
اهونەر وەك لیكوڵەرەوە لە كلتوری خوید
كاریگەریی  ئتنۆلۆژی بە سەر هونەری  ڕۆژئاواوە لە مۆدیرنەوە هەتا ئیستا بە تایبەتی بابەتی "ئەوی دی"

  
 ئتنۆلۆژی لە سەرەتادا وەك زانستێك بو لێكوڵینەوە لە گەلن و كلتورەكانی دەرەوەی رۆژئاوا

 . لێكۆڵەرە ئتنولوژەكان, بە سەفەری زانستی دەچوونە وڵتانی دی وە زانیاریان لە سەر ئەدروستبوو
 وڵتانە كۆئەكردنەوە, بەڵم ئەو زانایانە لەڕێی ئەزمونی پێشوەختی خویان لێكۆڵینەوەكانیان
 ئەنجامداوە, نەك لەرێی تێكەڵبوونی كۆمەڵیەتی لەگەڵ ئەو شوێنەدا. بۆیە ئەم بەریەككەتنە لە

 شیوەیەكی پاسیڤدا خوی دەبینێتەوە, بەشێوەیەكی تر دەتوانین بڵێن كە دەبێت دروست بونی ئەم
 زانستە لە سەرەتادا لە گەڵ دروست بونی كۆلۆنیالیسمدا ببینریتەوە. كە لە و ساتەدا كلتوری خووورئاوا

 خوی وەك تاكە كلتورێكی شارستانی و سەنترال دەبینییەوە, كلتورەكانی تری دەرەوەی خوی وەك
 مێژویەكی كونی ئەو میژووە شارستانیەی خویی سەیر دەكرد. كلتورەكەی وەك دەرئەنجامی كۆتایی

 ئەو مێژووە دەبینێتەوە. كاتیك باس لە كلتوری ئەوانی دی دەكرێت وەك نامۆ, كێوی یان سەرەتایی
 ناودەبران, بە دستانسێكەوە مامەڵەی لە گەڵدا دەكردن. بەڵم ئەوەی لەم نوسینەدا كاری پیدەكەین

ئەنتروپولۆژی ستروكتەلستیە لی كلود لیڤی شتراس و میشیل فوكو .

  لە سەفەرەكانی بۆ دەرەوەی خووورئاوا بە تایبەتی لە لێكوڵینەوەكانی لەسەر وڵتانیشتراوس
 ئەمەریكایی باشور, بە دیدیكی جیاوازتر لە ئتنولوژەكانی پێش خۆی لە ناو  زانستی ئتنۆلۆژیدا
 كاریدەكرد. ئەم لە بەركەوتنی لە گەڵ كلتورەكانی تردا بە دوای دوزینەوەی مێژویەكی كون یان

 ونبوودا ناگەری كە هزری زانستی خووورئاوا لە سەرئەوان دروستی كردوە. بەڵكو دەیەوێت لە ناو
 جیاوازیەكانی ئەو كلتورەی كە تێیدا نیشتەجێیە پەیوەندی بدۆزێتەوە نەك وەك كلتوریكی نامۆ و
 سەرەتایی سەیر بكرێت.  لە كتێبی ) فكر بری( دا شتراوس باس لە جیاوازی لە نیوان هزری

 زانستی وە هزری ئەفسانەیی دەكات, كە دوو پرۆسەی هۆشین وە هەردووكیان  سیستەمێكی خویان
 هەیە كە كار لەسەر دەكەن. نەك هزری زانستی شیوەیەكی پیشكەوتوتری هزری ئەفسانەییە "جادوو و

 زانست دوو جۆری مەئریفەن لە رووی سەرئەنجامە تێۆریی و پراكتیكییەكانیانەوە یەكسان نین بە
 یەكتری, بەڵم ئەم نایەكسانیانەیان جۆری پرۆسە هۆشەكییەكانیان ناگرێتەوە كە پیشمەرجی
 هەردووكیانن و كەمتر بە گوێرەی سروشتیان لە یەكتری جیاوازن, بەڵكو بەهۆی ئەو تەرزانەی

 ( جیاوازیەكە ل شتراوس ئەوەیە, كە١دیاردەوە كە ئەوان روویان تێدەكەن, لەیەكتر جیادەبنەوە.” )
 بەرهەم هینانی هزری زانستی  هەردەم لە ناو مێژووی چەمكەكانی خویەوە سیستەمیك

بەرهەمدێنێت, بەڵم هزری جادوویی لە ناو روداوەوە رۆژانییەكانیەوە لە گەڵ بیرەوەری )
 جمعی( سیستەمیك دروست دەكات. كەواتە ئەم دوو جۆرە هزرە هەردووكیان بە جۆرێكی جیاواز

 سیستمێك بەرهەم دینین. لێرەوە كلتورەكانی تر " ئەوانی دی" وەك سەرەتایی سەیرناكرێن, چونكە
 ئەوان هزریكی سیستیماتیكی بەرهەمدێنین, لە شوین و كلتوری خویاندا تیرمانیان لە گەڵ

 لیرەوە شتراوس ئەو مێژووە هەڵدەوەشێنیتەوە كە هزریدەورەبەریخۆیاندا هەیە و لیكوینەوە دەكەن. 
 زانستی خووورئاوا دروستیكردوە كە خوی بە تاكە سەرجاوەیەكی زانین, لە هەمانكاتدا كلتورەكانی

  شتراوس ئەو دیستانسە لەگەڵ كلتورەكانی دەرەوەدی وەك هزری جادووی ئەفسانەی بینیوە.
 خووورئاوا ناهیێت وە "ئەوی دی" وەك نامویەك لە دەرەوەی خوی نابینیت بەڵكو وەك پێگەیەكی جیاوزتر

 لە دەرەوەی خوی, هەروەها هزری زانستی كلتوری خووورئاواش بە تەنها برهەمهینەری راستی
 دانانێت, جونكە راستی خوی هیچ سەرچاوەیەكی ئۆرگینالی نیە, هەموو كلتوریك توانای بەرهەم
 هێنانی راستییان هەیە. هەر بونیادیك بو راستی دەبێت لە ناو ئەو پەیوەندیە سیاسی, كلتوریی و

.سوسیلۆژیەی  كەتێدا بەرهەم هاتوە بخوێنرێتەوە



 "ئەوی دی" هات,  لەرێییەكیكی تر لەو گووورانكاریانە بە سەر ئیتنولۆژی و بە تایبەتی بابەتی 
 تیزەكانی مشیل فوكوە یە. جیاوازتر لە شتراوس  فوكو هەوڵ دەدات  "ئەوی دی"  بە تەنها فینۆمێنیك

 نیە كەلەرێی مامەڵەكردن لە گەڵ كلتورەكانی دەرەوەی خۆی دروست بوبێت, بە ڵكۆ دەیەوێت
 دروستبونی وێنەی "ئەوی دی" لە ناو میژووی زانینی هزری راشنالێتی خۆرئاوادا بدۆزیتەوە.

 دروستبونی وێنەی "ئەوی دی" بەتەنها دیدێك نییە كە بۆ كلتورەكانی دی بەرهەمهاتبێت, بەڵكو لە
 هەموو ئەو هزرە جیاوازانەی لە مێژووی كلتوری خویدا لە رێی هزری راشناڵتییەوە سەركوت كراون
 ئامادەن. فوكو لە لێكۆڵینەوەكانی لەسەر میژووی دروسبوونی نەخوشخانەی دەرونی, بەندیخانەكان

 دەیەوێت میژووی دروستبوونی دەسەڵتی زانین لە بوارە جیاوازەكانی زانست بخاتەروو. هەوڵی
 هەڵوەشاندنەوەی مێژوەی هزری راشناڵێتی دەدات كە خوی وەك تاكە هزرێكی جیهانی و ئورگینال

 . بۆ فوكو مێژووی ئەو هزرە لە گەڵ دروستبونی مێژووی سیاسی و دەسەڵتدەبینیتەوە
جیانەكریتەوە.

 بە شێوەیەكی تر ئەتوانین بڵێین لی شتراوس ئتنۆلوژی وەك لیكوڵینەوە لەسەر ئەویدی ئەمێنیتەوە
 . لی فوكو  دیدیبەڵم لە ناو جیاوازیەكاندا كاردەكات نەك گەڕانێك بێت بە دوای راستیەكدا

 ئتنۆلوژی ئەگەڕیتەوە ناو كلتوری خوی وێنەی  "ئەوی دی" لە ناو مێژووی دروستبوونی كلتوری خویدا
ئەدۆزیتەوە, ئتنۆلۆژی ئەبێتە میتودیك بۆ لێكۆڵنەوە لە كلتوری خۆیدا.

 ,  دەبێت پێشوەخت لە دروستبوونی میژووییئەگەر بە دیدەی فوكو باس لە كاركردنی هونەریی بكەین
 هونەری خۆرئاواوە بكۆلینەوە. باسكردن لە هونەر خووورئاوا بەبێ خوێنندنەوەی مێژوویی و دەخستنی

 پەیوەندی هونەری لەگەڵ مێژووی سیاسیەكەی جیاناكریتەوەو " كیشەكە بە روونی ئەوەیە بۆمان
 ڕونبیتەوە كە چ كاریگەریڕكی دەسەڵت لە نێو گۆتە زانستی و ئیشە هونەریەكانماندا لە گۆڕێدان.

 مەسەلەكە روو دەكاتە رێكخستنەوەیەكی نوێی دیرسكۆز لە هونەردا),,,,( مەسەلەكە ئەوەیە كە
 سەرجەم ئۆسەمبلی)تاقمی!( پراكتیكەكان لە هونەردا كە دەسەڵت زامن دەكەن, بخرینە ژێر

 پرسیارەوە. ئاخر ئاشكرایە كە هونەر شوێنی ئازادی, شوێنی راستی و رەهای نییە, بەڵكو هونەر
 پراكتیكێكە كە بە ریزێك دامەزراو و زەروورەی سیاسیەوە, ریسای كۆمەڵیەتی و میكانزمی

( ٢ئابورییەوە, بەندە و بەبێ ئەوان لە گۆرێدانابێت" )

 , پەیوەندی لەگەڵهونەری مۆدێرن  بەوە ئەناسرێتەوە كە سنورەكانی هونەر و ناهونەر تێئەپەڕێنیت
 دەرەوەی سنورەكانی خوی و دیسپلینەكانی تردا هونەر خۆی دووبارە نوێ كردۆتەوە. ئەم

 گووورانكاریە لەكاتێكدایە كە چ لە زانستی دەرونناسیدا بابەتی "ناخودئاگا" وە چ لە زانستی ئتنۆلۆژی
دا بابەتی "ئەوی دی" یەكێكن لە سەرەكیترین بابەتەكانی سەرەتای سەدەی بیستەم.

 : لەسەر ئاستی دەرونناسی كەئەتوانین لێرەدا باس لە دوو ئاستی گرنگی ئەو گۆرانكاریە بكەین
 پەیوەندیەكی راستەوخۆ لەگەڵ هونەرمەندە سوریالیەكاندا هەیە لە ئاوردانەوە بۆ ناو بابەتی ناخودئاگا
 و خەو بۆ نمونە لەگەڵ ٍ تێزەكانی سگمۆند فرۆید. لە سەر ئاستی ئیتۆلوژی لە سەردەمی كولونیالیزمدا

 كلتورەكانی تری دەرەوەی  ڕۆژئاوادا بووبە شوینی لكوڵینەوەی زۆر لە زانستەكان سروشتی,
 لە بوتانیك, ئەنتروپولوژی, ئیتنولوژی. زوربەی ئەو گەشتە زانستیانە هونەرمەندیان لە گەڵ دابووە.

  موزەخانەكانی ڕۆژئاوا زۆر لە فۆڕمی كلتورەكانی تر نمایش دەكات كە لەریی پرۆسەییهەمانكاتدا
 كولونیالیزمەوە بۆ موزەخانەكان گویزابونەوە.  پێشاندانی ئەم كارە جیاوازانە بۆ دیدی هونەرمەندانی

 ئەڤەنگارد لە خۆیدا پیشاندانی چەند پێگەیەكی ترە جیاوازتر لەمێژویی ئیستیتیكی هونەری
ڕۆژئاوایی. 



 گرنگی ئەو دیدە تازەیە لەوەدایە كە هونەرمەندانی ئەڤەنگارت لە دۆزینەوەی پوزیسێونێكی
 ێی خووورئاوا وەك یەكیك لەو پۆزیسیونانە ئەبین. كەواتە  بۆ, مێژووی هونەری نوئیستیتیكی تر

 یەكەمجار هونەری خووورئاوا خوی لە دەرەوەی پۆزیشنی خویەوە سەیریی هونەری خۆیان دەكەنەوە ,
  هونەر لەناو پەیوەندیە سیاسی ,كلتوری و كۆمەڵیایەتیەكاندا بە شێوەیەكی تر دە خوێندرێتەوە.

 (  رەخنەیەك بو لە هزری ڕاشونالەتی كلتوری خووورئاوا كە ئەم٣)١٩٢٤مانیفێستی سوریالیەكان لە 
 هزرە وای لە كلتوری خووورئاوا كردووە  هەموو نادیارەكانی ناو كلتوری خوی ,ناخودئاگا, خەو,

 ئەفسانەی رۆژانەیی لە ریی هزری لوگیكییە وە بەبێ بایەخ سەیربكات. ئەم كرانەوەیەی سریالیەكان
 بەتەنها لە سەرئاستی سایكولوجی سوبیەكت نەبوو لە دوزینەوەی ناخودئاگا, بەڵكو لە هەمان كاتدا
 گوڕانكاری بوو بە سەر شوێنی گەرانی هونەر. لەلیەكەوە  گەرانەوە بوناو ڕۆژانەی مرۆڤ خۆی بە
 هەموو ل نادیار و شاراوەكانیەوە, نەك وەك ئەو دیدە راشونالیەی مۆدیرنە. لە لیەكیترەوە گرنگیدان

 بە كلتوری وڵتانی دەرەوەی خۆرئاوا كە تا ئەو ساتەش وەك كلتورێكی پریمیتڤ سەیردەكران.
 مانیفێستی سوریالیەكان  لە هەمان كات دا رەخنەگرتن لە دیدی سەنتراڵیزمی ئەوروپی كە لە

 سیاسەتی كۆلۆنیالیزم خویدەبینیەوە, كە هونەری وڵتانی دەرەوەی خووورئاوا بە دیدیكی "ئكزۆتیك"
 سەیر دەكران كە ئەم دیدە تا سەرەتای دروسبوونی سریالیەكانەوە هەر مابووەوە, كە  وینەی "ئەوی
 دی" لە كارە هونەریە كانیاندا وەك نامۆیەك پیشاندراوە  "گەشتی هۆشەنگی بۆ ناوچەی خەونەكان,

 ناوچەی پێنەزانراو)نەست( یان بو ئەو جیهانانەی وێناكردن كە بە ڕیی ئاورای شاعیرانەی
 بابەتەكانەوە بەرهەم هێنراوە, پێویستی بە گەشتێكی ریال نەبوو بۆ ناوچە بیانییەكان. ئەزمونكردی
 هاوشێوەیی و جیاوازی, هینی ناسراو نامۆ, ئێرە و جێی نامۆ)دیكە( لە سوریالیزمی بیستەكاندابە
 زوریی بە پاریسەوە پابەند مایەوە. ئەم "پاریسەی سوریالیستەكان" سەرەتا هەتا رادیەكی تیركەر

"شتی نامۆ) واتا ئێكزۆتیكی( پیشكەش دەكرد

 لە دوای هاتنەدەرەوەی لە گروپ سوریالیكان وەك (Michel Leiris میشایل لیرس)١٩٢٩لە 
 ئەنترۆپۆلۆگێك كاریدەكرد, لەگەڵ چەند سەفرییەكی زانستی دا دەچێت بو ئەفەریقا لە وێوە لێكۆڵینەوە

لەسەر سەفەرەكی ئەكات, بەڵم لە هەمان كاتدا وەك هونەرمەندێك خۆی دەبینێتەوە.
  ئەم پەیوەندیە لەگەڵ  ئتنولوژیەكاندا كردنەوەی سنورەكانی هونەرە بوناو شوینەكانی تری كۆمەڵگا,

 هونەر ناتوانیت بەتەنها بە كیشە ناوەكیەكانی خویەوە خەریكبیت. بە ڵكو لە پەیوەندی بە بەشە
 زانستییەكانی ترەوە خوی دەبینێتەوە .لیرەوە شوینی تیگەیشت لە هونەر لەناوەوەی خوی بەرەو

 دەرەوە خویی ئەكاتەوە, تێگەیشت لە هونەر بە تەنها پەیوەست بە جیهانی هونەر خویەوە نییە, بەڵكۆ لە
پەیوەندیەكی ڕاستەوخۆدایە لە گەڵ كیشە سیاسی, ئابوری و كۆمەڵیەتیەكاندایە.

 
 وەرچەخانی دیدی هونەری لە سوریالیستەكاندا كاریگەریكڕ گەورەی بە سەر هونەری شەستەكانەوە

 , لە دوای شەستەكانەوە بە تایبەتی لە كونسیپت ئارت دا, بەشێوەریكی راستەوخۆ خۆی لەهەیە
 پەیوەندیە  كۆمەڵیەتی ,زانستی و دەسەڵت ئەبینێتەوە, تێگەیشت لە هونەر نابیت لەو سیستەمە

 سوسیۆكلتوری, سیاسییەی كە ئەو هونەری تیدا بەرهەم هاتوە جیابكریتەوە. مانای هونەر پەیوەندی
 بە شوین و كۆنتیكستی بەرهەمهینانەوەكەیەتی. لیرەدا هونەر ئەچێیتە ناو شوێنەگشتیەكان,

 دامەزراوەكان, كارگەكان و سروشت. ماتریالی هونەر بەتەنها وێنەیەك یان فووورمی هونەری نیە كە
 هونەرمەند وەك خولقێنەرێكی ئوتۆنۆم بو واقع بەرهەمی بهێنێت, بەڵكو ئەو دوكومینتو سەرجاوەو
 كەرستانەی كە لە ناوواقعدا لە پیوەندیدان لە گەڵ كارەهونەریەكەدا وەك هونەر سەیر دەكریت.  "

 هونەر دەبێتە جۆرێك لە بەدواداچوون )رێشێرش( بە دواداچوون لە تێگەی ئارشیڤەوە دەردەچێت وە



 دیراسەی كەرەسەی سەرچاوەكان دەكات. ئەم كەرەسەی سەرچاوانە دەشێت بریتی بیت لەو شوێنەی
 كە  تییدا هونەر خوی دەبینێتەوە. بەڵم هەروەها دەشێت ئەم كەرەستەی سەرچاوانە لە لیە مێژووی
 هونەر, دائرەی كار, ئەنستیتوتێكی سۆسێۆلۆگی, مۆزەخانەیەكی ئێتنۆلۆژی, بخرێنە بەردەم, بەڵم

 ئەوەی لێرەدا كارێكی پێورییە بریتیە لە میتۆد, بۆ ئەوەی كۆنتێكستەكە, كە تێیدا ئجرا)ئینتەر
 ڤێنسێوەنە( هونەرییەكان روو دەدەن, بكات بە بابەتی خەریكبوونی هونەری-شرۆڤەیی, بەم رێیەشەوە

 هونەر دەبیت بە ئامرازێكی خۆچاودێریكردنی كۆمەڵگە,بە ئامرازی رەخنە و شرۆڤەی دامەزراوە
(٥سۆسیالەكان")

  
  ( یەكێكە لە هونەرمەندە سەرەكیەكانی كونسیپت ئارت وەKosuth Joseph)یویسف كوسوت

 كاریگەریەكی گەورەی هەیە لە سەر كونسبپت ئارتی بەریتانیا و ئەمەریكا. كوسوت هونەر وەك
 حقلیكی كاركردن سەریر دەكات وەك حقلەكانی تری زانستی, فەلسەفی, رامیاری, ئیتنولۆژی,,,

 ئەیەویت پێگەی هونەر لەناو ژیاندا بەهیزبكات, راستەوخۆتر لە كیشەكاندا وەك لێكۆڵەرەوەیەك
 كاربكات . كوسوت هونەر لە ئیستێتیك جیا ئەكاتەوە, هونەر لە مانادا ئەبینێت نەك لە فووورمدا.  بۆ
 كوسوت ئەستێتیك پەیوەندی بە كۆنسیپت و شوین و كاتی بەرهەمهینانی كارەكەوە هەیە نەك كاری

 هونەری لە دووبارە بەرهەمهینانەوەی مێژووی ێستێتیكێكی تایبەت)بۆنمونە مێژووی هونەری
خۆرئاوا( یان فووورمیكی دیار كراوەوە سەرچاوە بگرێت.

 لە ڕۆژنامەی١٩٧٥ كوسوت ئەنترۆپولۆژی كولتوری دەخوێنێت , وە لە ساڵی ١٩٧٤ بو ١٩٧٣لە 
„The Fox“ erschienen Aufsatz „The Artist as Antropologist  

 , لی كوسوت مانای ئەوەیە كە هونەر دەبێت بوهونەرمەند وەك ئەنترۆپۆلۆژ دەبینێت
 پێداویستیەكانی هوشیاری كۆمەڵیەتی كاربكات وەك لیكوڵەرەوەیەك یان وەك ئنتروپۆلۆژێك لە ناو
 واقعدا پێگەی هەبێت , بەڵم لە هەمانكاتدا جیاوازی لە نیوان "هونەرمەند وەك ئەنتروپۆلوژ" وە

 ئەنتروپۆلوژی كلسیكدا دەكات, كاتیك ئەنتروپۆلوژەكان لە  وڵتیكی دەرەوەی خۆیان ئەكۆڵنەوە , لە
 دەرەوەی كۆمەلگاوە وەك چاودێرێك لە كلتوری تردا كاردەكەن, بە پێچەوانەوە هونەرمەندی

 ئەنتروپۆلوژ لە ناوەوەی كۆمەلگادا لە ناو رۆژانی خۆیدا ئە كۆڵیتەوە و بەرهەم دەهینێت, هونەرمەند
 خۆێ لە ناوسیستیمی كلتوری, سیاسی, كۆمەڵیەتیەی ئە شوینە كە تیدا بەرهەمدینیت خوی
دەبینێتەوە نەك لەدەرەوەی وە كایەیەكی ئۆتۆنۆم بە دیستانسێكەوە بروانێتە واقعی ئەوشوێنە.

 كاتێك لیڤی ستراوس لە )فكر بری( دا باس لەوە دە دەكات كە هزری زانست خووورئاوا تەنها 
 هزریكی رەهاو لوگیكی نییە, بەڵكو  كولترەكانی تری دەرەوەی خۆرئاوا بە هەمان شێوە لە رێی
 ئەفسانە و كایە كلتوریەكانیانەوە دەربرینێكی لوگیگی خویان بۆ جیهان هەیە , شتراوس هەموو

 بەرهەمە كلتوریەكانی وڵتانی دەرەوەی خۆرئاوا  وەك قوناغیكی سەرەتایی سەیر ناكات, بە ڵكو وەك
 شێوەیەكی تر لە هزری زانستی خۆرئاوا, ئەوانیش خاوەنی داهێنانن خاوەنی دیدی جیاوازن. كەواتە

 داهینان و  بەرهەمهینانی هزر وەك حالەتیكی گشتی كە پیوەستە بە هەموو كلتوریكەوە , توانی
داهینان هەر لە سەرەتاوە لەگەڵ بونی مرۆڤ دا بونی هەیە.

 یەكیك لەو هونەرمەندانەی لە شەستەكانەوە كاریگەرییەكی گەورەی لە سەر هونەری خووورئاوا وە 



 گەرانەوەی هونەر بۆناو ژیانی رۆژانە مرۆڤ یوسیف بۆیس ە, لەو خاڵە سەرەكیانەی كە بویس كار لە
 سەر دە كات ئەوەیە كە هەموو كەسیك هونەرمەندە, بەڵم ئەمە ئەوە ناگەیەنیت كە هەموو كەسێك

 نیكاركێشە یان پەیكەرسازە, بەڵكو هەموو كەسیك لە سروشتەوە توانای  داهینانی هەیە. وە داهینان
 سەمایەیەكی كومەڵیەتیە, نەك بە تەنها موڵكی لە نوخبەیەكی تایبەتە. هونەر لی بویس  وەك

 پرۆسەیەكی كومەڵیەتی سەیردەكرێت,  بەبەشدای كردنی هەموو چینەجیاوازەكانی كومەڵگاوە
 بەرهەم دێت, نەك لەناو دامەزراوە هونەریی , گەلەری, موزەخانە,,, بەڵكو لە ناو شوینەگشتیەكاندا, لە

  دا١٩٦١هەمان كاتدا دەبێت ئەو دامەزراوە هونەریانەش خویان بە روی خەڵكدا بكەنەوە. لە ساڵی 
 كاتێك بویس دەبیت بە ماموستا لە ئەكادمیای دوسڵدۆرف لە پولەكەیدا تەنها قوتابیانی تیدا ئامادە

 نیە, بەڵكو هەموو كەسێك بوی هەبوو بێتە ناو پولەكەوە. بویس  دەیویست ئەكادیمی لەو داخراویەیی
  پولەكەی بویس ئەبیتە سەنتەری١٩٦٧كە تەنها بو هونەرمەندانە بەرەو ناو خەڵك بكاتەوە, لە 

  دا حزبی قوتابیان دادەمەزرینیت, وە هەوڵ١٩٦٧( وە هەر لە ساڵی APOقوتابیانی نیونەتەوەیی)
 دەدەن زانكو وەك دامووزراوەیەكی سەربەخو لەنا كۆمەڵگادا كاربكات وەك شوێنێكی كراوەبیت  بۆ

 هەموو كەسێك و نەك بە تەنها بو نوخبەیەكی هونەری. ئەم چالكیانەی بویس كاریگریەكی زۆری كردە
  لە زانكو دەردەكریت, كاتی كە١٩٧٢سەر دۆخی ئەو ساتەی ئەكادیمیای دوسلدۆرف, بویە لە ساڵی 

 هەموو قوتابیەك لە پولەكەیدا وەردەگریت, چونكە ل بویس هیچ پیوەریك نیە كە بتوانێت كەسی داهینەر
لە كەسیكی دی جیابكاتەوە "هەموو كەسیك هونەرمەندە"

 بویس كاری هونەری لە ناو پیوەندی كەسكاندا ئەبینیتەوە وە هونەر وەك كۆمۆنیكەیشن لە نیوان 
 توانای تاكەكانی ناو كۆمەڵگە دەبیندرێت, هونەرمەند دەبیت شوینیك بو ئەو بەریەك كەوتنە دروستبكات
 وە پیوەندی لە نیوان شتەكان بدوزیتەوە بەڵم ئە پەیوەندیانە بە تەنها لەنوا جیهانی هونەردا نین بڵكو
 ئەزمونی كەسەكان لە ناو ژیانی ڕۆژانە, ئەفسانە, زانینی خەڵك ئەبنە ماتیریالی هونەری نەك بەتەنها
 ئەو تیوریە ئەكادمییەی ناو میژوی هونەر خویدا. رەخنەكەی بویس لە سیستەمی هونەریی مودیرن

 ئەوەیە كە هونەر وەك سیستەمیكی داخراو ماوەتەوە, هونەر دووبارە بەرهەمهینانەوەی ماناكانی ناو
 سیستیمی خۆیەتی, لە كیشە رۆژانەیەكان دابراوە هیچ كاریگەرییەكی راستەوخوی لە سەر ژیان

.نەماوە

 یەكیك لەو هونەرمەندە دیارانەی هەفتاكان كە لە دوای بویسەوە كاریگەریەكی گەورەی هەبیت بە سەر
  ( ەMarcel Broodthaers, مارسیل بروتارس)رەخنە لە سیستەمی هونەری بە تایبەتی موزەخانە

 Der Adler vom Oligozän) لە پێشەنگایەكدا بەناوی " داڵی ئولیگوزین تا ئەمڕۆ"١٩٧٢كە لەساڵی 
bis heute كەرەسەی لە سەر داڵ لە ناو بەشە جیاوازەكانی٢٨٥(. بروتارس لەم پێشەنگایەدا  

 مۆزەخانەی میژووی هونەری, ئاركۆڵۆگی, ئیتنولوژی وە چەند شوێنێكی تر كۆ دەكاتەوە, ئەم
 كەرەستانە بە تەنها وینەنین بەڵكو لە دوكومینتەوە تا سمبۆڵی ناسیۆنالستی یان كەرەستەی سروشتی

 داڵ خوی پێكهاتوون. وە لە ژێر هەمو كەرەستەیەكەوە نوسرایك هەیە "ئەمە كاری هونەری نییە" لەو
 رێییەوە بینەر ئەو كەرەستانە وەك ئوبێەكتێكی بەهاداری ناو مۆزەخانە نابینیت كە لە پیشت هەر

كەرەسەیەكەوە جەند مانایەكی چەسپاو و نەگۆر دەبینریت. 
)بروتارس ئەیەویت پەیوەندی نێوان كەرەستەكان و ئەو مانایەی كە لە رێی ئەو دامەزاوەی لە پشتیەوە 
 موزەخانە( پێی دەبەخشیت, لەیەكداببریت. چونكە بۆ بروتارس موزەخانەكان هەلگری  مانایی كایە
 كلتوریەكانن, ئەو پارێزگاریكردنە هەموكات پاریزگاریكردنیشە لە سیستێمی ئەو دەسەڵتەی كە ئەو

 مانایانە دووبارەبەرهەم دێنیتەوە, برۆتارس موزەخانە وەك ستروكتوریك بو دەسەڵت دەبیتێت كە
لەوێوە دەسەڵت پارێزگاری لە ماناكانی خۆی دەكات و خۆی بەرهەمدینێتەوە.

 بروتارس وەك میشیل فوكو ئە گەریتەوە ناو كایە كولتوریەكان, وە ئەو مانا مێژویەی كەپیدراوە  



 هەلدەوەشینیتەوە وە پیوەندی ناو كایە كلتوریەكان و وسیستەمی دەسەڵت دەردەخات, بروتارس
 ئەچیتە ناو واقع, مانا چەسپاوەكانی ناو واقع لە یەك دائەبریت, لە ریی) فیكشنێكەوە( كە بەو

 كەرەستانە دروستی دەكات  خودی زانین بەرەو  دوخێكی نا ئاراتەسەگی دەبات, نەك بە دوای
ئدینتیتیكدا بگەرێ و واقع هومەگین بكات و لە دوخیكدادیاركراودا بیوەستینێت.

  كانەوە بە شیوەیەكی گشتی٧٠ و٦٠ئەتواتین چەند خاڵی گرنگی رەخنەی هونەری لەسالنی  
دەستنیشان بكەین.

 : هەڵوەشاندنەوەی ئەو میژویی ئیستێتیكەی هونەری خووورئاوایەی كە لە ئەنتیكەوە تایەكەمیان 
هونەری مۆدیرن سەرچاوەی گرتووە, خوی وەك هونەریكی ئونیڤیرزال دەبینیت.

 : هەڵوەشاندنەوەی وێنەی هونەرمەند وەك ئەفراندەریك)خالق( كە راستیەكان بەرهەم دینیت,دووهەم
چونكە هەموو كەسیك لە سروشتەوە توانای ئەفراندنی هەیە.

 : هونەر وەك سیستەمێكی ئوتونۆم لەناو كۆمەڵگادا كارناكات , بەڵكو بەرهەمهینانی هونەرسێهەم
پەیوەستە بەو سیستەمە كلتوری, سیاسی و ئابوری وە ئەو كونتیكسەی كە كاریتیدادەكات.

 : كاری هونەری  پڕۆسەیەكی داخراو یان راستیەكی بەرهەم ناهێنیت, بەڵكو هونەرمەند وەكچوارهەم
 ڵیكوڵەرەوەیەك بەناو كیشەكاندا ئەگەریی و لە ناو جیاوازیەكاندا پەیوەندیەكان دەردەخات, هونەرمەند

 راستیەكی تر لەریی كارەكەیەوە بۆ واقع دروست ناكات, بەڵكو راستیە رەهاكانی ناو واقع هەڵ
 ئەوەشینیتەوە و وە هەموجار شوینك بو بینەر دوست دەكات  كەواقعی خوی لەناو پەیوەندی جیاوازی

تردا ببینیتەوە.
. 
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