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مۆدێرنیزم

لە فارسییەوە: بابەک سەحرانەوەرد
)تاران(

کــە  هۆکارگــەل  ســەرەکیترین  لــە  یەکێــک 
فەلســەفەی  لــە  ئێمــە  ئیمڕۆییەکــەی  ڕوانگــە 
هونــەر و ئیســتێتیکی ڕەخســاندووە، ســەرهەڵدانی 
بەســتێنی  لــە  باســەکە  ئەگــەر  مۆدێرنیزمــە، 
ــەت  ــای تایب ــە مان ــوور و ب ــەوەچوونی کولت بەپێش
ئەوســا  بهێڵیــن،  بەجــێ  هونــەر  ڕســکانی  بــە 
ــزم  ــتەواژەی مۆدێرنی ــی دەس ــە یارمەت ــن ب دەتوانی
دەنگدانــەوەی هــزری ئــەو گۆڕانکارییــە زۆر و مەزنە 
ــن. ــام بکەی ــە ف ــاری و کۆمەاڵیەتیی ــووری، ڕامی ئاب
نۆزدەمــەوە  ســەدەی  ناوەڕاســتی  لــە  کــە 
لەپانتاییــە هەمەجۆرەکانــی ژیانــدا لــە ئەوروپــا 
ئەمانیــش،  دوای  و  یەکگرتــووەکان  ویالیەتــە  و 
لەواڵتــە دواکەوتــووەکان ڕووی داوە، مۆدێرنیــزم 
دیاردەیەکــە کــە بەمێــژووی ســەد و پەنجــا ســاڵی 
سفتوســۆڵی  پێوەندییەکــی  ڕۆژئــاوا  ڕابــوردووی 
هەیــە و لەگــەڵ مۆدێرنیتــە جیــاوازە، هەڵبــەت 
لێــرەدا دەبــێ بــە وردی بزانیــن کــە بــە چ شــتێک 
بــە  نووســەرانە  لــەو  زۆر  مۆدێرنیتــە.  دەڵێیــن 
هۆکارگەلــی قەبووڵکــراوە، تــەواوی گۆڕانکارییــە 

کولتــووری، ئابــووری، ڕامیــاری و کۆمەاڵیەتییــەکان 
ــە ڕێچکــەی زاراوەی  ــەم الوە ل ــە ڕێنێسانســەوە ب ل

مۆدێرنیتــەوە دیــاری دەکــەن.
لــەم نێوانــەدا تاقمێــک لــە نووســەران مۆدێرنیتــە 
بــە )ئایدیۆلۆجــی مۆدێرنیتــە( پێناســە دەکــەن 
مۆدێرنیــزم  پەیامنامــەی  کــە  بــاوەڕەن  لــەو  و 
مۆدێرنیزمــە،  لەخــودی  داکۆکــی  و  الیەنگــری 
ئــەوان هــزر و ئەندێشــە و کولتوورێــک دەخەنــە 
نێــو خانــەی مۆدێرنــەوە کــە لەگــەڵ دامــەزراوەکان، 
بیروبــاوەڕەکان و کۆنەپەرەســتییە دابونەریتییــەکان 
خەبــات و بەرخــۆدان بــکات و لەگــەڵ ئارمانــج 
یــان  ئاوەزبــاوەڕی،  و  مودێڕنیتــە  دۆزەکانــی  و 
و  بــاوەڕی  مــرۆڤ  هەروەتــر  و  ڕاســیونالیزم 
ڕوانگــەی دنیایــی هاوشــان بێــت و لــەم ئاســتە 
و لــە ڕوانگــەی ئــەم نووســەرانە، کاری گرینــگ 
و ســەرەکی مۆدێرنیــزم، لــە یەکــەم هەنــگاودا، 
الیەنگــری و پاراســتنی ئاوەزبــاوەڕی مۆدێرنیتەیــە، 
بــەاڵم ئــەم پرســە دێتەگــۆڕێ کــە ئاخــۆ بەڕاســتی 
هونــەری مۆدێــرن، وەک یەکێــک لــە گرینگتریــن 
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و ســەرەکیترین نیشــانەکانی مۆدێرنیــزم الیەنگــری 
ــە  ــۆ ک ــۆدۆر ئادۆرن ــردووە؟ تی ــاوەڕی ک ــە ئاوەزب ل
بــووە،  فڕانکفــۆرت  قوتابخانــەی  هزرڤانانــی  لــە 
شــێلگیرانەترین  و  جیددیتریــن  لــە  بــەردەوام 
بــەاڵم  بــوو،  هونــەری  مۆدێرنیزمــی  الیەنگرانــی 
ــە کتێبــی  ــەدا ل ــەم نێوان لەبەرهەمــە هەمەجــۆر و ل
)بیرۆکــەی جوانیناســی( خــۆی، بــە چەشــنێکی 
لــە  مۆدێــرن  هونــەری  کــە  دەدا  نیشــان  ورد، 
ئاوەزباوەڕیــی مۆدێرنیتــە بــە چ ڕوویــەک الیەنگــری 
ــەری  ــە پێچەوانەیشــەوە دژب ــاکات و ب و داکۆکــی ن

دەکات.)١( ئاراســتە  خــۆی 
ئادۆرنــۆ کــە خــۆی لــە ڕادیکاڵتریــن ڕەخنەکارانــی 
ئاوەزباوەڕیــی مۆدێــرن بــووە و لەگــەڵ ماکــس 
ڕۆشــنگەری( )دیالکتیکــی  کتێبــی  هۆرکهایمــەر 
ــەس  ــەدام هێشــتا ک ــەو بڕوای ــە ل ی نووســیوە - ک
ــە نیســبەتی  ــەوان ب ــی ئ ــە ڕەخنەکان ــوە ل نەیتوانی
بەرهەمگەلــی  لــە   - بداتــەوە  وەاڵم  مۆدێرنیتــە 
مۆدێرنیستەکاندا باشترین و لێهاتووترین هاوپەیمان 
و هاوتــای خــۆی دەیدۆزییــەوە، ئادۆرنــۆ بــەردەوام، 
ئاوەزباوەڕیــی مۆدێرنیتــەی لــە بیروبــاوەڕ و ئیمــان 
بــە ئــاوەز ئەمــرازی دەژمێرێــت و مەترسییەکانیشــی 
ــەی  ــە ڕوانگ ــانی دا ک ــەو نیش ــتەوە. ئ ــر خس وەبی
ــدا هــەر مــاوە  ــە ســەردەمی مۆدێرن ئۆســتوورەیی ل
و ســەرمایەداری ئارمانجــە قازانــج خــوازەکان خــۆی 
بــەو هۆیــەوە پاســاو دەدات، ئــەو کڵۆڵییەکانــی 
ــاردووە  ــەی ژم ــی مۆدێرنیت ــرن بەرهات ــی مۆدێ مرۆڤ
ئــەم  دژی  مۆدێــرن  هونــەری  کــە  لــەوەی  و 
چارەڕەشــیانە و ســەرچاوەکانی هەڵوێســتی هەیــە، 

ــردووە. ــری ک پێداگ
ڕاستییەکەشــی دەکرێــت لەگــەڵ ئادۆرنۆ هاودەنگ 
بیــن کــە هــزر و ئەندێشــە و هونــەری مۆدێــرن 
هــاواری بەرهەڵســتییە کــە لەخۆنامۆبوونــی مرۆڤــی 
مۆدێــرن دەردەبــڕێ و پەســەندی نــاکات. لە دەیەی 
ڕوانگەیەکــی  لــە  هابرمــاس  یۆرگــن  ڕابــوردوودا 

ئــەو  کۆڵیوەتــەوە.  مەســەلەیەی  لــەم  تــازەوە 
دەڵــێ کــە بێگومــان هونــەری مۆدێــرن داکۆکــی لــه 
ئاوەزبــاوەڕی ئامــرازی نــاکات و لــەم بابەتــەوە ماف 
ــی  ــە ڕەخنەکاران ــزم ل ــە مۆدێرنی ــە ک ــە ئادۆرنۆی ب
ئاوەزئامرازییــە و  دڵــڕەق و ســازش هەڵنەگــری 
ئاوەزباوەڕییــەدا  ئــەو  لەگــەڵ  جۆرێــک  بەهیــچ 
هاوتــا نییــە کــە بــە پشــت بەســتن بــە پێشــکەوتنە 
نایەکســانییە  بــۆ  پاســاو  تەکنۆلۆجییەکانــی 
کۆمەاڵیەتــی و زوڵــم و بێــدادی پێوەندییەکانــی 
ڕەنێوهانینــی ســەرمایەداری دەهێنێتــەوە، بــەاڵم 
ــن  ــزم لەب ــە مۆدێرنی ــە ک ــە ئەمەی ــە گرینگەک کێش
ــە  ــر ل ــێوەیەکی ت ــی ش ــدا داکۆک ــەی خۆی و بنچین
پێوەندیکارییــە.  عەقڵــی  واتــە  عەقڵبــاوەڕی، 
ــە  ــە پێشــکەش ب ــەوەی ک ــۆ ئ ــرن ب ــەری مۆدێ هون
بەردەنــگ و خوێنــەر دەکــرێ لــە بارودۆخێکــی 
ــن  ــدا دەتوانی ــەوە. لەواقیع ــدا دەمێنێت پێوەندیکاری
ــتێتیکایی  ــی ئێس ــە چ ئەزموونێک ــن ک ــاژە بدەی ئام
ــەاڵم  ــت)٢(، ب ــەدا قوتاربێ ــەم بارودۆخ ــت ل ناتوانێ
ئــاوا بۆمــان دەردەکەوێــت کــە هابرمــاس خاڵێکــی 

هابەرماس
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تایبەتمەندییەکانــی  لــە  یەکێــک  کــە  گرینــگ 
و  گــۆڕێ  نەیهێناوەتــە  مۆدێرنــە،  هونــەری 
بەجۆرێــک پشــتگوێی خســتووە: ئــەم هونــەرە بــە 
ــەی  ــە بازن ــوا و ل ــن بارتەقابیەکــی ل ــزم و کەمتری ن
ــەر  ــووە. ئەگ ــر ب ــدا یەکانگی ــە مرۆیییەکان پێوەندیی
ــن،  ــزەکان دووری بکەی ــە ناوێ ــە خاڵ ــە بەشــێک ل ل
هــەروا کــە ئادۆرنۆ بــە لێهاتوویی ئامــاژەی پێدابوو، 
ــدی  ــی دروســکردنی پێوەن ــرن توانای ــەری مۆدێ هون
لەگــەڵ بەردەنگــی زۆر، واتــە جەمــاوەری خەڵکــی 
نەبــووە، نابــێ ئــەم خاڵــە ئــاوا مانــا بکەینــەوە کــە 
هونەرمەنــدی مودێــڕن، خوازیــاری ئــەم پێوەندییــە 
نییــە، یــان ئیشــەکەی بــەم هــۆکارە هونەرێکــی 
ناکامــڵ و ناتــەواوە، بــەاڵم بــە هــەر چەشــن، دەبــێ 
ــە  ــن ک ــل بکەی ــە ش ــەلە تاڵ ــەم مەس ــۆ ئ ــوێ ب گ
هونــەری هــەرزە کــە زادەی پیشەســازیی کولتــوور 
ــە و  ــی ڕەنێوهێنەران و پاســاودەری هەمبەرایەتیگەل
ــرەزۆری  ــی ف ــەڵ ژمارەیەک ــە، لەگ ــی زاڵ کۆمەاڵیەت
ــە  ــاز دەکات، ل ــدی س ــەر پێوەن ــگ و خوێن بەردەن
بەرانبەریشــدا هونــەری مۆدێــرن لەگــەڵ ژمارەیەکــی 
ــن،  ــە ئاخافت ــگ و گوێگــران دێت زۆر کەمــی بەردەن
ــە هونەرێکــی  ــی ب ــە نەیارەکان ــە ک ــەو جێگەی ــا ئ ت
)ســەرامەد و هەڵکەوتووخــواز( ناویــان بــردووە.

ئێســتا بــا ســەرقاڵی ئــەو گۆڕانکارییــە بــن و 
بنچینەییــە لــە ڕوانگــەی جوانیناســانە بیــن کــە بــە 
شــێوەیەکی هەمەکــی بەرهاتــی هونــەری مۆدێرنــە. 
ئــەو کاتــە کــە مێژوونووســەکانی هونــەر لەمــەڕ 
مۆدێرنیــزم قســە دەکــەن، لــە ڕەوتێــک دەدوێــن کــە  
لــە مــەودای ســاڵگەلی ١٨٩٠ تــا ١٩٤٠ چــرۆی کــرد 
و بووژایــەوە. ئــەوان بزاڤــەکان، قوتابخانــەکان و 
هەروەتــر کاری هونەرمەندانی تاکوتەرا و ســەربەخۆ 
ــەن.)٣(  ــە پێناســە دەک ــەم ڕەوت ــەی ئ ــو خان لەنێ
ڕووپــەڕی مۆدێرنیــزم زۆر بەرینتــر لــەو شــتەیە 
کــە وێنــا دەکــرێ، مۆدێرنیــزم لــە هونــەرە متمانــە 
پێــدراو و ســەقامگیرەکاندا بــە بارتەقــای وزە و 

توانایــی هونــەرە نــوێ پێکهاتــووەکان کاری کــردو 
ــەت  ــینەما(، تەنان ــە س ــر ل ــووی گرینگت ــە هەم )ل
ســەرقاڵی هەمیســان زیندووکردنــەوەی هونەرگەلــی 

ــوو. لەبیرچــوو ب
ئیمــڕۆ کاتــێ نــاوی بزاڤــی فۆتۆریســم، کووبیــزم، 
ناوگەلێــک  یــان  ســوریالیزم،  ئێکسپێرســیۆنیزم، 
وەک جەیمــز جۆیــس، مارســێل پڕۆســت، ڤیرجینیــا 
وۆلــڤ، فرانــس کافــکا، ڤاســیلی کاندێنیســکی، 
ئیگــۆر  شــوێنبێرگ،  ئاڕنۆڵــد  پیکاســۆ،  پابلــۆ 
ــا ڕیلکــە  ــد، ڕاینێــر ماری ئێستراڤینســکی، ئێزراپاون
و ئیلیــەت وەبیــر خۆمــان دەهێنینــەوە، وا هەســت 
ســانا،  بەمانایەکــی  مۆدێرنیــزم  کــە  دەکەیــن 
گۆڕانکارییەکــی هونــەری نەبــووە، بەڵکــوو خەبــات 
و شۆڕشــێک لــە بنیــادی دەربڕینــی هەســتۆکی، 
ســەرەتای  ئەگەرچــی  بــوو،  جوانیناســانە  یــان 
ســەدەی  دەیــەی  دواییــن  بــۆ  گەشەســەندنیان 
نــۆزدەم دەگەڕێتــەوە، بــەاڵم ڕیشــە و ڕەگەزەکانــی 
پێشــووەکان  دەیــە  بــۆ  ئــەو،  ســەرهەڵدانی 
و  ڕیشــە  لــەم  کــردن  بــاس  لــە  دەگەڕێتــەوە. 
ــن کــە  ــەدا، دەبــێ خاڵێــک لەبەرچــاو بگری ڕەگەزان
زۆریــش گرینگــە. شــیعرگەلی بۆدلێــر، ڕامبــۆ و 
ماالرمــێ و ڕۆمانەکانــی دەیستۆیڤســکی، تابلۆکانــی 
یــان  سیمبۆلیســتەکان،  و  ئێمپێرسیۆنیســتەکان 
ــە  ــزەی نیی ــەو هێ ــر ئ ــی ڤاگنێ ــرا چوارییەکان ئۆپێ
کانــگا و ســەرچاوەکانی  بــە  بــە ســاکاری  کــە 
ئەزموونــی  ئێســتاکە  بزانیــن.  مۆدێرنیــزم 
مۆدێرنیزمــی وەپشتەســەر نــاوە بــە لێهاتوویــی 
بۆمــان دەردەکەوێــت کــە زۆر لــەم بەرهەمگەلــە 
نموونەگەلێــک لــە هونــەری مۆدێــرن هاتووەتەژمــار، 
ــد  ــا چەن ــدا تەنی ــە لەوان ــت ک ــت بڵێی ــە ناتوانی وات
هەبــوو  مۆدێــرن  دەربڕینــی  لــە  ڕەگەزگەلێــک 
ــن کەســانی  ــە بەرهەمێ ــر ل ــە دوات ــک ک هێمانەگەلێ
گرینــگ  خاڵێکــی  بەڵکــوو  تەواوکــراون،  دیکــە 
مۆدێرنــە،  دەربڕینیــان  شــێوەی  کــە  لێرەدایــە 
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بودلێــر  وەکــوو  کەســانێکی  دیکــەوە  لەالیەکــی 
نــەک تەنیــا لــە بــواری ئەزموونــی هونــەری بــە 
بەڵکــوو  ژمێــردراون،  مۆدێــرن  هونەرمەندانێکــی 
لــە بەرهەمــە ڕەخنەگرانەکانــی خۆیانــدا داکۆکیــان 
لــە مۆدێرنیزمیــش دەکــرد و بنچینــە تیورییەکانــی 
مۆدێرنیزمیــان داڕشــت.)٤( کەوابــوو ڕەنگە بتوانین 
بڵێیــن کــە ئێمــە دەبــێ پێداچوونــەوە بەســەر ئــەو 
ــزم  ــن و پێشــینەی مۆدێرنی ــە مێژووییــە بکەی گەاڵڵ

بــۆ دەیــەی ١٨٩٠ بگەڕێنینــەوە.
ــە  ــە ئەوەی ــەکەی ئێم ــە باس ــگ ل ــی گرین خاڵێک
ــی  ــە تازەکان ــرە و کێش ــرێ کوێ ــزم گ ــە مۆدێرنی ک
ــی  ــتی میتودگەلێک ــا ئاس ــت ت ــاندووە و نابێ ڕەخس
تــازە بــۆ بەرســڤدانەوەی کــۆن دایبەزێنــی، تەنانەت 
مۆدێرنیــزم ئەمەشــی هێنایــە کایــەوە کــە چ کاتــێ 
ناتوانــرێ وەاڵمــی ئــەم گــرێ کوێــرە هونەرییــە 
بدرێتــەوە،  ڕێچکــەی جوانیناســی کالســیک  لــە 
یەکەمیــن الیەنــی تــازە کــە لە دیــدی فەلســەفییەوە 
ــە  ــازە ل گرینگترینیشــە، ڕوانگــە و هەڵێنجانێکــی ت
ــاڵ  ــە پ ــەواوی ل ــە ت ــە ب ــک ک ــە. هەڵێنجانێ واقیع
و  جیــاوازە  کــۆن  جوانیناســانەی  دەرککردنــی 
ــە  ــە واقیع ــە ل ــە نوێی ــەم هەڵێنجان ــەر ئ ــڕ لەب کتوپ
کــە هونــەری مۆدێــرن )بەیانگــەر( نییــە، واتــە 
واقیعێــک  و  دەربڕینــە  لــەو  خاڵێکــی ســەرەکی 
لــە جیهانــی دەرەکــی، یــان ســۆز و هەســتێک لــە 
ڕۆح و ڕەوانــی هونەرمەنــد نییــە، چونکــە هونــەری 
مۆدێــرن بەیانگــەر نییــە )یــان بەواتایەکــی باشــتر 
لــەم نهێنییــە گرینگــە کــە هونــەر لــە کرۆکــی خۆیدا 
بەیانگــەر نییــە هۆشــیار بووەتەوە( الســاییکەرەوەی 
واقیــع نییــە. ئێســتا بــا بزانیــن ئــەم ڕوانگــە و 
ــەری  ــە هون ــە ک ــع چیی ــە واقی ــە ل ــە نوێی هەڵێنجان
مۆدێــرن پێی گەیشــتووە؟ لــە ڕوانگەی هونەرمەندی 
مۆدێرنــەوە، واقیعــی هیــچ شــتێک بەمانــای ئارایــی 
دەرەکــی ئەو شــتە، یــان ســەرهەڵدان و دەرکەوتنی 
لەســەر دەرککردنــی هەســتۆکی ناســکار نییــە، 

حاشــاهەڵنەگر  خاڵێکــی  پێشــتر  شــتەی  ئــەو 
گریمــان دەکــرا، هونەرمەنــدی مۆدێــرن بــە شــتێکی 
ــەی  ــی بوونداران ــە لێبڕاوێت ــێ، ک ــی دەبین ڕێکەوتن
ــتێتیکای  ــەر ئیس ــە لەس ــەک ک ــە. بەرژەوەندیی نیی
گشــتییەتی  و  لەتەواوەتــی  کالســیک  و  کۆنینــە 
خۆیــدا مانــای هەبــوو لــە دەربڕینــی مۆدێرنــدا 
بەســەر پاژەکانــی خۆیــدا دابــەش دەبێــت و هەرکام 
لــەم پاژانــە ژینــی ســەربەخۆی خۆیــان وەدەس 
فامکردنــی  لــە  مۆدێــرن  هونەرمەنــدی  دێنــن، 
ــڕاک و  ــێ ب ــە. کات ــێ متمانەی ــۆی ب ــتۆکی خ هەس
ــتەی  ــەو ش ــت ئ ــە نایانەوێ ــوت ک ــۆ دەیانگ پیکاس
بنەخشــێنن کــە دەیبینــن، بەڵکــوو بــەدووی ئــەوەن 
کــە ئــەو شــتەی بیــری لــێ دەکەنــەوە بیکێشــن، لــە 
واقیعــدا، بــێ متمانەیــی خۆیــان بــە هەســتی بینایی 
و دیتنــی خۆیــان نیشــان دەدا، لــێ بــە لێهاتوویــی 
ئــەوان هیــچ  کــە هەســتی  بۆیــان دەرکەوتبــوو 
ــەکان(،  ــدە دیداریی ــە )خوووخ ــەر ل ــە ب ــتێ نیی ش
واتــە قەبووڵکــردن و پەســەندکردنی گرێبەســت 
بەرناســی  کــە  نیشانەناســانە  ڕێککەوتنگەلــی  و 
دەناســێنن،  واقیــع  پێناســە چەشــنی  )ئۆبــژە( 
ئیتــر ئــەو دڵنیابوونــە بــە بیروهــزری خــۆی کــە بــۆ 
)دیکارت(ـــەوە بــوون، لە دووەمیــن هەنگاو جیهانی 
ئۆبژیکتیڤــی چەشــنی زیندەوەرێکــی لێبــڕاو نیشــان 
ــە  ــوو ک ــۆکارە ب ــەم ه ــا. ب ــی دەهێن دەدا، هەرەس
کۆبیســم، گشــتییەت و هەمەکێتیــی کــە لەواقیعــدا 
سیســتمێکی داخــراوی هەڵقــواڵو لــە ڕێککەوتــن 
بــوو، پیرۆزییەتــی خــۆی لەدەســت دا و نیگارکێــش 
بەدڵخوازییــەوە بەســەر چەنــد پــاژ دابەشــی کــرد و 
هــەر بەشــێکی بــەو لەونــە نەخشــاند کــە بەبــڕوای 

ــەو شــیاوبوو. ئ
ئاوێتــەکاری و ڕۆنانــی دووبــارەی ئــەم پاژانــە 
جیهانــی دیاردەیــی، یــان )فینۆمینۆلــۆژی( وەکــوو 
کۆمەڵەیەکــی بڕیــاری نیشــان دەدا. ئــەم ئەزموونــە 
شــێوەکارییە، بەبــێ ئــەوەی نیگارکێــش ســەری 
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لــێ دەربــکات، ئیشــی ئــەوی لــەو شــتە نزیــک 
دەکــردەوە کــە هۆســرەل نــاوی )لێکدابەزاندنــی 
دیاردەناســانەی( لــێ نابــوو. شــێوه ناســینێکی 
ــەر  ــە خــودی ه ــوو ل ــوان و ناڕاســتەوخۆ ب ــێ بژی ب
ــی،  ــەک گشــتییەتێکی فانتازیای شتێک)شــت(یش ن
بەڵکــوو یەکەبەتــی بــەدەر لــە هــەر دیاریکردنێکــی 
بڕیــاری و ســەپێنراو. ئــەو بڕیــار و گرێبەســتە 
نوێیــە کــە هونەرمەنــد لەگــەڵ بەردەنگ دەیبەســت، 
ــیارانە  ــە وش ــوو ک ــەی ب ــی و هێژامەندیی ــەم باش ئ
ــە  ــتێکی دیک ــی ش ــتێکی لەجێ ــد. ش ــۆی دەنوان خ
ــەر  ــا ه ــە هەرەســی دەهێن ــەوەی ک نەدەناســاند. ئ
)گشــتییەتی درۆیینــە( بــوو. گشــتییەتێک کــە 
ــە  ــە دژی کەوت ــیقادا ل ــە مۆس ــۆئێنبرگ(یش ل )ش
کــە  کــرد  وای  ئەویــش  شــەڕکردن.  و  ناکۆکــی 
پــاژەکان، تەنانــەت ســاناترین میلۆدییــەکان وەهــا 
ئاڵوگۆڕیــان بەســەردابێت کــە ئاوێتەکردنیــان هیــچ 
هەمەکێتــی  لــە  و  ئاشــنا  لەمیلــۆدی  وێنایــەک 
ــە  ــدی ب ــە ئی ــت ک ــاری نەخوڵقێنێ ــی و بڕی پەیمان
تاقانەتریــن بیچمــی لــواوی بەرناســی ژنەفتەنــی 

ــار.)٥(.  ــە ژم دەهات
تــازەی  ئاوێتــەی  واتــە  نموونەیــە،  دوو  ئــەم 
کۆبیســتی کــە لــە جێگــەی ئــەو شــتە کــە بــە 
واقیــع پێناســەمان دەکــرد و میلۆدییــە تــازەکان 
دوازدە  یــان  ئاتۆنــال،  ڕێســای  بەپێــی  کــە 
نۆتــی ســازکراون و دنیــای ئاشــنای میلۆدیــک و 
هارمۆنیکیــان دادەڕمانــد، ئێمــە بــەالی خاڵێکــی 
نــوێ لــە کاری هونەرمەنــدی مۆدێرنیســت هــان 
ــەو  ــرن ل ــی مۆدێ ــی دەکات. دەربڕین دەدا و ڕێنوێن
لەســەر  بەیانــکاری  و  ناســراوە  پێشــتر  شــتەی 
ئەنجــام دراوە، دوور دەکەوێتــەوە، نــەک تەنیــا 
ــەڵ  ــی لەگ ــەوەبردنی بەرخۆدان ــە پێش ــەبارەت ب س
شــتێک  لەهــەر  پــاش  بەڵکــوو  دابونەریتــەکان، 
درۆزنانەبوونــی  بــە  فامکردنــی  بــە  ســەبارەت 
ــەو کاتــەی کــە فۆڕمالیســتە  گشــتییەتی ئاشــنا. ئ

ڕووســییەکان چەمکــی )ناســیاوی ســڕینەوە(یان 
هێنایەگــۆڕێ، ڕاســتییەکەی یەکێــک لــە گرینگتریــن 
خســتە  مۆدێرنیــان  هونــەری  کاری  الیەنەکانــی 
ــەک  ــتی تیوریی ــا ئاس ــەوە و ت ــاس و لێکۆڵین بەرب
لەمــەڕ فۆڕمــی داهێنانــی هونــەری گشــتگیریان 
ــای  ــرن بەمان ــەری مۆدێ ــەم پێیــەش هون دەکــرد. ب
واتــە  جوانیناســانەیە،  ئەزموونــی  خۆئاگایــی 
ئــەو شــتەی کــە بەپێــی نموونــەی بەناوبانگــی 
ــۆل و تۆلســتۆی دا  ــی گۆگ شکلۆڤســکی لەدەقەکان
ــە  ــێوەیەکی بێئاگایان ــەاڵم بەش ــت، ب ــەدی دەکرێ ب
چەشــنی  مۆدێرنــدا  هونــەری  لــە  بەکاربــراوە، 
ئاشــکرا  هونــەری  دەربڕینــی  ســەرەکی  ڕێســای 
دەبێــت. لــێ هونەرمەنــدی مۆدێــرن بەتــەواوی لــەم 
نهێنییــە ئــاگادار بــووە کــە هەمــوو شــتێکی ئاشــنا 
ناجوانیناســانەیە و وەکــوو خەیاڵکردێکــە لــە واقیــع 
و  بزربــووە  ڕێککەوتنییەکــەی  ســەرچاوەی  کــە 
ئێســتایش  لەجێگــەی واقیــع دەناســێنرێت. بەپێــی 
جێگەیــە  لــەو  هونــەر  فۆڕمالیســتەکان  بڕیــاری 
دەســت پــێ دەکات کــە ئێمــە لەدنیــای ئاشــنا 
جــودا ببینــەوە کــە خوومــان پێــوە گرتــووە و پــێ 
بێینــە ســەر  بخەینــە جیهانێکــی نەناســراوەوە، 

سەیروســەمەرەکان. عــەردی 
شکلۆڤســکی نموونەیــەک دەهێنێتەوە: کەنارنشــینان 
ــا نابیســتن،  هاشــوهوش و دەنگــی شــەپۆلەکانی دەری
لــێ خوویــان پــێ گرتــووە، بــەاڵم ڕێبــوار و گەڕیدەیەک 
کــە بەتازەیــی هاتووەتــە بەندەرەکــە، ئــەو دەنگــە 
دێتەگوێــی و لــە هەمبەریــدا کاردانەوەیــەک نیشــان 
دەدات، یــان بەهــۆی ئــەو دەنگــەوە خەوی لــێ دەزڕێ، 
ــی  ــت. لەژیان ــی دەزانێ ــی زۆر خۆش ــە دەنگێک ــان ب ی
ڕۆژانــەی شــاردا هــەزاران شــتی سەیروســەمەرە هەیــە، 
بــەاڵم نــەک بــۆ هاوواڵتــی، بەڵکــوو بــۆ کەســێکی نامۆ. 
لەهونــەری مۆدێرندا نەناســیاوی و نائاشــنایی بابەتێکە 
کــە بــە فۆڕمــەوە لــکاوە، بــەاڵم ڕەنگــە بتوانیــن وەکــوو 
ناوەڕۆکێکــی چڕوپــڕ و ڕەســەن ناودێــری بکەیــن. وای 
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ــی  ــی تراجیک ــە الیەن ــاوڕان ک ــدا ه ــم لەگەڵم ــۆ دەچ ب
کەســێتییەکان،  لــە  چیخــەڤ  شــانۆگەرییەکانی 
بەرەوڕووبوونــەکان و دژبەرایەتییــەکان، کاروکــردەکان، 
ــی و ڕەوشــتی  ــە ئەخالق ــک نەگونجان ــە پێ ــەت ل تەنان
و کولتــووری نــەوەکان هەڵناقوڵێــت، ئــەم الیەنــە بــەر 
لەهەمــوو شــتێ زادەی بەردەوامــی ژیانــی یەکجۆر و بێ 
گــۆڕان، هــەرڕۆژە، دووپــات کــراوە و وەڕەزکــەرە، نەک 
تەنیــا زیرەکتریــن، یــان هەســتیارترین کەســێتییەکانی 
وەکــوو نینــا و کۆنســتانتین لــە )باڵنــدەی دەریایــی(، 
ڤانیــا و ســۆنیا لــە )اللــۆ ڤانیــا(، بەڵکــوو ســەرجەم 
)لوپاخیــن( تەنانــەت  کەســێتییەکانی)چیخۆف(، 
کــە  )ترافیمــۆڤ(  یــان  چڵکــن،  و  دەوڵەمەنــد  ی 
هەمیشــە خوێندکارێکــی شۆڕشــگێڕ و ئایدیالیســتە لــە 
شــانۆنامەی)باخی باڵڵــوک(، هــەر کام و بەشــێوەیەک 
بــێ وزەیــی و بــێ توانایــی تایبەت بە خۆیــان گیرۆدەی 
زوو،  لێدراوانێــک  بــەاڵم  ڕۆژانــەن،  ژیانــی  وەڕەزی 
ــان وشــیار  ــە جێگــە و شــوێنگەی خۆی ــان درەنــگ ل ی
ــن و  ــەوە، دەناڵێن ــوو هــەر دەکڕووزێن ــەوە، کەواب دەبن
ــەاڵم  ــەن، ب ــەدی ناک ــک ب ــن دەرەتانێ هەرچــی دەگەڕێ
بنیــادی کاری هونــەری لــە فۆڕمدایــە، نــەک لــە کاکڵــە 
ــنا و  ــی ئاش ــان لەزمان ــەر دەرەت ــەکان. هون و ناوەرۆک

ئاســاییە و گەیشــتن بــە چێــژی نامۆبــوون.
شــیعر چ شــتێک نییــە، مەگیــن بەکارهێنانــی 
نائاســایی زمــان، دەکــرێ بــەدەم ئــەم ڕوانگــە 
بخەیــەوە  وەبیــر  فۆڕمالیســتییەوە  تێڕوانینــە  و 
ــی  ــۆ ئەرکگەل ــان ب ــدا زم ــی هاوچەرخ ــە ژین ــە ل ک
پێوەندیکاریــی خــۆی دابەزیــوە و هەمــوو شــتێ 
ــی  ــە چەشــنێکی لۆژیک ــی ڕێســا و ب ــە پێ ــەودا ب ل
ــە  ــت ک ــت. وێدەچێ ــەند تێدەپەڕێ ــەی پەس و جێگ
هەمــووان بەهاســانی لــە قەســتی یەکتــر تێدەگەیــن، 
بــە  دەبێتــەوە،  زواڵڵتــر  پێوەندیــکاری  زمانــی 
بڵێــی هەنتەشــی  ئــەوەی کــە  لەونێــک وەکــوو 
نییــە. بەواتایەکــی دی، لێــرەدا زمــان هیــچ شــتێک 
نییــە، تەنیــا ئامــرازی گواســتنەوەی واتایــە، بــەاڵم 

لــە شــیعر زمانــی ئاشــنا تێــک دەشــکێت و لێــرەدا 
زمــان دەبێتــە ئامانــج و مەبەســت. ڕەنگــە لێــرەدا 
باشــتر ئــەوە بێــت کــە بڵێین زمــان لەشــیعردا تەنیا 
کەرەســتە و مــاددەی ڕەخســاندن و شــێوەدارکەر و 
دروســتکەر نییــە، بەڵکــوو نەیارخواز و بەرهەڵســتە 
و شــیعر بەرەو گۆڕەپانی شــەڕ بانگهێشــت دەکات. 
شــیعر زمــان کــەالوە و وێــران دەکات، لــە ئەمــرازی 
پێوەنــدی گرتنــەوە دەیــکات بــە بابەتــی ســەرەکی 
و گــرێ کوێرەیــەک، دەبــێ بڵێیــن کــە هونــەری 
مۆدێــرن ئــەم نهێنییــەی بــەر لــەوەی بیرۆکەوانانــی 
گــەورەی فۆڕمالیســت بیدۆزنــەوە، دۆزیبوویــەوە. 
و  نائاســایی  مۆدێــرن  هونــەری  بەرهەمــی 
نائاشــناترین شــتەکانە. نموونەیەکــی زۆر نــاوازە 
لــە شــێوازێک کــە بــە نامۆســازی ناودێرکــراوە، 
ڕەوشــت و میتــودی )بێرتۆلــد برێخت(ـــە. ئــەو 
یــان  نووســیویەتی: )ڕووداو،  ڕاشــکاوانە  خــۆی 
نامۆنیشــاندانی کەســێتییەک، لەپلــەی یەکەمــدا، 
واتــە داڕنینــی الیەنی ڕۆشــن و ئاشــنا لــەم ڕووداوە، 
یــان کەســێتییە و دیقــەت و زیتەڵــی و تێڕوانیــن و 

ــی.)٦( ــدا بورووژێن ــە هەمبەری ــوڕمان ل سەرس
ــاراوە  ــە دەهێنێتــە ئ ــد برێخــت ئــەم نموون بێرتۆل
ــە نیســبەت  کــە دەکرێــت تووڕەبوونی)شــالییەر( ب
کچەکانــی، جۆرێــک نیشــان بدرێــت کــە بینــەر 
ــە  ــەم کارە ب ــاش بزانێــت و ئ ــە ب ــەو ب کارەکــەی ئ
بژمێرێــت  سروشــتی  و  شــیاو  کاری  تاقانەتریــن 
زەینــی  بــە  لییــەر  تووڕەنەبوونــی  ئیمکانــی  و 
ختوورەنــەکات. لەالیەکــی تــرەوە دەکرێــت مەســەلە 
ئــاوا بێتەگــۆڕێ کــە بینــەر لــە لییــەر تــووڕە بێــت 
و ئیمــکان و ئەگــەری کاردانەوەکانــی دی بــۆ ئــەو 
وێنــا بــکات. کەوابــوو تووڕەبوونــی ئەکتــەر بــە 
شــتێکی تایبەتــی بزانێــت و نــەک شــتێکی گشــتی و 
بــە خــۆی بڵێــت کــە بەڵــێ ئەمــە تووڕەیــی مرۆییە، 
ــە.  ــاو نیی ــدا ب ــوو مرۆڤەکان ــوان هەم ــه نێ ــەاڵم ل ب
لــە بەرهاتــدا بینــەر ئەگــەر و ئیمکانــی گــۆڕان 
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پەســەند دەکات، نــەک تەنیــا ئــەم مرۆڤــە، بەڵکــوو 
بگۆڕدرێــت.  دەبــێ  ژیانیشــی  هەلومەرجەکانــی 
بینــەر ئیــدی کەســێک نابێــت کــە جیهــان پەســەند 
ــەر  ــت بەس ــە دەتوانێ ــێکە ک ــوو کەس ــکات، بەڵک ب
جیهانــدا زاڵ بێــت. بێرتۆڵــد بڕێخــت گوتەنــی: 
ــەی  ــەر پەنج ــە ب ــان دەخات ــانۆ جیه )ئێســتاکە ش
ــە  ــەو دەس بەرێت ــوو ئ ــەوەوە تاک ــەاڵتداری ئ دەس
گۆڕانــی جیهــان(، بــەاڵم هــەر شــتێکی ئاشــنا بــۆ 
زەینێــک کــە خــووی بەڕێســا بــرەودارەکان گرتبێت، 
ترســێنەرە. بیســەری کوارتتەکانــی )شــۆئینبێرگ(، 
ــە بیســتنی مۆســیقای نائاشــنا و  ــرن( ل ــان )ڤێب ی
ــەک  ــەو ن ــت، ئ ــی دەبێ ــی مەترس ــایی تووش نائاس
لــە ناوەڕۆکــی بەرهــەم، بەڵکــوو لــە بیچــم و فــۆڕم 
ــێت،  ــی دەترس ــێوازی دەربڕین ــە و ش ــە پێکهات و ل
ــەکان و  ــووە ژنەفتەنیی ــە خ ــتێت ک ــتێک دەبیس ش
ــێ  ــتی کێبەرک ــەو بانگهێش ــتێتیکا، ئ ــتی ئیس هەس
ڕەنگدانــەوە  ترســێنەرەدا،  فۆڕمــە  لــەم  دەکات. 
ڕەتێنــەری  و  ســەلمێنەر  الیەنــی  زایەڵــەی  و 
دنیایــەک دەتوانیــن ببیســتین کە)شــۆئینبێرگ( 
ــە  ــد، کەوات ــەوەدا ژیانیــان دەگوزەران و )ڤێبــرن( ل
ــەری  ــادی هون ــتەی بنی ــەو ش ــرن ل ــەری مۆدێ هون
مۆدێــرن بــوو، واتــە لــە ســۆز و سەرمەســتی دوور 
ــتەوخۆی  ــەی ڕاس ــە ڕێچک ــت ل ــەوە. هەس دەکەوێت
ڕێگــەی  لــە  نــەک  دەگوازرێتــەوە،  فۆڕمــەوە 
دەربڕینێکــی بڕیــاری و ڕێککەوتنەیــی، یــان خراپتــر 
ــە ڕێگــەی ڕەخســاندنی وێنایەکــی تایبــەت  ــەوە ل ل
و تاقانــە لــە هونەرمەنــد، وێنایەکــی درۆزنانــە کــە 
بەردەنــگ لــە ئەنجــام و بنەتــادا بــاوەڕی پــێ نییــە، 
بــەاڵم چەشــنی حەقایەتێــک قەبــووڵ و پەســەندی 

کــردووە)٧(.
ــگ  ــی بەردەن ــرە و ئۆخژن ــرن، ئۆق ــەری مۆدێ هون
تێــک دەدات و دەڕمێنــێ. بــۆ بینەرێک کە بە نهێنی 
و ڕەمزەکانــی ســینەمای کالســیک خــووی گرتــووە 
و بــۆی ئاشــنایە کــە بەوانــە هەمــوو شــتێک دەشــێ 

پێشــبینی و فامــی بــکات، بینەرێــک کە پێشــوەخت 
دڵــی بــە ئەنجــام و کۆتایــی دڵخوازانــەی خــۆی 
ــە جیهانێــک کــە )ئالێــن  ــان ل خــۆش کــردووە، ژی
ڕێنــە( و )ئانــدرێ تارکۆڤســکی( دەینەخشــێنن، 

ترســێنەرە.
ــەی  ــی زۆرین ــەوەی نێگەتیڤ ــی کاردان ــە نهێن ئەم
مۆدێرنــە،  بەردەنگەکانــی ســینەمای  و  بینــەران 
لــەوان  هونەرمەنــد  چاوەڕوانــی  ناتوانــن  ئــەوان 
تێفکرینــی  لــە  بێتوانــان  واتــە  دی،  بهێننــە 
واتاناســانەی  گەاڵڵــەی  داهێنانــی  و  ســەربەخۆ 
ــە  ــەوە و ڕوو ب ــەم هەڵدەگەڕێن ــە بەره ــان و ل خۆی
شــتێکیان  هەمــوو  کــە  دەهێنــن  بەرهەمگەلێــک 
پێشــبینی بکــرێ، بەرهەمگەلێــک کــە تەنانــەت 
پەیوەســتیان بــە فامکــردن نییــە. گرینــگ نییــە کــە 
ئــەم بەرهەمگەلــە ئاشــنایە تا چ ئاســتێک ترســێنەر 
ــە  ــدەن، ل ــان ب ــووڕمانێک نیش ــان چ سەرس ــن، ی ب
هەمبــەر ئــەم )سەیروســەمەرە ئاشــنایانە( دەکــرێ 
ــە  ــری ل ــە خۆڕاگ ــەوەی ک ــت، ئ ــدا بگری دان بەخۆت
پێکهاتــەی  و  فــۆڕم  ئەســتەمە،  زۆر  هەمبەریــدا 
ــی،  ــی ڕۆژانەی ــی ســووکی ژیان ــاییە. لەجیهان نائاس
ئۆخــژن و ئاســوودەیی زۆرە، بــەاڵم چ شــتێک لــەوە 
ــۆڕی  ــان ئاڵوگ ــی ژی ــە فۆڕم ــە ک ــوودەتر نیی نائاس
ــاس  ــا ئێســتا ب ــە ت ــەوەی ک ــا ل ــت. ئ بەســەردا بێ
ــدی  ــەالی هونەرمەن کــرا، دەکــرێ گرینگــی فــۆڕم ل
مۆدێــرن تــێ بگەیــن. بــەالی ئــەم هونەرمەنــدە 
واتــە  بەرهــەم،  ئاماژەگەلــی  پێکراویــی  بــڕوا 
ئەرکــی گەڕانەوەیــی بەرهــەم کــەم دەبێتــەوە و بــە 
شــێوەیەکی بــەردەوام فۆڕمــی بەرهــەم بایەخێکــی 
خاڵــە  لــەم  نموونەیــەک  دەکات.  پەیــدا  زۆرتــر 
ــەدی  ــیقازانێک ب ــی مۆس ــە بەرهەمەکان ــی ل دەتوان
بکەیــت کــە لــە ســەرەتای ســەرهەڵدانی مۆســیقای 
ــە نێــوان  مۆدێــرن، بازنەیەکــی پێکــەوە بەســتنی ل
و  ڕۆمانتیــک  مۆســیقای  پڕیشــکەکانی  دواییــن 
ــە  ــرد. ل ــت ک ــۆئینبێرگ( دروس ــی )ش بەرهەمەکان
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ــە  ــر( ئێم ــتاڤ ماهلێ ــی )گۆس ــوو بەرهەمەکان هەم
لەگــەڵ جیهانێکــی تــەژی لــە نهێنی بەرانبــەر دەبین 
کــە نــەک لــە ئاســت گوتوبێــژ، بەڵکوو لــە قوواڵییدا 
پێــک دێــت. لــە کارەکانــی ئــەودا میلۆدییــەکان 
فۆلکلۆرییــەکان  ســترانە  لــە  یــان  ئاشــنان، 
وەرگیــراون، یــان پێکهاتەیەکــی ئێجــگار ســاکاریان 
بەهێمانــەی  ســاکارییەی  ئــەم  هەیە،)ئادۆرنــۆ( 
کۆنپارێزانــەی )ماهلێــر( دەزانــی، بــەاڵم قەبووڵــی 
ــیقا  ــەی مۆس ــن هێمان ــە تاقانەتری ــە ئەم ــرد ک دەک
نییــە، بەڵکــوو شــتێکی دژبــەر لەگەڵیــدا لــە هەمــوو 

بەرهەمێکــی )ماهلێــر(دا پــێ دەگرێــت.)٨(
بــەڕای مــن ئــەم شــتە دژبــەرە لــە پێکهاتەیەکــی 
بڕگەکانــی ماهلێــر شــاردراوە. لــە یــەک کاتــدا 
هەمــان ئاوازگەلــی ئاشــنا لــە )ئاســت( بــە پێشــەوە 
دەچــن و بــەالی کامڵبــوون دەڕۆن، لەگــەڵ یەکدیــدا 
ــازە و زۆر  ــی ت ــە و جومگەگەل ــن و مای تێکــەڵ دەب
ــی  ــن. لە)ناخ ــانا دەخوڵقێن ــس س ــش هەمدی جاری
ــتن  ــە تێگەیش ــا زۆر ل ــەم ت ــی ک ــە(دا مایەگەل بڕگ
ــە  ــەم مایان ــار ئ ــدێ ج ــرن. هەن ــێ دەگ ــوو پ نەهات
ــدێ  ــەزن، هەن ــگ دادەب ــە دەنگێ ــا ئاســتی کۆمەڵ ت
جــار لــە پێکــەوە ڕۆنانیــان ئاوازگەلــێ بــەروێ 
ــی پێشــوو،  ــەی مایەکان ــە پێچەوان ــە ب ــەوێ ک دەک
مایــە زاڵــەکان پێشــەوە دەچــن، هەنــدێ جــار 
لــە  کــە  دەســتەویەخەبووندا  بارودۆخــەی  لــەم 
ئاســتدا ڕوودەدات، هەمدیــس شــتێکی تــازە لــە 
ــە،  ــن پێکهات ــەم )ب ــدەدات. ئ ــدا ســەر هەڵ قوواڵیی
ــە  ــر( ب ــی )ماهلێ ــی هۆگری ــە نهێنی ــان ژێرخان(ـ ی
چونکــە  دەدات،  نیشــان  گــەورە  ئۆرکێســترای 
ــی  ــەکان هاســانتر دەیتوان ــەی فۆن ــەم فرەیی ــەو ل ئ
الیەنــە فــرە چەشــنەکان بخوڵقێنێــت. دەزانــن کــە 
ــی  ــە یارمەت ــێ ب ــەو دەب ــتەمی ئ ــەمفۆنیای هەش س
و  و چەنــد ســەد چڕیــار  ژەنیــار  چەنــد ســەد 
لــە  پارێــز  بــۆ  بکرێــت.  پێشــکەش  گۆرانیبێــژ 
درێژبوونــەوەی ئــەم باســە لێــرەدا تەنیــا ئاماژەیەک 

ــر(  ــی زانســتیی ڕۆژگاری )ماهلێ ــۆ دەرک پێکردن ب
ــەم. دەک

بــاوەڕی )مارکــس( بــە متمانــەی ژێرخــان وەبیــر 
بهێننــەوە و ئــەم خاڵەیش کە هەر شــتێک لەئاســتی 
ڕۆژانــە  ژیانــی  هەمبەرێتییەکانــی  دەرککــراوی 
تێدەپەڕێــت، لەگــەڵ هەمبەرێتییــە ڕەنێوهانینــە 
ــە  ــەرنج ل ــان س ــرێ، ی ــاری دەک ــەکان دی ژێرخانیی
دەرک پێکردنــی )فرۆیــد( لــە نائــاگا بــدەن کــە 
ورووژێنــەری  هێــزی  واتــە  بنیــادی،  پاڵنــەری 
ــۆر  ــرۆڤ پەیج ــی م ــی دەروون ــە قوواڵی ــەرەکی ل س
ــە  ــە ل ــە ئاســتدا، وات ــە ل ــەو شــتەی ک ــرد و ئ دەک
بەشــی خۆئــاگای دروونمــان تێدەپەڕێــت، تەنیــا 
ــراوی  ــوازراو و نەزان ــی ســەرهەڵدانی نەخ ــە فۆڕم ب
شــاخی  وەشــێراوەی  و  زەوەنــد  بەشــە  ئــەو 
ــی. نموونەیەکــی دی کــە کتومــت  ســەهۆڵین دەزان
ــی )کارل  ــیی قوواڵی ــت دەروونناس ــان دێ ــە بیرم ب
یۆنگ(ـــە. لــەوەی کــە باســمان کــرد، ئــەم بەرهاتــە 
کتومتــە بەدەســت دێــت کــە لــە هونــەری مۆدێرنــدا 
ــە، بــەاڵم  تەمومــژی واتایــی ڕۆڵێکــی گرینگــی هەی
ئــەم تەمومــژە بــەردەوام لــە ڕێچکــەی ئاڵۆزیــی 
دەربڕینــەوە بــەدەس نایێــت، بێگومــان لــە تاقمێــک 

ــۆزە. ــگار ئاڵ ــد ئێج ــی هونەرمەن ــدا دەربڕین خاڵ
چەنــد پاژێــک لــە ڕۆمانی)یۆلیســس(ی )جەیمــز 
جۆیــس( و تــەواوی دواییــن ڕۆمانــی ئــەو نهێنیتریــن  
و تەمومژاویتریــن بەرهەمگەلــی ئەدەبــی جیهــان 
ــەت  ــد(، بەتایب ــزرا پاون ــی )ئێ ــار. کانتۆکان دێنەژم
نهێنییەکانــی  و  ئاڵــۆزن  زۆر  پانتــۆکان  دواییــن 
یارمەتــی  بەبــێ  )ئیلیــەت(  هــەرز(ی  )واڵتــی 
پاســاودار  ڕوونکردنــەوەی  یاداشــەکانی خــۆی و 
ــە  ــەاڵم ئەم ــت، ب ــام ناکرێ ــاعیر ف ــکارانی ش و باس
ــار. ــرن نایەتەژم یاســا و ڕێســایەکی گشــتیی مۆدێ
ــاوا  ــەک کــە ئ )کافــکا( ســانا دەینووســی، بەڕادەی
ــی  ــە تەواوەت ــێوازەدەربڕینە ب ــەم ش ــاو ئ دێتەبەرچ
ئاشــکرا،  بــە  مۆدێــرن  بینــاکاری  ئەنقەســتە. 
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بــووە  زێدەڕۆیانــە  ســانایی  بــەالی  گرەوشــتی 
تــا ئاســتێک کــە دەتوانیــن ئامــاژە بکەیــن کــە 
و  کارایــی  بیناکارییــە  ئــەم  بنیادیــی  بنچینــەی 
ــن  ــەت دەتوانی ــوو. هەڵب ــک ب ــەر پاژێ بەســوودی ه
بانگەشــەی ئــەوە بکەیــن کــە لــە زۆربــەی بەرهەمــە 
ــی ڕێســای  ــاری بنەتای ــدا بڕی ــە مۆدێرنەکان هونەریی
تەمومژبــووە، تەنانــەت لــە بەرهەمێــن )کافــکا( کــە 
بــە پەخشــانێکی ســانا و شــێوەی دەربڕینــی ڕەوان 
و پــاراو نووســراون، بــەردەوام شــتگەلی نەگوتــراو 
ــکا(دا،  ــی )کاف ــە چیرۆکەکان ــە، لەکورت ــە ئارادای ل
کــە لەواقیعــدا لێهاتووتریــن بەرهەمەکانــی ناوبراون، 
ڕێســای ڕەهــای کورتبڕیــی دەربڕیــن، ئــەم وێنایــە 
ــەوەی  دەخوڵقێنێــت کــە گەاڵڵــەی ڕاســتەکی گێڕان
واتــە  وەشــێراوە،  دێڕەکانــدا  لەپــاڵ  چیــرۆک 
ڕانەگەیەنــراوە، ئــەم ڕێســایە هێنــدە بااڵدەســتە 
ــی  ــە چیرۆکەکان ــەوەی کورت ــی خوێندن ــە کات ــە ل ک
ئــەودا، ئــەم وێنایــە لەزەینــی بەردەنــگ و خوێنەردا 
ســەرهەڵدەدات کــە ئــەوەی کــە دەیخوێنێتــەوە 
بەڕاســتی گرینــگ نییــە، بەڵکــوو خاڵــی ســەرەکی، 
ناوەنــدی و گرینــگ لــە جێگەیەکــی دی وەشــێراوە.
ئــەم خاڵــە تاڕادەیــەک بەرهاتــی وەڕەزی )کافکا( 
لەخوازەکانــی دەربڕیــن بــوو، کــە تــا بــۆی دەگونجــا 
دووری لــێ دەکــردن. هــەم ئــەم شــاراوەگەراییە 
کــە ئەزموونــی وەشــێراوی ڕەوشــت و دەروونــی 
بیروبــاوەڕە  ئــەو  هــەم  و  مۆدێرنــە  هونــەری 
ــۆڕاو،  ــی گ ــرن بەواقیع ــدی مۆدێ ــەی هونەرمەن نوێی
گرینگایەتــی تیڕوانینــی مۆدێرنیــزم بــۆ تێگەیشــتن 
ــن، ســازوکاری تێڕوانینــی زەینــی مــرۆڤ  و دەربڕی
نیشــان دەدەن. ئەگــەر واقیــع بێجگــە لــە بابەتێکــی 
ڕێککەوتەیــی نەبــێ و شــوێنگەی جگــە بەهــۆی 
زەینــی مــرۆڤ دیــاری و لێــک نەدرێتــەوە، کەواتــە 
دەربڕینیــش تەنیــا لــە ڕێگەگەلــی تێــک تەنــراو 
دەلوێــت  و  تێدەپەڕێــت  زەینــدا  پێچاوپێچــی  و 
)مارســێل پڕوســت( لــە ڕۆمانــە گەورەکــەی خۆیــدا 

واتــە )گــەڕان بــەدووی کاتــی بەفیڕۆچــوو(دا کاری 
ــە  ــەو ب ــردووە، ئ ــی ک ــووف و هزرڤانێکیش فەیلەس
شــێوازێکی واق وڕمێنــەر نیشــانی دا کــە کاتــی ژیان 
تەنیــا توانایــی زەیــن لــە حیکایەتگەرییە)پڕوســت(
ــن  ــەی )مارت ــە ڕێگ ــاواز ل ــەواو جی ــی ت لەرێگەیەک
هایدیگــەر( بــەم بەرهاتە گەیشــت کــە چ مەودایەک، 

ــەوە. ــی جــودا ناکات ــی مرۆی ــە هەبوون کات ل
ــی  ــە ژین ــی ک ــەی زان ــەو ئەم ــرەوە ئ ــی ت لەالیەک
ــە ناســین،  ــت و نایەت ــرۆ نەدەزانرێ ڕاســتەقینەی م
مەگیــن لەکاتــی گێــڕدراوە، واتــە لــە بەیــان و 
ــتەکی  ــی ڕاس ــۆ قارەمان ــدا. ئاخ ــی ئەدەبی دەربڕین
ــەکات  ــر ل ــە بی ــە ک ــک نیی ــەو زەینێ ــەی ئ ڕۆمانەک
ــس(  ــز جۆی ــاوازەی )جەیم ــێوازی ن ــەوە؟ ش دەکات
و)ڤیرجینیــا وۆڵــف( کــە بــە هەڵقــواڵن و داڕژانــی 
پەیوەســتە،  مرۆڤــەوە  وشــیاری  یــان  زەیــن، 
ــەاڵتداری  ــەروەری و دەس ــە لەس ــترین نموونەی باش
مودێــڕن.  هونەریــی  دەربڕینــی  بەســەر  زەیــن 
ــۆ(،  ــۆ پیکاس ــیکاریی کاری)پابل ــە ش ــە ل ــێ ک کات
لــە  ئــەوان  کــە  دەمنووســی  یان)شــۆئێنبێرگ( 
ــان  ــەر پاژێکی ــاژەکان، ه ــۆ پ ــد ب ــی کۆبەن پاژاندن
ــا،  ــک دەن ــی وێ ــان دەیانزان ــە خۆی ــەو جــۆرەی ک ب
لەواقیعــدا هــەر ئــەم ڕێســایەی مۆدێرنیزمــم نیشــان 

دەدا، حکوومەتــی ڕەهــای زەیــن)٩(.
دواییــن خــاڵ، کــە گرینگــی و متمانــەی هیــچ 
کام لــە خاڵەکانــی دیکــەی ئــەم باســە لــەالی 
خۆئاگایــی  نییــە،  کەمتــر  و  بایــەخ  بــێ  ئێمــە 
هونەرمەنــدی مۆدێرنــە. وەهــا دێتەبەرچــاو کــە 
و  بەباشــی  هونەرمەندانــە  ئــەم  گەورەترینــی 
ــانەی  ــی و جوانیناس ــای مێژووی ــە وات ــی ل لێهاتووی
مێــژووی  کردوویانــە.  کــە  ئاگاداربــوون  کارێــک 
هونــەر هیــچ قۆنــاغ و زەمەنێکــی دی لــە بیــر نییــە 
کــە لــەودا هونەرمەنــدان تــا ئــەم ئاســتە لەالیەنــە 
فرەچەشــنەکانی ئیشــی خۆیــان ئــاگادارن، خۆیــان 
هێنــدە بــە وردی و بەتەواوەتــی، وەکــوو بڵێــی 
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ــەو  ــەر کام ل ــن. ه ــک بدوێ ــەی ڕەخنەگرێ ــە جێگ ل
هونەرمەندانــەی کــە تــا ئێســتا نــاوم بــردوون، یــان 
لــە وتــارە ڕەخنەگرانەکانــدا، نامــەکان، وتوبێــژە 
باڵوکــراوەکان و لەوەیــش گرینگتــر، لــە بەرهەمێــن 
و  خــەوش  بەبــێ  وێنایەکــی  خۆیانــدا  هونــەری 
ــۆڕێ.  ــە گ ــیس(یان هێناوەت ــن لە)پوئس هەمەچەش
هەمیســان لــەم بابەتــەوە نموونــەی بــەرز، ڕۆمانــی 
)پڕوست(ـــە، کــە دەتوانیــن بەتایبەتــی دوا بەرگــی 
ــەوە،  ــەوە بخوێنین ــە الســووچی کاری ڕەخنەکاران ل
کــە  گەڕێیــن  درەوشــاوانە  ڕەخنــە  لــەو  ئێســتا 

پڕوســت نووســیونی.
ئــەم خاڵــە دەرەنجامییــە بە سروشــتی ســەرەکیی 
هونــەری مۆدێــرن گــرێ دراوە، کــە بــەر لەمــە لەژێــر 
ــرن  ــەری مۆدێ ــی دوام. هون ــی( لێ ــاوی )خۆئاگای ن
تەنیــا بــە زەینــی هونەرمەنــدەوە پەیوەســت نییــە، 
لــە ڕێچکــەی ئــەو شــتەی کــە ژولیــا  بەڵکــوو 
کریســتیڤا بــە )هەمبەرێتیگەلــی نێــوان دەقــی( 
نــاوی بــردووە بــە دەقەکانــی دیکــە و بــە ئەزموونــی 
ئەدەبیــی ســەردەمەوە پەیوەســتە، هەمدیــس ئەگەر 
ــدی  ــن، هونەرمەن ــزە گەڕێی ــی ناوێ ــک خاڵ لەتاقمێ
مۆدێــرن کارەکــەی تەنیــا لەســەر بناغــەی دڵنــواڕ 
نابــات.  پێشــەوە  بــۆ  )غەریــزە(  و  )شــهود( 
داهێنــان و ئافرانــدن بــەالی ئــەوەوە بــە زانیــن 
و زانیــاری جوانیناســانە لــە ئەزموونــی هونــەری 
)ئۆســکار  زەمانێــک  پەیوەســتە،  ســەردەمەوە 
سەرنجڕاکێشــی  هێنــدە  وتارنامەیەکــی  وایڵــد( 
ــددا(  ــەی هونەرمەن ــە پل ــر ل بەســەردێڕی )ڕەخنەگ
لەمــەڕ  کــە  دێتەبەرچــاو  ئــاوا  نووســیبوو.)١٠( 
ــێ وشــەکان جێگوڕکــێ  ــرن دەب ــدی مۆدێ هونەرمەن
ــەی  ــەو پل ــە پای ــد ل ــن: )هونەرمەن ــن و بڵێی بکەی
ــۆی  ــی خ ــە بلیمەت ــد( ب ــودی )وایڵ ــر(. خ ڕەخنەگ
ــی  ــوو. ژمارەیەک ــد ب ــری ئاگامەن ــە کاری ڕەخنەگ ل
فــرەزۆر لــە هونەرمەندانــی مۆدێــرن بــە چاولێکــەری 
لــە ڕەخنەگــران نووســییان و لەوەیــش گرینگتــر 

)هێرمــان بــروخ( گوتەنــی لەجەرگــەی بەرهەمەکانی 
دروســت  ڕەخنەکارانەیــان  دەقگەلــی  خۆیانــەوە 

کــرد.

پەراوێزەکان:
1- T. F. Adorno. Théorie esthétique. tro. 

M. Jimenez Paris. 1994. P. 332-334
2- J. Habermas. Le discours 

Philosophique de la modernite tra. ch.
Bouchindhome et
R.Rochlitz,Paris. 1988.
3- M. Bradbury and. J. Mcfarlane eds, 

modernism, London, 1983.
4- Ch. Baudelaire. critique d’art. ed. C. 

Pichois. Paris
1992.
5- T. W. Adorno, philosophie de la nou-

velle musique Tra H.
Hilderbrant, Paris, 1979.

ــە ف.  ــر(، ترجم ــارە تئات ــت برشــت، )درب ٦- برتول
ــران. ١٣٥٧، ١٦٣. ــزاد، ته به

7- M. . Blanchot, L’espace Littéaire, 
Paris, 1985, P. 294.

8- T.W. Adorno. Mahler. Une physiono-
mie musical. tra. J.L. Leleu

et T. Leydenbach, Paris, 1978. P. 95.
9- P. Ricoeur. Tempset rtcit, Vol 3 Le 

temps racontt. Paris 1985.
10- O. wile, worls, londn,1961. pp. 948 

. 998.

ژێدەر:
حەقیقــەت و جوانی)وانەکانــی فەلســەفەی هونــەر(، 
دەزگای  ئەحمــەدی،  بابــەک  نووســینی   ،٤٣ - ل٣٤ 

ــاران، ١٣٧٤. ــەز، ت مەرک


