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ئــەو  گرنگرتیــن  لــە  یەکێکــە  لــۆکاچ 

لــە  مارکسیســتییانەی  ڕەخنەگــرە 

کاری  لــە  سۆســیۆلۆژییەوە  ڕوانگەیەکــی 

هونەرییــان ڕوانیــوە، ئەمــەش دەگەڕێتــەوە 

ــەر  ــوو بەرامب ــیارییەی هەیب ــەو هۆش ــۆ ئ ب

ڕۆڵــی هونــەر، کــە دەشــێت هونــەر ببێتــە 

ــی  ــەوەی کاریگەرییەکان ــەی پوچەڵکردن مای

پڕۆســەی نامۆبــوون، کــە ڕووبــەڕووی هێزی 

ــک  ــۆکاچ ئەگەرێ ــەوەش ل ــەوە، ب کار دەبێت

دادەنێــت بــۆ تێپەڕاندنــی ئایدۆلۆژیــا لەنــاو 

کارە مەزنەکانــدا. ئەگــەر کارە مەزنــەکان 

و  دیالۆگــی  فــرە  ســیامی  )باختیــن(  الی 

ــەوا الی  ــت، ئ ــار بێ ــوە دی ــان پێ فرەدەنگیی

ڕوانگــەی  بــۆ  گەڕانــەوەی  –بــە  لــۆکاچ 

و  گریکــی  هونــەری  بەرامبــەر  مارکــس 

ســیامی  هیــگڵ-  ڕوانگــەی  پێشــرتیش 

کارە مەزنــەکان بریتییــە لــە یەکێتییەکــی 

ــەکان  ــدە مەزن ــتگیر. هونەرمەن ــی گش مرۆی

ئەوانــەن دیمەنــە پێکــەوە گونجاوەکانــی 

ــدا  ــە یەکەیەک ــر ل ــرن و دوات ــان وەردەگ ژی

لــۆکاچ  بەرهەمیدەهێننــەوە.  دووبــارە 

دابەشــبوونەی  ئــەو  »ســڕینەوەی  داوای 

دەکــرد کــە لــە ئەنجامــی دابەشــکردنی 

ســەرمایەدارییانەی کارەوە هاتبــووە ئــاراوە، 

لەپێنــاو  خەبــات  ئــااڵی  لەوێــوە  تاکــو 

کەســێتیی پڕاوپــڕی مــرۆڤ و یــەک پارچــەی 

مرۆڤــدا بەرزبکرێتــەوە«. لــۆکاچ توانــی لــە 

دەربــارەی  خۆیــەوە  تیۆرەکــەی  میانــەی 

ــادی  ــاو بونی ــەوە )Reflection( لەن ڕەنگدان

کاری هونەرییــدا، ئــەو چەمکــە بەدیدێنێت.

ڕەخنــەی  لەنــاو  لــۆکاچ  گرنگیــی 

لــە  ئــاوڕی  کــە  ئەوەیــە  مارکسیســتیدا 

بونیــادی  و  هونــەری  فۆڕمــی  بایەخــی 

کارێکــی  کــە  داوەتــەوە،  هونــەری  کاری 

کۆمەاڵیەتییــدا،  کایــەی  لــە  نییــە  بــاو 

پێیوایــە ڕەنگدانــەوەی سیســتەمێکە  کــە 

ئاشــکرا  لەســەرخۆ  شــێوەیەکی  بــە  کــە 

دەبێــت، ڕاســتە چەندیــن بیرمەنــدی دیکــە 

بەکارهێنــاوە،  ڕەنگدانەوەیــان  چەمکــی 

لــە  لــۆکاچ  بەکارهێنانەکــەی  بــەاڵم 

هەموویــان جیاوازتــرە، لــۆکاچ ئــەو ڕوانگــە 

ناچڕالیســتییە ئەدەبییــەی ڕەتدەکــردەوە کە 

ئــەوکات تــازە بــوو لــە ڕۆمانــی ئەوروپییــدا، 

ــۆری  ــۆ تی ــەوە ب ــەوە گەڕای ــەی ئ ــە جێگ ل

ڕۆمــان  پێیوایــە  کــە  کــۆن،  ڕیالیســتیی 

ڕەنگدانــەوەی واقیعــە، ئەمــەش بــەو مانایــە 

نایــەت کــە کاری ڕۆمــان تەنها وەســفکردنی 

ڕووکاری دەرەوەی واقیــع بێــت، بەڵکــو بــەو 

مانایــەی ڕەنگدانەوەیەکــی ڕاســتگۆیانەتر 

و زیندووتــر و کاریگەرتــری واقیــع بێــت. 

ڕەنگدانــەوە واتــە پێکهێنانــی بونیادێکــی 

ــت.  ــاو وشــەکاندا دابڕێژرێ ــە لەن ــی ک زەینی

ــە  ــت ب ــەوە دەکرێ ــە ڕەنگدان ــۆکاچ پێیوای ل

ــا کۆنکرێتــی بێــت، دەشــێت  ئاســتی جیاجی

بــۆ  ڕابکێشــێت  خوێنــەر  زیاتــر  ڕۆمــان 

تێڕامانێکــی وردتــر لــە واقیــع و درککردنــی 

ئاســایی و بــاوی شــتەکان تێپەڕێنێــت، کاری 

ئەدەبــی ڕەنگدانەوەیەکــی دابــڕاوی دیــاردە 

تاکەکەســییەکان نییــە، بەڵکــو ڕەنگدانەوەی 

پڕۆســەیەکی تەواوکاریــی ژیانــە، لەگــەڵ 

ئــاگاداری  خوێنــەر  بــەردەوام  ئەوەشــدا 

ئەوەیــە کــە کاری ئەدەبیــی بریتــی نییــە لــە 

لۆکاچ داوای 
»سڕینەوەی ئەو 

دابەشبوونەی دەکرد 
کە لە ئەنجامی 

دابەشکردنی 
سەرمایەدارییانەی 

کارەوە هاتبووە 
ئاراوە، تاکو لەوێوە 

ئااڵی خەبات 
لەپێناو کەسێتیی 
پڕاوپڕی مرۆڤ و 

یەک پارچەی مرۆڤدا 
بەرزبکرێتەوە«
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خــودی واقیــع، بەڵکــو فۆڕمێکــی تایبەتــە لە 

فۆڕمەکانــی ڕەنگدانــەوەی واقیــع. ئەمــەش 

ڕەنگدانــەوەی  کــە  دێــت  مانایــە  بــەو 

دروســتی واقیــع زیاتــر لــە وەســفکردنی 

ڕووکارە دەرەکییــەکان لەخۆدەگرێــت، هــەر 

تێکشــکاندنی  بــۆ  ئاماژەیەکــە  ئەمــەش 

بنەماکانــی ناچڕالیــزم، لەبەرئــەوەی ئەگــەر 

یەکــی  بــەدوای  یــەک  وێنــەی  ڕیزێــک 

هەڕەمەکیــامن هەبێــت، ئــەوکات دەتوانیــن 

بابەتیــی  ڕەنگدانەوەیەکــی  وەک  یــان 

بکەیــن  تەماشــای  واقیــع  بێالیەنــی  و 

)وەک ئیمێــل زۆال جەختــی لێدەکاتــەوە(، 

ڕووت  بەرهەســتێکی خودیــی  وەک  یــان 

جەیمــس  ئــەوەی  )وەک  واقیــع  لەســەر 

کەشــفیان  وۆڵــف  ڤێرجینیــا  و  جۆیــس 

ســەیری  وەهــا  دەتوانیــن  کــردووە(. 

کــە  بکەیــن  هەڕەمەکییــە  بــارە  ئــەو 

ســیفەتێکی واقیعییــە یاخــود ســیفەتێکە 

بــۆ میتــۆدی درککردمنــان بــەو واقیعــە، لــە 

گوزارشــتێکی  لــۆکاچ  بارەکــەدا  هــەردوو 

ڕەتدەکاتــەوە  فۆتۆگرافییانــە  ڕووتــی 

بــۆ  دیکــە  وەســفێکی  ئــەوە  لەبــری  و 

دەخاتــەڕوو،  ڕاســتەقینە  کاری هونەریــی 

بــە  هەســت  لێــدەکات  وەهامــان  کــە 

زەروورەتــی هونەریــی ئــەو وێنانــە بکەیــن 

ئــەم  خەســڵەتی  پێشکەشــدەکرێت،  کــە 

ــتگیر  ــی گش ــە یەکێتییەک ــە ل ــە بریتیی وێنان

یەکبوونێکــی  بــە  هاوتەریــب  چــڕی  و 

گشــتگیری درێژکــراوەی خــودی جیهــان. 

واقیــع تەنهــا لێشــاو یــان بەریەککەوتنێکــی 

خۆبەخــۆی شــتە جوزئییــەکان نییــە، بەڵکــو 

ــە  ــووس ل ــە ڕۆمانن ــە ک ــتەمێکی هەی سیس

دەیگوازێتــەوە. فۆڕمێکــی چــردا 

ــت  ــۆکاچ دەبێ ــەوە الی ل رسوشــتی ڕەنگدان

بچێتــە ژێــر بــاری پێــوەرە ئیســتاتیکییەکانی 

دیالەکتیکــە  و  کۆمەڵگــە  هونــەرەوە، 

مێژووییەکــەی بــە چوونــە نــاو بونیــادی 

وەردەچەرخێــت  هونەرییــەوە  کاری 

هەتاوەکــو لەگــەڵ پێوەرەکانــی ئیســتاتیکای 

کاری هونەریــدا بگونجێــت. لــۆکاچ کاتێــک 

قســە لەســەر ڕیالیــزم دەکات، بەدیاریکراوی 

ڕێــک جەخــت لەســەر ئــەوە دەکاتــەوە کە: 

دروســت  ئیســتاتیکییانەی  »تێگەیشــتنی 

مێژوویــی،  و  کۆمەاڵیەتــی  واقیعــی  بــۆ 

پێشــمەرجی ڕیالیزمــە، تێگەیشــتنی تیۆریــی 

ڕووت تەنهــا کاتێــک کاریگەریــی لەســەر 

پڕاوپــڕ  ئەگــەر  کــە  دەبێــت  ئــەدەب 

گــۆڕی  و  لەخۆیــدا جێکــردەوە  ئەدەبــی 

گونجــاو«.  ئیســتاتیکیی  کاتیگۆریــی  بــۆ 

ــەربەخۆ  ــەوە س ــەر الی خۆی ــەش هون بەم

دەبێــت و دەتوانیــن لەنــاو خۆیــدا و لــە 

ڕێگــەی بونیادێکــەوە ڕاڤــەی بکەیــن، ئــەو 

بونیــادەی جیهانێــک لــە مانــای هەڵگرتــووە 

ــی  ــەردوو بوون ــە ه ــدا ب ــاو واقیع ــە لەن ک

ئامادەیــی  مێژووییــەوە  و  کۆمەاڵیەتــی 

تێڕوانینێکــی  کــە  واتایــەی  بــەو  هەیــە، 

گشــتەکییە  ئــەو  ئێســتا،  بــۆ  گشــتەکی 

ــەی  ــە میان ــە ل ــت ک ــە لەخۆدەگرێ مێژوویی

پەرەیســەندووە،  جیاجیاکانــدا  ســەردەمە 

لــە  مێژووییــە  ڕەهەنــدە  ئــەم  چونکــە 

گشــتدا، وەهامــان لێــدەکات لەنــاو واقیعــی 

کۆمەاڵیەتییــدا چاومــان لــە داهاتــوو بێــت، 

 کاری ئەدەبی 
بریتی نییە لە 
خودی واقیع، بەڵکو 
فۆڕمێکی تایبەتە 
لە فۆڕمەکانی 
ڕەنگدانەوەی واقیع... 
ئەگەر ڕیزێک وێنەی 
یەک بەدوای یەکی 
هەڕەمەکیمان 
هەبێت، ئەوکات 
دەتوانین یان وەک 
ڕەنگدانەوەیەکی 
بابەتیی و بێالیەنی 
واقیع تەماشای 
بکەین، یان وەک 
بەرهەستێکی 
خودیی ڕووت لەسەر 
واقیع
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ئەمــەش بــەو مانایــە دێــت کــە گشــتی 

ئێســتا و واقیــع، یــەک پڕۆسێســی هاوبــەش 

لەناویانــدا دەگەڕێــت.

لێــرەدا بەڕوونــی لــە ڕێگــەی کاتیگۆرییەکــی 

جەوهەرێکــی  یاخــود  گشــتەکی 

بــە  لــۆکاچ  کاریگەربوونــی  گشــتەکییەوە 

واقیعیــی  کاری  دەردەکەوێــت،  هیــگڵ 

ڕەنگدانــەوەی  میانــەی  لــە  حەقیقــی 

لەنــاو  واقیعــەوە  گشــتەکیی  جەوهــەری 

بونیــادی کاری هونەرییــدا، ســەربەخۆیی 

هونــەر  ئیــدی  وەردەگرێــت،  خــۆی 

)بــە بــڕوای لــۆکاچ( لــە ڕێگــەی تیــۆری 

ــود  ــتێتییە یاخ ــەو گش ــە ئ ــەوە دەگات ڕیتم

ــتەکییە،  ــە گش ــە جەوهەریی ــەو حەقیقەت ئ

ــاو  ــەوە وەردەگرێــت کــە لەن ــد ئ هونەرمەن

واقیعــدا ڕیتمئامێــزە، پاشــان لــە ڕێگــەی 

کارەوە، کار لــە بــارە تاکەکەســییە بەشــەکییە 

تایبەتەکەیــدا، وەردەچەرخێــت بــۆ بارێکــی 

گشــتیی و گشــتگیرتر، بــەاڵم نــە گشــت 

ــەر  ــن بەس ــتی ئەبســرتاکت و داماڵی ــا ئاس ت

تایبەتــدا زاڵ دەبێــت، نــە تایبەتیــش تــا 

ــە بەشــەکییەکان بەســەر  ئاســتی وردەکاریی

ــەی  ــەو وردەکارییان ــت، ئ ــتدا زاڵ دەبێ گش

هەڵکەنــدراون.  خۆیــان  مێــژووی  لــە 

تایبــەت وەک کاتیگۆرییەکــی ئیســتاتیکی، 

تــاک  دیــاردەی  لەنێــوان  ئاوێتەبوونێــک 

هەڵکەوتــوو و پڕەنســیپی تیۆریــی گشــتییدا 

فۆڕمــە  ئــەو  چونکــە  پێکدەهێنێــت، 

هونەرییــەی کــە دەتوانێــت لەنــاو ڕیتمێکدا 

هــەر  پێکبهێنێــت،  تایبــەت  بونیادێکــی 

خۆیشــیەتی کــە شــیاوە نــاوی واقیعیبوونــی 

ــت. ــێ برنێ ل

لــۆکاچ  بینیــامن،  ســەرەوە  لــە  وەک 

ــەر  ــە هون ــی ب ــی کۆمەاڵیەت ــی گرنگ ڕۆڵێک

لــە بەدیهێنانــی هۆشــیاری  دەبەخشــێت 

بــە  درککــردن  میانــەی  لــە  وەرگــر  بــۆ 

جیهانــەی  ئــەو  گشــتەکیی  حەقیقەتــی 

دەتوانێــت  پێیــەش  بــەو  دەژی،  تێیــدا 

وردەکارییــە ڕۆژانەییــەکان تێپەڕێنێــت، ئــەو 

وردەکارییانــەی بوونەتــە مایــەی نامۆبــوون؛ 

وێناکردنێکــی  بــە  ئەوانــەش  هەمــوو 

ــتا  ــردوو و ئێس ــت ڕاب ــە بتوانێ ــز ک ڕیتمئامێ

لەخۆبگرێــت و چــاوی لــە داهاتــووش بێت، 

لەوێــوە شــیامنەی گــۆڕان و پەردەهەڵامڵیــن 

ئایدۆلۆژیــا  ســاختەکارییەکانی  لەســەر 

دێنێتــە ئــاراوە.

سەرچاوە:

www.masrahona.com
 György György


