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تەماشــای  چــۆن  هەڵوەشــاندنەوەگەرایی 

جــاك  دەكات؟  كانتــی  ئیســتاتیكای 

ــت  ــل كان ــێوەیەك ئیانوێ ــەچ ش ــدا ب دێری

ــە  ــك ئێم ــش كاتێ ــەوە؟ بەتایبەتی دەخوێنێت

لێــرە لــە ڕوانگــەی ئیســتاتیكییەوە قســە 

كانــت و دێریــدا دەكەیــن؟  لەســەر 

لــەم نووســینەدا هەوڵدەدەیــن رشۆڤــەی 

ڕوانینەكانــی جــاك دێریــدا بكەیــن لەبــارەی 

ــش  ــت و زیاتری ــی كان ــەفەی ڕەخنەی فەلس

كار لەســەر دوو كتێبــی گرنگــی ئــەم دوو 

فەلســەفەكارە دەكەیــن كــە بریتیــن لــە 

 Kritik der ڕەخنــە لەتوانــای بڕیــاردان(

ســاڵی  لــە  كــە  كانــت  Urteilskraft(ی 

كتێبــی  لەگــەڵ  نووســیویەتی،  )1790(دا 

 The Truth ــۆدا ــــ ــو تابل )حەقیقــەت لەنێ

in Painting( كــە جــاك دێریــدا لەســاڵی 

نووســیویەتی. )1987(دا 

بەگشــتی گەمــەی ســەرەكیی جــاك دێریــدا 

دەقــی  بنەمــای  لەســەر  كتێبــەدا،  لــەم 

دێریــدا  و  دامــەزراوە  پاشــكۆ  و  ئەســڵی 

هەوڵیــداوە ئەوەمــان بــۆ رشۆڤــە بــكات 

ــەالی  ــە ل ــە زمانەوانیی ــەم وازیی كــە چــۆن ئ

ــوێ   ــەرەو ك ــت و ب ــتە دەبێ ــت بەرجەس كان

ــت  ــدا دێ ــەوەش دێری ــت، ب ــگاو دەنێ هەن

ــاندنەوە  ــراتیژییەتی هەڵوەش ــی س بنەماكان

دەكات.  پراكتیــك  كانتــی  دەقــی  لەســەر 

ئــەوەی دێریــدا ئەنجامیــدەدات بریتییــە 

بــۆ  نییــە  كارێــك  و  خوێندنــەوە  لــە 

ــە  ــك نیی ــت، كارێ ــاندانی كان ــە پیش بەهەڵ

ــت  ــت لەئاس ــی كان ــاندانی بێتوانای ــۆ پیش ب

ئێســتاتیكادا،  وەكــو  ســەختی  بابەتێكــی 

و  منایشــكردن  بــۆ  هەوڵێكــە  بەڵكــو 

جیــاواز  خوێندنەوەیەكــی  پیشــاندانی 

دیــارە  هەڵوەشــاندنەوەدا،  میانــەی  لــە 

هەیــە  بەهایــەی  ئــەم  كانتیــش  دەقــی 

و  بــكات  لەســەر  كاری  هەڵوەشــاندنەوە 

لێبداتــەوە. ئــاوڕی 

ئێمــە دەزانیــن كانــت چاپــی یەكەمــی ئــەم 

كتێبــەی لەســاڵی )1790(دا باڵوكردۆتــەوە 

)2( و كتێبەكــەی دێریــداش لەســاڵی 1987دا 

ــە هــەر لەســەرەتاوە ئامــاژە  چاپكــراوە، بۆی

بــۆ ئــەوە دەكەیــن كــە ئــەم رشۆڤــە و 

خوێندنەوەیــەی ئێمــەش، دەكەوێتــە نێــو 

چوارچێــوەی ئــەم دیالۆگــە فەلســەفییەی 

دێریــدا دروســتیكردووە. ئــەوەی لێــرەدا بــۆ 

ئێمــە وەكــو توێــژەر گرنگــە، تێگەیشــتنە 

ــدا منایشــی دەكات،  ــە دێری ــەی ك ــەو كانت ل

دونیابینیــی  لــە  تێگەیشــتنە  هەروەهــا 

بــۆ  دێریدایــی  هەڵوەشــاندنەوەگەرایی 

ــی  ــو جیهان ــگ و پڕبەهــای نێ دەقێكــی گرن

لێــرە  ئەوەشــدا،  لەگــەڵ  ڕۆشــنگەریان. 

ئــەوە  لەســەر  جەخــت  تــر  جارێكــی 

دێریــدا  ئــەوەی  وەكــو  دەكەینــەوە 

ــۆ  ــاژەی ب ــدا ئام ــد دیدارێك ــە چەن ــۆی ل خ

ــەی  ــەو بەهایان ــتە ب ــەر پەیوەس دەكات، ه

ڕۆشــنگەری، بــە الیەنــی كــەم لەالیەنــی 

نۆریس(یــش  )كریســتۆڤەر  ئەخالقییــەوە، 

جەخــت لەســەر ئــەم بابەتــە دەكاتــەوە 

كاتێــك دەنووســێت: «دێریــدا وەهــای كــرد 

گوتــاری ڕۆشــنگەری ڕادیكاڵــر بێــت«)3(. 

كتێبــی )ڕەخنــە لــە توانــای بڕیــاردان ــــ 

ــپێكێك  ــە دەس Kritik der Urteilskraft( ل

پێكدێــت،  بــەش  دوو  و  دەروازە  نــۆ  و 

بەشــی یەكەمــی ناونــاوە )ڕەخنــە لەتوانــای 

 Kritik der ئێســتاتیكییانە  بڕیاردانــی 

بەشــی   ،)Ästhetischen Urteilskraft

لەتوانــای  )ڕەخنــە  ناونــاوە  دووەمیشــی 

 Kritik der تێلۆلۆجییانــە  بڕیاردانــی 

هــەر   .)Teleologischen Urteilskraft

بەشــێكیش لــەم بەشــانە، دابەشــكراونەتە 

كانــت  الوەكــی.  بەشــێكی  چەنــد  ســەر 

بڕگەكانــی وەهــا ڕێكخســتووە بەجۆرێــك 

بەپێــی یــەك ڕیــز ژمــارە دانــران و كــۆی 

بڕگــە.  )91( دەكاتــە  گشــتییان 

ــەدا  ــە دەســتپێكی كتێب ــداوە ل ــت هەوڵی كان

لەبــارەی  پێبــدات  ڕوونكردنەوەمــان 

چەمكــەكان  و  خــۆی  كاری  پڕۆســەی 

رشۆڤــە بــكات وەكــو ئاســانكارییەك بــۆ 

خوێنەرەكانــی و دەنووســێت: «دەتوانیــن 

ــای  ــە توان ــاو ل ــەكان، ن ــا بەرایی ــی بنەم بەپێ

بنێیــن عەقڵــی  بەدەســتهێنانی مەعریفــە 

چوارچێــوە  لــە  لێكۆڵینــەوەش  پەتــی، 

بەدەســتهێنانی،  توانــای  و  گشــتییەكەی 

پەتــی،  عەقڵــی  لــە  ڕەخنــە  ناوبنێیــن 

ئەگەرچــی ئێمــە مەبەســتان لــەم توانایــەی 

تیۆرییــە«)4(.  بەكارهێنانــی  تەنیــا  عەقــڵ 

ئینجــا لــەم رشۆڤەیــەی خــۆی بــەردەوام 

پڕۆســەی  ڕۆڵــی  بــۆ  ئامــاژە  و  دەبێــت 

ڕەخنــە دەكات لــەم بــوارەدا. دواتــر دەچێتــە 

نێــو پرســیارە ســەرەكییەكانی خــۆی كــە 

هەوڵیــداوە لەنێــو ئــەم كتێبــەدا كاریــان 

لەســەر بــكات، پرســیاری وەكــو: ئایــا توانــای 

بەراییەكانــی)5(  بنەمــا  بڕیــاردان خاوەنــی 
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ــە  ــەم بنەمایان ــا ئ ــی؟ ئای ــەت بەخۆیەت تایب

ــا  ــراون، ئەگین ــا ڕێكخ ــا تەنی ــوون؟ ی پێكهات

خاوەنــی كایــە و بوارێكــی تایبەتــی خۆیــان 

نیــن؟ ئایــا ئــەوە توانــای بڕیاردانــە دێــت بــە 

ــتكردن  ــای هەس ــە بنەم ــێوەیەكی بەراییان ش

بــە چێژوەرگرتــن یــا ئــازار بەرهەمدێنێت؟)6(. 

ــەوە  ــە ئ ــەوە دەكات ك ــۆ ئ ــاژە ب ــا ئام ئینج

بابەتــی كتێبەكــەی خۆیەتــی.

ــت  ــە كان ــدا، ك ــو دەروازەی كتێبەكەش لەنێ

دابەشــكردنی  )دەربــارەی  نــاوە  نــاوی 

 von der Einteilung der فەلســەفە 

ڕۆشــنایی  هەوڵــدەدات   ،)Philosophie

دابەشــكردنی  پڕۆســەی  ســەر  بخاتــە 

ســەر  دەكاتــەوە  جەخــت  فەلســەفەو 

ــارەی  ــۆی لەب ــەی خ ــێوە پۆلینكردن ــەم ش ئ

دوو  بەســەر  فەلســەفە  دابەشــكردنی 

ــك و  ــی ــــ پراكتی ــۆری و كردەی ــێوەی تی ش

دەبــات. نــاوی  دروســت  بەكارێكــی 

ــە  ــەوە دەكات ك ــۆ ئ ــاژە ب ــر ئام ــا دوات ئینج

توانــای مەعریفــەی ئێمــە وەكــو مــرۆڤ 

كــە  دابەشــدەبێت  كایــە  دوو  بەســەر 

ــتییەكان  ــە رسوش ــەی چەمك ــە كای ــن ل بریتی

ــازادی  ــی ئ ــەی چەمك Naturbegriffe و كای

چەمكــە  دوو  ئــەم   7Freiheitsbegriff

بەپێــی  كانــت،  لــەالی  هەردووكیشــیان 

ــن،  ــە بەڕێوەدەچ ــای بەراییان ــك یاس كۆمەڵێ

بۆیــە بەپێــی ئــەم دابەشــبوونەش بێــت، 

ئــەوە دیســان فەلســەفە دابــەش دەبێتــەوە 

بەســەر دوو شــێوە و دوو جۆردا: فەلسەفەی 

تیــۆری و فەلســەفەی كردەیــی. ئینجــا دواتــر 

كانــت  دەروازەیــەدا،  ئــەم  لەنێــو  هــەر 

دێــت هەوڵــدەدات ســەردێڕی ئیشــەكەی 

خۆیــان بــۆ شــیبكاتەوە و ئامادەمــان بــكات 

و چەندیــن  كتێبەكــەی  نێــو  بــۆ چوونــە 

تــەوەری تــری جیــاواز، بــەاڵم زۆر بەكورتــی 

ــەی فەلســەفە  ــارەی: كای ــە ڕوو لەب دەیانخات

بەگشــتی و، لەبــارەی ڕەخنــە لــە توانــای 

بڕیــاردان وەكــو ئامرازێكــی گەیاندنــی نێــوان 

و  فەلســەفە  شــێوەی  و  بــەش  هــەردوو 

لەبــارەی توانــای بڕیــاردان وەكــو توانایەكــی 

بەراییانــە و پێشــینەیی مــرۆڤ و بنەمــای 

وێنەیــی  رسوشــتی  مەبەســتگەرایی)8( 

توانــای  ترانســندنتالی  بنەمایەكــی  وەكــو 

ــت  ــی هەس ــارەی پەیوەندی ــاردان و لەب بڕی

بــە چێــژ و لەگــەڵ پەیوەندیــی بــە چەمكــی 

لەبــارەی  و  رسوشــت  مەبەســتگەرایی 

ــتگەرایی  ــتاتیكییانەی مەبەس ــدەی ئێس مناین

منایندەیــی  لەبــارەی  و  رسوشــت 

لۆژیكییانــەی مەبەســتگەرایی رسوشــت و 

لەبــارەی بەیەكــەوە بەســتنەوەی تێگەیشــن 

بڕیاردانــەوە.  توانــای  بەهــۆی  عەقــڵ،  و 

لەنێــو  كانــت  ســەردێرانە،  ئــەم  هەمــوو 

ڕوو،  دەیانخاتــە  كتێبــەدا  ئــەم  دەروازەی 

تاوەكــو دواتــر بێــت بەشــێوەیەكی ورد و 

درێژتــر بۆمــان شــیبكاتەوە. 

Kantianism
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ئــەم  بزانیــن  ئــەوەش  لێــرەدا  دەبێــت 

ڕابــردوودا  لەمــاوەی  كانــت،  كتێبــەی 

بنەمایەكــی بەهێــز و پتــەو بــووە بــۆ 

ــت  ــدا كان ــتاتیكا و تێی ــی ئێس دامەزراندن

بەگشــتی ئامــاژە بــۆ ئــەوە دەكات كــە 

یاســا  بێــت  مــرۆڤ  ناكرێــت  هەرگیــز 

بــۆ  دابڕێژێــت  تایبــەت  بنەمــای  و 

بڕیــاردان لەبــارەی جوانــی، چونكــە ئــەوە 

ــەكان  ــییانەی مرۆڤ ــەیەكی تاكەكەس پڕۆس

بــۆ  نییــە  پێوەرێــك  هیــچ  و  خۆیانــە 

دەستنیشــانكردنی جوانــی و ناشــیرینی. 

هــەر جــۆرە بڕیارێــك لەبــارەی جوانــی 

و  میــزاج  بــە  پەیوەنــدی  ئێســتاتیكا،  و 

خۆیانــەوە  كەســەكان  چێــژی  و  زەیــن 

كەســێكەوە  لــە  دەگۆڕێــت  و  هەیــە 

وایــە  پێــی  بۆیــە  تــر،  كەســێكی  بــۆ 

ــاری لۆژیكــی كــە پشــت  ــە بڕی ــاوازە ل جی

دەبەســتێت.  عەقڵــی  وێناكردنــی  بــە 

ــن  ــەوە تێبگەی ــن ل ــە دەتوانی ــرەوە ئێم لێ

لەنێــو  ناتوانیــن  ئێمــە  پێیوایــە  كانــت 

ــی  ــایەكی كۆنكرێت ــچ یاس ــتاتیكدا هی ئێس

جێگیــر  و  چەســپاو  بنەمایەكــی  وەكــو 

هیــچ  ناتوانیــن  چونكــە  بدۆزینــەوە، 

پێوەرێــك بــۆ جوانــی دابنێیــن. هەروەهــا 

كانــت ئامــاژە بــۆ ئــەوەش دەكات هونــەر 

خــۆی منایندەكردنــی شــتێكی جــوان نییــە، 

بــەو ڕادەیــەی منایندەكردنێكــی جوانــی 

شــتێكە، وەكــو ئــەوەی جوانــی رسوشــتی 

ــی  ــی جوانی ــە، كەچ ــتێكی جوان ــۆی ش خ

هونــەری منایندەكردنێكــی جوانی شــتێكە.

 

)1(
ئــەوە  بــۆ  ئامــاژە  ســەرتاوە  لــە  هــەر 

ــەدا،  ــەم خوێندنەوەی ــە ل ــە ئێم ــن ك دەكەی

پێــڕەو  ســراتیژ  هەمــان  هەوڵدەدەیــن 

بكەیــن كــە دێریــدا بەكاریهێنــاوە، ئەویــش 

وەكــو  هەڵوەشــاندنەوەیە  ســراتیژی 

لەنێــو  نــارساوە  و  كارپێكــراوە  ئــەوەی 

پێشــر  ئێمــەش  و  دێریــدادا  كتێبەكانــی 

وەكــو دەروازەیــەك بــۆ تێگەیشــن، كەمێــك 

تیشــكان خستەســەر، هەمــان میكانیــزم بۆ 

ــادی دەق  ــاندنەوەی بونی ــر هەڵوەش لەیەك

و بابــەت و ڕوانینــی كانتــی. لــەم كارەشــدا، 

الی  بــۆ  دەگەڕێینــەوە  پێویســت  بەپێــی 

دەگەڕێینــەوە  پێویســت  بەپێــی  كانــت، 

بۆشــاییەكامنان  تاوەكــو  دێریــدا،  الی  بــۆ 

ــەوەو بەرســڤی پرســیارەكامنان  ــڕ بكەن ــۆ پ 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

دێریــدا،  و  كانــت  بەیەكبەســتنەوەی 

ئەویــش مارتیــن هایدیگــەرە.

ــن  ــە مارتی ــدا ب ئێمــە ڕادەی سەرســامی دێری

وایــە  پێــان  بۆیــە  دەزانیــن،  هایدیگــەر 

ــدا، ڕاســتەوخۆ  ــەی دێری ــەم كتێب نووســینی ئ

وتووێــژی  و  ڕەخنەگرتــن  بــە  پێوەنــدی 

دێریــداوە هەیــە لەگــەڵ مارتیــن هایدیگــەر 

و میتافیزیــكای ئامادەگــی، كــە دێریــدا پێــی 

بۆیــە  پێكــردووە،  كاری  هایدیگــەر  وایــە 

ــەر  ــاوازدا، هایدیگ ــوێنێكی جی ــد ش ــە چەن ل

لەنێوان كانت 
و دێریداشدا، 

وێستگەیەكی گرنگی 
مێژوویی هەیە كە 
بۆتە هۆی ئەوەی 
دێریدا بگەڕێتەوە 

سەر كانت، پیاوێك 
هەیە بۆتە پردی 
بەیەكبەستنەوەی 
كانت و دێریدا، 
ئەویش مارتین 

هایدیگەرە
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بووونــی هەیــە، ئێمــەش كاری لەســەر دەكەین 

وەكــو ئەلقەیــەك بــۆ بەیەكــەوە بەســتنەوەی 

كانتیــزم و هەڵوەشــاندنەوەگەرایی، و بێگومان 

ــە.  ــی ئێم ــە كارەكان ــە ل ــێكی گرنگیش بەش

تێدەگەیــن  لــەوە  تێڕامانــدا،  یەكــەم  لــە 

زۆر دوورە  دێریــدا  كتێبەكــەی  ناونیشــانی 

كتێبێكــی  بــۆ  بێــت  خوێندنــەوە  لــەوەی 

ــا ئێســتاش بەهــای  گرنگــی فەلســەفی كــە ت

لــە  ئەگــەر  نــەداوە،  لەدەســت  خــۆی 

ناونیشــانە  دوو  ئــەم  كەســێك  دوورەوە 

جیاوازەمــان پێبڵێــت )ڕەخنــە لــە توانــای 

بڕیــاردان( و )حەقیقــەت لەنێــو تابلــۆدا(، 

دێریــدا،  كتێبەكــەی  بڕواناكەیــن  هەرگیــز 

دوور و نزیــك پەیوەندیــی بــەم بابەتــەی 

هەبێــت. كانتــەوە  ئیانوێــل 

لەنێــو  )حەقیقــەت  كتێبــی  وایــە  پێــان 

شــایانی  كتێبێكــە  خــۆی،  تابلــۆدا( 

دێریــدا  چونكــە  هەڵوەشــاندنەوەیە، 

لەنێــو ئــەم كتێبــەدا تێكەڵەیەكــی ســەیری 

بەشــدا،  چــوار  كــۆی  لــە  دروســتكردووە. 

بەشــێكی بــۆ خوێندنــەوەی كتێبەكــەی كانــت 

ــۆ  ــری ب تەرخانكــردووە، كەچــی بەشــەكانی ت

تابلــۆی  خوێندنــەوە و رشۆڤەكردنــی ســێ 

كــە  تەرخانكــردووە  شــێوەكاری  هونــەری 

لەالیــەن ســێ هونەرمەنــدی جیــاواز كێرشاون. 

ئــەم تابلۆیانــە بریتیــن لــە تابلــۆی »ســەفەری 

ــــ  »تیتــوس  تابلــۆی  )ئەدامــی(،  وێنــە«ی 

ــەم  ــدا ل ــا لەكۆتایی ــل(، ئینج Titus«ی )كارمێ

بەشــەی كــە ناوینــاوە )Restitutions(، دێــت 

ـ  رشۆڤــەی تابلــۆی )پێــاڵوەكان(ی )ڤــان كــۆخـ 

دەكات)9(.  )Van Gogh

)2(
ــو یەكێــك  ــەڕۆژان، ڤــان كــوخ لەنێ ڕۆژێــك ل

لەبــازاڕە میللییەكانــی پاریســدا، جووتێــك 

دەبینێــت،  بەكارهاتــوو  كۆنــەی  پێــاڵوی 

ــەوە  ــدا دەیانبات ــەڵ خۆی ــت و لەگ دەیانكڕێ

لەگەڕەكــی  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 

بــۆ ئــەوە دەچــن گوایــە خــۆی پێویســتی 

بەجووتێــك پێــاڵوی تــازە هەبــووە، بــەاڵم 

ــارەی پــێ نەبــووە  ــدە پ چونكــە بایــی ئەوەن

بتوانێــت جووتێكــی تــازە بكڕێــت، بۆیــە ئــەم 

جووتــە كۆنــەی كڕیــوە.

بڕیــاردەدات  كــوخ  ڤــان  ماوەیــەك،  دوای 

وێنــەی ئــەم جووتە پێــاڵوەی خۆی بكێشــێت 

بۆیــە  هونــەری،  تابلۆیەكــی  بیكاتــە  و 

چەندجارێــك ســكێچ و تابلۆی بۆ دەكێشــێت. 

لــەم كاتــەوە، تاوەكــو ئیمــڕۆ، و بەدڵنیاییــەوە 

ــاڵوە ڕەنگــە  ــە پێ ــەم جووت لەداهاتووشــدا، ئ

مێــژوو  نێــو  پێــاڵوی  جووتــە  ناودارتریــن 

بووبــن، بەتایبەتیــش ئێمــە لێــرەدا باســی 

ئــەم جووتــە  مێــژووی هونــەر دەكەیــن. 

ــرشاوە،  ــان كێ ــە وێنەی ــەم ڕۆژەوە ك ــاڵوە ل پێ

هــزری  زۆر  وتووێژێكــی  ئیمــڕۆ،  تاوەكــو 

ئێســتاتیكیانە  و  فەلســەفی  و  هونــەری  و 

بــەدوای خۆیانــدا هێنــاوە و بوونەتــە بەشــێك 

لەكولتــووری هونــەری شــێوەكاری بەگشــتی. 

دێریــدا  ســێیەمی  تابلــۆی  لەبــارەی 

)پێــاڵوەكان(، دیــارە ڤــان كــۆخ خۆیشــی 

تابلۆکەی ڤان کۆخ 
الی هایدیگەر 
نمایشكردن و 
وێنەكێشانی تەنیا 
دوو جووت پێاڵوی 
كۆنە نییە، بەڵكو 
ڕەمز و سیمبولی 
خاك و پەیوەندیی 
مرۆڤە بە خاكەوە، 
بۆیە دێت لە 
ڕوانگەی كێڵگە 
و دەنكە گەنم و 
ژنە جوتیارێكەوە 
تەماشای ئەم 
پێاڵوانە دەكات
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كاتێــك لەســاڵی )1886(دا)10( ئــەم وێنەیــەی 

كێشــاوە، بــڕوای وانەبــووە ئــەم تابلۆیــە بەم 

شــێوەیە نــاودار دەبێــت و ئــەم هەمــوو 

وتووێــژە فەلســەفییەی لێدەكەوێتــەوە)11( 

بەتایبەتیــش كاتێــك وتووێــژ لەبــارەی فرمان 

لەبــارەی  دەكرێــت؟  هونــەر  ئەركــی  و 

هونــەردا؟  لەنێــو  شــتەكان  رسوشــتی 

لەبــارەی كاری هونــەری و پێوەنــدی بــە 

دونیابینیــی  لەبــارەی  ئامڕازەكانــەوە؟ 

هتــد.  ... و  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 

بەفیڕۆدانــە،  بۆیــە  لــەم شــێوەیە كات و 

چونكــە چ كەســێك ئامادەیــە تابلۆیەكــی 

وەهــا بكڕێــت تاوەكــو ژووری دانیشــن، 

بــەم  مەتبەخەكــەی  یــا  نووســن،  یــا 

بڕازێنێتــەوە؟  كۆنانــە  و  ڕزیــوو  پێــاڵوە 

خــۆی،  كــۆخ  ڤــان  پێناچێــت  ئــەوكات 

هیــچ قســەیەكی كردبێــت، هیــچ رشۆڤــە و 

پێشكەشــكردبێت.  ڕاڤەیەكــی 

بەشــێك لــە توێــژەر و لێكۆڵــەران، پێیانوایــە 

ڤــان  ڕاســتەقینەی  تابلۆیەكــی  ئەمــە 

كــۆخ نەبــووە و بــۆ ئــەوەش نەیكێشــاوە 

یــا وەكــو كارێكــی  تاوەكــو بیفرۆشــێت، 

هونــەری تــەواو منایشــی بــكات، بەڵكــو 

بەشــێكبووە لــەو كارە ئاســاییانەی ڕۆژانــەی 

خــۆی كــە ئەنجامــی دەدان وەكــو جۆرێــك 

لــە  جۆرێــك  فێربــوون،  و  ڕاهێنــان  لــە 

و  هێــڵ  ڕەنگــەكان،  تاقیكردنــەوەی 

یــا  ڕەنگــەكان،  تێكەاڵوكردنــی  تاریكــی، 

بــە  پەیوەندیــی  كــە  تــر  شــتێكی  هــەر 

ــە.  ــییەوە هەی ــەی نیگاركێش ــی ڕۆژان هەوڵ

ئەوانــەی هونەرمەنــدن، یــا نزیكــن لــە كاری 

هونــەری شــێوەكاری، بەڕوونــی دەتوانــن 

ــەن چــۆن شــوێنی فلچــە  ــەوە بك ــی ئ تێبین

بەســەر تابلۆكــەوە 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 

ــەر  ــەر و مای ــن هایدیگ ــوان مارتی ــە لەنێ ك

شــاپیرۆدا هەبــووە لــە ناوەڕاســتی ســەدەی 

و  نامەگۆڕینەوەیــان  لەكاتــی  بیســتەمدا 

ــەوە)12(.  ــەم تابلۆی ــارەی ئ ــەكردنیان لەب قس

لەمیانــەی  دێریــدا  پرســیارانەی  ئــەو 

وتووێــژی  و  تابلۆیــە  ئــەم  خوێندنــەوەی 

نێــوان مارتیــن هایدیگــەر و )مایــەر شــاپیرۆ 

بەرهەمیاندێنێــت،   )Meyer Schapiro

ــە  ــی ب ــا پەیوەندی ــت تەنی ــەوە دەردەچێ ل

چونكــە  هەبێــت،  تابلــۆوە  و  ئێســتاتیكا 

شــێوەیە  لــەم  تابلۆیەكــی  دەشــێت 

بەرهەمبێنــن  وەهــا  پرســیاری  كۆمەڵێــك 

ــو  ــەر دەكات وەك ــان لەس ــدا كاری ــە دێری ك

ــدات  ــانی ب ــت پیش ــەك و دەیەوێ گریانەی
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مــەرج نییــە بۆچوونەكانــی هایدیگــەر و 

ــی  ــتی ناوەڕۆك ــە ڕاس ــت ل ــاپیرۆ گوزارش ش

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 

بەكاریاندێنیــن،  بۆچــی  و  چییــە  كاریــان 

بــەاڵم جەوهــەری ئــەم ئامڕازانــە لــەالی 

ئــەم  دەمێننــەوە.  بەنادیــاری  ئێمــەدا 

جەوهەرەیــە كــە هونــەر دێــت پــەردەی 

لەســەر الدەدات و بۆمانــی ئاشــكرا دەكات، 

پێــی وایــە كار و فرمانــی هونــەر  بۆیــە 

و  ڕاســتەقینە  جەوهــەری  بێــت  ئەوەیــە 

حەقیقــی شــتەكامنان بــۆ ئاشــكرا بــكات)13(.

ــەی تابلــۆی  ــرەوە هایدیگــەر دێــت منوون لێ

)پێــاڵوەكان(ی ڤــان كــۆخ دەخاتــە بەربــاس 

و لێكۆڵینــەوە بــۆ شــیكردنەوەی جەوهــەری 

كاری هونــەری و چۆنییەتــی پێناســەكردن و 

ڕوانینــی ئیســتاتیكییانە بــۆ چەمكــی جوانــی 

و ماهییەتــی جوانــی. دێــت كار لەســەر 

ئــەوە دەكات ئــەوە چییــە وەهــا دەكات 

ــوو  ــەم هەم ــت ئ ــەری بتوانێ ــی هون كارێك

ــەوە  ــۆ خــۆی بەدەســتبێنێت و ل ناوبانگــە ب

تێپەڕبــكات كــە كارێكــی هونەرییــە و ببێتــە 

ــۆ  ــەك ب ــتاتیكا، ماركەی ــۆ ئێس ــەك ب ماركەی

ــی خــۆی. ــی جوان پێناســەكردنەوەی چەمك

دیــارە هایدیگــەر لــە ســاڵی 1930دا، لــە 

ــەردانی  ــدی، س ــردامی هۆڵەن ــاری ئەمس ش

و  دەكات  مۆزەخانــەكان  لــە  یەكێــك 

ــان  ــەی ڤ ــەم تابلۆی ــەوت، ئ ــدا بەڕێك لەوێ

لــەم  یەكێــك  بەرچاودەكەوێــت.  كۆخــی 

ڕادەكێشــێت،  ســەرنجی  زۆر  تابلۆیانــەی 

ئــەم تابلۆیــە دەبێــت. دوای ئــەم ســەردانە، 

هایدیگــەر بــۆ ماوەیــەك بــەردەوام بیــر 

جووتێــك  بۆچــی  كــە  دەكاتــەوە  لــەوە 

ــدا،  ــان كۆخ ــتی ڤ ــەر دەس ــاوا لەس ــاڵو ئ پێ

پیــس،  و  كۆنــە  پێــاڵوی شــڕی  جووتێــك 

بوونەتــە هێــای كارێكــی هونــەری گــەورە 

و مــەزن و ڕەســەن؟ بۆچــی تابلۆیەكــی لــەم 

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 

لــە  )1935/11/13(دا  لــەڕۆژی  وانەیــەك 

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

زیوریخــی ســویرسی پێشكەشــكردۆتەوە)14(.

ــەوە،  ــەم بارەی ــەر ل ــن هایدیگ ــە دەبینی بۆی

ــێت:  ــیعرییانە دەنووس ــێوەیەكی زۆر ش بەش

«لــە میانــەی درزی تاریكــی دیــوی شــڕی 

نــاوەوەی ئــەم پێــاڵوە كۆنــەدا، هەنــگاوە 

ماندووەكانــی ژنــە جوتیارێــك دەســپێدەكات. 

لەنێــو قورســایی و خواروخێچیــی وشــكبوونی 

پێســتی ئــەم جووتــە پێــاڵوەدا، ئێمــە الســاری 

هەنــگاوە  بەردەوامــی  دەســپێوەگرتنی  و 

مانــدووە هێمنــەكان بەدیدەكەیــن. ئازایەتیی 

زەوییەكــی  و  كێڵگــە  لەنێــو  هەنگاونــان 

لەگــەڵ  بەهێــز  بایەكــی  كــە  بەرفــراوان 

خۆیــدا گێســكیداوە. لەژێــر پێســتەی جووتــە 

لەكاتــی  ترســناكەكان  ڕێــگا  پێاڵوەكــەدا، 

خۆرئاوابوونــدا بەنێــو كێڵگــەدا درێژدەبنەوە. 

بانگــەوازی  پێاڵوەكــەدا  شــێوەی  لــە 

ــی  ــەوە، دیاری ــەی خــاك دەنگدەدات بێدەنگان

پێگەیشــتنی  كاتــی  لــە  خــاك  هێمنانــەی 

بــەم  پێگەیشــتوو،  بەروبوومــی  جۆرەهــا 

خــۆی  شــاراوەی  میهرەبانیــی  شــێوەیە 

لەنێــو توولــە ڕێــگا باریكەكانــی كێڵگــەی 

زســتانەدا دەشــارێتەوە. لەنێــو ئــەم پێــاڵوەدا 

لــە  پــڕ  دەڵەڕاوكــێ   ئــەم  وێنــەی  ئێمــە 

میانــەی  لــە  كــە  دەبینیــن  بێدەنگییــە 

ئەگــەری لەناوچوونــی بەروبوومــدا، خــاوەن 

ــە  ــییەی ك ــەم خۆش ــردەكات، ئ ــە داگی كێڵگ

ــك  ــكات، كاتێ ــت گوزارشــتی لێب وشــە ناتوانێ

خاوەنــی كێڵگــە دەتوانێــت بەرگــەی برســێتی 

بەپیــت  كشــتوكاڵی  وەرزێكــی  و  بگرێــت 

هەڵلەرزیــن  دیمەنــی  بەدەســتبێنێت. 

و  لەدایكبــوو  تــازە  منداڵێكــی  لەبــەردەم 

تــرس لــە مەرگــی لەنــاكاوی ئــەم منداڵەمــان 

ــە  ــەر ب ــۆی س ــاڵوە خ ــەم پێ ــەوە. ئ بیردێنێت

زەوییــە، بەشــێكە لــەم زەوییــە و پارێــزراوەی 

خــاوەن  ـ  ژنــە جوتیارەكــە  نێــو جیهانــی 

ئینتیایــە  ئــەم  لەمیانــەی  پێاڵوەكەیــە. 

وەكــو  پێــاڵوە  ئــەم  پێگــەی  پارێــزراوەدا، 

پێاڵوێــك بــەرز دەبێتــەوە«)15(.

ئــەم پێــاڵوە لــەالی هایدیگــەر، جووتێــك 

پێــاڵوی جوتیارانەیــە، بۆیــە پێــی وایــە ئــاو، 

هەموویــان  خــاك،  خــۆڵ،  هــەوا،  ئاگــر، 

بــوون،  ســەرەكی  توخمێكــی  و  بەشــێك 

ــە  ــە و ل ــە نزیك ــەم خۆڵ ــر ل ــش زیات پێاڵوی
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پەیوەندیــی بەردەوامدایــە لەگــەڵ خــۆڵ 

ــاری،  ــو كێلگــەی جوتی ــاری نێ ــۆز و غوب و ت

ئــەوەش لــەالی هایدیگــەر بــەم مانایــە 

لــەوەی  بریتییــە  كــە  دەكرێــت  رشۆڤــە 

هونەرمەنــد ویســتوویەتی گوزاشــت لــە 

پەیوەســتبوونی مــرۆڤ بــكات بە 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 

گەنــم و ژنــە جوتیارێكــەوە تەماشــای ئــەم 

دەكات. پێاڵوانــە 

)4(
لەكاتێكــدا مایــەر شــاپیرۆ لەنێــو كتێبــی 

بابەتێكــی  وەكــو  چەقبەســتوو  )ژیانــی 

)1968(دا  ســاڵی  لــە  كــە  هونــەری( 

نووســیویەتی، پێــی وایــە ئــەم وێنەیــەی 

ــەی پێاڵوێكــی  ــۆخ كێشــاویەتی، وێن ــان ك ڤ

ڕاســتەقینەی خۆیەتــی، ئــەوە پێــاڵوی ســەر 

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 پێیوایــە ئــەم تابلۆیە 

ــاددە  ــی م ــتی منایندەی ــە گوزارش ــە ل بریتیی

لەنێــو بوونــەوەر، و بوونەوەریــش لەنێــو 

ــان  ــی ڤ ــە حاڵەت ــەوەی ل ــو ئ ــاددەدا وەك م

كــۆخ خۆیــدا هەیــە لــە پەیوەندیــی لەگــەڵ 

پێاڵوەكــەی خۆیــدا.

مایــەر شــاپیرۆ لــەم رشۆڤەیــەی خۆیــدا 

پشــت بــەوە دەبەســتێت كــە ئەســتەمە 

ئێمــە بێیــن لــە مانــا و دەاللەتــی ئــەم 

پێشــر  ئێمــە  تێبگەیــن، ئەگــەر  تابلۆیــە 

لــە نیــازی ڤــان كــۆخ تێنەگەیــن لــە پشــت 

كێشــانی ئــەم تابلۆیــەدا. ئینجــا شــاپیرۆ كــە 

زۆر بــە قووڵــی ڕۆچۆتــە نێــو توێژینــەوە 

ــە  ــی، دەگات ــۆخ و تابلۆكان ــان ك ــارەی ڤ لەب

ئــەو باوەڕەی كێشــەی ئــەم جــۆرە ڕوانینەی 

هایدیگــەر لەوەدایــە بیروبۆچوونــی تایبەتی 

خــۆی لەمیانــەی كۆنــی و ڕێــژەی زۆری 

ــەدا  ــێدار لەســەر پێاڵوەك ــۆزی ش خــۆڵ و ت

پێــی وایــە  بــە شــێوەیەك  خســتۆتەڕوو، 

ــاڵوی  ــە پێ ــەوەی ئەم ــۆ ئ ــن ب ــە بەس ئەمان

ژنــە جوتیارێــك بێــت. بۆیــە پێــی وایــە 

ــە،  ــت نیی ــەر ڕاس ــەی هایدیگ ــەم بۆچوون ئ

ــێكی زۆری  ــۆخ بەش ــان ك ــادام ڤ ــە م چونك

تەمەنــی خۆی بەپێخواســی بەســەر بــردووە 

ــێ   ــارە و ب ــێ  پ ــووە و ب ــوو ب و برســی و تین

مــاڵ و حــاڵ بــووە، ئــەوە بۆیــە كاتێــك بایــی 

ئەوەنــدە پــارە لــە گیرفانــی خــۆی شــك 

ــت،  ــك بكڕێ ــە پێاڵوێ ــت كۆن ــات بتوانێ دەب

بــێ  دوودڵــی ئــەم كارە دەكات و خــۆی 

بــە خۆشــبەخت دەزانێــت كــە جووتێــك 

ــە.  ــاڵوی هەی پێ

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 ــاوس ب ــی پێخ زۆری ژیان

هایدیگەر لەنێو 
كتێبی )ئەسڵی 

كاری هونەری(دا، 
ئاماژە بۆ ئەوە دەكات 

كە ئێمە ڕاستە لە 
ژیانی ڕۆژانەماندا، 

كۆمەڵێك ئامڕاز 
بەكاردێنین، 

دەزانین كاریان 
چییە و بۆچی 
بەكاریاندێنین، 
بەاڵم جەوهەری 

ئەم ئامڕازانە لەالی 
ئێمەدا بەنادیاری 

دەمێننەوە



گۆڤارێكی فكری و فەلسەفییە، دوو مانگ جارێك 34
دەردەچێت، ژمارە )66 - 67( ساڵی پانزەیەم 

No.(67 - 66) April .2018

ــە كاتێــك ڤــان كــۆخ دانیشــتووە  ــووە، بۆی ب

وێنــەی ئــەم جووتــە پێــاڵوەی كێشــاوە، 

ــو  ــردووە وەك ــدا ك ــێوەیەك كاری تێ ــە ش ب

تایبەتــی  ڕەمزیــی  پۆرترێتكــی  ئــەوەی 

ڕەمــزی  بكێشــێت،  خــۆی  كەســێتی  بــۆ 

ــووە)16(. ــان ب ــەی ژی بیرۆك

ــەم  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

كێڵگــەو دەشــت و گونــد نییــە، بەڵكــو هــی 

كەســێكی شارنشــینە. ئــەوەی ســەرنجی ڤان 

ــاڵوەدا،  ــە پێ ــەم جووت ــاوە ل ــی ڕاكێش كۆخ

ــە بەهــۆی كۆنــی  شــێوەو فۆڕمــی پێاڵوەكان

و زۆر لەپێكردنیــان.   

)5(
هایدیگــەر لەنێــو كتێبــی )ئەســڵی كاری 

دەخاتــە  ڕۆشــنایی  دێــت  دا،  هونــەری( 

حەقیقــەت  مێژووییانــەی  ڕۆڵــی  ســەر 

ــارەی  ــژو دیالۆگــدا لەب ــو ســیاقی وتووێ لەنێ

چونكــە  بەگشــتی،  وێنــەدا  هونــەرو 

هایدیگــەر پێــی وایــە هونــەر یەكێــك لــەم 

تێیــدا  حەقیقــەت  كــە  كایانەیــە  بــوارو 

ڕوانگەیــەوە  لــەم  دەبێــت.  بەرجەســتە 

هونــەر  و  حەقیقــەت  نێــوان  پێوەنــدی 

لــەالی ئــەم، دەبێتــە پرســێكی گرنــگ و 

دەكات. لەســەر  كاری 

هــەر  تەنانــەت  دەتوانیــن  ئێمــە 

كۆمەڵێــك  كتێبەكەیــەوە،  لەناونیشــانی 

ــان  ــەالی خۆم ــن ل ــوون و تێگەیش بیروبۆچ

دروســتبكەین، بەتایبەتیــش كاتێــك دەبینیــن 

ــەری  ــڵی كاری هون ــی ئەس ــەر باس هایدیگ

بــاوی  شــێوازی  ڕاســتەوخۆ  دەكات، 

تەماشــاكردن و هەڵســەنگاندن و نرخاندنــی 

پشــتی  كــە  دەنێــت  بــەالوە  هونــەری 

بەبلیمەتــی هونەرمەنــدو رسووش دەبەســتا، 

پێغەمبەرێــك  وەكــو  هونەرمەنــد  گوایــە 

ــتكردن  ــی دروس ــت لەكات ــۆ دێ ــی ب رسووش

و داهێنانــی كاری هونەریــدا. هایدیگــەر 

شــێوەو  لــەم  واز  دەكات  لــێ   داوامــان 

فۆڕمــە لەبیركردنــەوەی كالســیكی بێنیــن و، 

بێیــن بەشــێوەیەك بیــر لەهونــەر بكەینــەوە 

بــەو ســیفەتەی ئەســڵێكە دێــت ماهییەتــی 

حەقیقەتــی ســەردەمانێكی مێژوویــی لەنێــو 

و  دەیپارێزێــت  و  هەڵدەگرێــت  خۆیــدا 

دەكات.  منایشــی 

كــرد  لەهایدیگــەر  وای  بۆچوونــە  ئــەم 

كاری  تەماشــای  ئەســڵێك  وەكــو  بێــت 

دیاردەیەكــی  وەكــو  بــكات،  هونــەری 

ئەســڵی  بــەدوای  گــەڕان  بــۆ  زینــدوو 

خــۆی لەنێــو هونــەردا. بــەاڵم لێــرەدا بــا 

لــەالی  ئەســڵ  چەمكــی  بزانیــن  ئێمــە 

ئەســڵ  هەیــە؟  مانایەكــی  چ  هایدیگــەر 

لەڕێگایــەوە،  كــە  شــتەی  لــەو  بریتییــە 

دێــت  بەرهــەم  شــتێك  لەمیانەیــەوە، 

كــە  شــێوەیەی  بــەم  دەبێــت  بوونــی  و 

بریتییــە  شــتە،  ئــەم  ماهییەتــی  هەیــە. 

لەئەســڵەكەی كــە لێــی بەرهەمهاتــووەو 

لێــی پێكهاتــووە، ئەمــەش واتــا ســەرچاوەی 

لەبــارەی  پرســیاركردن  بۆیــە  رسوشــتی. 

ــارەی  ــیارە لەب ــەری، پرس ــڵی كاری هون ئەس

خــۆی.  شــتەكە  رسوشــتی  ســەرچاوەی 

ئەسڵ لەالی 
هایدیگەر بریتییە 
لەو شتەی كە لە 
ڕێگایەوە شتێك 
بەرهەم دێت و 
بوونی دەبێت 
بەم شێوەیەی كە 
هەیە. ماهییەتی 
ئەم شتە، بریتییە 
لەئەسڵەكەی كە لێی 
بەرهەمهاتووەو لێی 
پێكهاتووە، ئەمەش 
واتا سەرچاوەی 
سروشتی
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ــتی  ــارەی رسوش ــیارە لەب ــە، پرس ــای وای مان

ــەدوای  ــەڕان ب ــەی گ ــەری لەمیان كاری هون

ــەم  ــەڵ ئ ــدی لەگ ــە، لەپێوەن ــڵی كارەك ئەس

ئــەم  دەكات،  بەرجەســتەی  كــە  شــتەی 

ــت،  ــەی لەســەری دەردەكەوێ شــێوەو فۆڕم

لەمیانــەی شــێوازو ســتایلی تایبەتــی بوونــی 

بەتەنیــا  هــەر  مانایــەی  بــەو  خۆیــدا. 

ــە  ــتەكە نیی ــتەبوونی ش ــتی بەرجەس مەبەس

ــەردا، بەڵكــو شــێوازو چۆنیەتــی  ــو هون لەنێ

ئــەم بەرجەســتەبوونەش بایەخــی خــۆی 

هەیــە)17(.

)6(
لێــرەدا ئەگــەر ئێمــە هەنگاوێكــی زیاتــر 

ــەوە  ــیاری ئ ــن، پرس ــەر بڕۆی ــەڵ هایدیگ لەگ

پێناســەو  ئــەم  بەڕەچاوكردنــی  بكەیــن 

ڕوانینــە بــۆ چەمكــی ئەســڵ، ئایــا ئێمــە 

هونــەری  كاری  ئەســڵی  دەتوانیــن  چــۆن 

وایــە  پێــی  هایدیگــەر  بدۆزینــەوە؟ 

خۆیــەوە  لەهونەرمەنــد  ئێمــە  دەشــێت 

دەســپێبكەین و بیكەینــە دەســپێكی ئــەم 

لەنێــو  ئەســڵ  دامەزراندنــی  پڕۆســەیەی 

كاری هونەریــدا. ئەســڵی كاری هونــەری، 

بریتییــە لەهونەرمەنــد وەكــو خودێكــی كارا 

ــت،  ــەم دێنێ ــەری بەره ــی هون ــە بەرهەم ك

چاالكــی  و  كارایــی  ئەنجامــی  هونــەر 

هونەرمەنــدە. لــەم ڕوانگەیــەوە، هونەرمەنــد 

هونەرییــە. كاری  یەكەمــی  ئەســڵی 

لێــرەدا دوای ئــەوەی هایدیگــەر ئەســڵ و 

هــەر  دەستنیشــانكرد،  یەكەمــی  بنەمــای 

ــت پرســیار  ــدە ناوەســتێت، بەڵكــو دێ بەوەن

لەبــارەی ئــەوە دەكات كــە ئایــا هونەرمەنــد 

بەچــی دەبێتــە هونەرمەنــد؟ دیــارە لەمیانەی 

ــو كاری  ــە لەنێ ــە ئێم ــدا، كەوات كاری هونەری

ــین،  ــد بناس ــن هونەرمەن ــدا دەتوانی هونەری

ــڵی  ــە ئەس ــد دەبێت ــرەدا هونەرمەن ــە لێ بۆی

كاری هونــەری. ئــەم پڕۆســەیە هــەر ئــاوا 

ــەر خۆیشــی  ــە، بەڵكــو هون ــە نیی ــاك الیەن ت

ــەوە  ــد، دەبێت ــو گوزارشــتێكی هونەرمەن وەك

ئەســڵ،  بۆیــە لەكاتێكــدا هونەرمەند ئەســڵی 

هونەرەكەشــی  ئــەوە  هونەرییــە،  كاری 

دەبێتــە ئەســڵی خــۆی وەكــو هونەرمەندێــك، 

بۆیــە ئــەم پێوەندییــە دوالیزمییــە دێتــە ئــارا. 

ــە پاڵپشــت و ئەســڵ  ــان دەبێت هــەر یەكێكی

بــۆ ئەویریــان، هــەر یەكێكیــان وێنــەی خۆی 

لەوێنــەو ئەســڵی ئەویریــان وەردەگرێــت)18(.

ــوان  ــەی نێ ــە دوالیزمیی ــەم پێوەندیی ــو ئ لەنێ

هونەرمەنــد و هونەرەكەیــدا، بەپێــی ڕوانینی 

ونــە،  هەیــە  تــر  توخمێكــی  هایدیگــەر، 

پێویســتە بوونــی هەبێــت تاوەكــو لەنێــو 

دوالیزمییەتــەوە بــاز بدەینــە نێــو سێگۆشــە، 

ــەر خۆیەتــی.  ئەویــش خــودی توخمــی هون

ــڵی كاری  ــد ئەس ــدا هونەرمەن ــە لەكاتێك بۆی

هونەریــش  كاری  پێكدێنێــت،  هونــەری 

ــەر  ــەوە هون ــد، ئ ــە ئەســڵی هونەرمەن دەبێت

ــوان  ــە نێ ــك دەكەوێت ــو نێوەندێ ــت وەك دێ

هەردووكیــان و دەبێتــە ئەســڵی هونەرمەندو 

هونەرەكــەی، ئــەم دووانە لەمیانــەی ئەمەوە 

ــەن. ــاری دەك ــان دەی ــڵی خۆی ــن ئەس دێ

ــی  ــەكردنی چەمك ــەر پێناس ــەالی هایدیگ ل

هونــەر زۆر تایبەتــە، چونكــە ئــەم پێداگیری 

لەســەر ئــەوە دەكات كــە هونــەر ئامــاژە بــۆ 

هیــچ شــتێك نــاكات، تەنیــاو تەنیــا بریتییــە 

ــە  ــەك، چەمكێكــی ئەپســتڕاكت ك لەزاراوەی

ــك ڕووداوی  ــۆ كۆمەڵێ ــاژە ب ــدا ئام لەمیانەی

دەستنیشــانكراو دەكەیــن لەنێــو جیهانــی 

واقیعــدا ڕووبەڕوویــان دەبینــەوە كاتێــك 

كاتێــك  دەبیبنیــن،  هونــەری  كارێكــی 

هونەرمەندێــك دەبینیــن)19(. ئەوەیــە چەمك 

ــەر.  ــەالی هایدیگ ــەر ل ــەی هون و پێناس

ــە  ــەر ڕوو دەكات ــەوە هایدیگ ــەم ڕوانگەی ل

ئــەم كارە هونەرییانــەی كــە لەبەرچــاودان و 

بەڕوخســار دەیانبینێــت، مەبەســتان كاری 

ــەم  ــدا ئ ــەش لەگەڵی ــو ئێم ــە تاوەك واقیعیی

ــەر  ــن هایدیگ ــە دەبینی ــن، بۆی ــە ببینی كاران

پرســیاری ئــەوە دەكات: یەكــەم شــت چییــە 

كــە ئێمــە لەنێــو كاری هونەریــدا بــەدی 

ــت:«  ــەر دەڵێ ــدا هایدیگ ــن؟ لەوەاڵم دەكەی

كارە هونەرییــەكان بــۆ هــەر یەكێــك لەئێمە 

بەرچــاوو بــاون، كارەكانــی تەالرســازی و 

ــوێنێكی  ــوو ش ــەكان لەهەم ــۆ هونەریی تابل

كلێســاكان،  لەنێــو  دەبیرنێــن،  گشــتیدا 

نیشــتەجێ   تەالرەكانــی  لەنێــو  تەنانــەت 

لــەكاری  پــڕن  پێشــانگاكان  بوونیشــدا. 

هونــەری، كــە بۆ ســەردەم و گەالنــی جیاواز 

دەگەڕێتــەوە. كاتێــك تەماشــای ئــەم كارە 

ــی  ــەر حەقیقەت ــن لەس ــە دەكەی هونەرییان

ــان  ــڵ لەخۆم ــە فێ ــداو، ئێم ــڵی خۆیان ئەس

نەكەیــن، ئــەوە دەبینیــن كارە هونەرییــەكان 

بەشــێوەیەكی رسوشــتی لەنێــو شــتەكاندا 

بوونیــان هەیــە. ئــەم وێنەیــەی لەســەر 

دیــوار هەڵــوارساوە وەكــو چەكــی ڕاوكــردن، 

یــا كاڵوێــك. تابلۆیەكــی وەكــو تابلۆكــەی 
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ــاڵوی  ــتەكردنی پێ ــە بەرجەس ــۆخ، ك ــان ك ڤ

دەچێتــە  لەپێشــانگایەكەوە  جوتیارێكــە، 

پێشــانگایەكی تــر«)20(.

)7(
ئەگــەر بەشــێوەیەكی كاتــی ئــەم ئاماژەیەی 

پێاڵوەكانــی  لەبــارەی  هەیــە  لێــرە  كــە 

ــەر كاری  ــە س ــن و، بێین ــۆخ، جێبێڵی ــان ك ڤ

چەمكــی  لەبــارەی  هایدیگــەر  تیــۆری 

ــرەدا دوو چەمكــی  ــەوە ئێمــە لێ ــەر، ئ هون

ــەری  ــن، كاری هون ــەدی دەكەی ســەرەكی ب

و، شــتەكان. بــەو مانایــەی شــتەكان خۆیــان 

بەشــێكن لــەكاری هونــەری، یــا ئــەوە كاری 

بەرجەســتە  شــتەكاندا  لەنێــو  هونەرییــە 

ــەری  ــوو كارێكــی هون ــە هەم ــت، بۆی دەبێ

بەگوزارشــتكردن  دەكات  پەیوەســت 

لەشــتێك و پێكهاتــووە لەشــتێك. لەكاتێكــدا 

ــی  ــەی چەمك ــا لەمیان ــن تەنی ــە ناتوانی ئێم

شــتەوە لــەكاری هونــەری تێبگەیــن، چونكە 

بەهــای كاری هونــەری لەوەدایــە دەتوانێت 

شــتەكان ببەزێنێــت، بەهایەكــی جیــاواز 

ــەری  ــدات، چونكــە كاری هون بەشــتەكان ب

بێــت.  ئاســایی  شــتێكی  زیاتــرە  لــەوە 

ئــەوەی وا دەكات كاری هونــەری لەهــەر 

شــتێكی تــر جیــاواز بكەینــەوە، بریتییــە 

لــەم شــێوازەی هونــەری خــۆی لەمیانەیــدا 

دەكات.  بەرجەســتە 

لێــرەدا دەشــێت بپرســین مانــای شــت لەنێــو 

هایدیگــەر  لەڕوانگــەی  هونەریــدا  كاری 

هایدیگــەر  دەبەخشــێت؟  چەمكێــك  چ 

پێــی وایــە شــت لەنێــو كاری هونەریــدا، 

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  لەمیانــەی  هونــەری  كاری 

خــۆی  بوونــی  لەحەقیقەتــی  گوزارشــت 

دەكات. حەقیقــەت و بــوون لێــرەدا پێكــەوە 

ــەری.  ــو كاری هون ــی نێ بەشــێكن لەداهێنان

ــت  ــی وابێ ــەر پێ ــە وا دەكات هایدیگ ئەوەی

كاری هونــەری ناكرێــت تەنیــا لەمیانــەی 

چەمكــی شــتەوە تەماشــا بكرێــت، بۆیــە 

شــت نیــوەی كاری هونــەری پێكدێنێــت، 

لەداهێنانــی  بریتییــە  تــر  نیوەكــەی 

هونەرمەنــد خــۆی، چۆنییەتــی ڕوانینــی بــۆ 

شــتێك، چۆنییەتــی بەكارهێنانــی ماددەیەك، 

ــە  ــدا، ئەوەی ــو كارێكــی هونەری شــتێك لەنێ

ئاســایی  كەســێكی  هونەرمەنــدو  كــە 

لەیەكــری جیــا دەكاتــەوە. 

ئامادەییەكــی  شــتەكان  كەواتــە، 

كاری  لەنێــو  هەیــە  ڕاســتەقینەیان 

ــت  ــرەوە دێ ــە هایدیگــەر لێ ــدا، بۆی هونەری

هــەردوو چەمكــی حەقیقــەت و هونــەر 

پێكــەوە دەبەســتێتەوە. ئامادەیــی شــتێك 

ئــەوە  بەهــۆی  هونەریــدا،  كاری  لەنێــو 

ــی  ــەڵ حەقیقەت ــێوەیە لەگ ــە هاوش ــە ك نیی

واقیعــی خۆیــدا، بەڵكــو پێــی وایــە شــتەكان 

زیاتــر  هونەریــدا  كاری  لەنێــو  بەگشــتی 

لەواقیــع و حەقیقــەت نزیكــن، لــەوەی كــە 

ــە.  ــان هەی ــتێك بوونی ــو ش ــدا وەك لەواقیع

ئــەوە هونــەرە حەقیقــەت بــۆ شــتەكان 

دروســت دەكات، هونــەر دێــت حەقیقەتــی 

حەقیقەتێكــی  دادەهێنێــت،  شــتێك 

ــن  ــە دەبینی ــدە دەكات، بۆی ــەری ئافرێ هون

دەنووســێت:« كاری هونــەری دێــت بوونــی 

ــێوازی  ــەر ش ــە، لەس ــە هەی ــتەی ك ــەم ش ئ

كرانــەوەو  ئــەم  پیشــاندەدات،  خــۆی 

نیشــاندانە لەنێــو كاری هونەریــدا، بەمانــای 

حەقیقەتــی  دۆزینــەوەی  ئاشــكراكردن، 

دێــت«)21(. بــوون 

ــەوەی  ــە ســەر ئ هایدیگــەر جەخــت دەكات

جیــاوازی نێــوان مــاددەو فــۆڕم باوتریــن 

ــەری  ــۆری هون ــو تی ــە لەنێ جــۆری جیاوازیی

و ئێســتاتیكادا بەگشــتی، ئــەوەش وەكــو 

حەقیقەتێــك تەماشــا دەكات كــە جێــگای 

وتووێــژو دیالــۆگ نییــە، ئەگەرچــی پێــی 

وایــە دەستنیشــانكردنی جیــاوازی نێــوان 

ــا  ــتایلی كار ی ــت و س ــۆڕم ــــ ش ــاددەو ف م

ــە لەســەر  ــەری ــــ بەڵگــە نیی شــێوازی هون

ئــەوەی كــە هــەر بەتــەواوی توانــراوە بەپێی 

پێویســت ئــەم جیاوازییــە دەستنیشــانكراوە، 

كاری  و  هونــەری  لەكایــەی  بەشــێكە  یــا 

ــەری. هون

لێــرەدا پێــی وایــە فــۆڕم و نــاوەڕۆك دوو 

هەمــوو  دەكرێــت  بەدیهیــن  چەمكــی 

ــتێكیان  ــوو ش ــاو، هەم ــە ن ــتێكیان بخرێت ش

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

ــــ  لــەم شــتەی كــە بەعەقڵــی  بەشــێكە 

Rational ناودەبرێــت، مــاددەش دەبێتــە 

ئــەو شــتەی كــە نــا عەقڵییــە، ئــەوە ئەگــەر 

عەقڵــی بەمانــای لۆژیكــی تەماشــا بكەیــن، 

عەقڵییــە  نــا  ئــەوەی  حاڵەتەشــدا  لــەم 

بەمانــای نــا لۆژیكــی تەماشــا دەكرێــت. 
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ـــ فۆڕم  ئــەو كاتــە، بەهــۆی ئــەم دوالیزمــەوەـ 

و مــاددە ــــ پێوەنــدی نێــوان خــودو بابــەت 

بەرهەمدێــت)22(.

ــۆ  ــردن ب ــەر ئاماژەك ــەالی هایدیگ ــە، ل كەوات

بەكارهێنانــی ئــەم بونیــادە چەمكگەراییــە 

لەپێنــاو  ئێســتاتیكا،  لەنێــو  دوالیزمییــە 

دەستنیشــانكردنی جوهــەری كاری هونــەری 

بــۆ  فەلســەفییە  شــێوازێكی  بەكاردێــت، 

چونكــە  ئێســتاتیكا،  لەبــارەی  قســەكردنی 

لەســەر  خــۆی  هونــەری  كاری  جوهــەری 

ــــ  دامــەزراوە  دوالیزمــە  ئــەم  بنەمــای 

مــاددەو فــۆڕم. ئــەوە ئــەم دوالیزمەیــە دێــت 

لەنێــو كاری هونەریــدا شــتێك هەڵدەگرێــت 

و منایشــی دەكات. لێــرەوە هایدیگــەر دێــت 

پرســیاری ئــەوە دەكات كــە ئایــا: ئەســڵی 

هونەریــدا  كاری  لەنێــو  فــۆڕم  ــــ  مــاددە 

لەكوێــوە ســەرچاوە دەگرێــت؟ ئایــا لەشــتێتی 

كاری  پڕۆســەی  لەنێــو  یــا  شــتێكدایە؟ 

هونەریدایــە؟)23(.

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

ئــەم شــتە بەحەقیقــی لەواقیعــدا ببینیــن بــۆ 

ــە  ــن، چونك ــن پێناســەی بكەی ــەوەی بتوانی ئ

هەمــوو  ئــەوەی  ســەر  دەكاتــە  جەخــت 

مرۆڤێــك پێــاڵو دەناســێت و دەزانێــت چییــە. 

ــاژە بــۆ ئــەوە  ئینجــا هایدیگــەر دێــت ئام
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دەكات كــە ڤــان كــۆخ چەندجارێــك تابلــۆی 

ئــەم پێــاڵوەی كێشــاوە، بــەاڵم ئایــا ئەم شــتە 

ــەوە؟  ــدا دەیدۆزین ــە لەنێوی ــە ك زۆرە چیی

)8(
لــە میانــەی شــیكردنەوە و رشۆڤەكردنــی 

ــەدا، هایدیگــەر دەنووســێت:« ئێمــە  تابلۆك

ــی  ــن ئامێرگەرای ــتیدا ناتوانی ــز لەڕاس هەرگی

ئــەم ئامێــرە بزانیــن. ئێمــە ناتوانیــن بەپێــی 

تابلۆكــەی ڤــان كــۆخ، تەنانــەت لــەوەش 

دڵنیابیــن كــە ئــەم پێــاڵوە لەكــوێ  دانــراوە. 

هیــچ شــتێك لــەدەوری ئــەم جووتــە پێــاڵوە 

بوونــی نییــە كــە بكرێــت بــۆی بگێڕینــەوە، 

دەستنیشــان  شــوێنێكی  هەیــە  ئــەوەی 

پارچەیەكــی  هیــچ  تەنانــەت  نەكــراوە. 

ــەی  ــگا الدێییەك ــا ڕێ ــەش، ی ــی كێڵگەك خاك

ــەم  ــی ك ــو بەالیەن ــاوە تاوەك ــوە نەنووس پێ

ئامــاژە بێــت بــۆ بەكارهێنانــی. هــەر تەنیــاو 

ــر  ــی ت ــەو هیچ ــی جوتیارانەی ــا پێاڵوێك تەنی

ــۆی  ــی خ ــدا دەاللەت ــەڵ ئەوەش ــە، لەگ نیی

هەیــە«)24(.

ــەوە  ــۆ ئ ــاژە ب ــەوەی ئام ــەر دوای ئ هایدیگ

تێبینــی و ســەرنجانەی  ئــەم  كــە  دەكات 

لەبــارەی كاری هونــەری و، ئەســڵی كاری 

هونــەری، ئەنجامــی تێپەڕینــە لەبــەردەم 

تابلۆكــەی ڤــان كۆخــدا، ئینجــا جەخــت 

كاری  لەنێــو  ئــەوەی  ســەر  دەكاتــە 

ــدا، حەقیقەتــی بــوون دێــت خــۆی  هونەری

ئــەوەی  هونــەری،  كاری  نێــو  دەخاتــە 

لێرەشــدا ڕوو دەدات، بریتییــە لەوەســتان 

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

ــە  ــە ك ــە لەپێاڵوێكــی جوتیاران ــە بریتیی هەی

ــر ڕۆشــنایی بوونــی  ــەوەی لەژێ ــۆ ئ دێــت ب

هەبووێــك  بوونــی  بووەســتێت،  خۆیــدا 

لەئامادەیــی و هەمیشــەیی دەركەوتنیــدا.

دەگاتــە  رشۆڤەیــە،  ئــەم  دوای  ئینجــا 

ــە  ــەر بریتیی ــەری هون ــەی جوه ــەو بڕوای ئ

ــو  ــۆی لەنێ ــوون خ ــی ب ــی حەقیقەت لەدانان

كاری هونەریــدا. بۆیــە هایدیگــەر لێــرەدا 

هونــەر  ئێســتا  تــا  ئــەوەی  وایــە  پێــی 

كردوویەتــی و خــۆی پێیەوە ســەرقاڵكردووە، 

پرســی جوانــی و ئێســتاتیكا بــووە، نەوەكــو 

ــەرقاڵ  ــەت س ــی حەقیق ــۆی بەپرس ــت خ بێ

بــكات)25(.

ــاوازی  ــك لەجی ــە جۆرێ ــی وای ــەر پێ هایدیگ

هەیــەو كــراوە لەنێــو بــوارو كایــەی هونــەر 

كاری  هونەرانــەی  ئــەم  كاتێــك  خۆیــدا، 

دەســتی  لەهونــەری  دێنــن  بەرهــەم  وا 

مــرۆڤ جیاكراونەتــەوەو ناونــراون هونــەرە 

ڕەخنەیەكیــش  وەكــو  ئینجــا  جوانــەكان. 

ــدا،  ــەرە جوانەكان ــو هون دەنووســێت:« لەنێ

نییــە،  هونەرەكــە  جوانــە  شــتەی  ئــەو 

جوانــی  چونكــە  ناودەنرێــت  وا  بەڵكــو 

لەكاتێكــدا حەقیقــەت  بەرهــەم دێنێــت. 

Immanuel Kant
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ســەر  جوانــی  بــەاڵم  بەلۆژیكــە،  ســەر 

ــن:  ــك ئێمــە دەڵێی ــا كاتێ بەئێســتاتیكایە. ئای

هونــەر دێــت خــودی حەقیقــەت خــۆی 

ــن  ــە دێی ــەری، ئێم ــو كاری هون ــە نێ دەخات

ــە  ــەوە ك ــدوو دەكەین ــە زین ــە كۆن ــەم ڕای ئ

دەڵێــت هونــەر بریتییــە لەالســاییكردنەوەی 

وەســفكردنی؟«)26(. و  واقیــع 

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 لەواقیــع؟ لەبەرئەوەیــە 

ــان  ــەك؟ بێگوم ــو تابلۆی ــە نێ ــع خراوەت واقی

بــەم  بەرانبــەر  هایدیگــەر  وەاڵمەكــەی 

نەخێــرە.  ... پرســیارانە 

)9(
كەواتــە، لەنێــو كاری هونەریــدا پرســەكە 

نییــە  بــەوەوە  پێوەنــدی  هەرگیــز 

دەبیــن  ســەركەوتوو  تاچەنــد  ئێمــە 

لەگوزارشــتكردنی واقیعییانــە لەئێســتا، لــەم 

شــتەی بوونــی هەیــە، بەڵكــو بەپێچەوانەوە، 

لــە  گوزارشــتكردن  پرســی  لــە  بریتییــە 

لَێــرەدا  شــتەكان.  گشــتیی  جەوهــەری 

كەواتــە،  دێــت:  ســەرەكییەكە  پرســیارە 

لەكــوێ  و، چــۆن كاری هونــەری دەتوانێــت 

ــكات؟  ــتەكان ب ــەری ش ــت لەجەوه گوزارش

چــۆن دەتوانێــت هاوشــێوەی جوهــەری 

بێــت؟  شــتەكان  حەقیقــی 

لــە ڕاســتیدا، ئــەوەی لەنێــو كاری هونەریــدا 

ئــەو  لەكرانــەوەی  بریتییــە  دەدات،  ڕوو 

ــدا،  ــی خۆی ــە بەســەر بوون ــە هەی شــتەی ك

گوزارشــتكردنە  ســتایلی  شــێوازو  ئــەوە 

بزانیــن  ئــەوەش  دەبــێ   لەحەقیقــەت. 

ــا  ــە، تەنی ــەری لەوەدای ــی كاری هون چییەت

گوزارشــت  هونەرییــەوە  كاری  لەمیانــەی 

بۆیــە  دەكات،  خــۆی  لەحەقیقەتــی 

زەحمەتییەكــە لێرەدایــە كــە ئێمــە چــۆن 

هونــەری  كارێكــی  لەنێــو  دەتوانیــن 

كاری  حەقیقەتــی  بــەدوای  حەقیقیــدا، 

بگەڕێیــن؟!  هونەریــدا 

پرســیارە  لــەو  یەكێكــە  پرســیارە  ئــەم 

ئەنجامدانــی  هــۆی  بوونەتــە  گرنگانــەی 

ڕوانینــی  چێــژو  لەبــواری  شۆڕشــێك 

ئــەم  لەمیانــەی  چونكــە  هونەریــدا، 

ئێمــە  كــە  دەردەكەوێــت  پرســیارەدا 

شــێوازو  لەڕێــگای  ناتوانیــن  هەرگیــز 

چەمكــە باوەكانــی ئێســتاتیكای ڕابــردوو 

بتوانیــن ئــەم كارە بكەیــن. هەمــوو ئــەم 

بــاو  كاتــە  ئــەم  تــا  ســتایالنەی  شــێوازو 

بــوون، دەرفەتــی ئەوەیــان بەهایدیگــەر 

بگاتــە  لەمیانەیانــەوە  بتوانێــت  نــەداوە 

كاری  نێــو  شــتێتی  دەستنیشــانكردنی 

لەمیانــەی  بەڕوونــی  ئــەوەش  هونــەری، 

كۆخــدا  ڤــان  تابلۆكــەی  خســتنەڕووی 

دیــارە. ئــەوە تەماشــاكردنی ئــەم تابلۆیەیــە 

شــێوازو  تێبــگات  دەكات  لەهایدیگــەر  وا 

ڕوانینــی  و  هونــەری  بــاوی  ســتایلی 

ناتوانێــت  بااڵدەســت،  بــاوو  ئێســتاتیكی 

بەردەســت. بخاتــە  پێویســت  وەاڵمــی 

ئێســتاتیكا  ئــەوەی  هایدیگــەر،  بــەڕای 

رشۆڤەكردنــەوەی  ســەرلەنوێ   دەیــكات، 

لەبــارەی  كۆنەكانــە  گوتــەزا  هەمــان 

ــی وایــە گرنگــە كرانــەوە  بــوون، بۆیــە پێ

ئــەوەی  حەقیقەتــی  بەســەر  هەبێــت 

ــۆی   ــاددە خ ــی م ــەری و مادییەت كاری هون

لەمیانــەی  بــاودا،   ئێســتاتیكای  لەنێــو 

چەمكــی شــتێتی شــتێك وەكــو مــاددەی 

نایــەن  بەخەیاڵانــدا  هونــەری،  كاری 

بووێــك  لەهەبوونــی  بیــر  ئێمــە  كاتێــك 

دەكەینــەوە. ئەلێــرەوە ئامــاژە بــۆ ئــەوە 

دەكات كــە پێویســتە ئێمــە بــۆ ئــەوەی 

بتوانیــن ئــەم قۆناغــە تێپەڕێنیــن، بێیــن 

هەمــوو بەربەســتە بەدیهییــەكان ببەزێنیــن 

بــەالوە  ئێســتاتیكا  باوەكانــی  چەمكــە  و 

بنێیــن)27(.

ــەوەی  ــە ســەر ئ هایدیگــەر جەخــت دەكات

ئێمــە نابێــت ئینــكاری لەبوونــی شــتێتی 

كاری هونەریــدا، چونكــە  لەنێــو  بكەیــن 

ئــەم شــتە، كاتێــك وەكــو بەشــێك لــەم 

كارە هونەرییــە تەماشــا دەكرێــت، ئــەوە 

دەبێــت لەنێــو پڕۆســە هونەرییەكــە وەكــو 

كارێكــی هونــەری تەماشــا بكرێــت. ئەگــەر 

كارەكــە بــەم شــێوەیە ئەنجــام بدرێــت، 

ئــەوە دەكرێــت حەقیقەتــی شــتێتی شــتێك 

ئــەم  لەڕێــگای  هونەریــدا،  كاری  لەنێــو 

شــتەوە دیــاری نەكرێــت، بەڵكــو لەمیانــەی 

شــتێك،  دەگاتــە  كــە  هونەرییــەوە  كاری 
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بكرێــت.  دەستنیشــان  حەقیقەتــە  ئــەم 

كاری هونــەری خــۆی دێــت حەقیقەتــی 

بــوون بەشــێوازو ســتایلی خــۆی دەكاتــەوەو 

لەنێــو  ئــەم كارە  دەخاتــە ســەر پشــت، 

كاری هونەریــدا، بەمانــای ئاشــكراكردن و 

دۆزینــەوەی حەقیقەتــی هەبــوو دێــت، ئەو 

حەقیقەتــەی كــە لەنێــو كاری هونەریدایــە. 

هونــەر،  وایــە  پێــی  هایدیگــەر  چونكــە 

بریتییــە لەدانانــی خــودی حەقیقــەت لەنێــو 

هونەریــدا)28(. كاری 

پەراوێزەکان:
بەشــی  توێژینەوەیــە  ئــەم   )1

هەمــان  بــە  كتێبێكــە  یەكەمــی 

تــەواو  تائێســتا  كــە  ناونیشــان 

باڵونەكراوەتــەوە.  و  نەبــووە 

ــدا  ــۆی لەژیان ــت خ ــو كان 2( تاوەك

جــار   )3( كتێبــە  ئــەم  بــوو، 

لــە  یەكەمــی  چاپــی  چاپكــراوە. 

ڕاســتەوخۆ  بــوو،   )1790( ســاڵی 

دوای ئــەم چاپــە، دەزگای چــاپ 

و باڵوكردنەوەكــە، داوای لەكانــت 

ــان  ــی كتێبەكەی ــی دووەم ــرد چاپ ك

كانتیــش  بــكات،  ئامــادە  بــۆ 

كۆمەڵێــك  دووەمــدا  لەچاپــی 

و  كــرد  زیــاد  ڕوونكردنــەوەی 

باڵوكرایــەوە.  دا   )1793( لەســاڵی 

داوای  لەســەر  هــەر  دواتریــش 

ــی  ــاڵی )1799( چاپ ــە، لەس دەزگاك

باڵوكرایــەوە. ســێیەمی 

3( كرســتوفر نوريــس: نظريــة ال نقديــة، 

الكنــوز  دار  د. عابــد إســاعيل،  ترجمــة: 

.1999 بــروت،  األدبيــة، 

4( Immanuel Kant, die drei kritiken, 

Anaconda Verlag, 2015,917.

 a priori zu ــــ  بەرایــی  مەعریفــەی   )5

كــە  مەعریفەیەیــە  ئــەو   ،erkennen

ــەرەتاوە  ــەر لەس ــك ه ــێوەیەكی خۆڕس بەش

ــی  ــدا بوون ــتی مرۆڤ ــت و نەس ــو هەس لەنێ

هەیــەو لەنێــو فەلســەفەدا وەكــو دوالیــزم و 

دژكارێــك تەماشــا دەكرێــت بــۆ مەعریفــەی 

پاشــینە كــە مــرۆڤ لەمیانــەی ئەزمــوون 

وەریــان  فێربوونــەوە  تاقیكردنــەوەو  و 

دەگرێــت و فێریــان دەبێــت. كانــت جەخت 

مەعریفــەی  كــە  ســەرئەوەی  دەكاتــە 

بەرایــی مەعریفەیەكــی ڕاســتەقینەو تــەواوو 

ــاختەو  ــینەش س ــەی پاش ــتەو مەعریف دروس

چەواشــەكارانەیە.  

6( Immanuel Kant, die drei kritiken, 

Anaconda Verlag, 2015,917.

7( Immanuel Kant, die drei kritiken, 

Anaconda Verlag, 2015,923.

8( مەبەســتگەرایی ــــ Teleology بەشــێكە 

لــە میتافیزیــكا و لەســەر بنەمــای ئــەوە 

دامــەزراوە كــە هەمــوو جیهــان بەیەكــەوە 
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گۆڤارێكی فكری و فەلسەفییە، دوو مانگ جارێك دەردەچێت، ژمارە )66 - 67( ساڵی پانزەیەم 

بەســراوەتەوە لەمیانــەی پڕۆســەی هــۆكارو 

ئەنجامــەوە. لــەالی كانــت، بەدیاریكراویــش 

چەندجارێــك  كتێبــەدا،  ئــەم  لەنێــو 

لەســەر  زۆریشــی  كاری  و  بەكارهاتــووە 

كــراوە، هەندێكجــار پەیوەســتە بەشــتێك 

ــی  ــەوەش چەمكێك ــدا ــــ ئ ــودی خۆی لەخ

كانتییــە. 

9( ثــورة االحذيــة مــن خــالل جاليــات 

بنشــيخة،  الزيــن  ام  )دريــدا(،  التفكيــك 

 http://www.maaber.org موقــع: 

كاتێــك  لەســاڵی )1886(  كــۆخ  ڤــان   )10

دەچێتــە  ســاڵە،   )33( تەمەنــی  هێشــتا 

پاریــس بەهیــوای ئــەوەی لەنێــو پایتەختــی 

ــۆ خــۆی  ــك ب ــەردا شــوێنگەیەك و ناوێ هون

ــكات.  ــدا ب پەی

11( ســجال فلســفي حــول حــذاء، فرانســيس 

ليــكارت، اســم املرجــم وعنــوان املوقــع غــر 

موجــود، مــن االنرنــت. 

12( )پێــاڵوەكان( یەكێكــە لــە تابلــۆ نــارساوو 

ناودارەكانــی ڤنســنت ڤــان كــۆخ، لەنێــو 

تابلۆكــەدا جووتێــك پێــاڵو وێنەكێــرشاوەو 

لەتەنیشــت یەكــری دانــراون. لەكاتێكــدا 

هایدگــەر بانگەشــەی ئــەوە دەكات كــە ئــەم 

پێاڵوانــە هــی ژنــە جوتیارێكــی الدێیــە، ئەوە 

شــاپیرۆ جەخــت دەكاتــە ســەر ئــەوەی 

كــە پێــاڵوەكان هــی خــودی ڤــان كــۆخ 

خۆیەتــی و بەشــێكە لەكولتــووری شــارو 

جەخــت دەكاتــە ســەر شــارچێتی بەرانبــەر 

بەبۆچوونــی گوندییانــەی هایدگــەر. 

13( ســجال فلســفي حــول حــذاء، فرانســيس 

ليــكارت، اســم املرجــم وعنــوان املوقــع غــر 

موجــود، مــن االنرنــت.  

ــر،  ــن هايدغ ــي، مارت ــل الفن 14( اصــل العم

ترجمــة: د. ابــو العيــد دودو، دار الجمــل، 

كولــن، املانيــا، الطبعــة االوىل، 2003، ص57. 

ــدة  ــوخ، جري ــان ك ــذاء ف ــفة وح 15( الفلس

املــدى، ملحــق منــارات، 2011/1/21. 

16( ســجال فلســفي حــول حــذاء، فرانســيس 

ليــكارت، اســم املرجــم وعنــوان املوقــع غــر 

موجــود، مــن االنرنــت.  

هيدجــر،  عنــد  والحقيقــة  الفــن   )17

ــفة يف  ــع الفلس ــام، موق ــود االم ــادة محم غ

 .2012/3/22 التونســية،  البكالوريــا 

ــر،  ــن هايدغ ــي، مارت ــل الفن  18( اصــل العم

ترجمــة: أبــو العيــد دودو، منشــورات الجمــل، 

الطبعــة االوىل، كولونيــا، املانيــا، 2003، ص58. 

هيدجــر،  عنــد  والحقيقــة  الفــن   )19

ــفة يف  ــع الفلس ــام، موق ــود االم ــادة محم غ

  .2012/3/22 التونســية،  البكالوريــا 

ــر،  ــن هايدغ ــي، مارت ــل الفن 20( اصــل العم

منشــورات  دودو،  العيــد  أبــو  ترجمــة: 

املانيــا،  كولونيــا،  االوىل،  الطبعــة  الجمــل، 

ص61.  ،2003

21( اصــل العمــل الفنــي لهايدغــر: الفــن 

يصنــع لألشــياء حقيقتهــا، جــودت فخرالدين، 

ــة، 2003/1/24.  ــفر اللبناني ــدة الس جري

ــر،  ــن هايدغ ــي، مارت ــل الفن 22( اصــل العم

منشــورات  دودو،  العيــد  أبــو  ترجمــة: 

املانيــا،  كولونيــا،  االوىل،  الطبعــة  الجمــل، 

ص74.   ،2003

ــر،  ــن هايدغ ــي، مارت ــل الفن 23( اصــل العم

منشــورات  دودو،  العيــد  أبــو  ترجمــة: 

املانيــا،  كولونيــا،  االوىل،  الطبعــة  الجمــل، 

ص75   ،2003

ــر،  ــن هايدغ ــي، مارت ــل الفن 24( اصــل العم

منشــورات  دودو،  العيــد  أبــو  ترجمــة: 

املانيــا،  كولونيــا،  االوىل،  الطبعــة  الجمــل، 

ص84.   ،2003

ــر،  ــن هايدغ ــي، مارت ــل الفن 25( اصــل العم

منشــورات  دودو،  العيــد  أبــو  ترجمــة: 

املانيــا،  كولونيــا،  االوىل،  الطبعــة  الجمــل، 

ص88.   ،2003

ــر،  ــن هايدغ ــي، مارت ــل الفن 26( اصــل العم

منشــورات  دودو،  العيــد  أبــو  ترجمــة: 

املانيــا،  كولونيــا،  االوىل،  الطبعــة  الجمــل، 

ص89.   ،2003

ــر،  ــن هايدغ ــي، مارت ــل الفن 27( اصــل العم

منشــورات  دودو،  العيــد  أبــو  ترجمــة: 

املانيــا،  كولونيــا،  االوىل،  الطبعــة  الجمــل، 

ص93.   ،2003

ــر،  ــن هايدغ ــي، مارت ــل الفن 28( اصــل العم

منشــورات  دودو،  العيــد  أبــو  ترجمــة: 

املانيــا،  كولونيــا،  االوىل،  الطبعــة  الجمــل، 

ص94.  ،2003


