانيَكي جيهاني

. وةك ضؤن هةموو سيقا دةبينن دةطةرِيَنةوة بؤيد لة موَو. هةموو هونةرةكان سوثيَويسيت بة وةرطيَرِانة
 د لة مامتاتيك دةبينن و دةطةرِيَنةوة بؤي .وزانستةكاني سروشت سو

هةنديَ  ضؤن لة ضؤن لةيةك جيادةكريَنةوة و هونةري شويَنانة و ةري كاتانة وننةوة سةر ماناي هويبابيَ       
 .تيَكةلَة هونةردا

تا هةسيت ثيَبكا و ضيَذي  ,ئةو هونةرةية كة ماوةيةكي زةمةني دةويَت بؤ وةرطر ,هونةري كاتانة      
هةموو مرؤظيَك ثيَويسيت بة كاتة بؤ ئةوةي طويَي ليَبطريَت. ليَوةربطريَت, بؤ منوونة هونةري مؤسيقا, كة 

هونةري شويَنانة ئةو هونةرةية كة لة شويَندا بووني هةية, مرؤظ ثيَويسيت بة كات نيية بؤ ئةوةي هةسيت 
ثيَبكات و ضيَذي ليَوةربطريَت. بؤ منوونة هونةري رِةسم, ئةطةر تابلؤيةك بة ديواردا هةلَواسرابيَت لة 

ةطريت, ثيَويستت بة دكانيَكدا يةكسةر هةموو تابلؤكة دةبينيت و هةسيت ثيَدةكةيت و ضيَذي ليَوةروضاوترو
كات نيية. وةك لة سةرةوة بامسانكرد مؤسيقا هونةري كاتانةي ثةتيية, رِةمسيش هونةري شويَنانةي ثةتيية, 

)نةحت و معمار(يش هونةري  هونةري )سةما, ئةدةب, شانؤ, سينةما( هونةري كاتشويَنن )زمكاني(, هونةري
 .شويَنكاتن )مكان زماني(

                                                           
 .132 / ص2013 الطبعة بريوت / –دار التنوير مدخل اىل علم اجلمال وفلسفة الفن /  /مطرحلمي امرية د. (14)
 .  19/ ص1986 -/ الطبعة الثانية بغداد-الفن / ترمجة سامي خشبة / دار الشؤون الثقافية  معنى/ هربرت ريد ( 15)
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هونةري كاتشويَن ئةو هونةرانةن ناتواني بةبيَ كات هةستيان ثيَبكةيت و ضيَذيان ليَوةربطريت, واتا كات        
رِيَطاي  زالَة بةلَام شويَنيش لة بوونياندا هةية, ضونكة ئةو ضاالكي و بةرهةمة هونةرييةي ثيَشكةشي دةكةن لة

 ويَنةوةية, ويَنةش شويَنة نةك كات. 
و هةستيان  بة شيَوةي ويَنة و لة شويَندا خؤيان ثيَشكةش دةكةن  هونةري شويَنكات ئةو هونةرانةن كة        

ثيَدةكةيت و ضيَذيان ليَوةردةطريت. واتا شويَن زالَة, بةلَام ثيَويستت بة كاتة بؤ ئةوةي تةواوي ويَنةكة 
وكان دووالي ووونة )نةحت و معمار( سيَ مةوداي هةية )دريَذي * ثاني * بةرزي( بة ضاوترببينيت, بؤ من

دةبينيت, بؤ بينيين هةموو الكاني ثيَويستة بة دةورياندا بسورِيَيتةوة, ئةو سورِانةوةيةش ثيَويسيت بة كاتة, 
, اي هةية )دريَذي * ثاني(لةبةر ئةوة ثيَيان دةوتريَت هونةري شويَنكات. بةلَام تابلؤي رةسم دوو مةود

وكانيَكدا دةيبيين و ضيَذي ليَوةردةطريت, بؤية رةسم هونةري و, لة ضاوترثيَويستت بة كاتي سورِانةوة نيية
 شويَنانةي ثةتيية.

هونةري شيعرة )بةشةكاني تري ليَكؤلَينةوةكة تايبةتة بة  ,مةبةسيت سةرةكي ئيَمة لةم ليَكؤلَينةوةية       
ئةم بةشةمان بؤ ئةوة نوسي بؤ ئةوةي ثاية و شويَين شيعر لة ناو ثيَناسة و ثؤليين هونةردا  هونةري شيعر(,

 بزانني و دياري بكةين لةبةر رِؤشنايي ئةو بؤضوون و ثؤلينةي سةرةوةي خؤمان.
ةر ثيَش زايني( دةلَيَ )هونةر ويَنةية(, سروشتيش ويَنةية, ئةطةر هون 8 – 65شاعريي رِؤماني هؤراس )       

, كةواتة هونةر ويَنةية ثيَويسيت بة السايي كردنةوة ياخود دارِشتنةوة ياخود دروستكردنةوةي سروشت بيَت
, ئامرازةكةي دةنطة و ماناي رِاستةوخؤي سيقا هونةريَكي رِووتةنة )جمرد(. بةلَام لةبةر ئةوةي مؤشويَن و كاتة

دةكةن و ثيَويستيان بة  ونةرةكاني تر بة ويَنة كارنيية و لة شويَندا بووني نيية, ويَنةي تيا نيية. باقي ه
 كاتة, جطة لة رةسم.

شيعر بةشيَكة لة هونةري ئةدةب, ئةدةبيش هونةريَكي كاتشويَنة, واتا شيعريش هونةريَكي كاتشويَنة,         
 ضونكة مرؤظ كاتيَكي دةويَت بؤ ئةوةي بيخويَنيَتةوة ياخود طويَي ليَبطريَت, شيعر بووني خؤي و ماناكةي لة

 شيَوةي ويَنةي شيعريدا ثيَشكةش دةكا.
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