
هایدیگەر;
ئێستاتیكا و هونەر

ڕێبین ڕەسوڵ ئیسماعیل
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)1(

ئــەوە  بــۆ  ئامــاژە  ســەرەتاوە  لــە  هــەر 

دەكەیــن كــە ئێمــە لــەم خوێندنەوەیــەدا)1(، 

پەیــڕەو  ســرتاتیژ  هەمــان  هەوڵدەدەیــن 

بكەیــن كــە دێریــدا بەكاریهێنــاوە، ئەویــش 

وەكــو  هەڵوەشــاندنەوەیە  ســرتاتیژی 

لەنێــو  نــارساوە  و  كارپێكــراوە  ئــەوەی 

ــو  ــرت وەك ــەش پێش ــدا، ئێم ــی دێری كتێبەكان

كەمێــك  تێگەیشــن،  بــۆ  دەروازەیــەك 

ــزم  ــان میكانی ــەر هەم ــتە س ــكامن خس تیش

ــاندنەوەی بونیــادی دەق و  ــۆ لێکهەڵوەش ب

ــەم كارەشــدا،  ــی. ل ــی كانتی ــەت و ڕوانین باب

الی  بــۆ  دەگەڕێینــەوە  پێویســت  بەپێــی 

دەگەڕێینــەوە  پێویســت  بەپێــی  كانــت، 

بۆشــاییەكامنان  تاوەكــو  دێریــدا،  الی  بــۆ 

ــیارەكامنان  ــڤی پرس ــەوە و بەرس ــۆ پڕبكەن ب

بدەنــەوە. لەنێــوان كانــت و دێریداشــدا، 

وێســتگەیەكی گرنگــی مێژوویــی هەیــە كــە 

بۆتــە هــۆی ئــەوەی دێریــدا بگەڕێتــەوە 

ــردی  ــە پ ــە بۆت ــك هەی ــت، پیاوێ ــەر كان س

بەیەكەوەبەســتنی كانــت و دێریــدا، ئەویش 

ــە. ــن هایدیگەر(ـ )مارتی

بــە  دێریــدا  سەرســامیی  ڕادەی  ئێمــە 

ــامن  ــە پێ ــن، بۆی ــەر دەزانی ــن هایدیگ مارتی

دێریــدا،  كتێبــەی  ئــەم  نووســینی  وایــە 

ڕاســتەوخۆ پێوەندیــی بــە ڕەخنەگرتــن و 

وتووێــژی دێریــداوە هەیــە لەگــەڵ مارتیــن 

ــە  ــی، ك ــكای ئامادەگ ــەر و میتافیزی هایدیگ

دێریــدا پێیوایــە هایدیگــەر كاری پێكــردووە، 

جیــاوازدا،  شــوێنێكی  چەنــد  لــە  بۆیــە 

هایدیگــەر بوونــی هەیــە، ئێمــەش كاری 

ئەڵقەیــەك  وەكــو  دەكەیــن  لەســەر 

و  كانتیــزم  بەیەكەوەبەســتنەوەی  بــۆ 

هەڵوەشــاندنەوەگەرایی، هــاوکات گومــان 

ــە  ــە ل ــێكی گرنگیش ــە بەش ــە ک ــەوەدا نیی ل

ئێمــە.  كارەكانــی 

 لــە یەكــەم تێڕامانــدا، لــەوە تێدەگەیــن 

ناونیشــانی كتێبەكــەی دێریــدا زۆر دوورە 

لــەوەی خوێندنــەوە بێــت بــۆ كتێبێكــی 

تائێســتاش  كــە  فەلســەفی  گرنگــی 

ــە  ــەر ل ــتنەداوە، ئەگ ــۆی لەدەس ــای خ بەه

ناونیشــانە  دوو  ئــەم  كەســێك  دوورەوە 

لەتوانــای  )ڕەخنــە  پێبڵێــت  جیاوازەمــان 

تابلــۆدا  لەنێــو  بڕیــاردان( و )حەقیقــەت 

هەرگیــز   ،)The Truth in Painting ــــ 

بــڕوا ناكەیــن كتێبەكــەی دێریــدا، دوور و 

نزیــك پەیوەندیــی بــەم بابەتــەی ئیامنوێــل 

هەبێــت. كانتــەوە 

لەنێــو  كتێبــی )حەقیقــەت  وایــە  پێــامن 

شــایانی  كتێبێكــە  خــۆی  تابلــۆدا( 

دێریــدا  چونكــە  هەڵوەشــاندنەوەیە، 

ــی ســەیری  ــەدا تێكەڵەیەك ــەم كتێب ــو ئ لەنێ

بەشــدا،  چــوار  لەكــۆی  دروســتكردووە. 

كتێبەكــەی  خوێندنــەوەی  بــۆ  بەشــێكی 

ــەكانی  ــی بەش ــردووە، كەچ ــت تەرخانك كان

تــری بــۆ خوێندنــەوە و رشۆڤەكردنــی ســێ 

تابلــۆی هونــەری شــێوەكاری تەرخانكــردووە 

كــە لەالیــەن ســێ هونەرمەنــدی جیــاواز 

كێــراون. ئــەم تابلۆیانــە بریتیــن لــە تابلۆی 

 ،)Adami ســەفەری وێنــە«ی )ئەدامــی ــــ«

ــل ــــ  ــوس ــــ Titus«ی )كارمێ ــۆی »تیت تابل

ــەم بەشــەی  ــدا ل Carmel(، ئینجــا لەكۆتایی

دێــت   ،)Restitutions( نــاوە  نــاوی  كــە 

)ڤــان  »پێــاڵوەكان«ی  تابلــۆی  شــڕۆڤەی 

دەكات)2(.  )Van Gogh ــــ  كــۆخ 

)2(

ڕۆژێــك لــە ڕۆژان ڤــان كــۆخ لەنێــو یەكێــك 

ــازاڕە میللییەكانــی پاریســدا، جووتێــك  ــە ب ل

دەبینێــت،  بەكارهاتــوو  كۆنــەی  پێــاڵوی 

ــەوە  ــدا دەیانبات دەیانكڕێــت و لەگــەڵ خۆی

گەڕەكــی  لــە  نیشــتەجێبوونی  شــوێنی 

ــۆخ  ــان ك ــا ڤ ــە ئای ــە ك ــار نیی ــەر. دی مۆمنارت

بۆچــی ئــەم جووتــە پێــاڵوە كۆنــەی كڕیــوە؟ 

بۆچوونــەكان  هەمــوو  ئێســتا  تــا  بــەاڵم 

ــتی  ــۆی پێویس ــە خ ــن گوای ــەوە دەچ ــۆ ئ ب

ــەاڵم  ــووە، ب ــازە هەب ــاڵوی ت ــك پێ بەجووتێ

ــووە  ــارەی پێنەب ــدە پ ــی ئەوەن ــە بای چونك

بتوانێــت جووتێكــی تــازە بكڕێــت، بۆیــە 

ــوە. ــەی كڕی ــە كۆن ــەم جووت ئ

دوای ماوەیــەك ڤــان كــۆخ بڕیــار دەدات 

خــۆی  پێــاڵوەی  جووتــە  ئــەم  وێنــەی 

ــەری،  ــی هون ــە تابلۆیەك ــێت و بیكات بكێش

بۆیــە چەندجارێــك ســكێچ و تابلــۆی بــۆ 

دەكێشــێت. لــەم كاتــەوە تاوەكــو ئیمــڕۆ 

ئــەم  لەداهاتووشــدا،  بەدڵنیاییــەوە  و 

ــە  ــن جووت ــە ناودارتری ــاڵوە ڕەنگ ــە پێ جووت

ــش  ــن، بەتایبەتی ــژوو بووب ــو مێ ــاڵوی نێ پێ

هونــەر  مێــژووی  باســی  لێــرەدا  ئێمــە 

دەكەیــن. ئــەم جووتــە پێــاڵوە لــەم ڕۆژەوە 

كــە وێنەیــان كێــراوە، تاوەكــو ئەمــڕۆ، 

و  هونــەری  و  هــزری  زۆر  وتووێژێكــی 

فەلســەفی و ئێســتاتیكیانە بــەدوای خۆیاندا 
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ــووری  ــە كولت ــە بەشــێك ل ــاوە و بوونەت هێن

بەگشــتی. شــێوەكاری  هونــەری 

دێریــداوە  ســێیەمی  تابلــۆی  لەبــارەی 

)پێــاڵوەكان(، دیــارە ڤــان كــۆخ خۆیشــی 

ئــەم  )1886(دا)3(  ســاڵی  لــە  كاتێــك 

ــووە  ــا نەب ــڕوای وەه ــاوە، ب ــەی كێش وێنەی

ئــەم تابلۆیــە بــەم شــێوەیە نــاودار دەبێــت 

فەلســەفییەی  وتووێــژە  هەمــوو  ئــەم  و 

كاتێــك  بەتایبەتیــش  لێ دەكەوێتــەوە)4(، 

وتووێــژ لەبــارەی فەرمــان و ئەركــی هونــەر 

شــتەكان  رسوشــتی  لەبــارەی  دەكرێــت؟ 

ــەری  ــارەی كاری هون ــەردا؟ لەب ــو هون لەنێ

ــارەی  ــە ئامڕازەكانــەوە؟ لەب و پەیوەندیــی ب

...هتــد. و  دونیابینیــی هونەرمەنــد 

ــان  ــت ڤ ــەواو دەبێ ــە ت ــەم تابلۆی ــك ل كاتێ

كــۆخ لــە پاریــس پیشــانی هەندێــك لــە 

دەدات،  خــۆی  نیگاركێشــەكانی  هــاوڕێ  

ئەمانیــش بــە سەرســووڕمانەوە تەماشــای 

ئــەم تابلۆیــە دەكــەن و پێیــان وایــە كارێكــی 

ــە چ  ــە، چونك ــێوەیە كات بەفیڕۆدان ــەم ش ل

كەســێك ئامادەیــە تابلۆیەكــی وەهــا بكڕێت 

ــا  ــن، ی ــا نووس ــن، ی ــو ژووری دانیش تاوەك

مەتبەخەكــەی بــەم پێــاڵوە ڕزیــوو و كۆنانــە 

بڕازێنێتــەوە؟ ئــەو كات پێناچێــت ڤــان كــۆخ 

خــۆی، هیــچ قســەیەكی كردبێــت، هیــچ 

ــت.  ــكەش كردبێ ــی پێش ــە و ڕاڤەیەك رشۆڤ

بەشــێك لــە توێــژەر و لێكۆڵــەران پێیــان 

ــان  ــتەقینەی ف ــی ڕاس ــە تابلۆیەك ــە ئەم وای

كــۆخ نەبــووەو بــۆ ئــەوەش نەیكێشــاوە 

ــی  ــو كارێك ــان وەك ــێت، ی ــو بیفرۆش تاوەك

هونــەری تــەواو منایشــی بــكات، بەڵكــو 

ئاســاییانەی  كارە  لــەو  بــووە  بەشــێك 

دەدان  ئەنجامــی  كــە  خــۆی  ڕۆژانــەی 

وەكــو جۆرێــك لــە ڕاهێنــان و فێربــوون، 

ڕەنگــەكان،  تاقیكردنــەوەی  لــە  جۆرێــك 

هێــڵ و تاریكــی، تێكەاڵوكردنــی ڕەنگــەكان، 

یــان هــەر شــتێكی تــر كــە پەیوەندیــی بــە 

ــە.  ــییەوە هەی ــەی نیگاركێش ــی ڕۆژان هەوڵ

ئەوانــەی هونەرمەنــدن، یــا نزیكــن لــە كاری 

هونــەری شــێوەكاری، بەڕوونــی دەتوانــن 

ــگای فڵچــە  ــەوە بكــەن چــۆن جێ ــی ئ تێبین

بەســەر تابلۆكــەدا دیــارە، ئینجــا ڤــان كــۆخ 

ــی  ــك ڕەنگ ــەر هەندێ ــداوە كار لەس هەوڵی

زۆر تۆخــی وەكــو قاوەیــی بــكات، قاوەیــی 

تــۆخ و قاوەیــی ڕوون و ڕۆشــن، لەگــەڵ 

ســێبەرێكی نەرمــی ڕەنگــی كرێمیــدا. 

)3(

ــەی  ــەم تابلۆی ــەر ئ ــدا لەس ــی دێری كاركردن

وتووێژێكــی  بــە  پشــت  كــۆخ،  ڤــان 

ئێســتاتیكی و فەلســەفی قــووڵ دەبەســتێت 

هایدیگــەر(  )(مارتیــن  لەنێــوان  كــە 

لــە  هەبــووە  شــاپیرۆ(دا  )مایــەر  و 

لەكاتــی  بیســتەمدا  ســەدەی  ناوەڕاســتی 

ــارەی  ــان و قســەكردنیان لەب نامەگۆڕینەوەی

ئــەم تابلۆیــەدا)5(. ئــەو پرســیارانەی دێریــدا 

لــە میانــەی خوێندنــەوەی ئــەم تابلۆیــە 

و وتووێــژی نێــوان مارتیــن هایدیگــەر و 

 )Meyer Schapiro ــــ  شــاپیرۆ  )مایــەر 

دەردەچێــت  لــەوە  دێنێــت،  بەرهەمیــان 

تەنیــا پەیوەندیــی بــە ئێســتاتیكا و تابلــۆوە 

تابلۆیەكــی  دەشــێت  چونكــە  هەبێــت، 

لەالی هایدیگەر 
پێناسەكردنی 
چەمكی هونەر زۆر 
تایبەتە، چونكە 
پێداگیری لەسەر 
ئەوە دەكات كە 
هونەر ئاماژە بۆ هیچ 
شتێك ناكات، تەنیا 
و تەنیا بریتییە لە 
زاراوەیەك، چەمكێكی 
ئەبستڕاكت كە 
لەمیانەیدا ئاماژە بۆ 
كۆمەڵێك ڕووداوی 
دەستنیشانكراو 
دەكەین
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لــەم شــێوەیە كۆمەڵێــك پرســیاری وەهــا 

ــەر  ــان لەس ــدا كاری ــە دێری ــن ك بەرهەمبێن

دەكات کــە وەكــو گریامنەیــەك و دەیەوێــت 

ــی  ــە بۆچوونەكان ــدات مــەرج نیی پیشــانی ب

ــتی  ــت لەڕاس ــاپیرۆ گوزارش ــەر و ش هایدیگ

ناوەڕۆكــی ئــەم تابلۆیــە بكــەن. 

هایدیگــەر لەنێــو كتێبــی )ئەســڵی كاری 

دەكات  ئــەوە  بــۆ  ئامــاژە  هونــەری(دا، 

ــدا  ــی ڕۆژانەمان ــە ژیان ــتە ل ــە ڕاس ــە ئێم ك

دەزانیــن  بەكاردێنیــن،  ئامــڕاز  كۆمەڵێــك 

ــن،  ــان دێنی ــی بەكاری ــە و بۆچ ــان چیی كاری

بــەاڵم جەوهــەری ئــەم ئامڕازانــە لــەالی 

ئــەم  دەمێننــەوە.  نادیــاری  بــە  ئێمــەدا 

جەوهەرەیــە كــە هونــەر دێــت پــەردەی 

لەســەر الدەدات و بۆمانــی ئاشــكرا دەكات، 

بۆیــە پێــی وایــە كار و فرمانــی هونــەر 

و  ڕاســتەقینە  بێــت جەوهــەری  ئەوەیــە 

حەقیقیــی شــتەكامنان بــۆ ئاشــكرا بــكات)6(.

لێــرەوە هایدیگــەر دێــت منوونــەی تابلــۆی 

)پێــاڵوەكان(ی ڤــان كــۆخ دەخاتــە بەربــاس 

و لێكۆڵینــەوە بــۆ شــیكردنەوەی جەوهــەری 

ــی پێناســەكردن و  ــەری و چۆنیەت كاری هون

ڕوانینــی ئیســتاتیكییانە بــۆ چەمكــی جوانــی 

و ماهییەتــی جوانــی. دێــت كار لەســەر 

وەهــا  چییــە  ئــەوە  كــە  دەكات  ئــەوە 

دەكات كارێكــی هونــەری بتوانێــت ئــەم 

هەمــوو ناوبانگــە بــۆ خــۆی بەدەســتبێنێت 

ــی  ــا كارێك ــە تەنه ــكات ك ــەڕ ب ــەوە تێپ و ل

هونەرییــە، بەڵکــو ببێتــە ماركەیــەك بــۆ 

ئێســتاتیكا، ماركەیــەك بــۆ پێناســەكردنەوەی 

ــۆی. ــی خ ــی جوان چەمك

)1930( ســاڵی  لــە  هایدیگــەر  دیــارە 

دا، لــە شــاری ئەمســتەردامی هۆڵەنــدی، 

ســەردانی یەكێــك لــە مۆزەخانــەكان دەكات 

و لەوێــدا بەڕێكــەوت، ئــەم تابلۆیــەی  ڤــان 

لــەو  یەكێــك  بەرچاودەكەوێــت.  كۆخــی 

ڕادەكێشــێت،  ســەرنجی  زۆر  تابلۆیانــەی 

ئــەم تابلۆیــە دەبێــت. دوای ئــەم ســەردانە، 

هایدیگــەر بــۆ ماوەیــەك بــەردەوام بیــر 

لــەوە دەكاتــەوە كــە بۆچــی جووتێــك پێــاڵو 

ئاوهــا، جووتێــك پێــاڵوی شــڕی كۆنــە و 

پیــس، لەســەر دەســتی ڤــان كــۆخ بوونەتــە 

و  گــەورە  هونەریــی  كارێكــی  هێــامی 

ــەم  ــی ل ــەزن و ڕەســەن؟ بۆچــی تابلۆیەك م

ــتاتیكییانە  ــی ئێس ــە پێوەرێك ــێوەیە دەبێت ش

ــەم  ــی؟ ئ ــی جوان ــتنەڕووی چەمك ــۆ خس ب

ــە  ــە كتێب ــێك ل ــە بەش ــە دەبێت بیركردنەوەی

ناودارەكــەی هایدیگــەر كــە نــاوی )ئەســڵی 

خۆیشــی  وەكــو  و  هونەری(ییــە  كاری 

وەكــو  ســەرەتا  دەكات،  بــۆ  ئامــاژەی 

وانەیــەك لــە ڕۆژی )1935/11/13( دا لــە 

ــا  ــۆرگ پێشكەشــیكردووە، ئینج ــاری فرایب ش

دواتــر هەمــان وانــەی جارێكــی تــر لــە 

ــاری  ــە ش ــاڵی )1936(دا ل ــی س ــی یەك مانگ

ــكردۆتەوە)7(.   ــویرسی پێشكەش ــی س زیوریخ

ــەوە،  ــەم بارەی ــەر ل ــن هایدیگ ــە دەبینی بۆی

شــیعرییانە  زۆر  شــێوەیەكی  بــە 

دەنووســێت: »لــە میانــەی درزی تاریكــی 

پێــاڵوە  ئــەم  نــاوەوەی  شــڕی  دیــوی 

Meyer Schapiro
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ژنــە  ماندووەكانــی  هەنــگاوە  كۆنــەدا، 

جوتیارێــك دەســتپێدەكات. لەنێــو قورســایی 

پێســتی  وشــكبوونی  خواروخێچیــی  و 

ئــەم جووتــە پێــاڵوەدا، ئێمــە الســاری و 

هەنــگاوە  بەردەوامــی  دەســتپێوەگرتنی 

بەدیدەكەیــن.  هێمنــەكان  مانــدووە 

و  كێڵگــە  لەنێــو  هەنگاونــان  ئازایەتیــی 

ــز  ــی بەهێ ــە بایەك ــراوان ك ــی بەرف زەوییەك

لەگــەڵ خۆیــدا گســكیداوە. لەژێــر پێســتەی 

ــە  ــگا ترســناكەكان ل ــەدا، ڕێ ــە پێاڵوەك جووت

كاتــی خۆرئاوابوونــدا بەنێــو كێڵگــەدا درێــژ 

دەبنــەوە. لە شــێوەی پێاڵوەكــەدا بانگەوازی 

ــاری  ــەوە، دی ــەی خــاك دەنگدەدات بێدەنگان

پێگەیشــتنی  لەكاتــی  خــاك  هێمنانــەی 

بــەم  پێگەیشــتوو،  بەروبوومــی  جۆرەهــا 

خــۆی  شــاراوەی  میهرەبانیــی  شــێوەیە 

لەنێــو تولــە ڕێــگا باریكەكانــی كێڵگــەی 

ئــەم  لەنێــو  دەشــارێتەوە.  زســتانەدا 

پێــاڵوەدا ئێمــە وێنــەی ئــەم دەڵەڕاوكــێ  

ــەی  ــە لەمیان ــن ك ــە دەبینی ــڕ لەبێدەنگیی پ

بــووم  بــەروو  لەناوچوونــی  ئەگــەری 

ئــەم  دەكات،  داگیــر  كێڵگــە  خــاوەن  دا، 

ــت گوزارشــتی  ــە وشــە ناتوانێ ــییەی ك خۆش

لێبــكات، كاتێــك خاوەنــی كێڵگــە دەتوانێــت 

وەرزێكــی  و  بگرێــت  برســێتی  بەرگــەی 

كشــتوكاڵی بەپیــت بەدەســتبێنێت. دیمەنــی 

تــازە  منداڵێكــی  لەبــەردەم  هەڵلەرزیــن 

لەدایكبــوو و، تــرس لەمەرگــی لەنــاكاوی 

ئــەم  دێنێتــەوە.  بیــر  منداڵەمــان  ئــەم 

پێــاڵوە خــۆی ســەر بەزەوییــە، بەشــێكە 

لــەم زەوییــەو پارێــزراوەی نێــو جیهانــی 

ــــ خــاوەن پێاڵوەكــەدا.  ژنــە جوتیارەكــە 

پارێــزراوەدا،  ئینتیامیــە  ئــەم  لەمیانــەی 

پێاڵوێــك  وەكــو  پێــاڵوە  ئــەم  پێگــەی 

بەرزدەبێتــەوە«)8(.

ئــەم پێــاڵوە لــەالی هایدیگــەر جووتێــك 

پێــاڵوی جوتیارانەیــە، بۆیــە پێــی وایــە ئــاو، 

ــان  ــاك، هەمووی ــۆڵ ــــ خ ــەوا، خ ــر، ه ئاگ

بــوون،  ســەرەكی  توخمێكــی  و  بەشــێك 

ــە  ــە و ل ــە نزیك ــەم خۆڵ ــر ل ــش زیات پێاڵوی

پەیوەندیــی بەردەوامدایــە لەگــەڵ خــۆڵ 

ــاری،  ــەی جوتی ــو كێلگ ــاری نێ ــۆز و غوب و ت

بــەم مانایــە  لــەالی هایدیگــەر  ئــەوەش 

لــەوەی  بریتییــە  كــە  دەكرێــت  رشۆڤــە 

لــە  هونەرمەنــد ویســتوویەتی گوزاشــت 

پەیوەســتبوونی مــرۆڤ بــكات بــە مــاددەوە. 

و  منایشــكردن  هایدیگــەر  لــەالی  ئــەوە 

وێنەكێشــانی تەنیــا دوو جــووت پێــاڵوی 

ســیمبولی  و  ڕەمــز  بەڵكــو  نییــە،  كۆنــە 

ــەوە،  ــە خاك ــە ب ــی مرۆڤ ــاك و پەیوەندی خ

بۆیــە دێــت لــە ڕوانگــەی كێڵگــە و دەنكــە 

ــەم  ــە جوتیارێكــەوە تەماشــای ئ ــم و ژن گەن

دەكات. پێاڵوانــە 

)4(

لەكاتێكــدا مایــەر شــاپیرۆ لەنێــو كتێبــی 

بابەتێكــی  وەكــو  چەقبەســتوو  )ژیانــی 

)1968(دا  ســاڵی  لــە  كــە  هونــەری( 

نووســیویەتی، پێــی وایــە ئــەم وێنەیــەی 

ــی  ــەی پێاڵوێك ــاویەتی وێن ــۆخ كێش ــان ك ڤ

پێــاڵوی  ئــەوە  خۆیەتــی،  ڕاســتەقینەی 

پێیەكانــی ڤــان كــۆخ خۆیەتــی، نەوەكــو 

جوتیارێــك كــە تــازە لەنێــو كێڵگــەی گەمنــدا 

گەڕابێتــەوە، ئــەوەش لــەالی شــاپیرۆ بریتییە 

ــێتی و  ــان و برس ــیمبولی ژی ــز و س ــە ڕەم ل

هــەژاری. بۆیــە شــاپیرۆ پێــی وایــە ئــەم 

ــی  ــە گوزارشــتی منایندەی ــە ل ــە بریتیی تابلۆی

مــاددە لەنێــو بوونــەوەر و بوونەوەریــش 

لەنێــو مــاددەدا وەكــو ئــەوەی لــە حاڵەتــی 

ــی  ــە پەیوەندی ــە ل ــدا هەی ــۆخ خۆی ــان ك ڤ

لەگــەڵ پێاڵوەكــەی خۆیــدا.

مایــەر شــاپیرۆ لــەم شــڕۆڤەیەی خۆیــدا 

پشــت بــەوە دەبەســتێت كــە ئەســتەمە 

ئێمــە بێیــن لــە مانــا و دەاللەتــی ئــەم 

پێشــرت  ئێمــە  ئەگــەر  تێبگەیــن،  تابلۆیــە 

ــت  ــن لەپش ــۆخ تێنەگەی ــان ك ــازی ڤ ــە نی ل

كێشــانی ئــەم تابلۆیــەدا. ئینجــا شــاپیرۆ كــە 

زۆر بەقووڵــی ڕۆچووتــە نێــو توێژینــەوە 

تابلۆكانییــەوە،  و  كــۆخ  ڤــان  لەبــارەی 

ئــەم  كێشــەی  بــاوەڕەی  ئــەو  دەگاتــە 

لەوەدایــە  هایدیگــەر  ڕوانینــەی  جــۆرە 

بیروبۆچوونــی تایبەتــی خــۆی لەمیانــەی 

تــۆزی  و  خــۆڵ  زۆری  ڕێژەیــی  و  كۆنــی 

شــێدار لەســەر پێاڵوەكــەدا خســتۆتەڕوو، 

ــن  ــە بەس ــە ئەمان ــی وای ــێوەیەك پێ ــە ش ب

ــك  ــە جوتیارێ ــاڵوی ژن ــە پێ ــەوەی ئەم ــۆ ئ ب

بێــت. بۆیــە پێــی وایــە ئــەم بۆچوونــەی 

هایدیگــەر ڕاســت نییــە، چونكــە مــادام ڤــان 

ــە  ــۆی ب ــی خ ــێكی زۆری تەمەن ــۆخ بەش ك

پێخواســی بەســەربردووە و برســی و تینــوو 

بــووە و بــێ  پــارە و بــێ  مــاڵ و حــاڵ بــووە، 

ئــەوە بۆیــە كاتێــك بایــی ئەوەنــدە پــارە لــە 

گیرفانــی خــۆی شــك دەبــات بتوانێــت كۆنــە 
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ــەم كارە  ــی ئ ــێ  دوودڵ ــت، ب ــك بكڕێ پێاڵوێ

ــە خۆشــبەخت دەزانێــت  دەكات و خــۆی ب

ــە.  ــاڵوی هەی ــك پێ ــە جووتێ ك

مایــەر شــاپیرۆ پێــی وایــە كاتێــك ڤــان كــۆخ 

ئــەم جووتــە پیــاڵوە كۆنــە دەكڕێــت، وەكــو 

مانــا و ڕەمــزی ژیــان تەماشــایان دەكات، 

چونكــە پێــاڵو لــەالی ئــەم بەهایەكــی زۆری 

هەبــووە بەهــۆی ئــەوەی كــە بەشــێكی 

ــاڵو  ــێ  پێ ــووە و ب ــواس ب ــی پێخ زۆری ژیان

ــان كــۆخ دانیشــتووە  ــك ڤ ــە كاتێ ــووە. بۆی ب

وێنــەی ئــەم جووتــە پێــاڵوەی كێشــاوە، 

بــە شــێوەیەك كاری تێــدا كــردووە وەكــو 

تایبەتــی  ڕەمزیــی  پۆرترێتیكــی  ئــەوەی 

بــۆ كەســێتیی خــۆی بكێشــێت، ڕەمــزی 

ــووە)9(. ــان ب ــەی ژی بیرۆك

ــەو  ــە ئ ــەواوی دەگات ــاپیرۆ بەت ــە، ش كەوات

ــە،  ــە نیی ــاڵوە ژنان ــە پێ ــەم جووت ــاوەڕەی ئ ب

ــو  ــی نێ ــی جووتیارێك ــە. ه ــو پیاوانەی بەڵك

كێڵگــە و دەشــت و گونــد نییــە، بەڵكــو هــی 

كەســێكی شارنشــینە. ئــەوەی ســەرنجی ڤان 

ــاڵوەدا،  ــەم جووتــە پێ ــاوە ل ــی ڕاكێش كۆخ

شــێوە و فۆڕمــی پێاڵوەكانــە بەهــۆی كۆنــی 

و زۆر لەپێكردنیــان.   

)5(

هایدیگــەر لەنێــو كتێبــی )ئەســڵی كاری 

هونــەری(دا، دێــت ڕۆشــنایی دەخاتــە ســەر 

لەنێــو  حەقیقــەت  مێژووییانــەی  ڕۆڵــی 

ســیاقی وتووێــژ و دیالۆگــدا لەبــارەی هونەر 

و وێنــەدا بەگشــتی، چونكــە هایدیگــەر پێــی 

وایــە هونــەر یەكێــك لــەم بــوار و كایانەیــە 

ــدا بەرجەســتە دەبێــت.  كــە حەقیقــەت تێی

نێــوان  پەیوەندیــی  ڕوانگەیــەوە  لــەم 

ــە  ــەم، دەبێت ــەالی ئ ــەر ل حەقیقــەت و هون

پرســێكی گرنــگ و كاری لەســەر دەكات.

لــە  هــەر  تەنانــەت  دەتوانیــن  ئێمــە 

كۆمەڵێــك  كتێبەكەیــەوە،  ناونیشــانی 

ــان  ــەالی خۆم ــن ل ــوون و تێگەیش بیروبۆچ

دروســتبكەین، بەتایبەتیــش كاتێــك دەبینیــن 

ــەری  ــڵی كاری هون ــی ئەس هایدیگــەر باس

بــاوی  شــێوازی  ڕاســتەوخۆ  دەكات، 

تەماشــاكردن و هەڵســەنگاندن و نرخاندنــی 

ــە  ــتی ب ــە پش ــت ك ــەالوە دەنێ ــەری ب هون

بلیمەتــی هونەرمەنــد و رسووش دەبەســت، 

پێغەمبەرێــك  وەكــو  هونەرمەنــد  گوایــە 

ــتكردن  ــی دروس ــت لەكات ــۆ دێ ــی ب رسووش

و داهێنانــی كاری هونەریــدا. هایدیگــەر 

و  شــێوە  لــەم  واز  دەكات  لــێ   داوامــان 

بهێنیــن  كالســیكییە  بیركردنــەوە  فۆڕمــە 

و بێیــن بــە شــێوەیەك بیــر لــە هونــەر 

بكەینــەوە بــەو ســیفەتەی ئەســڵێكە دێــت 

ســەردەمانێكی  حەقیقەتــی  ماهییەتــی 

مێژوویــی لەنێــو خۆیــدا هەڵدەگرێــت و 

دەكات.  منایشــی  و  دەیپارێزێــت 

ئــەم بۆچوونــە وای لــە هایدیگــەر كــرد 

كاری  تەماشــای  ئەســڵێك  وەكــو  بێــت 

دیاردەیەكــی  وەكــو  بــكات،  هونــەری 

زینــدوو بــۆ گــەڕان بــەدوای ئەســڵی خــۆی 

لەنێــو هونــەردا. بــەاڵم لێــرەدا بــا ئێمــە 

ــەر  ــەالی هایدیگ ــی ئەســڵ ل ــن چەمك بزانی

ــەو  ــە ل ــڵ بریتیی ــە؟ ئەس ــی هەی چ مانایەك

ــەوە،  ــە میانەی ــەوە، ل ــە ڕێگای ــە ل ــتەی ك ش

دەبێــت  بوونــی  و  بەرهەمدێــت  شــتێك 

ماهییەتــی  هەیــە.  كــە  شــێوەیەی  بــەم 

ئــەم شــتە، بریتییــە لــە ئەســڵەكەی كــە 

پێكهاتــووە،  لێــی  و  بەرهەمهاتــووە  لێــی 

رسوشــتی.  ســەرچاوەی  واتــا  ئەمــەش 

ــڵی كاری  ــارەی ئەس ــیاركردن لەب ــە پرس بۆی

هونــەری، پرســیارە لەبــارەی ســەرچاوەی 

وایــە،  مانــای  خــۆی.  شــتەكە  رسوشــتی 

پرســیارە لەبــارەی رسوشــتی كاری هونــەری 

ئەســڵی  بــەدوای  گــەڕان  میانــەی  لــە 

ئــەم  لەگــەڵ  پەیوەنــدی  لــە  كارەكــەدا، 

ئــەم  دەكات،  بەرجەســتەی  كــە  شــتەی 

شــێوە و فۆڕمــەی لەســەری دەردەكەوێــت، 

تایبەتــی  ســتایلی  و  شــێواز  میانــەی  لــە 

بوونــی خۆیــدا. بــەو مانایــەی هــەر بەتەنیــا 

ــە  ــتەكە نیی ــتەبوونی ش ــتی بەرجەس مەبەس

لەنێــو هونــەردا، بەڵكــو شــێواز و چۆنیەتــی 

ئــەم بەرجەســتەبوونەش بایەخــی خــۆی 

هەیــە)10(.

)6(

لێــرەدا ئەگــەر ئێمــە هەنگاوێكــی زیاتــر 

لەگــەڵ هایدیگــەر بڕۆیــن، پرســیاری ئــەوە 

بكەیــن بــە ڕەچاوكردنــی ئــەم پێناســە و 

ڕوانینــە بــۆ چەمكــی ئەســڵ، ئایــا ئێمــە 

چــۆن دەتوانیــن ئەســڵی كاری هونــەری 

وایــە  پێــی  هایدیگــەر  بدۆزینــەوە؟ 

دەشــێت ئێمــە لــە هونەرمەنــد خۆیــەوە 

دەســپێبكەین و بیكەینــە دەســپێكی ئــەم 

لەنێــو  ئەســڵ  دامەزراندنــی  پڕۆســەیەی 

كاری هونەریــدا. ئەســڵی كاری هونــەری، 
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ــی  ــو خودێك ــد وەك ــە هونەرمەن ــە ل بریتیی

بەرهــەم  هونــەری  بەرهەمــی  كــە  كارا 

و  كارایــی  ئەنجامــی  هونــەر  دێنێــت، 

ــەوە،  ــەم ڕوانگەی ــدە. ل ــی هونەرمەن چاالكی

كاری  یەكەمــی  ئەســڵی  هونەرمەنــد 

هونەرییــە.

ئەســڵ  هایدیگــەر  ئــەوەی  دوای  لێــرەدا 

دەستنیشــانكرد،  یەكەمــی  بنەمــای  و 

ــت  ــو دێ ــتێت، بەڵك ــدە ناوەس ــەر بەوەن ه

ــا  ــە ئای ــەوە دەكات ك ــارەی ئ ــە ب ــیار ل پرس

ــد؟  ــە هونەرمەن ــی دەبێت ــد بەچ هونەرمەن

دیــارە لــە میانــەی كاری هونەریــدا، كەواتــە 

دەتوانیــن  هونەریــدا  كاری  لەنێــو  ئێمــە 

لێــرەدا  بۆیــە  بناســین،  هونەرمەنــد 

هونەرمەنــد دەبێتــە ئەســڵی كاری هونەری. 

ئــەم پڕۆســەیە هــەر ئــاوا تــاك الیەنــە نییــە، 

بەڵكــو هونــەر خۆیشــی وەكــو گوزارشــتێكی 

بۆیــە  ئەســڵ،   دەبێتــەوە  هونەرمەنــد، 

كاری  ئەســڵی  هونەرمەنــد  لەكاتێكــدا 

هونەرییــە، ئــەوە هونەرەكەشــی دەبێتــە 

ئەســڵی خــۆی وەكــو هونەرمەندێــك، بۆیــە 

ــاراوە.  ــە ئ ــە دێت ــە دوالیزمیی ــەم پەیوەندیی ئ

هــەر یەكێكیــان دەبێتــە پاڵپشــت و ئەســڵ 

ــەی  ــان وێن ــان، هــەر یەكێكی ــەوی تری ــۆ ئ ب

خــۆی لــە وێنــە و ئەســڵی ئــەوی تریــان 

وەردەگرێــت)11(.  

دوالیزمییــەی  پەیوەندییــە  ئــەم  لەنێــو 

نێــوان هونەرمەنــد و هونەرەكەیــدا، بەپێــی 

ــە  ــر هەی ــەر، توخمێكــی ت ــی هایدیگ ڕوانین

هەبێــت  بوونــی  پێویســتە  بــزرە،  کــە 

تاوەكــو لەنێــو دوالیزمــەوە بــاز بدەینــە نێــو 

سێگۆشــە، ئەویــش خــودی توخمــی هونــەر 

هونەرمەنــد  لەكاتێكــدا  بۆیــە  خۆیەتــی. 

ئەســڵی كاری هونــەری پێكدێنێــت، كاری 

هونەریــش دەبێتــە ئەســڵی هونەرمەنــد، 

نێوەندێــك  وەكــو  دێــت  هونــەر  ئــەوە 

ــە  ــوان هەردووكیــان و دەبێت دەكەوێتــە نێ

ــەم  ــەی، ئ ــد و هونەرەك ــڵی هونەرمەن ئەس

ــڵی  ــن ئەس ــەوە دێ ــەی ئەم ــە لەمیان دووان

خۆیــان دەیــاری دەكــەن.

ــی  ــەكردنی چەمك ــەر پێناس ــەالی هایدیگ ل

هونــەر زۆر تایبەتــە، چونكــە ئــەم پێداگیری 

لەســەر ئــەوە دەكات كــە هونــەر ئامــاژە بــۆ 

هیــچ شــتێك نــاكات، تەنیــا و تەنیــا بریتییــە 

لــە زاراوەیــەك، چەمكێكــی ئەبســتڕاكت كــە 

ــك ڕووداوی  ــۆ كۆمەڵێ ــاژە ب ــدا ئام لەمیانەی

دەستنیشــانكراو دەكەیــن لەنێــو جیهانــی 

واقیعــدا ڕووبەڕوویــان دەبینــەوە كاتێــك 

ــك  ــان كاتێ ــن، ی ــەری دەبیبنی ــی هون كارێك

هونەرمەندێــك دەبینیــن)12(. ئەوەیــە چەمك 

ــەالی هایدیگــەر.  ــەر ل و پێناســەی هون

ــە  ــەر ڕوو دەكات ــەوە هایدیگ ــەم ڕوانگەی ل

ــاودان  ــە لەبەرچ ــەی ك ــەم كارە هونەرییان ئ

ــتامن  ــت، مەبەس ــار دەیانبینێ ــە ڕووخس و ب

ــدا  ــەش لەگەڵی ــو ئێم ــە تاوەك كاری واقیعیی

دەبینیــن  بۆیــە  ببینیــن،  كارانــە  ئــەم 

دەكات:  ئــەوە  پرســیاری  هایدیگــەر 

ــو كاری  ــە كــە ئێمــە لەنێ یەكــەم شــت چیی

هونەریــدا بــەدی دەكەیــن؟ لــە وەاڵمــدا 

»كارە هونەرییــەكان  دەڵێــت:  هایدیگــەر 

بــۆ هــەر یەكێــك لەئێمــە بەرچــاو و بــاون، 

كارەكانــی تەالرســازی و تابلــۆ هونەرییــەكان 

ــن،  ــتیدا دەبیرنێ ــوێنێكی گش ــوو ش ــە هەم ل

لەنێــو  تەنانــەت  كڵێســاكان،  لەنێــو 

تەالرەكانــی نیشتەجێبوونیشــدا. پێشــانگاكان 

ــۆ ســەردەم  ــە ب ــەری، ك ــە كاری هون ــڕن ل پ

كاتێــك  دەگەڕێتــەوە.  جیــاواز  گەالنــی  و 

ــن  ــە دەكەی ــەم كارە هونەرییان ــای ئ تەماش

و  خۆیانــدا  ئەســڵی  حەقیقەتــی  لەســەر 

ئــەوە  نەكەیــن،  لەخۆمــان  فێــڵ  ئێمــە 

دەبینیــن كارە هونەرییــەكان بــە شــێوەیەكی 

رسوشــتی لەنێــو شــتەكاندا بوونیــان هەیــە. 

ــوارساوە  ــوار هەڵ ــەی لەســەر دی ــەم وێنەی ئ

كاڵوێــك.  یــا  ڕاوكــردن،  چەكــی  وەكــو 

تابلۆیەكــی وەكــو تابلۆكــەی ڤــان كــۆخ، 

ــە،  ــاڵوی جوتیارێك ــتەكردنی پێ ــە بەرجەس ك

ــە پێشــانگایەكی  ــە پێشــانگایەكەوە دەچێت ل

ــر«)13(. ت

)7(

ئەگــەر بەشــێوەیەكی كاتــی ئــەم ئاماژەیــەی 

ــان  ــی ڤ ــارەی پێاڵوەكان ــە لەب ــرە هەی كــە لێ

كــۆخ، جێبێڵیــن و بێینــە ســەر كاری تیۆریــی 

هونــەر،  چەمكــی  لەبــارەی  هایدیگــەر 

ئــەوە ئێمــە لێــرەدا دوو چەمكــی ســەرەكی 

بەدیدەكەیــن، كاری هونــەری و شــتەكان. 

بــەو مانایــەی شــتەكان خۆیــان بەشــێكن لــە 

ــە  ــەوە كاری هونەریی ــا ئ ــەری، ی كاری هون

لەنێــو شــتەكاندا بەرجەســتە دەبێــت، بۆیــە 

پەیوەســت  هونــەری  كارێكــی  هەمــوو 

و  شــتێك  لــە  گوزارشــتكردن  بــە  دەكات 

پێكهاتــووە لــە شــتێك. لەكاتێكــدا ئێمــە 

ناتوانیــن تەنیــا لــە میانــەی چەمكــی شــتەوە 
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هایدیگەر دوای 
ئەوەی ئاماژە 
بۆ ئەوە دەكات 
كە ئەم تێبینی 
و سەرنجانەی 
لەبارەی كاری 
هونەری و ئەسڵی 
كاری هونەرییەوە، 
ئەنجامی تێپەڕینە 
لەبەردەم تابلۆكەی 
ڤان كۆخدا، ئینجا 
جەخت دەكاتە سەر 
ئەوەی لەنێو كاری 
هونەریدا، حەقیقەتی 
بوون دێت خۆی 
دەخاتە نێو كاری 
هونەرییەوە

چونكــە  تێبگەیــن،  هونــەری  كاری  لــە 

بەهــای كاری هونــەری لەوەدایــە دەتوانێت 

جیــاواز  بەهایەكــی  ببەزێنێــت،  شــتەكان 

ــەری  ــە كاری هون ــدات، چونك ــتەكان ب بەش

لــەوە زیاتــرە شــتێكی ئاســایی بێــت. ئــەوەی 

هــەر  لــە  هونــەری  كاری  دەكات  وەهــا 

شــتێكی تــر جیــاواز بكەینــەوە، بریتییــە 

لــەو شــێوازە هونەرییــەی لەمیانەیــدا خــۆی 

دەكات. بەرجەســتە 

لێــرەدا دەشــێت بپرســین مانــای شــت لەنێــو 

كاری هونەریــدا لــە ڕوانگــەی هایدیگــەرەوە 

هایدیگــەر  دەبەخشــێت؟  چەمكێــك  چ 

هونەریــدا،  كاری  لەنێــو  شــت  پێیوایــە 

ــرە هــەر شــتێكی ئاســایی بێــت،  ــەوە زیات ل

ــتبوون  ــت بەش ــە دەتوانێ ڕەهەندێكــی هەی

ببەزێنێــت، چونكــە لــەم شــتەدا ماهییەتــی 

كاری هونــەری دەردەكەوێــت و شــێوازی 

شــتێكەوە  میانــەی  لــە  هونــەری  كاری 

گوزارشــت لــە حەقیقەتــی بوونــی خــۆی 

دەكات. حەقیقــەت و بــوون لێــرەدا پێكــەوە 

بەشــێكن لــە داهێنانــی نێــو كاری هونــەری. 

ــت  ــی وابێ ــەر پێ ــە وا دەكات هایدیگ ئەوەی

ــەی  ــە میان ــا ل ــت تەنی ــەری ناكرێ كاری هون

چەمكــی شــتەوە تەماشــا بكرێــت، بۆیــە 

شــت نیــوەی كاری هونــەری پێكدێنێــت، 

داهێنانــی  لــە  بریتییــە  تــر  نیوەكــەی 

هونەرمەنــد خــۆی، چۆنییەتــی ڕوانینــی بــۆ 

شــتێك، چۆنییەتــی بەكارهێنانــی ماددەیەك، 

ــە  ــدا، ئەوەی ــو كارێكــی هونەری شــتێك لەنێ

ئاســایی  كەســێكی  و  هونەرمەنــد  كــە 

لەیەكــرتی جیادەكاتــەوە. 

ئامادەییەكــی  شــتەكان  كەواتــە 

كاری  لەنێــو  هەیــە  ڕاســتەقینەیان 

ــت  ــرەوە دێ ــە هایدیگــەر لێ ــدا، بۆی هونەری

هــەردوو چەمكــی حەقیقــەت و هونــەر 

شــتێكە  ئامادەیــی  پێكەوەدەبەســتێتەوە. 

ئــەوە  بەهــۆی  هونەریــدا،  كاری  لەنێــو 

ــی  ــەڵ حەقیقەت ــێوەیە لەگ ــە هاوش ــە ك نیی

واقیعــی خۆیــدا، بەڵكــو پێــی وایــە شــتەكان 

ــە  ــر ل ــدا زیات ــو كاری هونەری بەگشــتی لەنێ

ــە  ــەوەی ك ــن، ل ــەت نزیك ــع و حەقیق واقی

ــە.  ــان هەی ــە واقیعــدا وەكــو شــتێك بوونی ل

ئــەوە هونــەرە حەقیقــەت بــۆ شــتەكان 

ــی  ــت حەقیقەت ــەر دێ ــتدەكات، هون دروس

حەقیقەتێكــی  دادەهێنێــت،  شــتێك 

ــن  ــە دەبینی ــدە دەكات، بۆی ــەری ئافرێ هون

دێــت  هونــەری  »كاری  دەنووســێت: 

بوونــی ئــەم شــتەی كــە هەیــە، لەســەر 

شــێوازی خــۆی پیشــاندەدات، ئــەم كرانــەوە 

هونەریــدا،  كاری  لەنێــو  نیشــاندانە  و 

دۆزینــەوەی  ئاشــكراكردن،  مانــای  بــە 

دێــت«)14(. بــوون  حەقیقەتــی 

ــەوەی  ــە ســەر ئ هایدیگــەر جەخــت دەكات

ــن  ــۆڕم باوتری ــاددە و ف ــوان م ــی نێ جیاوازی

ــەری  ــۆری هون ــو تی ــە لەنێ جــۆری جیاوازیی

و ئێســتاتیكادا بەگشــتی، ئــەوەش وەكــو 

حەقیقەتێــك تەماشــا دەكات كــە جێــگای 

وتووێــژ و دیالــۆگ نییــە، ئەگەرچــی پێیوایــە 

دەستنیشــانكردنی جیاوازیــی نێــوان مــاددە 

و فــۆڕم ــــ شــت و ســتایلی كار یــا شــێوازی 

ــەوەی  ــەر ئ ــە لەس ــە نیی ــەری ــــ بەڵگ هون

بەپێــی  توانــراوە  بەتــەواوی  هــەر  كــە 
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پێویســت ئــەم جیاوازییــە دەستنیشــانكراوە، 

یــا بەشــێكە لــە كایــەی هونــەری و كاری 

ــەری. هون

دوو  نــاوەڕۆك  و  فــۆڕم  پێیوایــە  لێــرەدا 

هەمــوو  دەكرێــت  بەدیهیــن  چەمكــی 

شــتێكیان بخرێتــە نــاو، هەمــوو شــتێكیان 

ــۆڕم  ــە ف ــۆ؟ چونك ــەوە. ب ــگا بكرێت ــدا جێ تێ

ــی ــــ  ــە عەقاڵنی ــە ب ــەم شــتەی ك بەشــێكە ل

دەبێتــە  مــاددەش  ناودەبرێــت،   Rational

ئــەو شــتەی كــە نــا عەقاڵنییــە، ئــەوە ئەگــەر 

عەقاڵنــی بــە مانــای لۆژیكــی تەماشــا بكەین، 

ناعەقاڵنییــە  ئــەوەی  حاڵەتەشــدا  لــەم 

ــەو  ــای نالۆژیكــی تەماشــا دەكرێــت. ئ بەمان

كاتــە بەهــۆی ئــەم دوالیزمــەوە -فــۆڕم و 

مــاددە- پێوەنــدی نێــوان خــود و بابــەت 

بەرهەمدێــت)15(.

كەواتــە لــە الی هایدیگــەر ئاماژەكــردن بــۆ 

چەمكگەراییــە  بونیــادە  ئــەم  بەكارهێنانــی 

لەپێنــاو  ئێســتاتیكادا،  لەنێــو  دوالیزمییــە 

ــدا  دەستنیشــانكردنی جوهــەری كاری هونەری

بــۆ  فەلســەفییە  شــێوازێكی  بەكاردێــت، 

چونكــە  ئێســتاتیكا،  لەبــارەی  قســەكردنی 

لەســەر  خــۆی  هونــەری  كاری  جوهــەری 

ــاددە  ــەزراوە –م ــە دام ــەم دوالیزم ــای ئ بنەم

و فــۆڕم. ئــەوە ئــەم دوالیزمەیــە دێــت لەنێــو 

كاری هونەریدا شــتێك هەڵدەگرێت و منایشــی 

دەكات. لێــرەوە هایدیگــەر دێــت پرســیاری 

ـــ فۆڕم  ئــەوە دەكات كــە ئایــا: ئەســڵی مــاددەـ 

لەنێــو كاری هونەریــدا لەكوێــوە ســەرچاوە 

ــا  ــتێكدایە؟ ی ــتێتیی ش ــە ش ــا ل ــت؟ ئای دەگرێ

كاری هونەریدایــە)16(؟ پڕۆســەی  لەنێــو 

immanuel kant
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هایدیگــەر كاتێــك دەیەوێــت بــەوردی قســە 

لەســەر تابلۆكــەی ڤــان كــۆخ بــكات، ئامــاژە 

بــۆ ئــەوە دەكات كــە ئــەم دێــت وەكــو 

منوونەیەكــی ئاســایی تەماشــای ئــەم جووتــە 

ــن  ــە دەبینی ــە دەكات. بۆی ــاڵوە جوتیارانەی پێ

پێــی وایــە وەســفكردنی ئــەم جووتــە پێــاڵوە 

ــن  ــە بێی ــو ئێم ــە تاوەك ــەوە نیی ــتی ب پێویس

ــن  ــدا ببینی ــی لەواقیع ــە حەقیق ــتە ب ــەم ش ئ

بــۆ ئــەوەی بتوانین پێناســەی بكەیــن، چونكە 

هەمــوو  ئــەوەی  ســەر  دەكاتــە  جەخــت 

مرۆڤێــك پێــاڵو دەناســێت و دەزانێــت چییــە. 

ــەوە  ــۆ ئ ــاژە ب ــت ئام ــەر دێ ــا هایدیگ ئینج

دەكات كــە ڤــان كــۆخ چەنــد جارێــك تابلــۆی 

ئــەم پێــاڵوەی كێشــاوە، بــەاڵم ئایــا ئــەم شــتە 

ــەوە؟ ــدا دەیدۆزین ــە لەنێوی ــە ك زۆرە چیی

)8(

شــڕۆڤەكردنی  و  شــیكردنەوە  لەمیانــەی 

ــە  ــێت: »ئێم ــەر دەنووس ــەدا، هایدیگ تابلۆك

هەرگیــز لەڕاســتیدا ناتوانیــن ئامێرگەرایــی 

ناتوانیــن  ئێمــە  بزانیــن.  ئامێــرە  ئــەم 

تەنانــەت  كــۆخ،  ڤــان  تابلۆكــەی  بەپێــی 

پێــاڵوە  ئــەم  كــە  بیــن  دڵنیــا  لــەوەش 

ــە دەوری  ــتێك ل ــچ ش ــراوە. هی ــوێ  دان لەك

كــە  نییــە  بوونــی  پێــاڵوە  جووتــە  ئــەم 

بكرێــت بــۆی بگێڕینــەوە، ئــەوەی هەیــە 

تەنانــەت  دەستنیشــاننەكراوە.  شــوێنێكی 

كێڵگەكــەش،  خاكــی  پارچەیەكــی  هیــچ 

نەنوســاوە  پێــوە  الدێییەكــەی  ڕێــگا  یــا 

تاوەكــو بەالیەنــی كــەم ئامــاژە بێــت بــۆ 

بەكارهێنانــی. هــەر تەنیــا و تەنیــا پێاڵوێكــی 

جوتیارانەیــە و هیچــی تــر نییــە، لەگــەڵ 

هەیــە«)17(. خــۆی  دەاللەتــی  ئەوەشــدا 

ــەوە  ــۆ ئ ــاژە ب ــەوەی ئام ــەر دوای ئ هایدیگ

ســەرنجانەی  و  تێبینــی  ئــەم  كــە  دەكات 

ئەســڵی  و  هونــەری  كاری  لەبــارەی 

تێپەڕینــە  ئەنجامــی  هونەرییــەوە،  كاری 

لەبــەردەم تابلۆكــەی ڤــان كۆخــدا، ئینجــا 

جەخــت دەكاتــە ســەر ئــەوەی لەنێــو كاری 

ــت خــۆی  ــوون دێ ــی ب ــدا، حەقیقەت هونەری

دەخاتــە نێــو كاری هونەرییــەوە، ئــەوەی 

ــتان  ــە وەس ــە ل ــدا ڕوودەدات، بریتیی لێرەش

ــی  ــرە بوون ــەوەی لێ ــە ئ ــری، چونك و جێگی

هەیــە بریتییــە لــە پێاڵوێكــی جوتیارانــە كــە 

ــی  ــر ڕۆشــنایی بوون ــەوەی لەژێ ــۆ ئ ــت ب دێ

ــە  ــك ل ــی هەبووێ ــتێت، بوون ــدا بووەس خۆی

ئامادەیــی و دەركەوتنــی بەردەوامیــدا.

ئینجــا دوای ئــەم رشۆڤەیــە، دەگاتــە ئــەو 

لــە  بریتییــە  هونــەر  جوهــەری  بڕوایــەی 

دانانــی حەقیقەتــی بوونــی خۆی لەنێــو كاری 

هونەریــدا. بۆیــە هایدیگــەر لێــرەدا پێــی 

وایــە ئــەوەی تــا ئێســتا هونــەر كردوویەتــی و 

خــۆی پێیــەوە ســەرقاڵكردووە، پرســی جوانــی 

و ئێســتاتیكا بــووە، نەوەكــو بێــت خــۆی بــە 

ــكات)18(. ــەرقاڵ ب ــەوە س ــی حەقیقەت پرس

ــاوازی  ــە جی ــك ل ــە جۆرێ ــەر پێیوای هایدیگ

كایــەی  و  بــوار  لەنێــو  كــراوە  و  هەیــە 

هونــەر خۆیــدا، كاتێــك ئــەم هونەرانــەی 

هونــەری  لــە  بەرهەمدێنــن  وەهــا  كاری 

و  جیاكراونەتــەوە  مــرۆڤ  دەســتی 

ئینجــا  جوانــەكان.  هونــەرە  ناونــراون 

ــو  ــێت: »لەنێ ــش دەنووس ــو ڕەخنەیەكی وەك

ــە  ــتەی جوان ــەو ش ــدا، ئ ــەرە جوانەكان هون

هونەرەكــە نییــە، بەڵكــو وەهــا ناودەنرێــت 

چونكــە جوانــی بەرهەمدێنێــت. لەكاتێكــدا 

بــەاڵم  لۆژیكــە،  بــە  ســەر  حەقیقــەت 

ــا كاتێــك  جوانــی ســەر بــە ئێســتاتیكایە. ئای

خــودی  دێــت  هونــەر  دەڵێیــن:  ئێمــە 

كاری  نێــو  دەخاتــە  خــۆی  حەقیقــەت 

هونەرییــەوە، ئێمــە دێیــن ئــەم ڕایــە كۆنــە 

هونــەر  دەڵێــت  كــە  زیندوودەكەینــەوە 

و  واقیــع  الســاییكردنەوەی  لــە  بریتییــە 

وەســفكردنی؟«)19(.

پرســیارە  ئــەم  دێــت  هایدیگــەر  ئینجــا 

وەكــو  كاتێــك  ئێمــە  ئایــا  دەوروژێنێــت 

كارێكــی هونــەری تەماشــای ئــەم تابلۆیــەی 

ــەی  ــە وێن ــن، لەبەرئەوەی ــۆخ دەكەی ــان ك ڤ

پێشــكەش  جوتیارانەمــان  پێاڵوێكــی 

دەكات كــە خــۆی بوونــی هەیــە؟ بۆیــە 

لەبەرئــەوەی  هونــەری؟  كارێكــی  بۆتــە 

توانیویەتــی ئــەم وێنەیــە وەكــو شــێوەی 

ڕاســتەقینەی خــۆی بكێشــێت؟ لەبەرئەوەیــە 

تابلۆكــە زۆر نزیكــە لــە واقیــع؟ لەبەرئەوەیە 

ــان  ــەك؟ بێگوم ــو تابلۆی ــە نێ ــع خراوەت واقی

بــەم  بەرانبــەر  هایدیگــەر  وەاڵمەكــەی 

پرســیارانە نەخێــرە.

)9(

كەواتــە لەنێــو كاری هونەریــدا پرســەكە 

نییــە  بــەوەوە  پەیوەندیــی  هەرگیــز 

لــە  دەبیــن  ســەركەوتوو  تاچەنــد  ئێمــە 

گوزارشــتكردنی واقیعییانــە لەئێســتا، لــەم 

شــتەی بوونــی هەیــە، بەڵكــو بەپێچەوانــەوە 

لــە  گوزارشــتكردن  پرســی  لــە  بریتییــە 

Heidegger
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لێــرەدا  شــتەكان.  گشــتیی  جەوهــەری 

ــە  ــە ل ــت: كەوات ــەرەكییەكە دێ ــیارە س پرس

كــوێ  و چــۆن كاری هونــەری دەتوانێــت 

گوزارشــت لــە جەوهــەری شــتەكان بــكات؟ 

چــۆن دەتوانێــت هاوشــێوەی جوهــەری 

بێــت؟  شــتەكان  حەقیقــی 

لەڕاســتیدا ئــەوەی لەنێــو كاری هونەریــدا 

ئــەو  كرانــەوەی  لــە  بریتییــە  ڕوودەدات، 

ــدا،  ــی خۆی ــەر بوون ــە بەس ــە هەی ــتەی ك ش

ــە  ــتكردنە ل ــتایلی گوزارش ــێواز و س ــەوە ش ئ

حەقیقــەت. دەبێــت  ئــەوەش بزانیــن چییەتی 

كاری هونــەری لەوەدایــە، تەنیــا لــە میانــەی 

كاری هونەرییــەوە گوزارشــت لــە حەقیقەتی 

خــۆی دەكات، بۆیــە زەحمەتییەكــە لێرەدایــە 

ــی  ــو كارێك ــن لەنێ ــۆن دەتوانی ــە چ ــە ئێم ك

هونــەری حەقیقیــدا، بــەدوای حەقیقەتــی 

ــن؟!  ــدا بگەڕێی كاری هونەری

پرســیارە  لــەو  یەكێكــە  پرســیارە  ئــەم 

ئەنجامدانــی  هــۆی  بوونەتــە  گرنگانــەی 

ڕوانینــی  و  چێــژ  بــواری  لــە  شۆڕشــێك 

ئــەم  میانــەی  لــە  چونكــە  هونەریــدا، 

پرســیارەدا دەردەكەوێــت كــە ئێمــە هەرگیــز 

چەمكــە  و  شــێواز  لەڕێــگای  ناتوانیــن 

ــن  ــردووەوە بتوانی ــی ئێســتاتیكای ڕاب باوەكان

ئــەم كارە بكەیــن. هەمــوو ئــەم شــێواز و 

ســتایالنەی تــا ئــەم كاتە بــاو بــوون، دەرفەتی 

ئەوەیــان بــە هایدیگــەر نــەداوە بتوانێــت لــە 

میانەیانــەوە بگاتە دەستنیشــانكردنی شــتێتی 

نێــو كاری هونــەری، ئــەوەش بــە ڕوونــی لــە 

میانــەی خســتنەڕووی تابلۆكــەی ڤــان كۆخــدا 

ــە  ــەم تابلۆیەی ــەوە تەماشــاكردنی ئ ــارە. ئ دی

تێبــگات  دەكات  هایدیگــەر  لــە  وەهــا 

شــێواز و ســتایلی بــاوی هونــەری و ڕوانینــی 

ناتوانێــت  بااڵدەســت،  و  بــاو  ئێســتاتیكی 

وەاڵمــی پێویســت بخاتــە بەردەســت.

ئێســتاتیكا  ئــەوەی  هایدیگــەر  بــەڕای 

شــڕۆڤەكردنەوەی  ســەرلەنوێ   دەیــكات، 

لەبــارەی  كۆنەكانــە  گوتــەزا  هەمــان 

كرانــەوە  گرنگــە  پێیوایــە  بۆیــە  بــوون، 

ــەوەی كاری  ــی ئ ــت بەســەر حەقیقەت هەبێ

ــو  هونــەری و مادییەتــی مــاددە خــۆی لەنێ

چەمكــی  لەمیانــەی  بــاودا،  ئێســتاتیكای 

كاری  مــاددەی  وەكــو  شــتێك  شــتێتی 

هونــەری بــە خەیاڵامنــدا نایــەن كاتێــك ئێمە 

بیــر لــە هەبوونــی هەبوویــەك دەكەینــەوە. 

ئــا لێــرەوە ئامــاژە بــۆ ئــەوە دەكات كــە 

ــەم  ــن ئ ــەوەی بتوانی ــۆ ئ ــە ب ــتە ئێم پێویس

قۆناغــە تێپەڕێنیــن، بێیــن هەموو بەربەســتە 

بەدیهییــەكان ببەزێنیــن و چەمكــە باوەكانــی 

ئێســتاتیكا بــەالوە بنێیــن)20(.

ــەوەی  ــەر ئ ــە س ــت دەكات ــەر جەخ هایدیگ

ئێمــە نابێــت نکۆڵی لــە بوونی شــتێتی بكەین 

ــتە  ــەم ش ــە ئ ــدا، چونك ــو كاری هونەری لەنێ

ــە  ــەم كارە هونەریی ــێك ل ــو بەش ــك وەك كاتێ

لەنێــو  دەبێــت  ئــەوە  دەكرێــت،  تەماشــا 
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پڕۆســە هونەرییەكــە وەكــو كارێكــی هونــەری 

تەماشــا بكرێــت. ئەگــەر كارەكــە بەم شــێوەیە 

ئەنجــام بدرێــت، ئــەوا دەكرێــت حەقیقەتــی 

شــتێتی شــتێك لەنێــو كاری هونەریــدا، لــە 

ڕێــگای ئــەم شــتەوە دیــاری نەكرێــت، بەڵكــو 

ــە  ــە دەگات ــەوە ك ــەی كاری هونەریی ــە میان ل

شــتێك، ئــەم حەقیقەتــە دەستنیشــان بكرێــت. 

حەقیقەتــی  دێــت  خــۆی  هونــەری  كاری 

بــوون بــە شــێواز و ســتایلی خــۆی دەكاتــەوە 

و دەخاتــە ســەر پشــت، ئــەم كارە لەنێــو 

كاری هونەریــدا، بــە مانــای ئاشــكراكردن و 

دۆزینــەوەی حەقیقەتــی هەبــوو دێــت، ئــەو 

ــە.  ــو كاری هونەریدای ــە لەنێ ــەی ك حەقیقەت

ــە  ــەر بریتیی ــە هون ــەر پێیوای ــە هایدیگ چونك

ــو كاری  ــەت لەنێ ــودی حەقیق ــی خ ــە دانان ل

هونەریــدا)21(. 
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نــارساو  تابلــۆ  لــە  یەكێكــە  )پێــاڵوەكان(   )  5

لەنێــو  كــۆخ،  ڤــان  ڤینســنت  ناودارەكانــی  و 

تابلۆكــەدا جووتێــك پێــاڵو وێنەكێــراوە و لــە 

تەنیشــت یەكــرتی دانــراون. لەكاتێكــدا هایدیگــەر 

بانگەشــەی ئــەوە دەكات كــە ئــەم پێاڵوانــە هــی 

ژنــە جوتیارێكــی الدێیــە، شــاپیرۆ جەخــت دەكاتە 

ــان  ــاڵوەكان هــی خــودی ڤ ــە پێ ــەوەی ك ســەر ئ

كــۆخ خۆیەتــی و بەشــێكە لــە كولتــووری شــار و 

ــە  ــەر ب ــارچێتی بەرانب ــەر ش ــە س ــت دەكات جەخ

بۆچوونــی گوندییانــەی هایدیگــەر. 
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