وتار

4
كەلێن ،گۆڤارێكی ئهدهبی و هونهری وهرزییه
ژمارە         هاوينى 2017

2

درێدا ،بە ڕهتكردنهوهی واتا گەیشت.
مەبەســت هەمــوو ئەوشــتانەیە ،کــە
لــە ڕوانگەی پێشــینیاندا بــۆ هەموو
بەرهەمێکــی هونەریــی هەیانبــووە.
لــە ڕوانگــهی ڕابــردوودا هەندێکجــار
ئافرێنەری واتا بە هونەرمەند دەزاندرا
و هەندێــک جاریش ،واتــا پێچەوانەی
ڕاســتی کۆمەاڵیەتیــی ،مێژوویــی و
سروشتیی بووە ،هەروەها جاری واش
هەبووە بەشــێوەی ســیمبولی یاخود
بیســەر و دەقەکــەی ئیلقــا دەکات.
بەهەمــ ه حاڵ ،بەرهەمــی هونەریی لە
جیهانی کالســیکی هونەری ڕۆژئاوادا،
جیهانی ئهفســانەیی و هونەریی دینی
ڕۆژهەاڵت بە لەخۆگری واتا دەزاندرا و
محهمهد مهدهدپوور
شــێوەی بەرهەرمی هونەری گەینەر و
دەرخەری واتا بووە.
لە فارسییەوە :غەریبە حوسێن*
هیگل ،هونەر بە دەرخەری دەروونێکی
رەهــا دەزانێــت .ئەم واتا و شــێوەیە
پێوەندی هونەرمەند لەگەڵ جیهان و
مرۆڤدا دروســت دەکات .بەاڵم لەگەڵ
دەرکەوتنــی جیهانــی بیروبۆچوونــی
پۆســتمۆدێرن ،واتاکــەی بەرهەمــی

ڕەتکردنەوەی
هەبوونی
واتا لە
بەرهەمی
هونەريی،
لە ڕوانگەی
"ژاك درێدا"دا

وتار

5
كەلێن ،گۆڤارێكی ئهدهبی و هونهری وهرزییه
ژمارە         هاوينى 2017

هونەریش سلبی بووەوە ،ئیتر لێرەدا خۆحەشاردانی واتا و بە شاراوە
مانەوەی لە پشــت شــێوەدا بێ هۆکارە .لە ڕاســتیدا ڕەخنەی ژاک
درێدا ،لە ئامادەبوونی واتای مێتافیزیک لەودیو هزری پۆستمۆدێرنەی
خۆیــدا ،پێوەندییەکی مهعنهویی و دەروونیی مرۆڤ لەگەڵ بەرهەمی
هونەریی بۆ دنیای وەهمی دەگوازێتەوە .هەروەها بێواتایی و پەرێشانی
لەســەر بەرهەمی هونەریی و پێوەندی مرۆڤایەتی لەگەڵ بەرهەم و
هونەرمەنددا زاڵ دەبێت .مێتافیزیکی کالسیک و ڕۆمانتیکی ڕۆژئاوا
بەردەوام ئامادەبوونی واتا لە گوتە و عەقڵدا گریمانە دەکا و بیردۆزی
کالسیک و ڕۆمانتیکی هونەر ،چ بیردۆزی محاکات و چ بیردۆزی داهێنان؛
بەرهەمــی هونەرییان بــە هەڵگری واتا دەزانی ،کــە لە چوارچێوەی
شــێوەدا خۆی دەردەخات .بەرهەمی هونەریی ،کۆی نێوان شــێوە و
واتا بووە .هەروەک هێگل دانیپێدانا و شێوەی بە دەرخەرێکی پلەیی
لە واتادا ناساند ،بەاڵم لە بواری لێکهەڵوەشاندنەوەی پۆستمۆدێرنی
درێدادا لە بنەڕەتدا ئەو تێگ ه زمانیانەی ،کە لە بەرانبەر یەک دروست
بوونە ،حەقیقەتێکی خودییان نییە ،تەنیا باس لە شتێکی تر دەکەن،
درێدا بە خستنەڕووی ئەم تێگهیه ،ویستی بەم دەرئهنجامە بگات ،کە
کێشــەکان ،گوتە و دەق ،هەروەها لە بنەڕەتدا هەمووو بەرهەمێکی
هونەریــی ،فەلســەفی و ئەوانــی تــر ،هەڵگری ناوەندێکــی واتایی و
پێکهاتەیی بەم واتایە نین .بە بڕوای ئەو ،لە دەقدا ناتوانین بە تاکە
واتایەک بگەین ،یان بە واتایەک سنووردار بین.
لە گریمانە فەلســەفەیی و زانســتی کالســیکی ڕۆژئــاوادا ،بەردەوام
نووســین بەرزتــر لە گوتــن دەزاندرێت ،لــە مێتافیزیکــی ڕۆژئاوادا
بــەردەوام وا خەیــاڵ کراوە ،کە واتا لــە ئامادەبوونی گوتە دایە و لە
نووســین و نووسراودا نائامادەیە .لە کاتێکدا واتا نە لەگوتە و نە لە
نووسینیشــدا ئامادە نابێت و هیچ زمان و دەربڕینێک لە ڕێگەی هیچ
نیشــانەیەک ناتوانێت لە نێوان ئەم دووالیەنەی نیشــانە ،وات ه دال و
مهدلوول لێکچوونێک دروســت بکات .دال بەردەوام بە هۆکار شرۆڤە
دەکرێت ،نەک گەیشتن بە واتا.
هەر گۆکردن و نیشــانەیەک ،خۆی واتایەکی نوێ دروســت دەکات و
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ئەم واتا و نیشانەیە ،دووبارە نیشانەیەکی تر و تاهەتایی ئەم زنجیرە
بێکۆتاییی ه بەردەوام دەبێت.
بە بڕوای درێدا ،نائامدەبوونی واتا ،کۆتایی بە پڕۆســەی بیرکردنەوە
ناهێنێــت ،بەڵکو دەیخاتــە ناو گەرموگوڕییەکــی بەهێزتر .ئیتر ئەو
واتایــەی ،کەوا خەیاڵ دەکەین لە زەمینەی مێژوویی و کۆمەاڵیەتیی،
یان پێکهاتە ،فۆڕم ،مەبەست و شتانێکی وەک ئەمانە دروست بووە،
کارەکە کۆتایی پێناهێت.
ئێســتا ســەرنج دەخەینــە ســەر ناخودئاگایــی دەق و لە نووســەر
شــاراوە دەبین ،بەم شــێوەیە درێدا دەگاتە ســنووری وێرانکاریی و
لێکهەڵوەشــاندنەوەوه ،بەم ڕێگهیەدا لە دەرکەوتە و شاراوەی واتای
دەق ،تێدەپەرێــت و خەریکــی دۆزینەوەی ئامرازەکانی ناواخنی دەق
دەبێت .هەروەک هایدگەر لە شێوازی هێرمۆنیکلی خۆی ،وای کردبوو.
هایدگــەر لــە پێگەی تێپەڕبــوون لە هەبوونــەوە بۆ بــوون ،بەدوای
واتایەکی تر دەگەڕا.
درێــدا دژی ئــەوە بــوو ،کە خــود و پێکهاتەی ئەدەبیــی ،لە دەقدا
بوونــی هەبێت و بڕوای بە بوونــی واتایەکی کۆتایی لە دەقدا نەبوو.
بــەاڵم ئەدەبیاتی بــە ناوەندێکی ســەرەکی دەزانــی ،چونکە مرۆڤ
دەگەڕێنێتەوە بۆ دەقێکی تر ،یان ڕاســتییەکی تر ،ئەم ڕاســتییە و
بنەما سەرەکییە ،نەریتێکە ،کە هەموو بەرهەمێکی هونەریی شوێنی
تێدا دەبێتەوە ،بەاڵم هەمان بەرهەم بە شێوەیەک لەگەڵ ئەم نەریتەدا
دژایەتی دەکات ،تا ئەوکاتەی تێکی دەشکێنێت.
لە سەردەمی پۆســتمۆدێرنیزم ،هەندێک لە نووسەرانی فەلسەفیی و
ئەدەبیی ،ڕەخنەی ئەدەبییــان ،وەک ئەزموونێکی هونەریی دەزانی.
لە کاتێکدا لە بیردۆزی کالســیکی و تەنانەت فەلســەفەی کانتیش،
بەرهەمی ڕەخنەگرانە پێوەندی بە ناوچە و ئەزموونی جوانیناسانەوە
نییــە ،ڕەخنەگری تێگەســازییە ،لــە کاتێکدا داهێنانــی هونەریی و
جوانناسانە ،لە بنەڕەتدا دوورە لە تێگە و بەرهەمە تێگەیییەکان.
درێــدا ،کە ســهرنجی دەدایە لێکهەڵوەشــاندنەوەی بەرهــەم ،دەقی
هونەریــی و هــەر دەقێکی تر ،بۆ ئەو ،دەقی هونەریی و فەلســەفیی
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یان تێگەیی ،هیــچ جیاوازییەکی نەبوو ،بە بڕوای درێدا ئامادەبوونی
حەقیقــەت لــە بەرهەمی هونەریی ،یــان لە شــیانبوونی دۆزینەوەی
حەقیقەتدا بە یارمەتی بەرهەم ،بەهەمان ڕێژە ،کە بانگەشەی وتەی
زانســتی و فەلسەفی لە دۆزینەوەی حەقیقەتدا هەیەتی بێ بنەمایە.
ئەو لە ڕاپۆرتی حەقیقەت لە وێنەکێشــاندا ،کە لە زمانی ســزان بۆ
هاوڕێکەی ئەمیل برنارد وەرگرتووە ،ئەم بانگەشەیەی سزان بێالیەن
یان بێ هۆکار دەزانێت.
بە تێڕوانینی جوانناسیی کالسیک ،دەربڕین و دۆزینەوەی حەقیقەت
لــە هونــەردا کاری فەیلەســووفە ،نــەک هونەرمەنــد ،بــەاڵم ئــەم
ســەرکەوتنە چۆن بەدەســت دێت ،مەگەر دەتوانین بە تێڕوانینێکی
فەلســەفی ناوەوەی ناوچەی هونەریی ببینين و حەقیقەتی هونەریی
لە چوارچێوەی تێگە و گوتە فەلســەفییەکاندا دابڕێژین؟ ســەرەڕای
ئەم پرســیارەش ،بیرمەندانی فەلســەفیی کەم تــا زۆر ،هەوڵیانداوە
حەقیقەتــی جێگیر یــان مێژووی هونــەر لە ســەردەمی پالتۆن ،بە
جۆرێک شــرۆڤە بکەن .فەیلەسووف ،بەردەوام خۆی بە پێوەست بە
ناوچەی حەقیقەت زانیوە و هونەریشــی بە پلەیی؛ لە دوور و نزیکی
حەقیقەتدا بینیوە .پالتۆن وتەی عەقلیی یان لۆگۆسیی لەسەر وتەی
خەیاڵیی یان ئەفسانەی چیرۆکی مۆتۆس ،سەرووتر دەزانێ و مێژووی
 ٢٥٠٠ســاڵەی فەلسەفە ،کەمتازۆر شایەتی سەرکەوتنی بیرمەندان و
وتەی عەقڵییە ،لەســەر چیرۆکەکانی ئایینیی و ئەفسانەیییەکان .لە
ڕوانگەی درێداوە ،وتەی فەلســەفەی مێتافیزیکــی ڕۆژئاوا ،بەردەوام
پێداگری لەسەر ئەم خاڵە کردووە.
دەرئەنجــام لەگــەڵ قەیرانی فەلســەفە لە کۆتایی مێــژووی ڕۆژئاوا،
بیرمەندانێکــی وەک نیچــە و هایدگــەر باس لە گەڕانــەوەی چیرۆک
و مێتــوس دەکــەن .ئــەم گەڕانەوەیــەش پێوەندی بــە بەکارهێنای
خەیاڵداڕێژی لــە ڕوانگەی ڕۆمانتیکەکانەوە نەبووە .نیچە و هایدگەر
ئــەو بابەتە ڕەســەنەی ،کە بە شــاراوەیی دەمێنێتــەوە بە هونەر و
تهخت ه دەزانن .بە بڕوای ئەوان هونەر لە بهرانبهر ناشــاراوەیی ،واتا
حەقیقەت ،کە بەرانبەرە بە وشەی( )Aletheiaلە زمانی یۆنیندا .هەر
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ئەم ناشاراوەیییە ،بنەمای شرۆڤە و تێگەیشتنی ڕەسەنایەتی هەموو
زانستێک بووە ،لە وانەش فەلسەفە.
وەک هایدگــەر دەڵێــت :بنەما یــان ســەرچاوەی بەرهەمی هونەریی
لەگــەڵ کامڵبوونی مێژووی هــزردا ون بووە ،ئەگەر ســهرنج بدەینە
هزری پالتۆن دەبینین ،کە ئەو حەقیقەتە ئاشکرایە ( )Mimesisلە
بهرانبهر محاکات دادەنێت .محاکات ناسینێکی دیاردەیی هەستیی ،یان
خەیاڵییە و دەربڕینی پێوەندییەک لە نێوان هەستەکان و سێبەریانە.
بە بڕوای درێدا ناتوانین هیچ وتەیەکی فەلسەفی بدۆزینەوە ،کە ڕێگە
بە هونەر بدات شیانی ئەوەی هەبێت بۆخۆی بێتە سەر زمان .وات ه بە
زمانی حەقیقەتێکی ڕەسەنی ناتێگەیی قسە بکات .هایدگەر دەڵێت:
ئەم زمانە تەنیا لە بەرهەمی هونەرییدا بوونی هەیە ،کە شــیانبوونی
هەســتیی ئامادەبوونێکی مرۆڤانە لە جیهاندا ‹›بوون لە جیهان›› بە
مرۆڤ دەبەخشێت.
درێدا ،بنەمای هەمووو جۆرە دەربڕینێکی تیۆریی ،تەنانەت شاعیرانەش
ســەبارەت بە هونەر ،لە خــودی هایدگەریش قهبووڵ ناکات ،چونکە
پێــی وایــە کــە تێکەڵێکە لە شــێوەی تێگەیی حەقیقــەت ،کە هیچ
جێگهیەکی لە کار و بەرهەمی هونەرییدا نییە .کانت لەو بڕوایە دابوو،
کە جوانی بابەتێکی نەناسراوە و پێوەندی بە خودی خۆیەوە هەیە،
بۆیــە ناتوانیــن بیکەینە تێگەیەک .بە پێی ئەمــە ،بیری هونەریی و
جوانناسیی ،لە بیری عەقڵیی و تێگەیی جیایە ،لەگەڵ هەموو ئەمانە،
جیهانی بوونی جوانیی ،ئۆبژەیی و پێوەســت ناســینی جوانناسانە،
پێناسە ناکرێت؛ بەردەوام بە نادیاریی دەمێنێتەوە و لە دەربڕینێکی
تێگەیییانــە دوور دەمێنێتەوە و دەاللەت بۆ شــتێکی دیار و تایبەت
ناکات .بەاڵم درێدا ئەم بیرە قهبووڵ ناکات ،ئەو لەو بڕوایە دایە ،کە
حوکمی تیۆریی و ژیربێژیی ،وەک حوکمی جوانناسانە قهبووڵکراوێکی
ســنووردارن؛ لە جیاتی ئەوەی ،کە ناوچەیەکی گشتی دانایی بن .لە
هەردووکیاندا بابەتی تایبەتیی ،جێگەی بابەتی گشــتیی دەگرێتەوە.
کانت هەوڵیدا جوانیی لەو ئاســتەدا لەگەڵ تێگە و ناتێگەیی شرۆڤە
بکات ،کە ئەمە کارێکی قورس و تێنەگەیشــتوو و دژ دەردەکەوێت.
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بــۆ هیگڵیش هونەر دەرخەری ڕووحە لە پێگەی ســۆبژە لە ئۆبژەدا
و جێگەی هەســتپێکردنی جوانناسانەیە ،بۆیە لەم ڕوانگەیەوەیە ،کە
شیانی دەربڕینی تێگەیییانەیە.
کاتێــک هونــەر لــە جیهانی هەســتپێکراو تێپەڕ ببێــت ،دەگات بە
گەورهیــی و ئەمەش کۆتایی هونەرە .لێرەدا فەلســەفە و ژیربێژ ،بە
پلەیــەک بەرزتر لە هونەر دەزاندرێن ،چونکە لەم دووخاڵەدا ڕووح لە
پێگەی ســۆبژەیەکی ڕووتدا دەردەکەوێت ،هونەر لێرەدا ڕۆڵی هۆکار
و یارمەتی وەردەگرێت ،کەواتە ژیربێژ و بابەتی جوانناسیی لە یەکتر
جیاوازن.
ئەم بیروڕایە بۆ نووســەرانی پۆســتمۆدێرنەی ،وەک ئادۆرنۆ ،شیاوی
قەبــووڵ کردن نییە .ئــەو هونەری مۆدێرن بە ســەربەخۆ دەزانێت،
نــەک پێــڕەو و ڕۆڵی دووەمی هونەر لە نەریتی هیگڵ؛ فەیلەســووفە
کالســیکەکان ڕەت دەکاتەوە؛ ئەو شتەی ،کە لە مێژووی فەلسەفەی
کالسیکدا لە سەر هزرەکان زاڵ بووە .تەنانەت زمانی دین لە نەریتی
فەیلەســووفانی ،وەک فارابی و ئیبن ســینا ڕۆڵی دووەمییان هەبووە
و لە حوکمی نموونەکانی پێڕەو و پێوەســتی فەلســەفەیان زانیووە.
هەڵبەتە فارابی ،دین و فەلســەفەی بە حەقیقەتێکی یەکانە دەزانی.
بە بڕوای ئەو ،پێغەمبەر فەیلەسووفێکی تەواوە ،حەقیقەت و دینیش
لە بوونی کامڵی ئەودا بەدی دێت.
بەهەمە حال ،درێدا بە لێکهەڵوەشــاندنەوەی فەلســەفی خۆی هەوڵ
دەدات ،تــا بــە ڕهتكردنهوهی مێتافیزیــک ،ئامادەبوونی واتا لە دەق
و بەرهەمی هونەرییدا ،بەم شــێوەیە ،کە لە فەلســەفەی کالســیکدا
دەخرایــە ڕوو و بــە دوای ئەودا بە تێگەیی کردنی هەموو شــتێک لە
دوای بەدەســتهێنانی واتای شاراوە لە بەرهەم ،یان دەق ،یان وتەوە
بووە ،تا گەیشــتە دۆزینەوەیەکی نوێ .کەواتە لە فەلسەفەی درێدادا
ناتوانین لە بەرهەمی هونەریی تێبگەین و لە ڕێگهی تێگەســازییەوە
بگەین بەحەقیقەتی ئەو و هونەرمەند ،لەم رێگهیەوە بڵێت :کە وەک
ئەوەی پەیامی خۆی بەدی هێناوە و گەیشتووهتە حەقیقەت.
درێــدا باوەڕی بەوە نییە ،کە بەو شــێوەیەی کانــت ،بیر بکەینەوە،
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کە هونەری ناتێگەیی لەگەڵ زانیاریی زانستی و فەلسەفی ،واتایەکی
جیاوازیان هەبێت .بەم شــێوەیە ،کە زانســت و فەلســەفە لە ڕێگهی
تێگەیشــتن دەگەنــە حەقیقــەت و هونــەر ،هەندێك ڕێگــهی تر ،بۆ
الی حەقیقــەت دەکاتــەوە ،بەڵکو بە بڕوای ئــەو ،جیهانی هونەریش
بابەتێکی تێگەیییە ،هەر بەم شێوەیەی ،کە لە زانست و فەلسەفەشدا
هەیــە ،بــەاڵم ئەو تێگەیشــتنەی ئەوان ڕێگە بۆ حەقیقــەت نابات و
ئەمە تەنیا بانگەشەیەکە .لێرەدا دەبێت هەردووکیان ناتێگەیی بن و
لێکهەڵوەشاندنەوە ڕێگەیەکە بۆ ناتێگەیی کردنی ئەوان.
ئەم جۆرە بیرکردنەوە دەگەڕێتەوە بۆ بیرکردنەوەی حەقیقەتناســانە
و دۆزینەوەکانــی هایدگەر ،وات ه دۆزینەوە و ڕوونیەتی ،لەگەڵ بوونی
واتای ئیلیسا ()Aletheiaیە .هایدگەر هەوڵدەدات ،کە بەڕەتکردنەوەی
مێژووی مێتافیزیکی فەرمی ڕۆژئاوا ،کە بەردەوام لە ئەودا ‹›هەبوو-
مهوجود›› داپۆشــێنەری ‹›بوون -وجــود›› بووە و تێگەکانی ،وەک
بڕوا ،شێوە ،وزە ،کردار ،ویست و ژیان  ...تاد›‹ ،بوون -وجود››یان
داپۆشــیوە ،بگاتە حەقیقەت .بە بڕوای ئەو ،لە ئاســتی هونەریشــدا
پێکهاتەکانــی مێژوویــی و ئــەو شــتەی ،کە پێوەندییــان بە خودی
بەرهەمی هەنەرییەوە نییە ،حەقیقەتی هونەریان داپۆشــیوە .کەواتە
بــە پێی بڕوای درێدا ،دەبێت بەشــێوەیەک لــە هونەر بڕواندرێت ،کە
ڕەها بێت ،لە مێژووی هونەر و پێوەســتیی ه جوانناســییانەی ئەو.
ئەگەر شتێکی وا بەدی بێت ،حەقیقەت ئاشکرا دەبێت و لە سنووری
فەلسەفە ،مێژووی هونەر و جوانناسی فەرمی تێپەر دەبین و هەندێک
کرانەوەی نوێمان بە ڕوودا دەبنەوە؛ واتا دۆزینەوەی بوون.
حەقیەتی بوون لەم ئاستەدا لە هەموو حەقیقهتێکی دەرەکی لە خۆیدا
بێنیاز دەبێت .لەم ڕوانگەیەوە دەتوانین وا لە شتەکان بڕوانین ،کە بە
هیچ شتێکەوە پێوەست نییە و ئەمەش بۆخۆی بابەتێکی شاراوەیە.
درێدا دەیەوێت لە وشــەکانی نامەی حەقیقەت لە وێنەکێشاندا بگاتە
ئــەو دەرئەنجامەی ،کە داواکاری و ویســتی جوانناســانەی کانت بۆ
ســەربەخۆیی بەرهەمی هونەریــی و ڕووتییەتی واتای جوانناســانە،
بێالیەنــە .هەر چەنــدە ،کە هەوڵیــدا هەموو بەرهەمێکــی هونەریی
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بەڕەهایی لە تێگەسازییدا نێوانگیری بکات و بۆ ئەم ئەرکە گرینگەش،
خەیاڵــی ئەم شــتەی دەکرد .هەرلەبەر ئەوەش بــوو ،کە ناتواندرێت
ژیربێژی تێگەیی لەبارەی شــتێک بە کاربهێنین .کەواتە لەوانەیە ئەو
شــتەش لە هەموو پێوەندییەکی لە گــەڵ جیهاندا جوودا بێت ،بەاڵم
لە کاردا ئەمە خواستێکی ڕێگەپێنەدراوە .تەنانەت کانت بە جۆرێک
لەگەڵ فۆڕم ،ناوەرۆک ،شێوە ،واتا و نرخی تێگهی واتایی لەم بەشە
لە پێناسەی پێوەرەکانی جوانناسانە بە جۆرێک لە جۆرەکان ،لەگەڵ
میراتــی مێتافیزیک تێکەڵ بــووە و بەرهەمی هونەریی بە جۆرێک لە
جۆرەکان لە خودی خۆی ڕادەکات و پێوەست دەبێت بە ئەو.
لەم ڕوانگەیەوە بەرهەمی هونەریی ،بەردەوام لە فەزا و جیهانی خۆیدا
شــرۆڤە دەکرێت ،ئەمە هەمان ئەو ڕاستییەیە ،کە گیان دەبەخشێت
بە تێگەســازی بەرهەمی هونەریی ،چونکە شتێکە خاوەنی واقیعە و
دژایەتی کردن لەگەڵ تێگەســازیش بەهــۆی بوونی ئەم واقیعیەتەیە
و ناتواندرێــت ،وەک کانت بەشــێوەیەکی خەیاڵیــی ،واتە بەرهەمی
هونەری رەها لەم تێگەســازییە و بەبێ بوونی پێوەســتی لە شوێنی
واقیعییەتــدا بیبینیــن .لێرەدا درێدا گەیشــتە ئــەوەی ،کە بەرهەمی
هونەریی ،وەک بەرهەمی فەلسەفی پێوەندی بە جیهانێکەوە هەیە و
ناتواندرێت پەڕتووکێک سەبارەت بە ‹›هیچ شت›› بنووسرێت ،بەبێ
بوونی سۆبژە و ئۆبژەیەکی فەلسەفیی .بەرهەمێک کە تێیدا بابەت و
خاڵە سەرەکییەکان شاراوە بێت ،ئەمە خواستێکی مەحاڵە! خواست
و ویســتێک ،کە لەسەردەمی ڕۆشــنگەریی و فەزای هونەری مۆدێرن
بۆ گەیشتن پێی ،هەوڵیان دەدا تا بەجۆرێک لە جۆرەکان ،بگەن بە
بابەتی رەها و بەردەوام جۆرێک ژیربێژیی پێوەســت لە ئارادایە ،جا
چ لە گوتەی فەلسەفی دابێت ،یاخود لە بەرهەمی هونەرییدا بێت.
تێگەکانی جوانیی ،بەرزیی ،حەقیقەتی هونەریی و بەهاکانی هونەریی،
ئەوە وەدەردەخەن ،کە چ شتێک لە دەرەوە لە سەر ئەزموونە ڕووت
و بێخەوشــەکانی هونەریــی ئێمــەدا کاریگەری دادەنێــت .بەردەوام
پێوەندییــەک لە نێــوان بەرهەمی هونەریی و زەمینــەی دەرکەوتنی
ئــەو ،واتە چوارچێوە و زەمینە لــە کار دایە .فەزای ناو چوارچێوە،
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زەمینەیــەک دروســت دەکات ،کــە لــە دەرەوەی چوارچێوەکە دایە.
لەم ڕوانگهیەوە فەلســەفەی هونەر و جوانیناســانەیی ،بە جۆرێک لە
دەرەوەی چوارچێوەکــە دایە ،بەاڵم لە ناو چوارچێوەکە دەناســرێت
و لــە دەرەوەدا بابەتــی هونەریی دەخاتە ڕوو و دەیەوێت ڕاســتی بۆ
ناو چوارچێوەکە ڕابکێشــێ .تەنانەت فەیلەســووفانی وەک کانتیش
بە ناچاریی ،ســوودیان لە نیشانەکانی چوارچێوەداڕێژی وەرگرتووە.
پیرۆزمەنــدی و دەستپێنەگەیشــتنی بەرهەمی هونەریــی ،بەردەوام
لەگەڵ هێرشی ڕەگەزە دەرەکییەکان ئالودە دەبێت.
چارەنووسی هزری پۆستمۆدێرنی هونەریی بۆ الی وەرگرتن ،ڕازاندنەوە،
مێتافۆر ،پەراوێزی بەرهەمی هونەریی و تەالرســازیی ،ئاماژە بۆ ئەم
خاڵە دەکەن .درێدا لە سادەیی هونەری مۆدێرن ،کە دەرخەری هزر،
ڕۆشــنگەری و دەرئەنجامــی تیۆری مۆدێرنی کانتــی و عەقاڵنخوازی
مۆدێرنیتەیــە و بە جۆرێک دەرخەری هێز و پێویســتی دەســتەاڵتی
سەردەمی مۆدێرنەیە ،خۆی بەدوور دەگرێت .ئەو حەزی فۆڕمالیست،
بوونیادخوازەکان و هەموو جۆرە ڕەوتێکی ئەبستراکیستیۆنیســتی و
ئەبســتراکتی هونەر ،کــە دەبێتە هۆی ســەربەخۆی دەروونی هونەر
و دەیەوێت هونەر بێئامانج و مەبەســت دەربخات ،یان مەبەســتێکی
بێمەبەســت ،وەک بابەتێکی رەها بە هەوڵدانێکی بێســوود دەزانێت.
لە بنەڕەتدا ئەوەی ،کە هونەر لە هەموو جۆرە بیروڕایەک ،ســوود و
قازانجێک بە سەربەخۆ بزانرێت ،ناگاتە هچ دەرئەنجامێک.
جوانناسی سەردەمی ڕۆشنگەریی بۆ درێدا نەشیاوە و ئەو هەوڵ دەدات
لە فەلســەفەی هونەر لە ئاســتی پۆستئێســتاتیکی و لە فەلسەفەی
زانســت ،لە ئاستی پۆستپۆزهتیڤیستی بدوێت .بنەمای گرینگی ئەم
هونەرناسییەی درێدا ،ڕهتكردنهوهی هەمان سەربەخۆی ڕۆشنگەرانەی
هونــەری مۆدێرنە .واتە ڕووکردنە بە لێکدانەبڕانی یەکجارەکی هونەر
لە زانســت و ئەخالق .ئەمەش بڕوایەک بوو ،کە تا پێش ســەردەمی
مۆدێرنێتە لە فەلســەفەی هونەردا جێگەی باس بوو .لە ســەردەمی
مەسیحیی سەتەکانی ناوەڕاست و قۆناغی ئیسالمیی ،هونەر دەرخەری
بیرکردنەوە و دینی سەردەم بووە .شیعر و چیرۆک ،بیناسازی کلێسا
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و مزگەوت ،شــێوە و وێنەکان ،تەنانەت مۆسیقا ،خەتخۆشیی و هەر
هونەرێکــی تر ،دەرخەری هزری دینی ســەردەمی خۆیەتی ،بەاڵم لە
سەردەمی مۆدێرنی دوای ڕێنسانس ،هونەر سەربەخۆیی خۆی لە دین
وەرگرت ،ئەم هونەرە دەبێت تەنیا دەرخەری خودی خۆی بێت.
لێــرەدا هونەری خۆرئاوایی ،بە شــێوەیەکی ڕێژەیــی ،وردە وردە لە
نیــوەی دووەمی ســەتەی نۆزدەیــەم لە سروشــتیش ڕادەکات و ڕوو
دەکاتە ئەبستراکتێکی ڕووت لە بەرهەمی فۆڕمالیستەکان .فەلسەفەی
کانتیی هونەری مۆدیرن ،کە بەرهەمی هونەریی و ئەزموونی هونەریی،
بە درزێک و دوورکەوتنەوە لە حەقیقەت دەناسی ،هیچ کات زمانێکی
ســەربەخۆی نەبووە .هونەرناســی پۆســتمۆدێرنی درێــدا ،هیچ کات
گەڕانــەوە نەبــووە بــۆ پێوەندی هونــەر لەگەڵ جیهانبینــی دینی و
ئیالهییەتی مەسیحیی ،بەاڵم بەهەم ه حاڵ ئەزموونی هونەریی لهگهڵ
پارادایم ،ڕێسای تێگەیی و دەربڕینی سەردەمی داهێنانی ئەم بەرهەمە
هونەرییە پێوەست کرد .ئەو لە بیردۆزی ڕووتییەتی مۆدێرنی هونەر،
خۆی الدا.
درێدا هونەری بە ئەزموونێکی بەرز دەزانی ،بەرزتر لە هەر بەربەستێک،
کە لە ســەر ڕێگــەی دابێــت ،وەک کــردار و بەرپەرچدانەوەیەکە لە
نێوان خەیاڵ و زەوق .هەموو بەرهەمێکی هونەریی ،وەک ناوچەیەکی
بێسنووری واتایییە ،کە زۆر واتای هەیە .بۆ درێدا ئەزموونی هونەریی،
لهگهڵ جیهانی ناڕوون و شاراوەدا پێوەست دەبێت ،نەک بەو واتایەی،
کە هیچ واتایەک نەبێت .کەواتە ئەو هیچ پێوەندی لهگهڵ گومانکارانی
قۆناغی کۆتایی فەلسەفەی یۆنانیی-ڕۆمیی نییە ،بەڵکو وەک میشێل
فۆکۆ ،پۆل فیرابەند ،تامس کۆهن و فەیلەســووفانی پۆستمۆدێرن،
لــە پێگەی ڕهتكردنهوهی واتای کۆتایی دایە .لە لێکهەڵوەشــانەوەی
درێــدادا ،بــاس لــە بێواتایی نییە ،بەڵکو جەختکردنەوەکە لەســەر
زۆربوونــی واتــای دەق ،یــان بەرهەمــی هونەرییە .بــۆ نموونە ئەو
واتایانەی ،کە لە ئۆبژەیەک وەردەگیرێن ،هەڵقواڵوی ئەنجامی زانستی
ئەوە ،هەروەک پراگماتیســتەکان پێی گەیشــتون .لێرەدا حەقیقەت،
قازانــج و بەرژەوەنــدی لهگهڵ یەکتردا پێوەســت دەبن .لەمەودوا زۆ
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لــە پێڕەوانی هزری پۆســتمۆدێرن بــۆ حەقیقەت بیــردۆزی دووبارە
دەرکەوتــن و لێکچوونیــان لهگهڵ واقیعی زانســت قەبــووڵ ناکەن.
ئیتر هزر بە پێچەوانەی بیردۆز و فەلســەفەی دێکارت ،وێنەدانەوەی
واقیعیەتی جیهانی ئۆبژەکان نییە ،فەلسەفەی پۆستمۆدێرن دەتوانین
بە فەلســەفەی (هەاڵتن لــە وێنەدانەوە -اینە گریــز) ناوبێژ بکەین،
لهم ڕهوت ه فهلســهفییانهدا زانســت وەک ئەوە نییــە ،کە لە جیهانی
واقیعدا لێکدەچێت .بە گومانی لێکهەڵوەشێنەرەکان ،هێشتا پرسیاری
فەلسەفە لە بارەی بوون ،وەک ڕابردوو هەر ماوەتەوە .بەاڵم دەربڕینی
پۆستمۆدێرن بۆ جیهان و بوون ،جیاوازە.
ڕهتكردنــهوهی پۆســتمۆدێرنی بیــردۆزی پالتۆنیــی -دێکارتیــی لە
فەلســەفەی هونەر و جوانناســیدا تەشــەنەی کردووە ،هەروەک لە
هزری درێدادا دەبینرێت ،ئەو دوالیزمی دێکارتیشی ڕەتکردەوە و بەم
شێوەیە هەموو دەکەوێتە نێو ناڕوونی و شاراوەی سۆبژێکتیڤ ،بەاڵم
لــە الیەکی تر ،ڕێگە بۆ هەندێک ئاســۆی نوێ لــە هزری بیرمەنداندا
دروست دەکات ،کە دۆزینەوەی حەقیقەتیان لە هونەردا دەبینی.
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سهرچاوه:
http://www.islamicartz.com/story/YwOo9U6PF_NRDgAhd-gLIwgSAYC0P8dKqEVwH27zlUc

غەریبە حوسێن:
15
كەلێن ،گۆڤارێكی ئهدهبی و هونهری وهرزییه
ژمارە         هاوينى 2017

ل ه ()1989لە یەکێک لە کەمپەکانی پەناخوازیی ،لە شاری پیرانشاری
ڕۆژهەاڵتی کوردســتان ،پاش باڤ ،لەدایک بووە .بەر لەوەی لەدایک
بێت ،باوکی لە یەکێک لە شەڕەکانی دژ بە ڕژێمی بەعس ،لەدەڤەری
باڵەکایەتی شــەهید کراوە .بۆیە دوای ئەوەی خانەوادەکەی مۆڵەتی
پەناخوازیی لە حکومەتی ئێران وەردەگرن ،لە ڕۆژهەاڵت جێگیر دەبن
و غەریبەش هەر لەو شارەی کە لەدایک بووە ،خوێندنی خوێندنگهیی
تەواو دەکات و دوای تەواوکردنیشی خوێندنگهش ساڵی  ،2009لەگەڵ
خانەوادەکەی دەگەڕێنەوە بۆ باشــوور و لەشــاری سۆران نیشتەجێ
دەبن.
توێژهر ،دهرچووی پلهیهكی فاكهڵتیی پهروهردهیه ،ل ه بهشی پهروهرده
و دهروونزانیی -زانســتگهی سۆران .ســەرەڕای کاروپیشەکەی ،وەک
یاریــدەدەری توێژەر لە زانکۆی ســۆران ،توانیویەتی پەڕتووکێکیش
بەنێونیشــانی ‹›ژاک الکان›› لە فارســییەوە وەربگێڕێتە سەر زمانی
کوردیی .شایەنی باسە غریب ه حوسێن ،هەر لەزانکۆی سۆران کاندیدی
خوێندنی ماستەرە لە بواری دەروونزانیی.
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