جۆرج لۆکاچ

وەک ڕەخنەگرێکی

ئەدەبی

سۆزان سۆنتاگ

فەیلەســوف و رەخنەگــری ئەدەبیــی

خێزانێکــی دەوڵەمەنــدی جولەکــەی پــڕ

خۆیــدا البــرد ،کــە ڕەمزێکــی ئەرســتۆکراتی

هەنگاریــی (جــۆرج لــۆکاچ) ،کەســێتییەکی

لــە خــاوەن بانــک لەدایکبــووە ،کــە لــە

بــوو).

پایەبــەرزە کــە لەمــڕۆدا لــە جیهانــی

پێناســە نوێکــەدا بــە چینــی خانەدانــەکان

لــەم قۆناغــە بــەدواوە ڕەوتــی ژیــان

کۆمۆنیســتیدا دەژی ،ئــەو بــە زمانــی

ناودەبرێــن .ڕێــرەوی پیشــەیی لــۆکاچ هــەر

ناڕەحەتییەکــی زۆری ڕووبــەڕووی ئــەم

مارکســیزم دەدوێــت ،بــەاڵم کەســە زیرەکــە

لــە ســەرەتاوە نــاوازە بــوو ،لــە میانــەی

بیرمەنــدە ئــازادە کــردەوە ،کــە پەیوەســتبوو

نامارکسیســتەکان دەتوانــن بەهەنــد

ســااڵنی هەرزەکارییــدا ،چەندیــن وانەبێژیی

بــە باوەڕێکەوە وردەوردە زیاتر رووخســاری

وەریبگــرن.

ئامــادە و پێشــکەش کــردووە ،شــانۆیەکی

سیســتەمێکی داخ ـراوی وەردەگــرت ،بــەاڵم

پێــم وانییــە –وەک زۆر کــەس دەڵێــن-

دروســتکردووە و رۆژنامەیەکــی لیرباڵــی

لەگــەڵ ئەوەشــدا لــە کۆمەڵگەیەکــدا دەژیــا

لــۆکاچ ئــەو کەســێتییە بێــت کــە گوزارشــت

دەرکــردووە .کاتێــک هاتــە ئەڵامنیــا بــۆ

کــە بــە وردتریــن شــێوە چاودێریــی قســە

لــە گرنگرتیــن و قەناعەتپێکەرتریــن جــۆری

خوێنــدن لــە هــەردوو زانکــۆی (بەرلیــن) و

و کــرداری بیرمەندەکانــی دەکــرد .هــەر

کۆمۆنزیــم بــکات لەمــڕۆدا ،ئەمــە جگــە

(هایدڵبێــرگ) ،بــە زیرەکیــی خــۆی هــەردوو

لــە ســەرەتاوە ڕاڤــەی لــۆکاچ بــۆ تیــۆری

لــەوەی بــە «گەورەتریــن مارکسیســتی

مامۆســتا گەورەکــەی خــۆی (ماکــس ڤێبــەر

مارکسیســتی ڕاڤەیەکــی ئازادانــە بــوو،

دوای مارکــس» دادەنرێــت .بــەاڵم هیــچ

و جــۆرج زیمیــل)ی سەرســامکرد .وێــڕای

خــاوەن خەســڵەتێکی ڕامانگەریــی بــوو.

گومانێــک لــەوەدا نییــە کــە پێگــەی

ئــەوەی گرنگیــی بــە زیاتــر لــە بابەتێــک

دوای پەیوەندیکردنــی بــە پارتــی

تایبەتــی خــۆی هەیــە و شــایەنی ئەوەیــە

دەدا ،بــەاڵم گرنگیدانــی یەکەمــی بــە

گرنگیــی پێبدەیــن ،ئــەو هــەر بەتەنهــا

ئەدەبیــات بــوو .تێــزی دکتۆراکــەی کــە

کۆمۆنیســتەوە ،لــۆکاچ بــۆ یەکــەم جــار،

ڕابەرێکــی رۆحیــی چاالکوانــە فکرییــە

ســاڵی  1907ئامادەیکــرد ،بــە ناونیشــانی

نوێیەکانــی ئەوروپــای خۆرهــەاڵت و

«میتافیزیکیــای تراژیدیــا» بــوو ،یەکــەم

روســیا نییــە؛ بگــرە لــە دەرەوەی بازنەکانــی

بەرهەمــی دیــار و بەرچــاوی لۆکاچیــش

مارکسیزمیشــدا ،لــۆکاچ بــۆ ماوەیەکــی

دەگەڕێتــەوە بۆ ســاڵی  ،1908بە ناونیشــانی

زۆر پارێزگاریــی لــە پێگــەی بڵنــدی خــۆی

«پەرەســەندنی شــانۆی مۆدێــرن» .ســاڵی

کــردووە .بەرهەمــە ســەرەتاییەکانی جــۆرج

 ،1910کۆمەڵــە وتارێکــی ئەدەبــی و

لــۆکاچ (دەربــارەی سۆســیۆلۆژیا و هونــەر و

فەلســەفیی بەنــاوی «رۆح و فــۆرم»

کولتــوور و مەعریفــە) ســەرچاوەی زۆرێــک

باڵوکــردەوە ،بــەدوای ئەویشــدا ســاڵی 1916

لــە ئایدیاکانــی (کارل مانهایــم) بــوون ،لــە

کتێبــی «تیــۆری رۆمــان»ی باڵوکــردەوە .لــە

میانــەی مانهایمیشــەوە ســەرچاوەیەک

قۆناغــی جەنگــی جیهانیــی یەکەمــدا ،لــە

بــوون بــۆ سۆســیۆلۆژیای نــوێ ،ئەمــە

نیۆکانتیزمــەوە ،کــە پڕەنســیپی فەلســەفیی

ســەرەڕای کاریگەرییــە مەزنەکــەی لەســەر

یەکەمــی بــوو ،ڕوویکــردە فەلســەفەی

ســارتەر ،لــە میانــەی سارتەریشــەوە لەســەر

هێــگڵ و دواتریــش بــۆ مارکســیزم .ســاڵی

بوونگەرایــی فەڕەنســی.

 1918پەیوەندیــی بــە پارتــی کۆمۆنیســتەوە

جــۆرج ڤــۆن لــۆکاچ ســاڵی  1885لــە

کــرد (و پێشــگری «ڤــۆن»ی لــە ناوەکــەی

لــە کــۆی دوو جــاری ســەرتاپای ژیانــی،
بەشــداریی لــە شۆڕشــدا کــرد ،پــاش
گەڕانــەوەی بــۆ هەنگاریــا ســاڵی 1919
کرایــە وەزیــری پــەروەردە لــە حکومەتــە
کۆمۆنیســتییە کورمتاوەکــەی (بیــا کــۆن)دا.
پــاش لەســەرکارالدای حکومەتەکــەی (کۆن)،
لــۆکاچ هەڵهــات بــۆ ڤییەنــا ،کــە مــاوەی
 10ســاڵ لــەو شــارە ژیانــی بەســەربرد.
زۆرینــەی بەرهەمەکانــی لــەو ســەردەمەدا،
مشــتومڕ و گفتوگۆیەکــی فەلســەفیی
تیۆریــی مارکسیســتیی بــوو ،کــە خــۆی لــە
کتێبــی «مێــژوو و هۆشــیاریی چینایەتــی
(»)1923دا دەبینێتــەوە ،کــە لەمــڕۆدا
خەریکــە دەبێتــە کتێبێکــی ئەفســانەیی.
هــەر ئــەم کتێبەیــە کــە لەنێــو گشــت
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کتێبەکانیــدا ،لەالیــەن نامارکسیســتەکانەوە
گرنگییەکــی گــەورەی هەیــە ،هــەر لەبــەر
هەمــان هۆکاریــش راســتەوخۆ ڕووبــەڕووی
هێرشــێکی تونــد و بــەردەوام بــووەوە لەنێــو
بزووتنــەوەی کۆمۆنیســتیدا.
ئــەم هــەرا و ژاوەژاوە دەربــارەی کتێبەکــەی
لــۆکاچ ،بــووە مایــەی شکســتی ئــەم
بیرمەنــدە لــە ملمالنێیــدا لەگــەڵ (کــۆن)
بــۆ ڕابەرایەتیــی کردنــی پارتــی کۆمۆنیســتی

ئەم هەرا و ژاوەژاوە
دەربارەی کتێبەکەی
لۆکاچ «مێژوو
و هۆشیاریی
چینایەتی» ،بووە
مایەی شکستی
ئەم بیرمەندە لە
ملمالنێیدا لەگەڵ
(بێال کۆن) بۆ
ڕابەرایەتیی کردنی
پارتی کۆمۆنیستی
هەنگاری

هەنــگاری ،ئــەم ملمالنــێ و کێشمەکێشــمە
لــەو ســااڵنەدا بــوو کــە لــۆکاچ لــە ڤییەنــا
بــوو .پــاش ئەوەی لــە جیهانی کۆمۆنیســتیدا
ســەرتاپا دژایەتییــان کــرد ،هــەر لــە لینیــن
و بوخاریــن و زینۆڤیڤــەوە بــۆ نزمرتینیــان
لــەڕووی پلــەوە ،لــۆکاچ لــە کۆمیتــەی
ناوەندیــی پارتــی کۆمۆنیســتی هەنــگاری
دوورخرایــەوە و لــە سەرنووســەری
گۆڤارەکــەی (کۆمۆنیســمۆس) بێبەشــکرا،
بــەاڵم لــۆکاچ لــەم ســەردەمەدا بەرگریــی
لــە بەرهەمەکانــی خــۆی کــرد ،خــۆی
ڕاگــرت و لــە هەڵوێســتەکانی پاشــگەز
نەبــووەوە .پاشــان لــە ســاڵی 1930دا،
دوای ئــەوەی ســاڵێک لــە بەرلیــن مایــەوە،
ڕوویکــردە مۆســکۆ ،کــە ســاڵێکیش لــەوێ
مایــەوە بــۆ ئەنجامدانــی توێژینــەوە لــە
چوارچێــوەی تیمــی توێژەرانــی ســەر
بــە پەیامنــگای «مارکس-ئەنگڵــس»ی
بەناوبانــگ (کــە بەڕێوەبــەرە لێهاتووەکــەی
(ڕازیانــۆڤ) لــە هەڵمەتــی پاکســازییەکانی
کۆتایــی ســییەکاندا البــرا) .ئــەوەی لــەو
دەمــەدا دەگــوزەرا ،لــەڕووی کەســییەوە
بــۆ لــۆکاچ نامــۆ بــوو ،بــەاڵم بەڵگەنامــەکان
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ئامــاژە بــەوە دەدەن کــە ســاڵی 1933
گەڕاوەتــەوە بــۆ مۆســکۆ ،پــاش ئــەوەی
پێشــر و لــە ســاڵی 1931دا گەڕابــووەوە
بــۆ بەرلیــن ،کاتێــک کــە هیتلــەر دەســەاڵتی
بەدەســتەوەگرت؛ هــەر لــە هەمــان
ســاڵدا ،بــە هــەرە ناشــیرینرتین وشــەکان
جنێوبارانــی کتێبــی «مێــژوو و هۆشــیاریی
چینایەتــی» و گشــت کتێبەکانــی پێشــووی
ک ـرا ،لەبەرئــەوەی گوایــە ئــەو کتێبانــە بــە
«ئایدیالیزمــی بۆرژوازیــی» پیســبوون.
بــە درێژایــی  12ســاڵ لــۆکاچ وەک
پەنابەرێــک لــە مۆســکۆ ژیانــی بەســەربرد؛
تەنانــەت پاشــئەوەی بــە ئاشــکراش دانینــا
بــە هەڵەکانیــدا و چەندیــن هەوڵیــدا بــۆ
دووبــارە گێڕانــەوەی کارەکانــی بــۆ ســەر
هێڵــی گونجــان لەگــەڵ دۆکرتینــی ڕاســت
و دروســتی کۆمۆنیــزم ،بــەاڵم هێشــتا ڕێــز
و شــکۆی خــۆی بــۆ نەگێڕدرایــەوە .بــەاڵم
جیــاواز لــە ڕازیانــۆڤ ،لــە هەڵمەتەکانــی
پاکتــاوی ســتالین رزگاریبــوو .یەکێــک
لــە باشــرین کتێبەکانیشــی ،بــە نــاوی
«هێگڵــی الو» ،دەگەڕێتــەوە بــۆ ئــەو
قۆناغــە (ســاڵی  1938ئــەم کتێبــەی
نووســی ،بــەاڵم هەتاوەکــو تێپەڕینــی
 10ســاڵ بەســەریدا باڵونەکرایــەوە)،
ئەمــە ســەرەڕای بەرهەمێکــی ســادە بــۆ
بەرەنگاریــی فەلســەفەی مۆدێرنــە ،بــە
ناونیشــانی «تێکشــکاندنی عەقــڵ (.»)1945
جیاوازییەکانــی نێــوان ئــەم دوو بەرهەمــە،
گوزارشــن لــە هەڵگەرانــەوەی گــەورە لــە
جــۆری کارەکانــی داهاتــووی لــۆکاچ.

ســاڵی  1945کاتێــک جەنــگ بــەرەو

هەڵەکانیــدا [وەک ئــەوەی لــە ژێربــاری

کۆتاییەکانــی خــۆی دەڕۆیشــت و پارتــی

هێــز و زەبــردا کەســێک ناچاردەکرێــت بــۆ

کۆمۆنیســت لــە هەنگاریــا دەســەاڵتی

داننــان بــە کردەوەکانیــدا وەک هەڵەیەک].

وەرگــرت ،لــۆکاچ بــە شــێوەیەکی کۆتایــی

راســتەوخۆ دوای شــۆڕش و ســاڵی 1956

گەڕایــەوە بــۆ نیشــتیامنەکەی خــۆی و

کتێبــی «ریالیــزم لــەم ســەردەمەدا»ی

دەســتیکرد بــە وانەگوتنــەوە لــە زانکــۆی

باڵوکــردەوە .هــاوکات ســاڵی 1963

پۆدابێســت ،لــە دەیــەی چلەکانیشــدا

بەرهەمێکــی دیکــەی جــۆرج لــۆکاچ

چەنــد کتێبێکــی دیکــەی نووســی« :گۆتــە و

باڵوکرایــەوە کــە بریتیبــوو لــە بەرگــی

ســەردەمی گۆتــە ( »)1947و «تۆمــاس مــان

یەکەمــی کتێبــی «ئیســتاتیکا» ،کــە

( .»)1949پاشــان لــە تەمەنــی  71ســاڵیدا،

لەالیــەن جەمــاوەرەوە بــە بێئارامیــی

لــۆکاچ بــۆ جــار دووەم و بــە شــێوەیەکی

چاوەڕوانــی دەکــرا .هەتاوەکــو ئێســتاش

باوەڕپێنەکــراو ،ریســکی کــرد و هاتــە

[ســاڵی  ]1964لــۆکاچ رووبــەڕووی

نێــو سیاســەتێکی شۆڕشــگێڕییەوە ،و وەک

هێرشــی رۆشــنبیر و رەخنەگــر و

یەکێــک لــە ســەرکردەکانی شۆڕشــی 1956

بیرۆکراتــە کۆمۆنیســتە بەتەمەنــەکان

دەرکــەوت ،پاشــان لــە حکومەتەکــەی

دەبێتــەوە ،وێــڕای ئــەوە ئــەم بابەتــە

وەزیــر

زیاتــر لــە ئەڵامنیــای خۆرهــەاڵت

دەســتبەکاربوو .پــاش هەڵوەشــانەوەی

روویــدا زیاتــر لــە واڵتەکــەی ،کــە لەژێــر

شــۆڕش ،دوای راگواســتنی بــۆ رۆمانیــا و

حکومــی (کادار)دا بــوو بــە حکومێکــی

مانــاوەی ناچاریــی بــۆ ماوەیــەک ،دوای

لیبڕالیســتیی گەشــەکردوو .لێکۆڵینــەوە

چــوار مانــگ رێگــەی پێــدرا بگەڕێتــەوە

لــە بەرهەمــە ســەرەتاییەکانی لــۆکاچ (کــە

بــۆ بۆدابێســت ،بــە مەبەســتی تەواوکردنــی

هێشــتا بــە تونــدی نکۆڵییــان لێدەکرێــت)

وانەگوتنەوەکــەی خــۆی و بەردەوامبــوون

لــە ئینگلتــەرا و ئەوروپــای خۆرئــاوا و

لــە باڵوکردنــەوە لــە واڵتەکــەی و ئەوروپــای

ئەمریــکای التینــی باڵوبوونــەوە ،دواتریش

خۆرئاوا .ئــەوەی لۆکاچی لە چارەنووســێکی

لەبــەر رۆشــنایی گرنگیدانــی نــوێ بــە کارە

هاوشــێوەی (ئێمــری ناجــی) رزگارکــرد،

ســەرەتاییەکانی مارکســدا ،وەرگێــڕدران

تەنهــا پیریــی و شــکۆ نێودەوڵەتییــە

بــۆ زمانــی فەڕەنســی و ئیســپانی؛ زۆرێــک

بااڵکــەی بــوو لەســەر ئاســتی نێودەوڵەتــی.

لــە بیرمەندانــی نــەوەی نوێــی ئەوروپــای

هەرچۆنێــک بێــت لــۆکاچ تاکــە کــەس بــوو

خۆرهــەاڵت لــەو بــاوەڕەدان کارەکانــی

لەنێــو گشــت ســەرکردەکانی شۆڕشــدا کــە

داهاتــووی لــۆکاچ کــە ســەنگی مەحــەک

هەرگیــز نەچــووە ژێربــاری دادگایــی و

بــوون ،گەلێــک توونــد دەبــن بەرامبــەر

لێپرســینەوەوە ،یاخــود داننانــی ئاشــکرا بــە

ئایدیــا ســتالینییەکان و پڕاتیزەکردنیــان.

(ئێمــری

ناگــی)دا

وەک

هەتاوەکو ئێستاش
[ساڵی ]1964
لۆکاچ رووبەڕووی
هێرشی رۆشنبیر و
رەخنەگر و بیرۆکراتە
کۆمۆنیستە
بەتەمەنەکان
دەبێتەوە ،وێڕای
ئەوە ئەم بابەتە
زیاتر لە ئەڵمانیای
خۆرهەاڵت روویدا
زیاتر لە واڵتەکەی
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ڕوون و ئاشــکرایە کــە لــۆکاچ توانســتێکی

بــەاڵم ئــەم پەیوەســتبوونە بــە ئــەدەب

ئەوروپــی و مرۆڤانــە پێشکەشــدەکات؛

گــەورەی هەبــوو لەســەر خۆقوتارکردنــی

و فەلســەفەی ســەدەی نــۆزدەوە ،هــەر

هەروەهــا بەهــۆی ژیانیــەوە لــە واڵتێکــی

شەخســیی و سیاســی ،کە ئەم خۆقوتارکردنەش

بەتەنهــا بژاردەیەکــی ئیســتاتیکیی نییــە

کۆمۆنیســتی و گوندییــدا ،بۆتــە فیگورێکــی

مانایەکــی گەلێــک گــەورەی هەیــە بــۆ

(هــەروەک چــۆن لــە حەقیقەتــدا ناتوانرێت

فکریــی ڕەســەنی ئەوروپــی .جێگــەی

گشــت مرۆڤــە جیاجیــاکان ،لــە ڕاســتیدا

بــژاردەی ئیســتاتیکیی پوخــت بدۆزرێتــەوە

باســە کــە مەعریفــەی لــۆکاچ لــە ویالیەتــە

ئــەو توانــی بــە رێگەیەکــی جوامێرانــەی پــڕ

لــە دیــدگای هونەریــی مارکسیســتی ،یــان

یەکگرتووەکانــی ئەمریــکا ،زەمەنێکــی دوور

لــە دڕک و داڵــدا بــڕوات ،پەراوێزخــراو و

مەســیحی ،یــان ئەفاڵتونــی) .ئــەو پێــوەرەی

و درێــژە کاتــی بەســەرچووە.

ســێنرتاڵ بــوو لــە کۆمەڵگەیەکــدا کــە پێگــەی

لــۆکاچ بەهۆیــەوە حکــوم بەســەر ئێســتادا

هەربۆیــە ئــەو دوو کتێبــەی لــۆکاچ

بیرمەندێکــی پەراوێزخــراو بەرگەنەگیــراو

دەدات بریتییــە لــە پێوەرێکــی ئەخالقــی،

پێشکەشــی

ئەمریکیــی

بــوو .بــەاڵم لەپێنــاو ئــەوەدا ناچاربــوو

تێبینیــی ئــەوەش دەکرێــت ئــەم پێــوەرە

کــردوون ،ســەر بــە رەخنــەی ئەدەبییــن

بەشــێکی زۆری ژیانــی ،لــە شــێوەیەک لــە

ڕاســتەوخۆ لــە رابــردووەوە درێژبووبێتــەوە.

و هەردووکیشــیان ســەر بــە لۆکاچــی

شــێوەکانی تاراوگــەدا بەســەرببات .باســم

کاتێــک لــۆکاچ دەربــارەی «ڕیالیــزم»

«دواتــر»ن ،نــەک لۆکاچــی «پێشــر»« .چەند

لــە تاراوگەیەکــی دەرەکــی کــرد ،بــەاڵم

قســەدەکات ،ئــەوا ماناکــەی بریتییــە لــە

لێکۆڵینەوەیــەک لــە ریالیزمــی ئەوروپــی»

هــاوکات جۆرێــک لــە تاراوگــەی ناوخۆییــش

گشــتگیریی روانینــی لــۆکاچ بــۆ رابــردوو.

بریتییــە لــە کۆمەڵــە وتارێــک  8-وتــار -کــە

هەبــوو ،کــە ئەویــش خــۆی دەبینییــەوە لــە

یەکێکــی دیکــە لــەو رێگەیانــەی کــە

لــە بنەڕەتــدا لەســەر بەلــزاک ،ســتانداڵ،

هەڵبژاردنــی بابەتــی کتێبەکانــی .هەریەکــە

بەهۆیــەوە لــۆکاچ لــە ئێســتا هەڵدێــت،

تۆڵســتۆی ،زۆال و گۆرکــی نــوورساون ،کــە

لــە (گۆتــە ،بەلــزاک ،ســکۆت و تۆڵســتۆی)

بریتییــە لــەو زمانــەی بــۆ نووســین

لــۆکاچ لــە کۆتایــی ســییەکاندا لــە روســیا

لــەو نووســەرانە بــوون کــە لــۆکاچ تــا

هەڵیبــژاردووە؛ تەنهــا یەکــەم دوو کتێبــی

نووســیونی ،لــە ســەردەمی هەڵمەتــی

بەرزتریــن ئاســت پێیــان سەرســام بــوو ،بــە

خــۆی بــە زمانــی هەنــگاری نووســیوە،

پاکســازیی [ســتالین]دا ،هەمــان ئــەو

حکومــی تەمــەن و کارکــردن لەســەر ئــەو

بــەاڵم ســەرتاپای کتێبەکانــی دیکــەی –

هەڵمەتــەی قۆناغێکــی تۆقێنــەری هێنایــە

بێگەردیــی و ســادەییەی پێــش ســەرهەڵدانی

واتــە نزیکــەی  30کتێــب و  50وتــار-

ئــاراوە ،لەســەر فۆڕمــی چەنــد بڕگەیــەک

پێــوەرە ڕۆشــنبیرییە کۆمۆنیســتییەکان

بــە زمانــی ئەڵامنــی نووســیوە؛ هیــچ

لــەو قۆناغــە بــە رەهەندێکــی سیاســیی

ســەریانهەڵدابوو ،لــۆکاچ توانــی بەهــۆی

گومانێکیــش لــەوەدا نییــە کــە بەردەوامیــی

رەقــەوە؛ ســاڵی 1948یــش لــۆکاچ ئــەم

کۆچێکــی «فکریــی» و هەڵهاتــن لــە ئێســتاوە

لــۆکاچ لــە نووســین بــە زمانــی ئەڵامنــی

کتێبــەی باڵوکــردەوە .ســەبارەت بــە کتێبــی

پارێزگاریــی لــە خــۆی بــکات ،ئــەو نووســەرە

لەمــڕۆدا لــە هەنگاریــا ،کارێکــی گەلێــک

«ریالیــزم لــەم ســەردەمەدا» کارێکــی

مۆدێرنانــەی بەبــێ هیــچ ســڵەمینەوەیەک

نــاوازە و مشــتومڕ وروژێنــە ،بــە فۆکــەس

گەلێــک کــورت و پوختــرە ،کــە لــە ســااڵنی

پێشــوازیی لێدەکــردن ،ئــەو نووســەرانە بــوون

خستنەســەر ئەدەبیاتــی ســەدەی نــۆزدە و

پەنجاکانــدا بــە شــێوازێکی کەمــر ئەکادیمی

کــە بــەردەوام بــوون لــە شــوێنکەوتن و

هەڵبژاردنێکــی تونــدی زمانــی ئەڵامنی وەک

و پــڕ لــە گفتوگــۆی گەرمــر و ریتمێکــی

درێژەپێدانــی نەریتــی رۆمــان لــە ســەدەی ،19

زمانــی نووســین بــۆ خــۆی ،ئیــدی لــۆکاچ

خێراتــر نووســیویەتی .لــۆکاچ لــە ســێ

وەک (تۆمــاس مــان ،گالسۆرســی ،مەکســیم

وەک کۆمۆنیســتێک ،لەبەرامبــەر بەهایەکــی

وتــاری ئــەو کتێبــەدا ،چەنــد ئەڵتەرناتیڤێــک

گۆرکــی و رۆجــێ مارتــان دوگار).

ناسیۆنالیســتی و مەزهەبیــدا ،بەهایەکــی

بــۆ ئەدەبیاتــی ئەمــڕۆ دەخاتــەڕوو ،لــە
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جەمــاوەری

بەرژەوەندیــی ئــەوەی نــاوی دەنێــت

کتێبــە دەبنــە پاڵپشــت بــۆ ئــەو گوتانــەی

«ریالیزمــی رەخنەیــی» ،واتــە بەکورتــی

ســەرەوە؟ پێموایــە نەخێــر .لــە راســتیدا

نەریتــی رۆمانــی ســەدەی نــۆزدە ،هەریەکە

پێموایــە هێــزی کێشــکردنی ئێســتای لــۆکاچ

«مۆدێرنیتــە» و «ریالیزمــی سۆسیالیســتی»

–کــه بههــۆی دهربڕینــی عاتفییــهوه

رەتدەکاتــەوە(.)1

تۆخــر بۆتــهوه ،لــه منوونــهی وتارهکانــی

پێموایــە ئــەم جــۆرە لــە کتێــب بێهیواکــەرە،

(جــۆرج شــتاینهر و ئهلفرێــد کازیــن) ،ک ـه

بەتایبــەت لەبەرئــەوەی ئێمــە کــە لــەڕووی

وهک پێشــهکییهکن بــۆ وهرگێڕانهکانــی

مەفهومییــەوە موتاڵەعــەی لــۆکاچ دەکەیــن،

ئێســتای بهرههمهکانــی لــۆکاچ -زیاتــر

کەمەندکێــش نیــن بــۆ خوێندنــەوەی،

لــەوەی بگەڕێتــەوە بــۆ پێــوەرە ئەدەبییــە

وەک ئــەوەی لــە کتێبــە فەلســەفییەکانیدا

رووتــەکان ،دەگەڕێتــەوە بــۆ ئیرادەیەکــی

بەدیدەکرێــت ،وەهــا خۆمــان دەبینینــەوە

باشــی رۆشــنبیریی.

کــە ناچاریــن تەنهــا وەک رەخنەگرێکــی

ئاســانه لهگــهڵ ئــهو کهســانهدا هاوســۆز

ئەدەبــی لێیبڕوانیــن ،کەواتــە بەهــای

بیــن کــه بــه لــۆکاچ سهرســامن ،مــن

لــۆکاچ و جــۆری ناوەڕۆکــی ئــەو وەک

الی خۆمــهوه دهخــوازم وهک بێتــاوان

ڕەخنەگرێکــی ئەدەبــی چییــە؟ (ســێر

لهقهڵهمــی

لهبهرئــهوهی

هێربــەرت ریــد) لــە وەســف و پیاهەڵدانــی

بهڵگــهی پێویســتم لهبهردهســت نییــه

لۆکاچــدا زۆر بەخشــندە بــووە ،لەالیەکــی

بــۆ تۆمهتبارکردنــی ،النــی کــهم وهک

دیکەشــەوە (تۆمــاس مــان) پێیوایــە

ناڕهزایهتییــهک بهرامبــهر نهزۆکیــی و

لــۆکاچ «گرنگرتیــن رەخنەگــری ئەدەبیــی

بێبهرهەمیــی ســهردهمی جهنگــی ســارد،

ئەمڕۆ»یــە( ،جــۆرج شــتاینەر)یش وەک

کــه وههایکــردووه ئهســتهم بێــت لــه

«تاکــە رەخنەگــری ئەڵامنیــی دەرکەوتــوو

مــاوهی دهی ـهی رابــردوودا ب ـه شــێوهیهکی

لــەم ســەردەمەدا» لێیدەڕوانێــت ،هەروەهــا

جدیــی گفتوگــۆ لهســهر مارکســیزم

بانگەشــەی ئــەوەش دەکات کــە «لەنــاو

بکرێــت .بـهاڵم دهتوانیــن بـه ئاســودهییهوه

رەخنەگــرە ئەدەبییەکانــدا تەنهــا ســانت

دیــدار لهگــهڵ لۆکاچــی «دواتــر»دا

پیێــڤ و ئیدمۆنــد ویڵســۆن ،لــەڕووی

ئهنجامبدهیــن ،کــه تهنهــا یــهک نرخــی

وەاڵمدانــەوەوە شــان لــە شــانی جــۆرج

ههیــه ،ئهویــش نهبینینیهتــی وهک

لــۆکاچ دەدەن» .هەروەهــا (ئەلفرێــد

شــتێکی جدیــی ،و سازشــلێکردنییهتی

کازیــن) زۆر بەڕوونــی لــۆکاچ بــە

بــه شــێوهیهکی زیرهکانــه لــه میانــهی

رێبەرێکــی پایەبڵنــد و دانــا و گرنگــی

دهســت و پهنجــه نهرمکــردن لهگــهڵ

میراتــی رۆماننوســە مەزنەکانــی ســەدەی

حهمــاس و گهرموگوڕییــه ئهخالقییهکــهی

نــۆزدە دادەنێــت .بــەاڵم ئایــا ئــەم دوو

بــه شــێوهیهکی ئیســتاتیکییانه ،بهوپێیــهی

بــدهم،

زۆرێک لە
بیرمەندانی نەوەی
نوێی ئەوروپای
خۆرهەاڵت لەو
باوەڕەدان کارەکانی
داهاتووی لۆکاچ کە
سەنگی مەحەک
بوون ،گەلێک تووند
دەبن بەرامبەر ئایدیا
ستالینییەکان و
پڕاتیزەکردنیان.
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میتۆدێــک ههیــه لهبــری ئایدیایــهک.

بڕیــارە ئهدهبییــه تهســک و الوازهکانــدا

مــن وهک خــۆم دهمهوێــت وشــه بــه

دهنێــت؟ پێــش ههمــوو شــتێک پێموایــه

وشــه قســهکانی پهســهندبکهم ،بــهاڵم

ئـهو کتێبانـهی لــۆکاچ کـه دهگهڕێنـهوه بــۆ

ئ ـهی ئ ـهو لۆکاچ ـهی ک ـه (دۆستۆیڤســکی،

ســییهکان و چلــهکان و پهنجــاکان ،نــهک

پروســت ،کافــکا و بیکێــت و تاڕادهیــهک

هــهر مارکســیزمی لــۆکاچ ،بهڵکــو هێــزی

گشــت ئهدبیاتــی مۆدێــرن) رهتدهکات ـهوه؟

پێموای ه ئهو
کتێبانهی لۆکاچ
ک ه دهگهڕێنهوه بۆ
سییهکان و چلهکان
و پهنجاکان ،نهک
ههر مارکسیزمی
لۆکاچ ،بهڵکو هێزی
ئهرگومێنتسازییشیان
شێواندووه

دهشــێت جێگــهی خــۆی بێــت ،وهک

بێگومــان

ئــهوهی شــتاینهر لــه پێشــهکییهکهیدا

دهکهوێتــه نــاو بیروبۆچوونــی ههڵــهوه،

دهیــکات ،ئامــاژە بــهوه بدهیــن کــه

بــهاڵم ههندێــک ههڵــه لــهو حکومانــهی

«لــۆکاچ ئامۆژگارێکــی تونــده ...وهک

دهیانخاتــهڕوو ،نیشــانهی شکســتێکی

رهخنهگــره ڤیکتۆرییــهکان ...لهنــاو ئــهم

ریشــهیی ههســتیارییهکی تــهواوه .ئــهو

مارکسیســته مهزنـهدا ،کۆنـه پیورتانیســتێک

نووسـهرهی پێیوایـه -هاوشــێوهی لــۆکاچ -کـه

نووســتووه«.

نیچـه رابـهری نازیــزم بــووه ،و رهخنـهی ئهوه

ئــهم جــۆره قســه رووکهشــییانه ،کــه

ل ـه کۆن ـراد دهگهرێــت «ک ـه ژیانــی وێن ـهی

بیروبۆچوونــه

ژیانــی بهتــهواوی نهکێشــاوه« –لهڕاســتیدا

ریشــهییه نــارساوهکان بێکاریگهریــی

کۆنــراد چیرۆکنــووس بــووه نــهوهک

و دهســتهمۆ دهبــن ،تهســلیمبوونه بــه

رۆماننــووس ،-هــهر بهتهنهــا کۆمهڵــه

دادگاییهکــی عهقڵیــی .شــتێکی نــاوازه

حکومێکــی ههڵــه و دابــڕاو دهرنــاکات،

و سهرنجڕاکێشــه ئــهوه دهربخهیــن کــه

بهڵکــو کۆمهڵــه پێوهرێــک دهخاتــهڕوو کــه

لــۆکاچ هاوشــێوهی مارکــس و فرۆیــد؛

پێویســت نــاکات پهســهندبکرێن.

دهزانــم

لــهڕووی

بههۆیــهوه

ئهخالقییــهوه

No.(67 - 66) April .2018

ههمــوو

رهخنهگرێــک

تهقلیدییــه،

ههروههــا مــن ناتوانــم ،وهک ئـهوهی کازین

بگــره زیــاد لهپێویســت شــهرمێکی

لــه پێشــهکییهکهیدا دهیخاتــهڕوو ،ئــهوه

پۆزهتیڤیشــی ههیــه ،ئهمــه لهکاتێکــدا

پهســهندبکهم کــه لــۆکاچ ،بــه چاوپۆشــین

ئهگــهر ئێمــه هــهر لــه ســهرهتاوه

لــهو بابهتانــهی تێیــدا کهوتۆتــه ههڵــهوه،

کار لهســهر وێنهیهکــی شــکڵگرتووی

لهســهرحهق بــووه کــه بهوجــۆره دوواوه،

بیرمهندێکــی زۆرگــۆ بکهیــن .بــهاڵم

ههرچهندێــک میراتــی رۆمانــی ریالیســتیی

قســهی مهبهســت ئهوهیــه کــه لــۆکاچ

ســهدهی نــۆزده نایــاب بێــت ،دهبینیــن

وههــا لــه ئــهدهب دهڕوانێــت کــه لقێکــه

پێوهرهکانــی سهرســامیی لــۆکاچ بــهو

لــه لقهکانــی دادبینیــی ئهخالقیــی ،ئایــا

میرات ـه ک ـه دهیانخات ـهڕوو ،ب ـه شــیوهیهکی

شــێوازهکهی لــهم بارهیــهوه باوهڕپێهێنــهر

ناپێویســت

لهبهرئــهوهی

و بههێــزه؟ ئایــا ئــهم شــێواز ه دان بــه

گشــت شــتهکان پهیوهســن بــه دیــدگای
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ئهرگومێنتسازییشــیان

شــێواندووه.

تونــدن،

لۆکاچ ـهوه ک ـه دهڵێــت «ئهرکــی رهخنهگــر

«وێنــه دهکێشــێت» ،و هونهرمهندیــش

تاڕادهیهکــی زۆر کتێبێکــی باشــره،

لێکۆڵینهوهیــه لــه پهیوهندیــی نێــوان

«زمانحاڵــه« .میراتــی مهزنــی رۆمانــی

بهتایبــهت وتــاری یهکــهم بــه ناونیشــانی

ئایدۆلۆژیــا (بـه واتــای وێنــا بــۆ جیهــان)( )2و

ریالیســتی پێویســتی بــه کــهس نییــه کــه

«ئایدۆلۆژیــای مۆدێرنیتــه« ،هێرشــێکی

داهێنانــی هونهریــی» .لــۆکاچ پهیوهســته

بــهم دهســتهواژانه بهرگریــی لێبــکات.

بههێــز و درهوشــاوهیه لــه زۆر رووهوه.

الســاییکردنهوه

ئــهو دوو کتێبــهی باســکران ،کــه لــه

تێزهکــهی لــۆکاچ لهســهر ئهوهیــه کــه

لــه هونــهردا ،کــه زۆر بــه ســادهیی

بهرههمهکانــی «دواتــر»ن ،دوورن لــه

ئهدهبــی مۆدێرنیســتی (کــه ههریهکــه لــه

نوســخهیهکی منایشــییه ،الی ئ ـهو نووســین

هــهر نهرمییهکــی فکریــی .لــهو دوو

کافــکا ،جۆیــس ،مۆرافیــا ،بیکێــت و نزیک ـهی

«وهســفدهکات»،

کتێبــه ،کتێبــی «ریالیــزم لــهم ســهردهمدا»

ده ئهدیبــی دیکــهش لــهم خانهیــهدا

بــه

نوســخهیهکی

«بهرجهســتهبوونه«،

پۆلێنــدهکات) لـه ســیامدا ســیمبولیکه؛ لــۆکاچ
ههنــگاوی فراوانــر دهنێــت لـه خســتنهڕووی
پهیوهندیــی نێــوان میتافــۆر و رهتکردن ـهوهی
ئاگایــی مێژوویــی .وتــاری دوای ئــەوە کــە
بــە ناونیشــانی «فرانــز کافــکا یــان تۆمــاس
مان؟»ـــە ،کــە دووبــارە فۆرمولەکردنێکــی
کرچوکاڵــر و بــێ رەونەقــری هەمــان
تێزەکــەی خۆیەتــی .بــەاڵم دواییــن وتــاری
کتێبەکــە بــە نــاوی «ریالیزمــی رەخنەیــی و
ریالیزمــی سۆسیالیســتی» ،لــەو وتــارەدا لــە
روانگەیەکــی مارکسیســتییەوە بیروبــاوەڕە
بنەڕەتییەکانــی ئــەو هونــەرەی رەتکردۆتــەوە
کــە بوونەتــە پێکهێنــەری بەشــێک لــە
ســتالینیزم.
بەوپێیــەی ئــەم کتێبــە بــە جۆرێــک
لــە جــۆرەکان لــە چەنــد الیەنێکــەوە
بێهیواکــەرە ،هــەر بــەو جــۆرەش چەمکــی
فراگمێنتــەری لــە وتــاری یەکەمــی
لۆکاچــدا پەیوەســتە بــە ئایدیاکانــی واڵتــەر
بینیامینــەوە ،کۆتەیشــنەکانی وتارەکــەی
بینیامیــن دەربــارەی فراگمێنتــەری ،وەک

György Lukács

ســتایلێک لــە نووســین و ئارگومێنتســازیی
کاریگەرتــر لــەو ســتایلی نووســین و
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هەندێــک لــە نووســەران لــە منوونــەی ســارتەر
لــە فەڕەنســا و رەخنەگــرە مارکسیســتە
نوێگەرەکانــی قوتابخانــەی فرانکفــۆرت لــە
ئەڵامنیــا ،کــە تیــۆدۆر ئادۆرنــۆ و هێربــەرت
مارکــۆزە لــە دیارتریــن ئەندامەکانــی بــوون
شانبەشــانی بینیامیــن ،هەســتاون بــە
گەشــەپێدانی هەڵوێســتێکی مارکسیســتی
(بــە شــێوەیەکی وردتــر ،مارکســیزمێکی
ڕیشــە هێگڵیــی) وەک منوونەیەکــی شــیکاریی
فەلســەفی و کولتــووری ،کــە بتوانێــت لەنێــو
شــتەکانی دیکــەدا النــی کــەم بــە ویژدانــەوە
بڕوانێتــە هەندێــک الیەنــی ئەدەبــی مۆدێــرن.
پێویســتە لــۆکاچ لەگــەڵ ئــەم نووســەرانەدا
بــەراورد بکەیــن ،لــەوەش بکۆڵینــەوە کــە
لەخــوار ئاســتی پێویســتەوە بــووە .مــن
هاوســۆزم لەگــەڵ هــۆکار و ئەزموونەکانــی
پشــت هەســتی ئیســتاتیکیی کۆنەخوازیــی
لۆکاچــەوە ،بەڵکــو رێــز لــە ئامۆژگارییــە
درێژخایەنــەکان و ئــەو ئەرکــە ئایدۆلۆژییــەی
دەگــرم کــە ئازایانــە بەشــێکی خســتۆتە
ســەر شــانی خــۆی بــۆ ئــەوەی هــاوکاری
بێــت لــە گەشــەپێدانی رووکەشــگەرایی
ئــەم ئامۆژگارییــەی .بــەاڵم ،بەوپێیــەی مــن

György Lukács
ئارگومێنتســازییە دەردەکــەون کــە لۆکاچــی

دەگمەنــە (هــەر خۆیشــی شایســتەی

پێنــارساوە .بــەاڵم ئــەوەی جێگــەی پێکەنینــە

نازنــاوی «تاکــە رەخنەگــری ئەدەبیــی

بینیامیــن کــە ســاڵی  1940مــردووە ،یەکێکە

مەزنــی ئەڵامنیــا لــەم ســەردەمەدا»یە)،

لــەو رەخنەگرانــەی «لــە ســەرەتاکانیدا»

بــەاڵم لــۆکاچ «لــە کۆتاییەکانــی تەمەنیــدا»

کاریگەربــووە بــە لــۆکاچ .بــەاڵم لەڕاســتیدا،

بــەو جــۆرە نەبــوو .بینیامنیــن ئەوەمــان بــۆ

پێکەنینئامێزەکــە

دەردەخــات کــە چــی لەتوانــای لۆکاچدایــە

بەدووربگریــن ،بینیامیــن رەخنەگرێکــی

کــە وەک رەخنەگرێکــی ئەدەبیــی بنارسێت.

ئەگــەر

الیەنــە
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ناتوانــم پێشــەکییە فکرییەکانــی چێــژی
لــۆکاچ و ئەنجامەکانــی پەســەندبکەم،
یاخــود ئــەو رەخنــە توندانــەی پەســەندبکەم
کــە لــە مەزنرتیــن کارە ئەدەبییەکانــی ئــەم
ســەردەمەی گرتــووە ،هەروەهــا ناتوانــم
بانگەشــەی ئــەوە بکــەم کــە ئــەم رەخنانــە
–الی مــن -ســەرجەم کارە رەخنەییەکانــی
داهاتــووی ناشــێوێنێت.

گەورەتریــن خزمــەت کــە لەپێنــاو

و دروســتدا دەڕوات» .بــەاڵم ناکرێــت

نوێیەکەیــدا

خــۆم لــەوە بپارێــزم کــە بڵێــم ئــەم جــۆرە

پێشــکەش بــە لــۆکاچ بکرێــت ،بریتییــە لــە

ئاڕاســتەیە دیاریکراویــی و ســنووردارێتیی

وەرگێڕانــی بەرهەمە ســەرەتاییەکانی« :رۆح

تایبەمتەندییەکەیەتــی،

ئەگــەر

و فــۆڕم» (کــە تێزەکانــی لــۆکاچ دەربــارەی

حکومەکامنــان دەربــارەی هەڵــە و راســتییەکان

تراژیدیــا لەخۆدەگرێــت)« ،تیــۆری رۆمــان»،

وەالنێیــن .بــە شــێوەیەکی دەقیقــر،

بێگومــان کتێبــی «مێــژوو و هۆشــیاریی

هێــزی لێکنزیککردنــەوەی مارکســیزم و

چینایەتــی»ش .شانبەشــانی ئــەوەش

ســنووردارێتییەکەی پێک ـڕا ،لــە پەیوەســتبوون

خزمەتێکــی نەمــر کــە دەکرێــت پێشــکەش

بــەو «دیــدگا بااڵ»یــەوە ســەرچاوە دەگرێــت.

بــە زیندوێتــی و بەهێزیــی پێگــە و

کتێبــی ئــەو رەخنەگرانــەی باســانکرد

هەڵوێســتی مارکسیســتی بکرێــت بەرامبــەر

(لــۆکاچ لــە ســەرەتاکانیدا ،بینیامیــن ،ئادۆرنــۆ،

هونــەر ،خــۆی دەبینێتــەوە لــە وەرگێڕانــی

...هتــد) الی خۆیانــەوە ئامــاژە بــە هیــچ

رەخنەگــرە ئەڵامنــی و فەڕەنســییەکان ،لــە

ســەپاندنێکی بەرتەســک بــۆ هونــەر ناکــەن،

ســەروو هەمووشــیانژەوە وەک ئاماژەمــان

کــە خزمــەت بــە مەیلێکــی ئەخالقــی یــان

پێــدا (واڵتــەر بینیامیــن) .تەنهــا کاتێــک کــە

مێژوویــی دیاریکــراو بــکات .بــەاڵم هیــچ

پێکــەوە تەماشــای کــۆی کتێبــە دیارەکانــی

کام لــەو رەخنەگرانــە ،تەنانــەت لــە باشــرین

ئــەم کۆمەڵــە نووســەرە دەکەیــن ،ئــەوکات

حاڵەتیشــیاندا ،ئــازاد نەبــوون لــە هەندێــک

دەتوانیــن هەڵســەنگاندنێکی ورد بــۆ

چەمــک کــە دواجــار دەچنــە خزمەتــی

مارکســیزم بکەیــن ،وەک هەڵوێســتێکی

پارێزگاریکــردن لــە بااڵدەســتیی بیروباوەڕێــک،

گرنــگ دەربــارەی هونــەر و کولتــوور.

ســەرەڕای هەمــوو کەمەندکێشــکردنەکەی،

جەمــاوەرە

ئەمریکییــە

1964
لە پەراوێزدا

(کارل مانهایــم) لــەو پێشــەکییەدا کــە بــۆ
کتێبــی «تیــۆری رۆمــان »1920 -ی جــۆرج
لۆکاچــی دەکات ،ئــەم کتێبــە بــە «هەوڵێــک
بــۆ لێکدانــەوەی دیــاردە ئیســتاتیکییەکان،
بەتایبــەت رۆمــان ،لــە بااڵتریــن دیــدگاوە،
کــە ئەویــش دیــدگای فەلســەفەی مێــژووە»
وەســفدەکات .مانهایــم پێیوایــە کــە
«کتێبەکــەی لــۆکاچ بــە ئاڕاســتەیەکی راســت

ئەمــە

کاتێــک پرســەکە پەیوەســت دەبێــت بــە
رێنیشــاندەرێک بــۆ ئەرکــە ئەخالقییــەکان ،لــە
درککــردن بــە جەوهــەری کۆمەڵگــەی مۆدێرن
و ســیفەتەکانی و باشــبوونە تایبەتەکــەی،
ئەویــش بــە رێگەیەکــی نادۆگامتیــک و

لۆکاچ پهیوهست ه
ب ه نوسخهیهکی
الساییکردنهوه
ل ه هونهردا ،ک ه
زۆر ب ه سادهیی
نوسخهیهکی
نمایشییه ،الی
ئهو نووسین
«بهرجهستهبوونه«،
«وهسفدهکات»،
«وێنهدهکێشێت»،
و هونهرمهندیش
«زمانحاڵه«

تاوانبارنەکــراو .مەبەســت لــە قســەکەم
«هیومانیزم»ـــە ،ســەرەڕای پەیوەســتبوون بــە
چەمکــی پێشــکەوتنی مێژووییــەوە ،رەخنەگرە
مارکسیســتە نوێیــەکان بــە شــێوەیەکی
نامــۆ درکنەکردنــی خۆیــان بــە زۆرێــک لــە
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ســیام نــاوازە و داهێرناوەکانــی کولتــووری

دەکات بــە( ،ئادۆرنــۆ بــە هێرشــکردنە

ئــەو پەیوەندییانــەی ڕابردوویەکــی ڕەســەنیان

هاوچەرخــی واڵتــە ناسۆسیالیســتییەکانەوە

ســەر سرتاڤنســکی بەردەوامیــی دەدات بــە

نییــە ،لــە بــاری دووەمیشــدا هاوشوناســە

دەرخســتووە ،بــە گشــتی بەبــێ گرنگیدانیــان

بەرگرییەکــەی لــە شــۆنبێرگ کــە وەهــای

لەگــەڵ ئەبســراکتیزەکردندا .ئەگــەر ئــەو

بــە هونــەری ئاڤانــگارد ،و تۆمەتبارکردنــی

لێــدەکات هاوشوناســی لەگــەڵ یــەک

رەخنەگرانــە پەنابەرنــە بــەر ئــەم پێــوەرە

میتــۆدە جیاجیاکانیکانــی هونــەر و ژیانــی

زەمەنــدا بــکات ،کــە ئەویــش زەمەنــی

یــان ئــەوی دیکەیــان –ســەرەڕای بوونــی

هاوچــەرخ و هاوردەکــراو بــە شــێوەیەکی

نیۆکالســیکییە ،لــە دواییشــدا دەگاتــە ئــەوەی

چەنــد ئاوارتەیــەک کــە چێــژە تایبەتییــەکان

شــاراوە بــەوەی (نامۆکــەر ،داماڵــراو لــە

سرتاڤنســکی بــە «کۆنەخــواز» و «فاشیســت»

رێگــەی پێــدەدەن -بێگومــان پێویســتە کــە

ســیفاتە مرۆییــەکان ،بەماشێنکراو)ـــە .بــە

ناوبەرێــت ،ئــەوەش بەهــۆی بەرپاکردنــی

پێشــوازییەکی ئەوتــۆ لــە هونــەری مۆدێــرن

هەمــوو ئەمانــە ئــەوە رووندەبێتــەوە کــە لــە

هێرشــێکەوە بۆســەر رابــردوو و بۆســەر دانانی

نەکــەن ،یاخــود بــە هەســتێکی بێپــەروا

رووی هزرییــەوە زۆر جیــاواز نیــن لــە گــەورە

کارە مۆســیقییەکانی ،کــە وەک تێکەڵەیەکــن

و ناڕۆشــنەوە بەرامبــەری بووەســن .لــە

رەخنەگــرە کۆنزەرڤاتیڤــەکان کــە لــە ســەدەی

و گوزارشــن لــە میتــۆدە کۆنــەکان ،کــە ئــەم

زۆربــەی کاتەکانــدا ،ناچــارن لــەوە زیاتــر

نــۆزدەدا نووســیویانە ،وەک ئارنۆڵد و راســکین

بــارە لــە ئاســت بیکاســۆدا پاشەکشــە دەکات).

لێــی نزیکنەبنــەوە( .ئەنــدرێ مالــرۆ) تاکــە

و بۆرکهــاردت .شــتێکی نامــۆ و بێزارکــەرە کــە

بــەاڵم لــۆکاچ ،پــاش تــەواوی گۆڕانکارییــە

رۆماننوســی هاوچەرخــە کــە رەخنەگــری

رەخنەگرانێــک کــە بــە بێالیەنێکــی بەهێــزی

پێویســتەکان ،بەهــۆی ئــەو دەســتەواژانەی

مارکسیســتی فەڕەنســی (لوســیان گۆڵدمــەن)

سیاســیی نــارساون ،لــە منوونــەی ماکلۆهــان،

ئادۆرنــۆوە هێرشــدەکاتە ســەر کافــکا ،کــە لــە

بــە شــێوەیەکی تاڕادەیــەک ورد لەســەری

جەوهــەری واقیعــی هاوچەرخیــان لــە خۆیــان

مێــژووی مۆســیقادا ئــەم نووســەرە چیکییــە

نووســیوە .تەنانــەت بینیامینــی بیرتیــژ کــە الی

دوورخســتۆتەوە.

دەکاتــە «پێشــکەتووخواز» .کافــکا کۆنەخــوازە

خۆیــەوە بــە رادەیەکــی درەوشــاوە دەربــارەی

لەبەرئــەوەی هەمەچەشــنیی لــەو حکومــە

بەهــۆی جەوهــەرە میتافۆرییەکەیــەوە ،بــە

گۆتــە و لیســکۆف و بودلێــر نووســیویتی،

مارکسیســتە

مانایەکــی دیکــە مێژوونووســانە نەینووســیوە،

باســی لــە هیــچ کام لــە نووســەرەکانی

نوێگــەرەکان دەیــدەن ئاماژەیــە بــۆ ئاســتێکی

بــەاڵم تۆمــاس مــان پێشــکەوتخوازە بەهــۆی

ســەدەی بیســت نەکــردووە .جێگــەی خۆیەتی

کەمــری کۆکبــوون لــە درککردنــی ئــەوەی

ریالیســتبوونەکەیەوە ،واتــە بەهــۆی هەســتە

ئامــاژە بــەوە بدەیــن کــە بێنیامیــن بــە

مشــتومڕی لەســەر دەکــەن .بــەاڵم کاتێــک

مێژووییەکەیــەوە .بــەاڵم ئەندێشــەی ئــەوە

شــێوەیەکی ســەیر تێگەیشــن لــە ســینەمان و

مــرۆڤ تەماشــای دووبارەبوونــەوەی هەمــان

دەکــەم ئــەوە نووســینەکانی تۆمــاس مانــە

هەڵســەنگاندنی ئــەو هونــەرە دەشــێوێنێت،

دەســتەواژەکانی پیاهەڵــدان دەکات کــە بــەم

–کــە فۆڕمێکــی کۆنیــان هەیــە و پــڕن

کــە ســینەماش تاکــە فۆڕمــی هونەریــی نوێیــە

حکومانــە دەبڕێــت ،دەبینێــت ناکۆکییــەکان

لــە لوغــزی لێكچــوو و تەنزئامێــز -کــە

لــەم ســەدەیەدا (بێنیامیــن پێیوایــە فیلمــە

زۆر جیــاواز دیــارن .هیــچ گومــان لــەوەدا

دەکرێــت تانــەی کۆنەخوازییــان لێبدرێــت،

ســینەماییەکان هەڵوەشــاندنەوەی کەلەپــوور

نییــە کــە ئادۆرنــۆ لــە لێکۆڵینەوەکەیــدا

ئەگــەر مشــتومڕەکە بــە شــێوەیەکی

و هۆشــیاریی مێژووییــان لەخۆیانــدا

«فەلســەفەی مۆســیقای نــوێ» ،بــە نــاوی

دیکــە ئەنجامبدرێــت .لــە بــاری یەکەمــدا،

بەرجەســتەکردووە ،بــەوەش –جارێکــی

«پێشکەوتن»ـــەوە بەرگــری لــە شــۆنبێرگ

«کۆنەخــوازی» هاوشــوناس دەبێــت لەگــەڵ

دیکــە! -فاشــیزم بەرجەســتە دەکــەن).

تایبەتانــەی

رەخنەگــرە

گۆڤارێكی فكریی ،فەلسەفییە ،دوو مانگ جارێك دەردەچێت،
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ئــەوەی گشــت رەخنەگــرە هیگڵیــی و

ئەمریکییانــەدا دەیبینیــن کــە بــە شــێوەیەکی

پەراوێزەکان:

مارکســییەکان خۆیــان لــە دانپێدانانــی

جوزئــی ئاڕاســتە هیگڵییەکەیــان لــە

( )1لــۆکاچ پێیوایــه پرســه بنهڕهتییهکــه

دەپارێــزن ،چەمکــی هونــەرە وەک

مارکســەوە وەرگرتــووە ،بەڵکــو لــە بنەڕەتــەوە

لــهو قهیرانــهدا نییــه کــه لــه ئهنجامــی

فۆڕمێکــی ســەربەخۆ (نــەوەک تەنهــا

لــە سۆســیۆلۆژیاوە وەریانگرتــووە.

دژایهتــی

فۆڕمێــک بێــت کــە شــیاوی لێکدانــەوەی

گومــان لــەوەدا نییــە بەراوردکاریــی

فۆڕمــه کالســیکییهکان هاتۆتهئــاراوه،

مێژوویــی بێــت) .لەبەرئــەوەی ئــەو

مێژووگەرایانــە بەهایەکــی گــەورەی هەیــە.

زەینییەتــە تایبەتــەی لەپشــت بزووتنــەوە

بــەاڵم فــۆڕم ،ئەگــەر بتوانیــن وەک جۆرێــک

هونەرییــە مۆدێرنەکانــەوە وەســتاوە،

لــە نــاوەڕۆک درکــی بکەیــن ،کەواتــە ئــەوەش

لەســەر بنەمــای دووبــارە دۆزینــەوەی

راســت دەبێــت (لەوانەیــە وتنــی ئەمــە لــە

دەســەاڵتی تایبەمتەندییــە شــکڵییەکانی

ئێســتادا گرنگییەکــی زیاتــر هەبێــت) کــە

هونــەر ڕاوەســتاوە (لەنێویانــدا دەســەاڵتی

هەمــوو ناوەڕۆکێــک گوزارشــتە لــە ئامڕازێــک

هەڵچــوون) ،ئــەوا ئــەم رەخنەگرانــە لــە

لــە ئامڕازەکانــی فــۆڕم .تەنهــا کاتێــک لــە

پێگەیەکــدا نیــن کــە رێگەیــان پێبــدات

رەخنەگــرە مێژووگــەراکان و هەمــوو ئەوانەی

بــە شــێوەیەکی خــراپ ئــەو گوزارشــتانە

دوای ئەوانیــش دێــن ،دەتوانــن بــە بڕێکــی

بەکاربهێنــن کــە هاوســۆزن لەگــەڵ کارە

زۆر لــە سەرســامبوون بــە کارە هونەرییــەکان

هونەرییــە مۆدێرنەکانــدا ،مەگــەر تەنهــا

خــۆراک بــە راکانــی خۆیــان بــدەن،

لــە رێگــەی «ناواخنەکانیانــەوە» ،خــودی

بەوپێیــەی ئــەم کارە هونەریانــە ،پێــش هــەر

فۆڕمیــش الی رەخنەگــرە مێژووگــەراکان

شــتێک کارێکــی هونەرییــن (لەبــری ئــەوەی

وەک جۆرێــک لــە ناواخــن تەماشــادەکرێت.

دیکۆمێنتێکــی سۆســیۆلۆژی و کولتــووری

( )2لــه دهقــه ئۆرگیناڵــه ئهڵامنییهکــهدا

ئەمــەش بــە شــێوەیەکی تونــد لــە کتێبــی

و ئەخالقــی و سیاســی بێــت) ،لەتوانایانــدا

( )Weltanschauungهاتــووه.

«تیــۆری رۆمــان»دا بەرجەســتە دەبێــت،

دەبێــت بەســەر زیاتــر لــە دەســتەیەک کاری

کاتێــک شــیکاریی لــۆکاچ بــۆ ژانــرە ئەدەبییــە

هونــەری مەزنــدا بکرێنــەوە ،کــە لــە ســەدەی

جیاجیــاکان –داســتان ،قەســیدەی لیریکــی،

20دا ئەنجامــدراون ،هەروەهــا هــەر بــەوەش

رۆمــان -کاردەکات لەســەر شــەرحکردنی

دەتوانــن –کــە شــتێکی پێویســت و ناچارییــە

هەڵوێســت بەرامبــەر ئــەو گۆڕانــە

بــۆ هــەر رەخنەگرێکــی بەرپــرس لەمــڕۆدا-

کۆمەاڵیەتییــەی لــە فۆڕمــدا بەرجەســتە

بــە شــێوەیەکی زیرەکانــە بێنــە ناو پرســەکانی

دەبێــت .ئــەم جــۆرە حکومــە پێشــوەختە بــە

«مۆدێرنــە» لــە هونــەر و ئامانجەکانیــدا.

شــێوەیەکی زۆر روون نابینیــن ،هێنــدەی لــە

مۆدێرنیســتهکانهوه

بــۆ

بهڵکــو لــ ه توانســتی هونهردایــه بــۆ
رووبهڕووبوونــهوهی ئــهو حهقیقهتــه
ئوبێکتیڤــهی لــه جیهانــدا بوونــی ههیــه،
کــه لــۆکاچ پێیوایــه مۆدێرنیســتهکان
بهتهواویــی لــهم توانســته بێبهشــن.
ههروههــا لــۆکاچ پێیوایــه کــه ئــهو
ئهڵتهرناتیڤــهی

لهبهرامبــهر

ئــهم

مۆدێرنیزمــهدا بۆیدهگهڕێیــن ،پێویســته
فۆڕمــی ریالیــزم وهربگرێــت ،تیۆرییــه
نوێیــهکان پهیوهندیــی نێــوان ئــهدهب
و حهقیقهتــی ئوبێکتیــڤ فهرامــۆش
دهکــهن ،لهبــری ئــهوه وهســفکردنی
ئهزموونــی ســوبێکتیڤ و ههنوکهیــی
بهبــاش دهزانــن.

سەرچاوە:

ســوزان ســونتاغ ،ضــد التأویــل ومقــاالت
أخــری ،ترجمــة :نهلــة بیضــون ،طبعــة
األولــی ،بیــروت ،شــوباط .2008
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