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ئێكسپرێشــینيزم ،یەكێكە لە ڕهوتــ ه هونەرییەكانی مۆدێرنە ،كە بە
تێكشــكاندنی فۆڕمەكان ،بە پەیامی زیادەڕۆئامێــز (مبالغە) ،دیوی
ڕاستی ناشــیرینيی و ناپەسەنديی بەیان بكات .بناغەی ئەم شێوازە
لەسەر بنەمای ئەو بڕوایە بوو ،كە ئیدی پێویستە هونەرمەند هەستی
ڕاستەقینەی خۆی بەیان بكات؛ ئەگەر جیهان ناشیرین و نەفرەتییە،
پێویســتە ئــەو خاڵە بە شــێوەیەكی بێڕتــووش و بێڕووپۆشــکردن
گوزارشــتی لێبــكات ،نابێــت خــۆی بــە بیروبــاوەڕ و فەرماییشــتە
كۆنەكان ببەستێتەوە ،كە زیاتر کاریان ڕەتووشكردن و پەنهانكردنی
ناشیرینییەكانی ژیانه.
ئــەم بیــرە ،لە پێش جەنگــی یهكهمی جیهانییهوە لــە هەندێک لەو
نووسراوانەی ،کە دەربارەی هونەری شێوەکاریی بینراون ،دەركەوتووە،
بــەاڵم زۆر بــە زوویــی پەلی بۆ هۆنراوە ،ڕۆمان ،شــانۆ ،ســینەما و
میوزیك هاویشتووە و زیاتر پەرەی سەندووه.
پێشــینەی شێوەشــكێنی لە هونەری شــێوەكارییدا بۆ هیرونیموس،
ماتیاس گرونوالد (ســەتەی پازدەیەم) و دمنیكوس تئوتوكوپولوس
ئێلگركــو (ســەتەی شــازدەیەم) دەگەڕێتــەوە .بــەاڵم ڤانکوخــی
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شــێوەكاری پۆستئیمپرێشینیســت ،لە كۆتایی سهتهی نۆزدەیەم بە
پێشــڕەوی (ئاڤانــگارد) ڕێچکەشــکێنی و فۆڕمشــکێنی لە هونەری
شــێوەکارییدا دادەنرێــت .ئەو بە هێڵە لەرزۆكــەكان ،ڕەنگی توند و
زیادەڕۆیی كارەكانیدا ،وەك یەكێك لە پێشــڕەوانی ئێكسپرێشینيزم
هەژمــار دەكرێت .ئەو خــۆی دەربارەی تابلــۆی بەردەمی قاوەخانە
لە شــەودا ( )Caf Terrace at Nightنوســیبووی ،كە ئەم كارەی
ئەو ،بەیانكردنی ئەو پەیامەیە ،کە قاوەخانە لە شەودا چ شوێنێکە!
چۆن دەتوانێت مرۆڤ لە نێوانێک دابنێت ،بەرەو شێتیی ،یان بەرەو
تاوانکاریی ببات.
دوابــەدوای ئــەو ئیدوارد مونشــی نەرویجی لە تابلۆی هــاوار (The
 )Screamلــە ســاڵی ١٨٩٣دا ،بە شــێوەیەکی ئاگاهانەی هونەری
ئێكسپرێشــینيزمی بەرجەســتەی کرد بوو .تابلۆی هاوار ،یەکێکە لە
ژمارەیەک تابلۆی مونش بە ناونیشــانی چێوەنەقشی ژیان (Frieze
 ،)of life Theبابەتەکانــی نێو ئەم کۆمەڵە تابلۆیە ،گوزارشــتن لە
چەپاندنی سێکسیی ،تەنیایی ،خودبێگانەیی و نەفرەت لە ژیانکردنە.
بە شێوەیەکی گشتی لە ئەڵمانیادا دوو گرووپی جیاواز بە سەردەستەی
هونەری ئێكسپرێشینيزمیی خۆیان دەناساند:
گرووپی یەکەم ،بە ناوی پرد ( ،)die brckeکە لە ســاڵی ١٩٠٥دا
سەریان هەڵدا ،خۆیان بە دوژمنی ڕیالیزم و شێوازە کۆنەکان دەناساند
و کارەکانی خۆیشــیان بە ”پردی بەرەو هونەری ئایندە” ناو دەبرد.
کارەکانی ئەم گرووپە بە شــێوەکاریی ســادە ،بە هێڵی زبر و ڕەنگی
توند تایبەتمەند بوون و پێی دەناسرانەوە.
گرووپی دووەم ،بە ســوارچاکی شــین ( )die blauer reiterخۆیان
ناســاند ،کە پێشــڕەوانی ئەم گرووپە ،ڤاســیلی کاندینسکی و فرانز
مــارک بوون .ئەوانیش بە بەکارهێنانی ڕەنگی شــین لە کارەکانیاندا
دەناســرانەوە .گەرچی ســوارچاکانی شــین بە زوویی کۆتایییان بە
ڕەوتەکەیــان هێنا ،بەاڵم کاندنســکی بەردەوامیی بــە ڕەوتەکەدا .بە
هۆی نزیکیی لە شــۆنبێرگی میوزیکدانــەری ئەڵمانییەوە ،کارەکانی
ئەو بە ســەر زۆر لە نۆت و بەرگی باڵوکراوەکانی ئارنۆڵد شــۆنبیرگ
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دەبینرێت.
دەتوانرێت بگوترێت ئێكسپرێشــینيزم ،لــە ئەنجامی ئەو نائومێدییە
ڕووحییەی دوای جەنگی یهكهمی جیهانیی لە دنیای هونەردا هاتووەتە
گۆڕێ ،لە کاتێکدا کە کوشتار ،بیماریی ،هەژاریی و تەنیایی؛ وێنەی
دۆزەخیان لەسەر زەوی نەخشاندبوو .هەر کاریگەریی ئەم وێنانە بوو،
لە کاری شــێوەکاران ،میوزیســیانان ،هونەرمەندان و شاعیرانی ئەو
سەردەمەدا ڕەنگی داوەتەوه.
شێوازی ئێكسپرێشینيزم لە میوزیکی جیهانیدا ،دەتوانرێت بگوترێت
نیشانەکانی هەستکردن بە دەرکەوتنی ئێکسپرێشینیزم زیاتر لە نێو
دانراوە میوزیکییەکانی سەردەمی نوڕۆمانتیکدا دەبینرێت .بۆ نموونە
زۆر لەو نیشــانانە لە ســیمفۆنیەکانی گۆســتاف مالەر دەدرۆزێتەوە.
بەاڵم بە شــێوەیەکی گشــتی ،شــونبێرگ بە ئاڤانگاردی ئەم ڕەوتە
دادەنرێت .گەرچی ئەو لە سەرەتادا ،وەک ژەنیاری ڤایۆلین سەرقاڵی
کاری میوزیک بوو ،بەاڵم وەک خۆی دەڵێت” :پاش هەشــت ساڵ لە
ژەنینی ئامێری ڤایۆلین ،بڕیارمدا ئیدی کاری میوزیکدانان بکەم ”.ئەو
بۆ یەکەم جار ،یەکەمین پەیامی ئێکسپرێشینیزمی خۆی ،لە شاکاری
شەوی نادیاردا ( ،)Verklrte Nachtبەرجەستە کرد.
شونبێرگ لەم کارەیدا فۆڕمتێکشکێنیی خۆی ،بە نادیاریی و ناڕۆشنیی
لــە هارمۆنیدانانــدا گوزارشــتی ئێكسپرێشــینيزمی خۆی ئاڕاســتە
کردبــوو ،ئەویش بە ڕەهابــوون و دوورکەوتنەوە لە تۆنالیتەی کۆن،
یان بەکودەتاکردن لە هارمۆنیدانانە باوەکاندا ،میوزیکی پۆستتۆنال،
ئەزموونــی ئەتۆنــال ،داوزدەتۆنــی و ســوریالی لە دنیــای میوزیکدا
چەســپاند .باری ناهەموار ،نەناسراو و ناهاوســەنگی دەروونیی ،کە
یەکێک لە سیماکانی شانۆی ئێكسپرێشینيزمی بوو ،هەر بۆیە هەمان
شێواز و سیمایانە لە کۆتا ئۆپێرای شۆنبێرگدا دەبینرێت.
نامۆیی لە هارمۆنی ،یەکێکە لە تایبەتمەندیی و ڕەگەزە سەرەکییەکانی
میوزیکی شۆنبیرگ ،بەاڵم شێوازە لە گۆرانیگوتن لە شاکارەکانیدا زۆر
نوێ بوو ،بۆیە لە الیەن تیۆرزانە کۆنەکانەوە ڕەت دەکرایەوە.
ئۆپیــرای وتســیک  ،)١٩١٧ ))wozzeckشــاکاری ئەلبــان بیــرغ،

2

شێوەكاری

138
كەلێن ،گۆڤارێكی ئهدهبی و هونهری وهرزییه
ژمارە         هاوينى 2017

2

خوێندکاری شــۆنبیرگ ،بــە یەکێک لە دیارتریــن نموونەی ئۆپێرای
ئێكسپرێشــینيزم دادەنرێت .ئەو بە هاوبەشی نماییشنامەی وتسیک
( )١٨٣٦لــە نووســینی کارل جۆرج بوخنر ،ئەم شــاکارەی داناوە،
کــە بــاس لە چیرۆکێکــی تراژیدیی ســەربازێک دەکات ،کە لە الیەن
ماریی هاوســەریەوە پەیمانشکێنیی لەگەڵ دەکرێت .بەمە ،نائومێد و
نائارام دەبێت .ئەم کارە بە شێوازێکی ئێكسپرێشینيزمی و زمانێکی
توندوتیــژی میوزیك و نوانــدن ،پێوەندییە مرۆیییەکانی ئەو ڕۆژگارە
دەخاتە ڕوو.
هەروەهــا دوو ئۆپێــرای ڕیتچارد شــتراوس ،ســالومە و ئەلکترا ،بە
نموونەی دیکەی ئۆپیرای ئێكسپرێشــینيزمی هەژمار دەکرێن .پاشان
هەمان ئەم ژانر و شێوازە میوزیكییە دێتە نێو بواری میوزیكی فیلمی
ســینەمایی (بێوشــە ،دەنگ) ،بە نموونە کابینەی دکتۆر کالیگیری
( ،١٩٢٠ )The Cabinet of Dr. Caligariدەرهێنانی ڕۆبەرت وینە
و میوزیكی لە الیەن پیتر شــیرمان دانــراوە ،بە یەکێک لە دیارترین
میوزیكی فیلم دادەنرێت ،کە بە شێوازی ئێكسپرێشینيزمی نووسراوە.
بە شــێوەیەکی گشتی ،هونەرمەندانی ئێكسپرێشینيزمی کاریان ئەوە
بوو ،بە گفتوگۆکردن بە زمان و ئاکتی هونەریی ،بەدبەختییەکانی ژیانی
مۆدێرنە بخەنە ڕوو .بەرجەستەکردنی ئەو نائومێدی و ناهەموارییانەی،
کــە لە ئەنجامی جەنگ و ماڵوێرانی و الیەنە نەرێنییەکانی مۆدێرنە،
کــە هاتبوونــە بوون ،هەموو ئەمانە ناســنامەی ( )Identityڕهوتهی
ئێكسپرێشینيزمی و ئەو ڕۆژگارە بوون.

شێوەكاری

بۆ زانیاریی زیاتر بڕوانه:
 -1آنارسون ،تاریخ هنرمدرن (نقاشی و پیکره سازی ومعماری درقرن
بیســتم) ،مصطفی اسالمیه ،چاپ :اول ،تهران :موسسه انتشارات
اگاه.1375 ،
 -2احمدی ،بابک ،موســیقی شناســی فرهنگ تحلیلی مفاهیم ،چاپ:
اول ،تهران :نشر مرکز ،١٣٨٩ ،ل.٤١٢ .

139
كەلێن ،گۆڤارێكی ئهدهبی و هونهری وهرزییه
ژمارە         هاوينى 2017

2

