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کهدرموردآنمیاندیشند، کسانی باهنرسروکاردارندو که آنان برای
»اهمیت«خاصهنرامریبدیهیبهنظرمیرسد.هنررازآلودهومبهم
است؛غیرعقالنیاستوازمسائلعینیبهدوراست؛ودرعینحال
ینمسائلودردهایعینیوذهنیبشریو بهشکلیعجیببامهمتر
مافوقبشریسروکاردارد،وچهبساهمانجاییاستکهبهامیدیافتن
»پاسخ«یادرمانایندردهابایددرآنبهجستوجووتعمقپرداخت.
یژگیآثارهنریبهمیانمیآید ازسویدیگر،هنگامیکهصحبتازاینو
ییم بسیاریازماباژستیحاکیازافسونزدودگیوتیزبینیانتقادیمیگو
از برآمده اینحرفها گذشتهاست«، اینحرفها دورهی دیگر »حاال
تصورات»رمانتیک«یهستندکهپایهایدرواقعیتندارند،ودرحقیقت
هنرهمفعالیتیزمینیودستیابماننددیگرفعالیتهایبشریاست.
بیشازآنکهبرآمدهازنگاهیانتقادیوراززدایانه

ً
امااینژستعموما

باشدنتیجهیتنبلیفکریوتندادنبهمجموعهیدیگریازعادتهای
کهبیدلیل کهدرمقابلنگاهی کلیشههایفرهنگیرایجاست فکریو
ید کلبیمسلکانهبهمامیگو وبادلیلاثرهنریراجدیمیگیردباژستی
یرآسمان گرفت،وخالصهاینکه»ز کههنررا)هم(نبایدچندانجدی
یقدرواقعهرگونهحسمسئولیت، هیچچیزتازهنیست«ــــوازاینطر

ییووفاداریراازخودرفعمیکند. پاسخگو

مقدمه: 
ِن »هنر« یبایی شناسی و شکل گیری ایده ی مدر ز
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مهنر،هنرمندانوآثارهنری
َ
کهعال ازسویدیگر،واقعیتآناست

بهرغمآنکهنقدوخودنقادیازآغازهمزادهنرمدرنبودهاست،هالهی
کردهاند،واینامر یبندگی،ابهامو»اهمیت«غیرمعمولخودراحفظ فر
ِن یباییشناسِیهنرپستمدر ازپِیژستراززدایانه،ضدرمانتیکوضدز
کانبهقوتخودباقیماندهاست)درواقعاتفاقیکه دهههایاخیرکما
کهاینحرکتراززدایانهنیزمشمولرازآمیختگیایتازه افتادهآناست
شدهاست(.درواقعمسئلْهیکسوءتفاهمسادهنیستکهبتوانباصرِف
»دعوتبهروشنبینی«وکنارزدنپردههایوهمآنراازمیانبرداشت.
گردشمالیخاصجهانهنروارقامیکهبرایآثارهنریمبادلهمیشود
یژهیا»افزوده«یآثارهنری نیزدرحقیقتتعّیناقتصادیاینارزشو
این در فهمید. یا داد توضیح را آن نمیتوان یق اینطر از وجز است
شرایط،بهسختیمیتوان)باردیگر(بهشکلیایجابیدرمورد»اهمیت«
واقعیایکهیکاثرهنریمیتواندداشتهباشدسخنگفت،یادرمرزی
محصولاثرگذاریجهانهنرو

ً
کهصرفا یکترازمو،آنراازارزشی بار

ترتیب این به کرد. متمایز آناست اعتبار و ارزش نظامهایسازندهی
یبندگیای کهباقیمیماندتنهاژستداللت/اهمیت،ابهاموفر چیزی
کالم یک در و تبلیغات دستگاه بازار، نظام محصول بیشتر که است

هالهیکاالییاثراست.
اماتصورجایگاهوشأناستثناییهنرمختصاعضایعمومِیجهان
وعالقهمند مخاطب ما دورهی در که فرهنگی متوسط طبقات هنریا
اصلیآثارهنریمحسوبمیشوندنیست.درحقیقت،تعّینکاملاین
گرفت: نگاهرابایددرتفکرنظاممنددرموردهنردردورهیمدرنسراغ
یکاییدر امر تاحدودی و پایی ارو فیلسوفان و درنظامفکریمتفکران
گذشتهشاهداهمیتفزایندهیهنرومبحث یستوپنجاهسال طولدو
اوج نقطهی موارد از بسیاری در که نحوی به بودهایم، یباییشناسی ز
ــــبهعنوان فیلسوفان فکری نظام »گرهگشایی« و حلوفصل محل و
بازتابنظامخوِدواقعیتــــهنرواثرهنریبودهاست.ازمیانهیسدهی



ِن»هنر«       9      یباییشناسیوشکلگیریایدهیمدر    مقدمه:ز

یباییشناسی هیجدهمکهحوزهیخاصیازدانشفلسفیتحتعنوانز
یافلسفهیهنربهپژوهشدراینحوزهاختصاصیافت،شاهداهمیت
این در که بودهایم متفکرانی فکری نظام کلیت در هنر باالی موضعِی
حوزهاندیشیدهاند:ازهمانآغاز،اینمسئلهرابهشکلیخاص)کهدر
کتاببهآنخواهیمپرداخت(درنسبتمیاننقدهایسهگانهی طول
ایدهآلیسمورمانتیسِم کلسنت او،در از کانتمشاهدهمیکنیم؛پس
نوالیس، هلدرلین، )شیلر، هستیم یان جر این اوجگیری شاهد آلمانی
پنهاور برادرانِشِلگل،شلینگ،تاحدودیهگل،وباتفاوتهایی،شو
کهبهپدیدارشناسی ونیچه(؛همینطوردرانشعابیازاینسنتفکری
پونتی،سارترو گادامر،میکلدوفرن،مرلو وهرمنوتیکانجامید)هایدگر،
کهدرقرنبیستم یالیستیتِراینسنتآلمانی، یکور(؛درشاخهیماتر ر
پایی«جلوهگر درقالبمارکسیسمفرهنگییابهاصطالح»مارکسیسمارو
گلدمن،پیرماشری،ودردهههای شد)لوکاچ،آدورنو،بنیامین،لوسین
یانتفکرپساساختارگرا اخیرجیمسون،ایگلتونودیگران(؛والبتهدرجر
درفرانسهشکل

ً
کهازنیمهیقرنبیستمبهاینسوعمدتا وپسامدرنی

یدا،ژانـــلوکنانسی،فیلیپهالکوـــالبارت گرفت)بارت،آلتوسر،دلوز،در
کهبهنوبهیخوددرترکیببااشکالجدیدمارکسیسمدر ودیگران(،
یانهاوچهرههایمختلف»چپنو«بازتابیافت)آلنبدیو،ژاک جر
کاربسیاریازاین گامبن،آنتونینگریودیگران(.در رانسیر،جورجوآ
چهرهها،هنرواثرهنریمحلمنحصربهفرِدرخنماییحقیقتولحظهی
از فزاینده نحوی به مدرن دورهی در که حقیقتی که است گشایشی
گرفتهاست،خودرادرآنآشکار حوزهیبازنماییعینیوعلمیفاصله
ین یخِیتکو کردهاست،لحظهیتار میکند)چنانکهاندروبوئیبحث
یباییشناسیوهنرجدیددرسالهایگذرازقرنهیجدهمبهقرن اینز
نوزده،مقارنبالحظهیپدیدآمدِندرکتازهایازمفهوم»حقیقت«نیز
یژگی یستوپنجاهسالهپیشمیآییمو هست(.وهرچهدراینمسیردو
قطبیاینموقعیتنیزتشدیدمیشود،واثرهنریهمچونتنهااستثنای
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ظاهر بیگانگی و کژنمایی و کذب سرتاسرِی واقعیِت بر قاعدهیحاکم
میشود:لمحهیرستگاریدرجهانیسراسرهبوطیافته.

یم.به یخیسروکاردار کهباپدیدهایتار ازاینقرار،روشناست
بیانساده،هنرمندانهمیشهچنینتصوریدرموردخود،ومتفکران
هنری اثر و هنرمندان مورد در تصوری چنین همیشه هنر مخاطبان و
به روشنگر بهنحوی )که »هنری« کار متمادی سدههای نداشتهاند:
ایننامخواندهنمیشد(نیزچیزیدرردهیمهارتهاوصناعتهای
دستیتلقیمیشد،وکسیدعویآنرانداشتکهباپرداختنبههنربا
کارینبود،یا ینمسائلبشریسروکاردارد.هنررابا»حقیقت« مهمتر
کاتخدومانهیحقیقتیمستقلو بود،اماازرهگذر»بازنمایی«یامحا
گیرکهکارنقاشان، ازپیشموجودبود؛حقیقتیبدیهی،نامرئیوهمهجا
را آن از وجوهی »

ً
»طبیعتا نیز دیگران و یسندگان نو مجسمهسازان،

نمادینجامعه دادوستد ازچرخهی جزئی عنوان به و میداد بازتاب
به

ً
ایفاینقشمیکرد.یادرنگاهیسلبیوسختگیرانهتر،هنراساسا

عنواننشانهیغفلتازحقیقت،گمراهیودلسپردنبهاغوایظواهر،
یبا«درکمیشد.بهاینترتیب، (»ز

ً
کاذبوچیزهای)صرفا نمودهای

کهدر نیرویمحرکی اهمیتهنر، و ازخاستگاهتحولجایگاه پرسش
پساینتحولوجودداشت،ودامنهیمعانیوپیامدهایآن،برای
خواهد اهمیت فوقالعاده مدرن جامعهی در هنر کارکرد و معنا درک
کهازچهزمانیچنینبارسنگینیبرعهدهی داشت:پرسشایناست
گذاردهشدوانتظاراتودعاویموردبحثپیرامونآنطرحشد؟ هنر
یای بانگو چراوازچهزمانیاثرهنریبهعنوانمحلرخدادحقیقتوز
عین در و برد، راه آن به نمیشد دیگر مسیری از که چیزیطرحشد
مختلف وحوزههای شئون بر کم حا واقعیتهای دیگر با 

ً
اساسا حال

زندگیدرعصرمدرنناسازگاربود؟وشایدازهمهمهمتر،درزمانهیما
گذراندهوچهچیزیازآنرا ینچهتحوالتیراازسر اینسرمشقآغاز
کهدر کرد؟بهبیاندیگر،آیاازپِسنقدهاینفسگیری میشودحفظ
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یژهازنیمههایسدهیبیستمبهاینسو، گذشته،وبهو طولصدسال
برپروژهیمدرنیسمهنریبهعنواننمودعینیایندرکتازهازهنروارد
کردو/یاباردیگر آمده،میتوانچیزیازاینسرمشقفرهنگیراحفظ
آنرابهارثبرد؟اینپرسشدرحقیقتپرسشازامکانهاوفعلّیِت
مدرن هنر هم و اندیشه هم که است فرهنگی مدرنیسم کلی پروژهی
تامیانهیقرن پایانسدهیهیجدهم  از راشاملمیشود،ودستکم

پنجاهسال،بامابودهاست. بیستم،حدودصدو
برایتأملدراینپرسشهاازدومسیرمیتوانواردشد.ازیکسو،
یخیـــجامعهشناختیتر،تحوالتنهادیایراکهبه میتوانبانگاهیتار
یابیدرجوامع تمایز و تفکیک و کار تقسیم فرایندعام از عنوانجزئی
کارکردهنررا کرد،وتحوالتپدیدآمدهدرمعناو مدرنرخدادپیگیری
کلیفهمید.بهاینمعنا،باید یخی نیزبهعنوانجزئیازاینفرایندتار
کهچهفرایندهاییبهاستقاللنهادهنرازدیگرعرصههای توضیحداد
کنشاجتماعیــــودررأسآنهامذهبوحاکمیتــــانجامید،واین
کردنهنرازبدنهیاجتماعونهادهای فرایندهاچگونهدرعینمنفک
یزبرخیارزشهای دیگریچوناقتصاد،سیاستومذهب،زمینهیسرر
معطلماندهدرجامعهیجدیدبهاینحوزهوتبدیلآنبهنوعی»مذهب
نظریتِر یهی سو واقع در که دوم، مسیر اما کردند. فراهم را ین« جایگز
بازاندیشیدرعلتهاو راردگیریمیکند،درحکم یخی اینتحولتار
یباییشناسیدرسدهیهیجدهمدرآلمان،وبه زمینههایپدیدآمدِنز
بیاندیگرتوجهبهتقسیم کار نظریایاستکهدرفلسفهیایندورهو
بانظامنقدیکانترخداد،ودرچارچوبآنگفتاردرموردهنر

ً
مشخصا

یجاهمیتیفزایندهپیدا یبایی(ازدیگرگفتارهاینظریجداشدوبهتدر )ز
یژهنیمهیدومشاهمیتخاصی کرد.بهطورکلی،سدهیهیجدهموبهو
مانند مدرنی مفاهیم از بسیاری دارد. فرهنگی مدرنیسم ین تکو برای
بعد به زمان آن از که و... یخ« »تار »ایدئولوژی«، »فرهنگ«، »هنر«،
بهابزارهایاصلیاندیشیدنبهشرایطعینیوذهنیزندگیدرموقعیت
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یکییامابعدسنتیبدلشدنددرهمیندورهشکلگرفتند،یا مابعدمتافیز
براینخستینباردرمعناییتازهکهامروزهباآنآشناییمبهکاررفتند.به
یژه یخِیپدیدآمدناینمفاهیم،بهو اینترتیببازگشتبهلحظهیتار
ازبنیانهایصورتبندی کهبسیاری درشرایطبحرانیدهههایاخیر
گرفتهوبهنشانهی فرهنگِیمدرنازوجوهمختلفموردنقدبیامانقرار
کار گذرازآنهاباپسوندpost)»پسا«یا»مابعد«(به سرآمدناعتبارو
یابِی باز حکم در و یخی تار کنجکاوی نوعی از بیش چیزی میروند،
کهچارچوبنظروعمِلفرهنگیوهنری ومفاهیمیاست سرمشقها
مارابهوجودآوردهاند.درموردخاصبحثمادراینجا،پرسشبرسر
یباییشناسیوهنریاستکهبهموازاتآنو یخِیز ماهیتومعنایتار
بدون

ً
درپیآنرخنمود:کندوکاودرمفهومیکهدستکمدرایرانعموما

کارمیرود؛پرسش یخیومعناشناختیچندانبه توجهوحساسیتتار
ازاینکهموضوعاینحوزهچهبود،وچهنیرویاضرورتیدرپسظهورآن
یخیخاصوجودداشت؛وتأملدربارهینسبتآنبا دراینبرههیتار
در

ً
مفاهیمهمبستهایچوناومانیسم،رمانتیسم،وایدهآلیسم،کهظاهرا

دهههایاخیربهدوران»پساز«آنهاگذرکردهایم.
کتابرابه گردآمدهدراین کهمقاالت اینمسئلهیمشترکیاست
کهبرای یکدیگرپیوندمیدهدوآنهاراازصرِفمجموعهایازمقاالت
    تبدیلشدنبهکتابکنارهمنشستهاندفراترمیبرد.






