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  مترجم مقدمه  
انتها. در جهان امروز كه همه چيز به كاركرد، ابزار، سرمايه و ارزش سابقه و تفاسير بيرارآميزهاست؛ پر از ابداعات بيجهان هنر قلمرو اس

دهد، فضايي به وسعت تخيل انسان. هنر اساساً با مفهوم زيبايي سر و كار شود، هنر، فضايي براي آزادي به ما ميتجاري فرو كاسته مي
  هنر . . . .دارد

متاسفانه بايد بگويم كه، به يك معنا، همة آنها غلط هستند و خواندن متن حاضر  ،آيندبه نظرتان درست و استوار مي مالت باالج اگر 
  تواند نظر شما را دربارة آنها تغيير دهد. مي

ن مسئله با نگاهي شخيص ايآلماني بوده و هست. ت-فلسفه، در درجة اول، و فلسفة هنر، به تبع آن تحت تأثير سنت فرانسويدر كشور ما 
متعلق  اند، كار چندان دشواري نيست. اما كتاب حاضرشناسي و هرمنوتيك منتشر شدههايي كه در زمينة نشانهبه حجم نسبتاً زياد كتاب

  آمريكايي است. -به سنت ديگري است كه مشهور  به سنت انگليسي

اصر منتقد و پيشرو فلسفة هنر تحليلي است. تأثير او بر فلسفة هنر مع، نوئل كرول، از نويسندگان وراي زيبايي شناسيمولف كتاب 
 2»نيويورك شهر دانشگاه« 1ممتازدرحال حاضر استاد انكارناپذير است. او داراي مدرك دكتراي فلسفه و دكتراي مطالعات سينمايي و 

هاي فلسفي قاشي، و رقص و تركيب اين دانش با بحثدانش عظيم او دربارة تاريخ هنرهاي مختلف از جمله فيلم، تئاتر، ادبيات، ن است.
  اند.را جناب آقاي صالح طباطبايي به فارسي ترجمه كرده 4»دربارة نقد«و  3»فلسفة هنر« هايآثار او كتاببين از همتاست. بدون شك بي

                                                            
1 Distinguished professor 

2 City University of New York (CUNY) 

3 Philosophy of Art 

4 On Criticism 
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تفسير، نقد و غيره منتشر  نر، نظرية رسانه،هاي فلسفة فيلم، فلسفة تاريخ، فلسفة هها و مقاالت بسياري كه در زمينهكرول عالوه بر كتاب
ها و مجالت آمريكا به چاپ رسيده است. وي در قلمروهاي اي نيز هست كه مقاالت زيادي از او در روزنامهنگاري حرفهكرده، روزنامه

  شود.شاخص محسوب مي هاياز چهره 6و پسانظريه 5گراييمتعددي از جمله شناخت

و است. به سنت تحليلي است، اما لطفاً فراموش نكنيد كه اين هم گفته شد كه كرول، فيلسوفي منتقد و پيشر گفتيم كه كتاب حاضر متعلق
الفان آمريكايي وارد كرده و به همين خاطر مخالفان زيادي نيز دارد. مخ-او نقدهاي سهمگيني به نظرية فيلم و فلسفة هنر درسنت انگليسي

اند، و دهز كار، فرماليست، و پوزيتيويستهايي از جمله محافظهلعات سينمايي به او برچسبخصوص در حوزة نظرية فيلم و مطاوي به
اند. شايد دليل اين امر اين باشد كه او در بررسي مسائل، به صورت كلي و نسنجيده مهر برخي اساساً كار او را چيزي غير از فلسفه دانسته

ها را به صورت يكجا در خود دارد، كه پاسخ همة پرسش 7ه جاي پيش نهادن يك نظريهزند. به بيان خودش او بتأييد بر هيچ پاسخي نمي
شدن اهميت رسد كه با گذشت زمان و مشخصكند. البته به نظر مي 8پردازيهاي مختلف، يك به يك نظريهقصد دارد تا دربارة پرسش

  نظريات او، تعداد اين مخالفان رو به كاهش است.

ي ارشد رشتة فلسفة علم را انتخاب كرده است. و اين مسئله از دو جهت در آثار او حائز اهميت است. اول اينكه كرول در دورة كارشناس
رية فيلم اي بر نظپردازي و درستي و غلطي يك نظريه دارد، و از همين رهگذر است كه نقدهاي كوبندهگرايانه از نظريهاو تصوري عمل

ده كند. و از طرف ديگر آشنايي او با علوم تجربي باعث شنمايي در ربع آخر قرن بيستم وارد ميو نقد هنري حاكم بر محافل هنري و سي

                                                            
5 cognitivism 

6 Post‐theory 

7 Theory 

8 Theorizing 
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اش مناسب باشد از دستاوردهاي آنها استفاده كند. او خصوصاً در بحث عواطف و احساسات، به علوم شناختي تا هر كجا كه براي نظريه
  شود.گرايي در نظرية فيلم و فلسفة هنر محسوب مياصلي شناخت هايجويد، و به همين دليل است كه او از چهرهتوسل مي

توان گفت كه آن چيزي است كه مي 9گرا، جدا نبودن نظريات از شهود متعارف اهميت فراوان دارد. در توضيح شهودعمل براي كرولِ
زين گيرند، او به دنبال نظريات جايگبه طور معمول مورد قبول همگان است. پس در جايي كه نظريات فلسفي در مقابل شهود قرار مي

دهد كه چرا و چگونه اشتباهات آنها باعث شده تا نظرية آنها در تضاد پردازان نشان ميهاي نظريهداوريرود و با تحليل مفاهيم و پيشمي
  با شهودهاي ما قرار بگيرند.

را در فلسفة هنر معرفي كرده است. اينها فيلسوفاني  11»كيجورج دي«و  10»آرتور دانتو«هايي مانند اي است كه چهرهاو وارث سنت غني
هستند كه از نزديك با هنر درگير بوده و هنر برايشان يك مفهوم انتزاعي صرف نبوده است. ديكي استاد مستقيم كرول، به نقد نظرية 

. آرتور دانتو كندنظرية نهادي را مطرح مي پردازد و در عين حال در مقابل شكاكيت دربارة امكان يك نظرية هنر،شناسانة هنر ميزيبايي
د توجه شود، بسيار مورهايي از نظريات هگل در آن ديده مينيز از تأثيرگذارترين منتقدان هنري بوده و هست و نظرية هنر او كه رگه

هنر آونگارد، از جمله  خصوص به موارد بحث برانگيز دربه 12»دگرديسي امر معمولي«جهان هنر واقع شده است. وي در كتاب معروفش 
  كند. پردازد و آنها را به خوبي تبيين ميساخته و هنر مفهومي ميآثار هنري پيش

                                                            
9 intuition 

10 Arthur Danto 

11 George Dickie 

12 The Transfiguration of the Commonplace 
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  14، يك اثر هنري پيش ساخته13اثر مارسل دوشان »فواره«

وراي ب تاگفتارش بر ككند در پيشكه خود از بزرگان فلسفه هنر است و در زمينة فلسفة موسيقي نيز فعاليت مي 15»پيتر كيوي«
  نويسد: چنين مي شناسيزيبايي

كنم كه من شخصاً فكر مي». نظريه دربارة همه چيز«اي در عالم هنرها، يك است: نظريه» مقياس بزرگ»فلسفة هنر در  دگرديسي امر معمولي
بزنم. اما  توانم حدسحتي نميآن كتاب، تا مدتي بسيار طوالني، آخرين كار بزرگ و جسورانة تأملي خواهد بود: مدتي چنان طوالني كه من 

                                                            
13 Marcel Duchamp 

حل ادرار ممورد مارسل دوشان يك آبريزگاه (آثار هنري پيش ساخته آثاري هستند كه هنرمند آنها را نساخته است بلكه صرفا  آنها را به عنوان يك اثر هنري معرفي نموده است. در اين  14 
د كند. اين اثر از طرف منتقدان و مخاطبان هنري از او پذيرفته شكند و به عنوان يك اثر هنري معرفي ميهاي عمومي غربي فراوان بوده است، امضا ميكردن) را كه نمونة مشابه آن در توالت

  و اكنون به عنوان يكي از شاهكارهاي هنر مدرن در موزه نگه داري ميشود.

 

15 Peter Kivy 
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دار دربارة هنرهاي زيبا هستيم. اگر عصر دانتو عصر خارپشت بود، هاي فلسفي ادامهدر هر صورت ما در حال ورود به دورة جديدي در كاوش
اقل اه بزرگ، حدداند. و روبدانست، اكنون در حال ورود به عصر روباه هستيم، كه تعداد زيادي چيزهاي كوچك ميكه يك چيز بزرگ مي
  رسد نوئل كرول باشد. كنم، به نظر مياز جايي كه من نگاه مي

هاي كوچك خودش را داشته است. اينها افرادي هستندكه يك حيطه از اين رشته را به طور خاص فلسفة هنر در طول نيم قرن گذشته روباه. . . 
ي سير ادبي كار كرده است، ديگري روي موسيقي، فرد سومي دربارة مسائل بازنماياند: فردي روي تفهايشان متناسب يافتهها و استعدادبا تالش

چك هاي كوهاي كوچك يك چيز كوچك. روباهداند و روباهتصويري تخصص پيدا كرده، و قس علي هذا. خارپشت يك چيز بزرگ مي
كند ميزرگ بكنند. آنچه كه روباه بزرگ را عظيمي مي يبخشبهرهكنند، و متفقاً، نبايد به هيچ وجه حقير شمرده شوند. آنها نيز خدمت مي

داند. و اگر آنها مهم باشند، و چيزهاي اساسي باشند، آنگاه مانند اين است كه او نه فقط يك چيز كوچك، بلكه بسياري چيزهاي كوچك مي
  ك روباه خيلي بزرگ است.خارپشت، او استاد كل اين رشته خواهد بود. با هر معياري كه در نظر بگيريم، نوئل كرول ي

از اهميت كرول در جهان هنر كه بگذريم هنوز اين پرسش مطرح است كه چرا اين كتاب براي ترجمه و تلخيص انتخاب شد. آيا مسائلي 
قمند الپردازان، و مخاطبان عزبان اعم از هنرمندان، منتقدان، نظريهشود براي كارورزان هنر در جامعة فارسيكه در اين كتاب مطرح مي

به هنرهاي مختلف سودمند خواهد بود؟ از آنجايي كه جامعة كارورزان هنر در ايران منزوي و جداي از بقية جهان نيست، پاسخ مثبت 
ربيِ ديگر، دير زماني هاي غمدرن، فلسفة ذهن، و بسياري مفاهيم و مكتبهنر پست ،شناسينشانهشناسي، تفسير، هرمنوتيك، است. زيبايي
يان اين مفاهيم هاي ماند. به نظر نگارنده، شايد مشكل اينجا باشد كه نسبتفلسفي ايران جاي خود را باز كرده-محافل هنري است كه در

فلسفة هنر، نسبت  شناسي باو علل فلسفي طلوع و غروب آنها هنوز براي بسياري از كارورزان تبيين و تشريح نشده است. نسبت زيبايي
هايي كه در ا روايت، نسبت نظرية مرگ مؤلف و هرمنوتيك، وحشت و شوخي، و ارتباط ميان بسياري از دادهروايت با تفسير، تاريخ ب

اي روي هم ريخته شده، در اينجا به سادگي و دقت تمام و با نظم و ترتيب به خواننده مند ايراني به صورت آشفتهذهن مخاطبان عالقه
  شود.عرضه مي
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اي از كتاب اصلي است، مترجم مجبور شده تا برخي از مباحث و مثالهايي را كه كرول در حين اضر خالصهالبته به دليل اينكه نوشتة ح 
توان گفت كه اين يك ترجمة آزاد همراه با تلخيص متن اصلي است، بنابراين نبايد انتظار داشت كه كند، حذف كند. ميبحث ذكر مي

ر تواند مطمئن باشد، مترجم تالش بسيار نموده كه سطمقابله باشد، اما خواننده ميطور يك به يك در هر دو متن قابلصورت جمالت به
درستي فهم كند و سپس مقاالت را تلخيص نمايد.  بنابراين سعي فراوان شده است كه هر آنچه در متن پيش رو به سطر كتاب را به

بودن ساختار جمالت استفاده شده و مترجم به نفع ساده خواهد آمد همان نظرات كرول باشد. در عين حال، از آزادبودن اين ترجمه
بخواهند  ، هايي غير از فلسفه مانند تاريخ، ادبيات، هنرهاي نمايشي، و غيرهمنداني از رشتهتالش كرده است كه اگر دانشجويان يا عالقه
  متن حاضر را بخوانند، با مشكل مواجه نشوند.

طرح « عنواني با نام اند، و براي مثال خود كرول در مقاالتشگذاري شدهه توسط مترجم نامهاي مختلف هر مقالدر بيشتر موارد بخش 
اري كردن ساختار اين مقاالت است. ساختبندي مشخصندارد. هدف از اين عنوان» گيرينتيجه«يا » كردن مسير تحقيقمسئله و مشخص

رسند ديد يباً تمامي مقاالتي كه در مجالت معتبر فلسفه به چاپ ميتوان در تقرشبيه به آنچه كه در مقاالت حاضر مشخص شده را مي
(واضح است كه منظور مجالت معتبر انگليسي زبان است). از اين نظر مشاهدة اينكه نويسنده چگونه ادعا (تز) و طريقة اثبات آنرا مشخص 

تواند دهد، مياضات احتمالي به آن تز را پاسخ ميدارد، و سپس اعتراي كه مشخص نموده قدم بر ميكند، و سپس تنها در محدودهمي
   16براي دانشجويان فلسفه نيز آموزنده باشد.

ت كه منظور آلماني است؛ نيازي به گفتن نيس-تحت تأثير فلسفة فرانسويايراني روشنفكر جامعة از طرف ديگر، همانطوركه ذكر شد، 
 ايران ناشناخته است. در هر حال هنوز متون كالسيك اين حوزه نظيركتاباز گفتة باال اين نيست كه فلسفة هنر تحليلي به كلي در 

                                                            
 كه در اينترنت موجود است:   براي نمونه مراجعه كنيد به متن راهنماي نوشتن فلسفي در دانشگاه هاروارد16 

www.fas.harvard.edu/~wricntr “A guide to philosophical writing” 
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اثر آرتور دانتو به  »دگرديسي امر معمولي«يا  20»ريچارد ولهايم«اثر  19»دربارة هنر و ذهن«يا  18»مونرو بيردزلي«اثر  17»شناسيزيبايي«
صدايي در تواند اين باشد كه از تكست به زبان فارسي ميپس از مزاياي ديگر برگرداندن كتابهايي از اين د اند.فارسي ترجمه نشده

عرصة انديشه جلوگيري كند. مثالً اگر باور عمومي بر اين است كه قصد هنرمند در تفسير و عالوه بر آن در اينكه ما اثر او را چگونه 
دريدايي و يا تأكيد  21نيز بشنويم. يا اگر با واساخت هاي مخالفان اين نظريه راارزيابي كنيم تأثيري ندارد، شايد بهتر اين باشد كه استدالل

مدرن بر نبودن معيار و مبنا در هنر، نقد، تفسير، و زبان دشوار آنان آشنايي داريم، شايد بهتر باشد تالش يك ذهن پويا براي متون پست

                                                            
17 Aesthetics 

18 Monroe Beardsley 

19 On Art and the Mind 

20 Richard Wollheim 

21 deconstruction 

deconstructionاز دو جزء ساخته مي ، شود: يكي پيشوندde  و ديگرconstruction  ياconstructن. آنرا به موارد زير نيز ترجمه كردهكني، شالودهاند: بشكني، ف
 پيشنهاد كرده است. اين معادل برخالف واسازي» واساخت تاريخ«را دوست محققم مجيد مرادي در ترجمة كتاب  »واساخت«گشايي، و واسازي. معادل شكني، ساختساختار

در زبان  "وا"گر بر دو وجه باشد؛ نخست آن كه به معناي مفعوليِ پيشوند تواند داللتمي "واساخت"در تركيب  "ساخت"كند. تركيب اصلي اين اصطالح را حفظ مي
مورد بر  كند، كه در ايننيز داللت مي "ساختار/ساخت"يعني  "وا"ندارد و دوم آن كه بر متعلَّق و مفعول » سازي«دهد كه در اين مورد امتيازي بر علي ميفارسي معنايي فا

» واساختن«و » گراواساخت«، »ختيواسا«هاي معادل» deconstructing«و » deconstructive« ،»deconstructivist«عالوه در كلماتي مانند برتري دارد. به» سازي«
برتري دارند. براي اطالع بيشتر دربارة اين انتخاب رجوع كنيد به مقدمة مترجم در » كردنواسازي«و » گراواسازي«، »واسازنده«گذارد كه آشكارا بر را در اختيار مترجم مي

  الم.واساخت تاريخ، نوشتة آلن مانزلو، ترجمة مجيد مرادي، پژوهشكدة تاريخ اس
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  گزارش تفصيلي كتاب وراي زيبايي شناسي: جستارهاي فلسفي
  ترجمه و تلخيص مهدي شمس      نوئل كارولنوشتة  

ري از ازه بدهيد اين مقدمة كوتاه را با نقل قول ديگهنر يا تفسير يا تاريخ را با زباني ساده و روان نيز ببينيم. اج 22ساختن كاربستعقالني
  پيتر كيوي به پايان ببرم:

هاي گرايي با عقل سليم است: تمايل به اجتناب از نظريهشناسي و فلسفة هنر، نوع سالمي از كثرتمن معتقدم زمينة كار كرول در زيبايي
چيز ديگري نيست، و گفتن  اينكه شايد هنر چيزهاي بيشتري غير از يك هيچوقت هنر يك چيز است، يا  همةگويند فراگيرنده كه به ما مي

د باال و واال باشد، اين فلسفه كنيد فلسفه بايبيشتر ارسطويي است تا اسپينوزايي. اگر فكر مي ،در ترجيح كاربست به نظريه ،كار كرول چيز باشد.
ها را در تأييد توانند دقيقاً زير دماغ شما باشند، نوئل كرول بهترين استداللشناسي ميكنيد حقايق هنر و زيباييبراي شما نيست. اگر فكر مي

  اي از عقالنيت را خواهيد يافت.هاي گستاخ، در اينجا واحهمدرنِ پارادوكسدهد. در عصر پستهايتان به شما ميشهود

    

                                                            
22 practice 
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  يفصل اول: وراي زيبايي شناس
  كنشهنر و برهممقالة اول: 

 )Art and Interaction(  

  طرح مسئله و مشخص كردن مسير تحقيق. 1
تجربه يا حكم يا  به اثر هنري: يعنينسبت واكنش ما . در 1شوند. مطرح ميبيشتر در دو بخش از فلسفة هنر  23شناسانهفاهيم زيباييم

دارد.  و ادراكي تجربيجنبة  رش زيبايي شناسي در اين گزا واژة .واكنش ما به آثار هنري است ، عامل متمايزكنندةشناسانهادراك زيبايي
اثر هنري  بدين معنا كهدر تعريف اثر هنري:  .2گيرد. قرار ميمفاهيم يا استدالل عقالني هايي با واسطة به اين معنا كه در مقابل واكنش
  .شناسانه پديد بياوردساخته شده است تا تجربة زيبايي

توان گفت كه آن شيء يك شيء مي 24با كاركردمعتقد است كه  هم مرتبط كرده ب توان با اين رويكرد فهم متعارفياين دو ادعا را مي
  انگيزد. ه چيزي است. پس در اين ديدگاه اثر هنري چيزي است كه طراحي شده تا تجربة زيبايي شناسانه برگونچ

با  ،انه استشناسزيبايي ار هنري واكنشاين ادعا كه تنها واكنش متمايزكنندة آث ابتداباال است.  ادعايمقصود اين مقاله انكار هر دو 
ف اثر هنري دوم، كساني كه به دنبال تعري ادعايدر رابطه با بنابراين شود. ، رد مياز جمله تفسير ها به اثر هنري،واكنشديگر توسل به 

 ذيرند.  شناسانه بپهاي زيباييهاي هنري ديگري را نيز در كنار واكنشبايست واكنشبا كاركرد آن هستند مي

                                                            
23 aesthetic 

24 function 
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  ترجمه و تلخيص مهدي شمس      نوئل كارولنوشتة  

تفاوت  شناسانه ميان هنر و غير هنرارجاع به تجربة زيباييبا  كوشندمياز فيلسوفاني هستند كه  26»ويليام تالهورست«و  25»مونرو بيردزلي«
گيزد و خاصي را بران مقصود خالق اثر اين بوده كه شرايطود: اول اينكه شبگذارند. به صورت كلي اين كار طي دو حركت انجام مي

 28»مارسل دوشان« از 27»هفوار«شناسانه است. با اين شرايط آثاري مثل كردن تجربة زيبايياز آن شرايط خاص فراهم اينكه مقصوددوم 
در زمرة هنر قرار داده كنند، كه تشكيل شده از صداي صد مترونوم كه همزمان با هم كار مي 30»ادوارد كان«از  29»شعر سمفونيك«يا 

  شناسانه باشد.توانسته برانگيختن تجربة زيباييينندة آنها نميشوند، چراكه هدف آفرنمي

متعارفي بودنش بسيار جذاب است. اين نظريه به هنرمند، شيء و مخاطب به يك اندازه اهميت شناسانة هنر به خاطر فهمنظرية زيبايي 
 اين نظريه ما را در جايگاه مستحكمي عالوهبه كند.كفة ترازو را به سمت هنرمند سنگين نمي 32»كالينگوود«يا  31»كروچه«دهد و مانند مي

هايي از اين دست كه ارزش هنر چيست و چرا ما به هاي بعدي فلسفة هنر نيز پاسخ دهيم. پرسشتوانيم به پرسشدهد كه ميقرار مي
  رويم؟ دنبال آثار هنري مي

                                                            
25 Monroe Beardsley 

26 William Tolhurst 

27 Fountain 

28 Marcel Duchamp 

29 Poéme symphonique 

30 Edward Cone 

31 Croce 

32 R. G. Collingwood 
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  ترجمه و تلخيص مهدي شمس      نوئل كارولنوشتة  

ليلي چ دست و مشروع ديگري نيز به هنر وجود دارند و هيهاي درشناسانه واكنشمن استدالل خواهم كرد كه غير از واكنش زيبايي
م كه آثاري توانيم نشان دهيها ميشناسانه امتياز خاصي قائل شويم. پس از بحث دربارة اين واكنشوجود ندارد كه براي واكنش زيبايي

  مثل فواره و شعر سمفونيك نيز هنر هستند.

  شناسانه. دو گزارش از تجربة زيبايي2 

  
ربارة لذت دپردازيم. بيردزلي شناسانه وجود دارد. در اينجا به دو نمونه مياينجاست كه توصيفات مختلفي از تجربة زيباييمشكل 
نوعي از لذت است  اسانهشنلذت زيبايي«شناسانة مثبت نيست، ادعا كرده است كه شناسانه كه به نظر من چيزي غير از تجربة زيباييزيبايي

كيفي لحاظبه كه از دريافت قطعات ه براي هاي متمايز در يك كل كاي كه آن بخشآوريم، به گونهبه دست مي يك محدودة پديداري مختلف
   أ.»خودش خاصيتي جداگانه دارد، يكپارچه شده باشند

ه را براي هنر شناسانناميم، بسياري از تعاريف زيباييمي» محور-محتوا«شود آنرا اين تعريف بر روي محتواي اثر هنري متمركز مي چون
ند تا تجربة كبيردزلي تالش ميهمچنين در بعضي موارد توان در اين دسته جاي داد. كنند، ميكه بر روي ظاهر كيفي شيء تمركز مي

ه شناساناييتجربة زيباز  »محور-تأثر«توان آنرا گزارش شناسانه را با استفاده از تحليل احساسات دروني مشخص سازد كه ميزيبايي
  خواند.

دو گزارش 
از تجربة 
زيبايي  
شناسانه

.ل يكپارچهتكيه بر كيفيات ظاهري شيء؛ بخش هاي متمايز در يك ك: محتوا محور

اس آزادي، تكيه بر تحليل احساسات مخاطب؛ متوجه شيء بودن، احس: تأثر محور
.تأثر گسليده، كشف فعال، وكل بودن
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، كشف فعال، 33هادي، تأثر گسليد، احساس آزمتوجه شيء بودنشناسانه عبارتند از: براي بيردزلي پنج مشخصة مربوط به تجربة زيبايي
داند كه اولين مشخصه و حداقل شناسانه را تجربه اي مياو تجربة زيبايي  ببودن، يعني يك حس يكپارچگي به مثابة يك شخص.كل

  ر مشخصة بعدي را داشته باشد.سه مشخصه از چها

هاي شناسانه در سنت مربوطه نيستند، اشكال ديگري نيز طي بحث واكنشكنندة همة اشكال تجربة زيباييالبته اين دو گزارش منعكس 
  شناسانه ذكر خواهند شد.غيرزيبايي

    ؛شناسانه نميگنجدتفسير: واكنشي كه در قالب تجربة زيبايي. 3

  .تشخيص ساختار دوم: . هانكشف معاني پناول: 

آيد. چگونگي انتخاب هنرمند و كند كه مخاطب داوطلبانه در صدد رفع آن بر ميابهام يك اثر هنري مخاطب را با مانعي مواجه مي
ي را نوآور ،شود. البته سنت هم در محدودة خلق هنر و هم در محدودة تفسيرمخاطب در رابطه با تفسير، هردو به وسيلة سنت تعيين مي

مان را كنيم مايليم كه فعاليتداند. در اين كاربست كه شبيه به يك بازي است، وقتي يك موضوع پنهان را كشف ميمجاز مي
مان را در مورد يك شيء هنري كه ما را به چالش فراخوانده است، به ا مهارتما را قادر ساخته ت رسندكننده بدانيم چراكه اثر هنريخ

زارش شناسانه چه در گزارش محتوا محور و چه در گبازي كه از تفسير نشأت گرفته است در قالب واكنش زيبايي كار بگيريم. اما اين
  گنجد.تأثر محور نمي

به اثر هنري  مشروعتفسيري هاي عالوه تشخيص ساختار يك اثر هنري و پرسش از اينكه چرا اثر چنين ساختاري دارد نيز از واكنشبه
شناسانه از اين جهت كه در قالب تجربة زيبايييك واكنش مشروع به آثار هنري،  عنوانبهاثر نيز  ر يكاست. پس تشخيص ساختا

  گيرد.قرار مي هنري در كنار كشف معاني پنهان در اثر گنجدنمي

                                                            
33 detached 
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  يك واكنش هنري عنوانبهداليل له و عليه تفسير . 4

يك  عنوانهبشود و اينگونه نيست كه از تفسير در رابطه با تفسير ميهاي زيادي ممكن است اعتراض شود كه در فلسفة هنر بحث .4-1
اي كه من ذيل حيطة تفسير ذكر كردم در سنت فلسفي بخشي از تجربة هاي عقليواكنش به اثر هنري غافل باشند. اما در واقع واكنش

 گويد كها ميد. براي مثال هيوم به منشناسانه دارمعرفت صبغهشود ي كه دربارة تفسير مييهاشوند و بحثشناسانه محسوب نميزيبايي
   جبخشي از ذوق نيست. ،الزم است، اما شعور 35براي كاركرد درست ذوق  خوب 34اگرچه شعور

 36اقتضايدانند. چه لذت الاصل مياحساس لذت را  ،دانند، در تجربة هنريشناسانه نمياي كه تفسير را جزئي از تجربة زيباييفالسفه 
دارد. كه فعاليت تفسيري هيچ ارتباط آشكاري با لذت ن ه شودگفت ممكن استكانتي. به عبارت ديگر  37عالقةد و چه لذت بيهيومي باش

تواند به ما احساس خرسندي بدهد. اگرچه اين احساس با لذت حسي چراكه تفسير درست مي ؛اما من اين باره چندان مطمئن نيستم
  را نوعي لذت در نظر گرفت.توان آنميرحال ه بهاما  متفاوت است

يرد هاي ديگري نيز تعلق بگتواند به فعاليت، اين است كه تفسير مي38هاي هنري درستدليل ديگر كنار گذاشتن تفسير از واكنش. 4-2
تواند توضيح يه مشناسانه اين است كظاهراً امتياز تجربة زيبايي ،از اين نظر رمزگشايي) و اينكه تفسير، فقط تفسير هنري نيست. مثالً(

بة معتقد به تجرپرداز نظريهچگونه تجربة ما از هنر با تجارب ديگرمان متفاوت است. اما اصالً مشخص نيست كه گزارش  دهد
  اين داليل:بنا به شناسانه بتواند اين تفاوت را توضيح دهد. زيبايي

                                                            
34 sense 

35 taste 

36 undifferentiated 

37 disinterested 

38 proper 
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  كنند درست باشند.وم بي عالقگي تأكيد ميشناسانه كه بر مفههايي از تجربة زيبايي. معلوم نيست كه آن نسخه4-2-1

يگر متمايز هاي دشناسانه از هنر را از همة فعاليتتواند تجربة زيباييمحور بيردزلي نمي-حتي گزارشي به دقت گزارش تأثر .4-2-2
  پردازد.داني كه بدون توجه به كاربرد عملي يك مسئله به حل آن ميكند. مثال: رياضي

شناسانه به اثر هنري هاي ديگري نيز غير از تجربة زيباييشناسانة هنر ممكن است بپذيرد كه واكنشار نظرية زيباييدر اينجا طرفد. 4-3
مارسل دوشان يك مثال نقض است، چراكه  فوارةشناسانه شرط الزم در هر واكنش هنري است. در اينجا وجود دارند اما تجربة زيبايي

. خواننداسانه ميشنتجربة زيبايي پردازانبرانگيزد كه نظريه رسد آن واكنشي راند اما به نظر نميخوابه شدت ما را به تفسير فرا مي
بشود اما در اين صورت آن نظريه پرداز بدون ارائة دليل قلمروي هنر  فوارهتواند از اساس منكر هنر بودن شناسانه ميپرداز زيبايينظريه

 ه است.شناسانه محدود كردرا به تجربة زيبايي

ر نسخة متأخرش د فروكاست. بيردزلي محور-توان به تجربة زيبايي شناسانه در گزارش تأثرممكن است ادعا شود كه تفسير را مي. 4-4
شناسانه پيوند تواند تفسير را به تجربة زيبايياضافه كرده است كه مي محور-شناسانه مشخصة جديدي را به نظرية تأثراز تجربة زيبايي

 شف فعال.بزند: ك

نش بيردزلي نيز يك واكنش نيازمند چيزهاي بسيار بيشتري از كشف فعال است تا بتواند واك نسخة جديد در من موافق نيستم. چراكه حتي
هم باشد و دو شرط از اين سه شرط را نيز برآورده سازد: احساس آن متوجه شيء شناسانه به حساب بيايد. يعني بايد عالوه بر زيبايي

  بودن. عالقه، كلتأثر گسليده و بيآزادي، 

كشف فعال داشته باشيم بدون اينكه احساس آزادي كنيم و بدون اينكه تأثر گسليده (يعني  ،توانيم از طريق تفسيرواضح است كه مي
ته در ارتجاعي نهف اش را دربارة معنايبايست در زمان معيني مقالهكه مييك منتقد ادبي ماركسيست  فاصلة عاطفي) داشته باشيم. مثال:

  يك رمان از بالزاك تمام كند. 
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  متوجه ديگري بودن در مقابل متوجه شيءبودن. 5

تاريخ هنري اثر  39زمينةتوجه به  را بايد با فوارهرسد. اثري مانند نيز دربارة بسياري از تفاسير به نظر صادق نمي بودنمتوجه شيءشرط 
بلكه تشكيل نشده است كنوني آن  41از روابط بين كارورزانفقط ديگري  40ند هر كاربستهنر مان و نه توجه به خود شيء. تفسير كرد

ست هنر مخاطب هنري وارد كارب عنوانبهها در ارتباط هستند. وقتي كه ما نسبتي نيز با گذشته دارد. ساختن هنر و مشاهدة هنر با سنت
يم. بنابراين شومند به تاريخ و بسط آن ميشويم، و عالقهآن درگير ميشويم، با شويم، از آن مطلع ميشويم، يعني وارد يك سنت ميمي

كه  دهديك واكنش معمول به هنر اين است كه يك اثر هنري را در جايگاه خود در سنت مربوطه قرار دهيم. اين تلويحاً نتيجه مي
ز و اين انحراف توجه ا .استخارج از آن شيء نيست بلكه متوجه مسائلي هاي مهمي از برهم كنش ما با آثار هنري متوجه شيء جنبه

   شناسانه نيست، بلكه بخشي از ملزومات ورود به كاربستي با يك سنت زنده است.خود شيء يك خطاي زيبايي

ر ، ديك شعر ساخت بر روي آنها نوشته شده بود يكلماتبا در آوردن كاغذهايي از داخل يك كاله كه  42»اارتريستان تس«وقتي  مثالً
ر رابطه با را دشاعران پيش از خود  ود، همانگونه كه شاعر رمانتيك معياركردن بشاعر رمانتيك در رابطه با بيان معياركردن رد صدد

دار تاريخ هنر عمل تزارا تصادفي نبود و در گفتگوي ادامه ، رد كرده بود.43و ذهني به نفع تأكيد بر جهان دروني بازنمايي جهان بيروني
  بود. كامالً معنادار

                                                            
39 Context 

  ترجمه شده است. »زمينه«، و شرايط قبلي يك اثر يا رويداد، يا جمله است، كه در متن حاضر به كلمة سياقبه معناي زمينة تاريخي،  اين كلمه

40 practice 

41 practitioners 

42 Tristan Tzara 

43 subjective 
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ضي و اتفاقي رَكند نسبت به عالقة ما به هنر عشود كه اهميت نقشي كه اثر هنري در تاريخ هنر ايفا مياز مطالبي كه گذشت استنباط مي
ها و دعواهاي درون تاريخ هنر عنصري از كاربست مخاطبِ كردن تنشنيست، بلكه عنصري ذاتي فهم ما از سنت مربوطه است. دنبال

هنرمندان با شدت بخشيدن و تقويت سنت گذشته يا ردكردن آن، با  شناسانه اهميت دارد.ت كه به اندازة تجربة زيباييبودن اس رهن
  اسالف خود در حال گفتگو هستند.

  به غير از تقويت كردن يا رد كردن  را نيز ديگري هايشكل »متوجه شيء بودن«در مقابل » متوجه ديگري بودن«

  نظر بگيريم. را تغيير مسيرهاي او را در كارش ديك هنرمند ي اتكن است بخواهيم دنبالة تأثيرمم مثالًشود. شامل مي

  گيرينتيجه. 6

 كه نسبت به اثر هنري مناسب هستند. من وجود دارندشناسانه هم هاي زيباييهايي غير از واكنشاصلي من اين بوده كه واكنش مدعاي
شود طرح ميم پرسشهاي تفسيري متمركز شدم. در اينجا اين م اما روي انواع مختلف واكنشها ارائه نكردليست كاملي از اين واكنش

راي هنر هاي زيبايي شناسانه، نظرية كاملي بهاي تفسيري در كنار واكنشهاي ديگر از جمله واكنشتوان با قراردادن واكنشكه آيا نمي
  به دست آورد؟

ر شناسانه يا تفسيري شرط كافي براي هنعمل جواب دهد. داشتن خصوصيات زيبايياين يك حركت جذاب است اما شك دارم كه در 
بندي شناسانه شوند اما معموال اثر هنري نيستند. همچنين يك سند رمزها طراحي شده اند تا باعث ادراكات زيبايياتومبيل مثالًبودن نيست. 

  خواند.ا فرا ميشدة نظامي با يك پيام پنهان هنر نيست، اگرچه واكنش تفسيري ر
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  زيبايي و تبار شناسي نظرية هنرمقالة دوم: 

)Beauty and the Genealogy of Art Theory(  
  طرح مسئله و مشخص كردن مسير تحقيق .1

ها ياين نامگذار و شونده ميدخوانشناسفيلسوف هنر يا زيبايي انددر سنت تحليلي فيلسوفاني كه هنر را قلمروي مطالعة خود قرار داده
است.  شناسيبل تحويل به نظرية زيبايينظرية هنر قارسند. اما اين ابهام در نامگذاري ممكن است اينگونه فهم شود كه ضرر ميبه نظر بي

 لحاظبهطه با آنچه هايي نيز در رابشناسانة هنر است كه فرضكند همان نظرية زيباييشناسانه تلفيق مياين ديدگاه كه هنر را با امر زيبايي
يعني شهودهايي از اين دست كه قصد هنرمند، تاريخ هنر، اخالق، سياست، و غيره به نظرية هنر ربطي  ربط است دارد.فلسفي به هنر بي

  ندارند.

ه شناسي دقت كنيم. از آنجايي كه من معتقدم شهود هايي كديدگاه خود من اين است كه ما بايد هنگام صحبت از فلسفة هنر و زيبايي
تند، به كار دهندة قبول ضمني يا نادانستة آن شهودها هسناشي شده اند اشتباه هستند، مايلم تا كلماتي كه نشانشناسانه هاي زيباييريهاز نظ

  برده نشوند. پس دو نكتة اصلي كه در اين مقاله به آن خواهم پرداخت عبارتند از:

منشأ در گذشته ) كوتاهي از اين امر 2( چراكهطة تحقيق صحبت كرد دو حي عنوانبهبايست شناسي مياز فلسفة هنر و زيبايي )1(
 شود.فلسفي شده است و هنوز نيز مي سردرگمي

ياسي هايي دربارة تاريخ هنر، و وضعيت اخالقي يا سمن فكر ميكنم كه هركس با سنت تحليلي آشنا باشد، اذعان خواهد كرد كه پرسش
ند. وقتي كه به ااند، توجه زيادي را در سنت تحليلي به خود جلب نكردههاي بسياري بودههاي غيرتحليلي موضوع بحثكه در سنت هنر

ربط هاي اصلي و درست فلسفة هنر بيشود نيز اغلب به خاطر اين است كه نشان دهند اين موضوعات به دغدغهاين موضوعات توجه مي
  لي چگونه و چرا اين به نقطه ضعف مبتال شده است.قسمتي از مقصود اين مقاله تشخيص اين است كه سنت تحليهستند. 
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، عالوههبشناسانه وجود دارد. بندي كردن مفهوم هنر ذيل مقولة امر زيباييفرضية من اين است كه در اين سنت تمايل عظيمي براي رده
  ه ريشه دارد.يل در خطايي در گذشتها نشان دادن اين است كه چگونه اين تماكنم درمان اين پريشانيمن فكر مي

پيش  44»ديكي جورج«شده است.  شناسيظرية هنر با نظرية زيباييكنم كه اولين فيلسوفي هستم كه  متوجه خطر پيوند زدن نمن ادعا نمي
درست شناسانة هنر هاي زيباييديكي به نظريه ايرادهايمن معتفدم . شناسانة هنر را نقد كرده استهاي مختلفي نظرية زيبايياز من از جنبه
شناسي ارائه كنم كه، عالوه بر رد كردن آن عليه فروكاهيدن هنر به زيبايي بديلخواهم در اين مقاله يك استدالل هستند. اما مي

رسد، و بعضي از نتايج آن مبني بر فروكاهش، نشان دهد كه چگونه اين تمايل ظهور كرد، چرا به نظر مقبول رسيد و هنوز هم مي
اسانه خواهم شناي دربارة تكامل زيباييمن به منظور انجام اين كار، روايت يا تبارشناسي زند چيستند.دامن مي هاشهودهايي كه به آن

، 45»س هاچيسنفرانسي«هاي اصلي در اين روايت مانند . چهرهكندرا آشكار مياين حيطه با نظرية هنر گي يكي گرفتن گفت كه چگون
  اند. گفتگوي فلسفي به خود گرفته است داشتهاين ، تأثير عظيمي بر شكلي كه ، و مونرو بيردزلي47»كاليو بل«، 46»كانت«

است. به نظر  48و، با برخي قيود، كانت را در ذهن دارم) تحليل زيبا »هاچيسن«(در اينجا  متقدمشناسانة پردازي زيباييهدغدغة اصلي نظري
شناسان  متأخر يباييزهاي طبيعي هستند. بنابراين وقتي ، زيباييمتقدم شناسانةزيباييدازان رپنظريهبراي  ي زيباييمن بهترين نامزدها

. به را با نظرية هنر جابجا كردند 49ببرند، آنها جايگاه نظرية زيباييهاي متقدمان براي توصيف خود از ذات هنر بهره كوشند تا از يافتهمي
اي از زيبايي است. البته، طرفداران نظرية زيرگونههنر، نگار پردازان متأخر، با هنر طوري برخورد كردندكه اعبارت ديگر نظريه

                                                            
44 George Dickie 

45 Francis Hutcheson 

46 Immanuel kant 

47 Clive Bell 

48 beautiful 

49 beauty theory 
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ايد نشان دهد كه ببدون شك ادعا خواهند كرد كه اين يك تصوير كاريكاتوري از آنهاست. بنابراين داستان من مي شناسانة هنرزيبايي
  اين تصوير يك كاريكاتور نيست.

ها آشكارا هكاهند، آنگاه اين نظريهنر را به زيبايي فرومي ،شناسانههاي زيبايييهكه اگر بتوان نشان داد نظركنم در اينجا من فرض مي 
ي مانند قصد مسائلآميزش رسد كه هنر ابزاري براي حاصل كردن تجربة زيبايي در نظر گرفته شود، به نظر مقبول مياگر  .غلط هستند

  دانيم. نامربوط ب ،با هنر را، تاريخ، اخالق و سياست مؤلف

  كردن معناي واژة زيبايي در مقالة حاضرشخصم .2

 :ده استها اينگونه معرفي شرسد كه اولين بار توسط سوفيستمعنايي كه من از زيبايي در ذهن دارم بسيار محدود است و به نظر مي
كه منبع لذت را حاصل از تناسب  نرواقيا ايد از مفهوم محدودترب را . اين مفهوم از زيبايي د»آنچه كه براي بينايي يا شنوايي دلپذير باشد«

ر تركيب تهاي دلپذير، و از همه مهمجدا كرد. يعني براي ما، زيبايي مفهومي است كه به چيزهايي مانند اشكال، صداها، و رنگ دانند،مي
همخواني داشته  50ت طاليينسب مثالًندارند تا با تناسبات كالسيك  ها نيازيشود: اگرچه كه اين فرمهاي دلپذير اطالق ميآنها در فرم

ن است از گرايانة آن نيز متمايز شود كه در آن ممكتر رمانتيك يا بيانبايست از كاربرد وسيعمفهوم مورد بحث ما از زيبايي مي باشند.
طة زيبا واسرا جزء متشكلة بي 51ن ترتيب زيبايي مورد بحث ما خيردر يك شعر يا نقاشي سخن گفته شود. به هميا زيبظهور يك روح 

  داند.نمي

  

  

                                                            
50 Golden Section 

51 the good 
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  داستان كاهش نظرية هنر به زيبايي. 3

  قسمت اول: هاچيسن. 3-1

هاچيسن خودش آنچه را كه ما نظرية شود. اثر فرانسيس هاچيسن شروع مي 52يحازيبايي، نظم، هارموني، طر دربارةجستاري داستان با 
بودن، بديع از جمله عظمت،ممكن است به خاطر خصوصيات ديگري  شياءاكند، چراكه از نظر او ناميم تأييد نميشناسانة هنر ميزيبايي

اي داريم، يعني قوة داند كه ما براي دريافت آن قوههاچيسن در ادامة روانشناسي الك، زيبايي را احساسي مي  ه.دلپذير باشندو تقدس 
  عالقه است. واسطه، و بيبخش، بيگويد كه لذتذوق. و او دربارة اين احساس مي

واسطه است، به اين معنا كه معرفت در آن داند، مانند يك ادراك حسي، كه لذت بخش و بييسن زيبايي را احساسي در سوژه ميهاچ
  كند.نميوساطت 

امر ين بخواهد احساس زيبايي را در تضاد با معرفت قرار دهد، اين تضاد حاكي از تضادهاي بعدي در اين سنت هاچيسن آشكار مي
كنيم است. زيبايي احساسي از لذت است بدون واسطة استدالل استنباطي. ما به غروب خورشيد نگاه مي 53و امر شناختيشناسانه زيبايي

به ادراك  داند. نفع شخصيبيني نفع در تضاد ميشويم. او همچنين احساس زيبايي را با لذت حاصل از پيشو دچار احساس زيبايي مي
زيبايي پوست يك مار مهلك لذت ببرم، و در عين حال دانستن مضر بودن آن مار چيزي از زيبايي  توانم ازمن ميزيبايي نامربوط است. 

 مثالً. يستن تواند آزمايشي باشد براي اينكه آيا آن احساس مربوط به زيبايي است ياعالقه بودن يك تجربه ميكاهد. در واقع بيآن نمي
تر شدن  54شود، بلكه باعث خواستنيتر شدن آن براي من نميال من است، باعث زيبادانستن اينكه يك الماس با ارزش است، يا اينكه م

  شود. آن براي من مي

                                                            
52 Inquiry Concerning Beauty, Order, Harmony, Design 
53 cognitive 

54 desirable 
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اگر معرفت به منشأ يك چيز به هيچ وجه باعث افزايش ادراك زيبايي آن نشود، پس تاريخ هنر نيز نامربوط به تشخيص و قدرداني از 
اتمي، به ارزيابي درجة زيبايي آن بي  يانفجارحاصل از ي يك ابر قارچي شكل آثار هنري خواهد بود. اگر مضرات سياسي و اخالق

كنم كه هاچيسن ربط باشد، پس در نظر گرفتن نتايج اخالقي و سياسي يك رمان نيز نامربوط به ارزشيابي آن خواهد بود. دوباره تأكيد مي
  هنر. ، نهگيرد. چراكه او در حال تحليل زيبايي استخودش چنين نتايجي نمي

ه كاركردگرايانه و گرايانه است بلكپيش از پايان بحث هاچيسن تأكيد بر اين نكته الزم است كه نظرية او دربارة زيبايي نه تنها تجربه
جدايي  عالوههبمنظور از فرم نسبت ميان يكپارچگي و گوناگوني است.  .اي است كه كاركرد فرم استگرا نيز هست. زيبايي تجربهفرم

  .كندكه تجربة زيبايي جهانشمول و ميان فرهنگي است، حمايت ميهاچيسن معرفت از اين ديدگاه آن از 

  قسمت دوم: كانت. 3-2

كند و پردازي مييي وابسته به صورت جداگانه نظريهنظرية كانت درباب زيبايي به شدت پيچيده است. كانت دربارة زيبايي آزاد و زيبا
شناسي داشته است پردازم چراكه اوالً گزارش او از زيبايي آزاد تأثير بيشتري بر روي سنت زيبايياو مي من در اينجا به بحث زيبايي آزاد

   ناتمام و مبهم است كه البته شايد دليل كمتر تأثيرگذار بودن آن نيز همين باشد. ،گزارش او از زيبايي وابسته اينكه و دوم

يار خالصه از نظر به طور بس». الف زيبا است«شناسانه است مانند بر روي احكام زيبايي در رابطه با زيبايي تمركز كانت در نقد قوة حكم
 )4(جهانشمول باشد  )3(عالقه باشد، بي )2() سابجكتيو باشد، 1اگر و فقط اگر ( ،شناسانه استيك حكم زيبايي» الف زيبا است«كانت 

حاصل كند و بايست از بازي آزاد تخيلي و شناختي كه هر كسي مي 56اينظارهلذت  )6(با گير در ،باشد 55منفرد )5(ضروري باشد، و 
  .باشد غائيتهاي فرم )8( با مرتبط

                                                            
55 singular 

56 contemplative 



  
 

23 

 

 

  گزارش تفصيلي كتاب وراي زيبايي شناسي: جستارهاي فلسفي
  ترجمه و تلخيص مهدي شمس      نوئل كارولنوشتة  

 زادآبودن حكم زيبايي شناسانه، و اينكه آنها در بازي  اينظارهعالقگي و در رابطه با روايت ما عناصر مهم اين گزارش عبارتند از بي
 هستند. غائيتهاي وجه فرمتخيلي و شناختي ريشه دارند، و اينكه مت

تفاوت باشم. از عين در من همراه با رضايت است، هرچند نسبت به وجود متعلق اين تصور بيخواهيم بدانيم آيا اين تصور صرف ما فقط مي
ه وجود اين عين ب دادن اينكه من ذوق دارم نه به چيزي كه مراكنيم كه با گفتن اينكه فالن چيز زيباست و با نشانبه سهولت مالحظه مي

سازم توجه دارم. هركس بايد بپذيرد كه داوري دربارة زيبايي اگر با كمترين كند بلكه به چيزي كه از اين تصور در خودم ميوابسته مي
يم. بلكه ه باشداوري به نفع وجود اشياء داشتاي آميخته باشد بسيار جانبدار است و يك حكم ذوقي محض نيست. ما نبايد كمترين پيشعالقه

  57  وتفاوت باشيم تا نقش داور را در امور ذوقي ايفا كنيم.بايد در اين مورد كامالً بي

 امتحاني براي اينكه آيا واكنش ما در رابطه با زيبايي است يا نه به كار گرفته شده است. عنوانبهعالقگي ن، بيدر اينجا نيز مانند هاچيس
كند. ا ايجاد مينه رشناسايبايي آن نامربوط است. پس ظاهر يا هيئت شيء است كه لذت زيبايياينكه آيا يك شيء وجود دارد يا نه به ز

  و فرم چيزها. شناسانه در ظاهر واكنش زيباييموضوع وجود تالشي است براي مستقر كردن  بودن نسبت بهتفاوتبي

غائيت هستند. حكم  هايفرمشناسانه زيبايي فرمال است. موضوع احكام ي مهم و آشكارديدگاه كانت دربارة زيبايي از جهات
فعت آن شيء. غايت يا منبدون توجه به  -كندي كه فراهم مييمندي و الگوكند و احساس غايتشناسانه بر روي هيئت تمركز ميزيبايي

دهد، و همينطور يكرد انجام مكنشِ يكپارچگي و گوناگوني در نظرية هاچيسن ميرا كه برهماي وظيفهدر اينجا مفهوم فرم غائيت بيشترِ 
ملي عهاي تابع دغدغه چونبازي قواي متخيله و فاهمة ما آزاد است،  را كه بعدها فرم داللتگر در استدالل كاليو بل انجام داد.اي وظيفه

وضوع الف مبر خ -گيردمنفرد است، يعني تحت يك قانون يا مفهوم قرار نمينيست. همچنين از اين جهت آزاد است كه موضوع آن 
  احكام عقلي.

                                                            
   استفاده شد. »نقد قوة حكم«از كتاب  ترجمة استاد عبدالكريم رشيديانعيناً از در اين نقل قول . 1
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 از نوعي از لذت را كه خواهداگرچه كه در نهايت متقاعدكننده نيست ممكن است حداقل براي كسي كه مي گرايياين نوع از فرم
 نة متداولتواند هنر باشد، اما به سختي نمو، تحليل كند بسيار جذاب باشد. اگرچه آن قاليچه مياليچة ايراني كسب كردهيك ق هايرحط

رية هنر هاي آنان نظاند اما نظريهشناسيم. اگرچه كانت و هاچيسن بسيار دربارة هنر سخن گفتههنر مي عنوانبهآن چيزي است كه ما 
 تواند به هنر زيبا، هنر واال، و به نقش آنچه كانتو در مورد كانت نظرية وااليي هم هست. مشاهدات آنها مي -، نظرية زيبايي استنيست
خواند، تعميم داده شود. اما اين مشاهدات هيچ چيزي كه كوچكترين شباهتي به تعريف هنر داشته شناسانه در هنر مييباييهاي زايده

  دربارة زيبايي، اساس تعاريف هنر قرار گرفته اند.  خصوصبهكنند. با اين وجود بسيار ي از ادعاهاي آنها، باشد عرضه نمي

  يردزليو مونرو ب قسمت سوم: كاليو بل. 3-3

پروژة بل آشكارا در ارتباط با ارائة تعريفي ذاتي از هنر بود. او مسئلة اصلي فلسفة هنر را شناسايي مشخصه يا مشخصات مشترك 
 ناسانهشزيباييهيجان   بل صفت مميز تجربة ما از هنر راهمانطور كه مشهور است، كاليو داند. موضوعات مورد مطالعة اين حيطه مي

ا كنون ترديد از آن نوع نظرية زيبايي كه تشناسانه بيداند. زبان بل در توضيح احساس زيباييرا علت آن مي م داللتگرفرخواند و مي
  :مثالًشود. بحث كرديم ناشي مي

با  ايييشناآو امور آن، هيچ ها براي قدرداني از يك اثر هنري نيازي نداريم تا هيچ چيزي از زندگي با خود بياوريم، هيچ معرفتي از ايده
شويم، برد. براي يك لحظه ما از عاليق انساني جدا ميشناسانه ميما را از جهان فعاليت انسان به جهاني از مسرت زيباييآن. هنر  هيجانات

   زشوند؛ ما به باالي جريان زندگي برده مي شويم.هاي ما متوقف ميها و خاطرهبينيپيش

ناسانه به زيبايي شهاي منفعت عملي و مدخليت شناختي است. فرمپرشور مستقل از دغدغه كند كه اين هيجانبل مكرراً اظهار مي
قوانيني  تواننميشود. به احتمال زياد بل نيز مانند كانت معتقد است كه ها، و فضاها محدود ميها، شكلتركيب خطوط، رنگ

شناسانه است ا محك براي اينكه شيئي داراي تجربة زيباييهايي فرم داللتگر هستند، فراهم كرد. در عوض تنهبراي اينكه چه فرم
  شناسانه خلق كند، يعني يك حس نشئه جداي از زندگي عملي و عاليق آن.اين است كه تجربة زيبايي
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هوم ز مفكند، و همچنين در اين راستا اكند، استفاده ميشناسي كه بر ظاهر اشياء تأكيد ميواضح است كه بل از سنت نظرية زيبايي
شود تا نامربوط بودن بسياري از چيزها را به قدرداني از هنر تأييد كند. نبايد از آثارهنري به كند. اين باعث ميعالقگي استفاده ميبي

ز توجه تمرك منبعي از معرفت، چه اخالقي، چه سياسي، چه اجتماعي و غيره. عنوانبهشان قدرداني شود، همچنين نه خاطر منفعت عملي
  شود.شناسانه ميشدن هيجان زيباييچيزي غير از فرم داللتگر باعث رقيق يا خراب روي هر

بايست ورودي آن دستكاري شود. در مورد بل عالقگي است، مييا بي 58كنش ما با هنر، گسليدگيوجي برهماينكه خربراي اطمينان از 
اي تبديل و در مورد بيردزلي اثر هنري به ميدان ادراكي يا پديداري شوداين كار با فروكاهيدن اثرهنري به فرم زيبايي شناسانه انجام مي

 ،بايي. در هر دو مورد زيجدا و گسليده استشناسانه تجربة زيبايي منهاي شو همچنين همة اثرات بعدي ششود كه از شرايط توليدمي
  .است خاستگاه آن، و اثرات آنظاهر يا فرم يك شيء مستقل از طبيعت آن، 

كردن فرم داللتگر به طور مستقل از هيجان ر بل با مشكالت زيادي در جزئيات مواجه است، از جمله ناتواني در مشخصنظرية هن
ل بازشماري همة مشكالت اين نظريه نيست. با اين وجود يك نكتة نقادانه ااينجا مج  حشناسانه، و مشكل در توجيه مفهوم هنر بد.زيبايي

دارد انگشت روي آن بگذاريم. اينكه مشخص نيست كه هيچ دليلي آن را ارزش كه وجود دارد ناسانه شكه در رابطه با هيجان زيبايي
  ند.توصيف ككند، واكنش ما به هنر را به صورت مناسب مانند آنچه كه بل از آن بحث مي هيجاني باشد كه حالتي هوجود داشت

ي، يا توجه رمان دربارة  زندگيك يا اجتماعي ناشي شود، يا مشاهدة  تواند از توجه به مسائل سياسيجذابيت يك رمان يا يك تصوير مي
ست بر اين امر الزم نيتوانيم به شدت و از نزديك جذب يك اثر هنري بشويم، اما به يك وضعيت اخالقي دليرانه، و غيره. يعني ما مي

يفتگي نيست كه با آن تالش كنيم توجه و شعالقگي مفهوم پرثمري هاي معمولي توصيف شود. بيحسب يك گسليدگي تام از دغدغه
  خود به آثار هنري را توجيه كنيم.

                                                            
58 detachment 
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 تعيينرحاليكه بل در د تمام است.يردزلي بسط نظرية بل با استادي اي از نظرية هاچيسن ديد، كار بروز شدهنظرية بل را بتوان نسخة بهاگر 
بيات، هنر بيش از صد و پنجاه صفحه را به بررسي ساختار فرمال اد ،شناسيزيبايي بش، بيردزلي در كتااستسرشت فرم داللتگر ضعيف 

ها بر حسب يك زبان يكپارچة وحدت، شدت و از اين كاربست توانمي دهدكه چگونه دهد تا نشانزيبا، و موسيقي اختصاص مي
  شوند.شناسانه ميبروز تجربة زيباييهاي فرمال آثار هنري هستند كه از نظر بيردزلي منجر به . اين سه مورد مشخصهپيچيدگي سخن گفت

 پيچيدگي، و شدت كه علت ،به شيء هنري چه چيزي هستند: وحدت هاي مربوطمشخصهگويد كه بيردزلي بر خالف بل به ما مي
نظر  رري را ابزاري علي دشوند. اما نظرية بيردزلي نيز مانند بل كاركردگرا است، و شيء هنوحدت، پيچدگي و شدت در تجربة ما مي

 اين احساس واست.  بين اثر و مخاطب شناسانهكنش زيباييمعلول برهمو گسليده  عالقهاحساس بيباز هم مانند بل،  عالوهبه. گيردمي
  ناسانه باشد.شنه اينكه مانند كانت و هاچيسن صرفا نشانه يا محكي براي امر زيبايي است،شناسانه تجربة زيباييدهندة ارزش نشان

، و شناسانه عرضه كردن كه آشكارا از مفاهيم وحدت، پيچيدگياش توصيف ديگري از تجربة زيبايير سالهاي پاياني حرفهبيردزلي د
از نظرية اول او نيز در استفادة آشكار از عناصر نظرية  حتيشود، آن جهت كه به روايت ما مربوط ميكند، اما از شدت استفاده نمي

ير و حداقل شناسانه دارد اگر و فقط اگر اولين مشخصة زشناسانه خصيصة زيبايييك تجربة زيبايي«د: نويسزيبايي گوياتر است. او مي
گسليده، و  احساس آزادي، تأثر ،كشف فعال ها عبارتند از: متوجه شيءبودن،مشخصه 59هاي بعدي را داشته باشد.سه تا از مشخصه

راي اينكه هنر يك شيء ب منطقي لحاظبههاي كانت و هاچيسن هستند. بنابراين . سه مشخصة آخر همانند محك زيبايي در نظريهبودنكل
هستند برانگيزد، اگرچه همانطور كه قبالً  60را كه مربوط به نظرية زيبايي هباشد بايد با اين قصد توليد شده باشد كه حداقل دو مشخص

ت. اسانة توجهي به كارگرفته شده است كه اصالً مختص به هنر نيسدر اينجا به اشتباه براي توصيف پديدارشن ذكر شد، زبان نظرية زيبايي
   طتواند به همين اندازه براي توصيف توجه ما به يك سخنراني جالب هم به كار رود.اين زبان مي مثالً

                                                            
  كنش.در اين باره در مقالة قبلي به طور كامل بحث كرده است. نگاه كنيد به مقالة هنر و برهم كرول .1

60 beauty theory 
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ت سوفيست از برداش تر،دهند (يادآور آنچه كه قبلشان به ما لذت ميهستندكه بر حسب فرم پديدارياز نظر بيردزلي آثار هنري اشيائي 
كند. حمايت مي 62يمغالطة قصداز تر و به طور جزئي 61اش از مغالطة تكوينيزيبايي خوانديمش). او همچنين محكم و سازگار با نظريه

شناسانه يبة زيباياختالل در تجر از متن است و باعث بيرونبه عناصري غير از خود اثر، رفتن به  كردنمعتقدند توجه كه منتقدان نوهمانطور 
كاركردگرايانة اثر هنري كه انتظار داريم خروجي ما تجربة زيبايي شناسانه باشد، مالحظات تكويني، از جمله قصد  الگوشود. يعني در مي

مند آورندة يك بنيان فلسفي دقيق و  نظاميك راه براي خواندن پروژة بيردزلي اين است كه او را فراهم هاي غلط هستند.مؤلف، ورودي
  براي نقد نو ببينيم.

شناسانه به مفهوم تجربة زيبايي بادهد. او قادر است شناسي را انجام ميمندترين فروكاهش نظرية هنر به نظرية زيباييبيردزلي نظام
ني اهاي بنياديني پاسخ دهد: هنر چيست، هنر خوب چيست، داليل ارزيابي نقادانة هنر چيست، و هنر چه ارزشي براي زندگي انسپرسش

ي و گسليدگي نقشي عالقگدارد؟ اين يك دستاورد عظيم است، اما البته متكي به فروكاهش نظرية هنر به نظرية زيبايي است كه مفهوم بي
  كند.اساسي در آن بازي مي

  پردازانشناسانه براي نظريهجذابيت نظرية زيباييدو دليل . 4

اسخ بزرگ زيادي دربارة هنر پهاي مند جهت پاسخ به پرسشسانه به صورت نظامتوان از مفهوم تجربة زيبايي شنادليل اول: مي .4-1
شناسانه را به  هاي تجربة زيباييرغم اينكه ديكي همة توصيفشناسانه عليگفت. در واقع شايد دليل دفاع بيردزلي از رويكرد زيبايي

تواند داشت ر ميشناسانه از هندي بود كه يك نظرية زيباييناپذيري رد كرد، اين باشد كه او  مجذوب برازندگي و اقتصاصورت خستگي
  باشد. 

                                                            
61 genetic fallacy 

62 intentional fallacy 
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براي او  اين كار را به صورت سريع و مؤثري شناسانههاي زيباييهنر را داشته باشد، نظريه ذاتيدليل دوم: اگر كسي قصد تعريف  .4-2
الق، منفعت، و هر قلمروي ديگري از زندگي انساني باشد، ، اخ63شناسانه جدا يا گسليده از شناختدهند. يعني اگر تجربة زيباييانجام مي

فقط به خاطر  شودشود. به عبارت ديگر اثر هنري ذاتاً از ديگر قلمروهاي تجربة انساني متمايز ميپس اثر هنري از هر چيز ديگري جدا مي
 ند،بت به اهميت شناسايي ذات هنر وسواس دارپردازان نسكردن ما از هر چيز ديگر است. از آنجايي كه نظريهاينكه مقصود آن گسليده

  .شوندميها آن نظريهمجذوب  با امور واقع و كاربست هنري شناسانة هنرهاي زيبايينظريه رغم ناهمخوانيعلي

  بايست براي اين مشكالت پاسخ درستي فراهم كنند:شناسانه هر چقدر هم كه جذاب باشد ميرويكرد زيبايي

عالقگي بي شناسانه توجه ما به آثار هنري بر حسبمسئلة ديكي خواند، يعني اينكه بايد نشان دهند در تجربة زيباييتوان مشكل اول را مي
يا گسليدگي، از توجه ما در ديگر تجارب متفاوت است، از جمله تمركز ما بر هر چيز ديگري از جمله يك بازي بيسبال، يك سخنراني، 

  ي عالقه در ميان است.يك مقاله در روزنامه و غيره كه پا

در ارتباط  ه تنهانبيردزلي بايد در مقابل شكست آن در جامعيت گذاشته شود،  نظامي مانند نظاميبودن مشكل دوم برازندگي و اقتصادي
منبع ردن ك، بلكه در ارتباط با محدود -بخش اعظمي از هنر آوانگارد و هنر مفهومي مثالً -نهدشانبا چيزهايي كه از بدنة هنر بيرون مي

  ارزش هنري.

  

  

  

  

                                                            
63 cognition 
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  گيري نتيجه. 5

صد مؤلف، دهند كه گويي قكنند، اما اغلب شهودهايي را بسط ميشناسانه حمايت نميبسياري از فالسفه آشكارا از يك نظرية زيبايي
هاي ارهيستند و پطبق گزارش ما اين شهودها اصالً شهود ن تاريخ هنر، و محتواي شناختي، اخالقي، و سياسي نامربوط به هنر هستند.

در تفكر  ثالًموقتي كه از مرزهاي فلسفة تحليلي بيرون رويم اين شهودها عموماً رواج ندارند.  شناسانة هنر هستند.باقيمانده از نظرية زيبايي
يبايي با نظرية ية زنظر ،كننده باشد، در سنت تحليلياگر داستان من قانع .هميشه عنصر مهمي بوده استتاريخ هنر  هگلي و ماركسيستي 
البته منظور من اين نيست كه بگويم همة فالسفة تحليلي دچار اين وسواس هستند. آرتور دانتو براي اهميت تاريخ  هنر خلط شده است.

يك رويكرد شناختي را برگزيده است كه در رقابت مستقيم با ادعاهاي  64»نلسون گودمن«هنر نسبت به فلسفه استدالل كرده است، و 
، دقيقاً به همين 65»ماركس وارتوفسكي«هاي اين فيلسوفان و ديگران از جمله شناسانه است. با اين وجود، نظريهتي رويكرد زيباييغيرشناخ

 عنوانبهفيلسوف هنري است كه  66»هگل«بايد واضح باشد كه  عالوهبهگيرند. خاطر انقالبي هستند كه در مقابل گرايش مسلط قرار مي
  شود.شناسان تحليلي به شمار آوره نميييبخشي از دودمان زيبا

دهند. اگر ر را نميبودن در بحث از هناند، نويد ثمربخشي كه پيش از هر چيز براي تبيين واكنش ما به زيبايي طبيعي ساخته شدهيهاالگو
ي بيشتر در نيمة طبيعت. شناسباييگيرند و مسائل زينيمة فرهنگ قرار ميبخواهيم به صورت كلي صحبت كنيم، مسائل نظرية هنر بيشتر در 

نها را حل تضمين خواهد كرد كه هيچيك از آ -شناسانهية هنر  با نظرية زيبايينظر گرفتنِاشتباه –كردن اين مسائل با همديگر مخلوط
  نخواهيم كرد.

  

                                                            
64 Nelson Goodman 

65 Marx Wartofsky 

66 Hegel 
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؛ دمزيبايی شناسی متق
اگرچه کانت و 

ۀ ھاچيسن بسيار دربار
ا ھنر سخن گفته اند ام

نظريه ھای آنان نظريۀ 
ھنر نيست، نظريۀ 

.زيبايی است

 احساسی را زيبايی الک، روانشناسی ادامۀ در :ھاچيسن
 و .ذوق قوۀ يعنی داريم، قوه ای آن دريافت برای ما که می داند

 و بی واسطه، لذت بخش، که می گويد احساس اين دربارۀ او
 اند،می د سوژه در احساسی را زيبايی ھاچيسن .است بی عالقه

 هب است، بی واسطه و بخش لذت که حسی، ادراک يک مانند
 حال در او.نمی کند وساطت آن در معرفت به که معنا اين

.ھنر نه است، زيبايی تحليل

 زيبايی احکام از کانت گزارش مھم عناصر ما روايت با رابطه در :کانت
 اينکه و ،شناسانه زيبايی حکم بودن نظاره ای و بی عالقگی از عبارتند شناسانه

 ائيتغ فرم  ھای متوجه اينکه و دارند، ريشه شناختی و تخيلی آزاد بازی در آنھا
 .است فرمال آشکار و مھم جھاتی از زيبايی دربارۀ کانت ديدگاه .ھستند

 بر اسانهزيبايی شن حکم .ھستند غائيت فرم ھای زيبايی شناسانه احکام موضوع
 -دمی کن فراھم که الگويی و غايت مندی احساس و می کند تمرکز ھيئت روی
 کاری ترِ بيش غائيت فرم مفھوم اينجا در .شیء آن منفعت يا غايت به توجه بدون
 جامان می کرد ھاچيسن نظريۀ در گوناگونی و يکپارچگی برھم کنشِ  که را

می دھد
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ی زيبايی شناس
متأخر؛

ۀ تبديل نظري
زيبايی به 
نظريۀ ھنر

 ھيجانصفت مميز تجربۀ ما از ھنر را  . ارائۀ تعريفی ذاتی از ھنر: کاليو بل
ت معتقد بل نيز مانند کان را علت آن می داند فرم داللتگرمی خواند و زيبايی شناسانه  

.  راھم کرداست که نمی توان قوانينی برای اينکه چه فرم ھايی فرم داللتگر ھستند، ف
ن است در عوض تنھا محک برای اينکه شيئی دارای تجربۀ زيبايی شناسانه است اي
ملی و که تجربۀ زيبايی شناسانه خلق کند، يعنی يک حس نشئه جدای از زندگی ع

.عاليق آن

به ما  ھستند که بر حسب فرم شانپديداری آثار ھنری اشيائی : مونرو بيردزلی
ه او ھمچنين محکم و سازگار با نظريه اش از مغالطۀ تکوينی و ب. لذت می دھند

.طور جزئی تر از مغالطۀ قصد گرا حمايت می کند

ا انجام بيردزلی نظام مندترين فروکاھش نظريۀ ھنر به نظريۀ زيبايی شناسی ر 
او قادر است از طريق مفھوم تجربۀ زيبايی شناسانه به پرسش ھای . می دھد

ھنر  ھنر چيست، ھنر خوب چيست، داليل ارزيابی نقادانۀ: بنيادينی پاسخ دھد
 چيست، و ھنر چه ارزشی برای زندگی انسانی دارد؟ اين يک دستاورد عظيم

ه مفھوم است، اما البته متکی به فروکاھش نظريۀ ھنر به نظريۀ زيبايی است ک
.بی عالقگی و گسليدگی نقشی اساسی در آن بازی می کند
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  شناسانهچهار مفهوم تجربة زيباييمقالة سوم: 

)Four Concepts of Aesthetic Experience( 

  طرح مسئله و مشخص كردن مسير تحقيق .1
  توان دو رويكرد به نقد را از هم تفكيك كرد: اول، رويكرد اشارتي و دوم، رويكرد تفسيريمي

برخي از  ،بيدر مطالعات اد مثالً. انگيزندبر ميشناسانه را توجه مخاطب به متغييرهايي است كه تجربة زيبايي هدف نقد اشارتي جلب
مچنين ه نقد اشارتي هستند. از اينمونه، را بهتر درك كنندابهام شعرهاي خاصي  خوانندگان انجام گرفته تا 67»نقد نو«كه در هايي تالش

  .70»رنوار«و  69»اورسون ولز «بر فوكوس عميق براي درك بهتر سينماي 68است تأكيد آندره بازن

ها است. از اين يامكردن پبازگشايي ،شناسانهه جاي تجربة زيباييب ،هدفش اما نقد معاصر بيشتر به سمت نقد تفسيري تمايل دارد كه
 و معتقد به هنر براي هنر است گراييشناسي. زيباييستايش شده است 71گراييشناسيدر مقابل زيباييي پادزهر عنوانبهديدگاه اغلب 

  داند.هدف هنر را فرستادن پيام به جهان نمي

 نة هنرشناسااي بر روي جنبة نشانهگونهبه صورت وسواس گراييشناسيبا زيبايي 72اديپي ي تقريباًمنتقدان و هنرمندان معاصر در كشمش
به معناي اين نيست نيز  ،گرايي ديدگاه غلطي باشدشناسي. اما اگر زيباييكم شد شناسانهزيبايينتيجه توجه به تجربة در  ،تمركز كردند

                                                            
67 New criticism 

68 André Bazin 

69 Orson Welles 

70 Jean Renoir 

71 aestheticism 

72 oedipal .مربوط به احساسات جنسي كودك خردسال نسبت به والدين خود  
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ابق بدانيم، عاليق يي سگراشناسيكنندة زيباييشناسي را اصالحمتمايل به نشانه هنر و نقدشناسانه وجود ندارد. اگر كه تجربة زيبايي
كه هنوز هم رايج  دانست اثر تمايل به پيامِ كنندةاصالح توانمي شناسانه به وجود آمدهة زيبايياخيراً در فلسفه به تجرب كه را ايدوباره
كنار شناسي اييكنند تا سياست را به نفي زيبكار نيست كه هنرمندان را تشويق ميقدان محافظهمن به معناي تأييد آن منت حرف البته است.

شناسانه را كنار تواند تجربة زيباييجدا نيستند. هيچ رويكرد جامعي به هنر نمي راكه به نظر من اين دو امر از يكديگر كامالًبگذارند، چ
ل آنرا مكمل تفسير دانم، اما حداقانه را جايگزيني براي تفسير، از جمله تفسير سياسي نميشناسبگذارد. من تحقيق دربارة تجربة زيبايي

اشند؛ در واقع هر زيستي داشته بتوانند همشناسانه نميييگيرم. دليلي براي اين فرض وجود ندارد كه نقد تفسيري و نقد زيبادر نظر مي
كنم، ررسي ميشناسانه را  بدر اين مقاله چهار نظريه دربارة تجربة زيباييگر هستند. آموزنده و اغلب مكمل يكديدوي آنها به طور يكسان  

  شناسانه كه فكر ميكنم براي نقد معاصر مفيد است برسم.گزارشي از تجربة زيباييبه اين اميد كه در نهايت به 

  گزارش سنتي. 2

. جربه به خاطر خودش ارزشمند است و نه به خاطر چيز ديگرياين است كه اين ت شناسانهتجربة زيباييعنصر اصلي گزارش سنتي از 
مقاصد ابزاري  عالقه است، يعني توجه ما بدونكنيم، توجه ما بيشناسانه به  اشياء توجه ميزيبايي لحاظبهچنين گفته شده كه وقتي كه 

ن شناس كه منظره را براي يافتف يك زميناي در ذهن ندارم، برخالكنم، هيچ مقصود عملياست. وقتي كه من به يك منظره نگاه مي
  كند.هاي معدني بازرسي ميهايي از اليهنشانه

هايي همراه شده است كه انتقادات زيادي به آنها وارد شده است. از جمله نظرية شناسانه معموالً با آموزهگزارش سنتي از تجربة زيبايي
مركز تجربة هايي مثل كاليو بل، تشناسانة هنر است. براي فرماليسترية زيباييگرايي مشهورترين نمونة نظشناسانة هنر. فرمزيبايي
د. اما، اگرچه كننانتزاعي اثر تأكيد مي ساختار گراها بر رويفرمشناسانه، همانطور كه از نامش پيداست، روي فرم هنري است. زيبايي
سياري از هنرها است كه ب قبولاين دليل واضح يك نظرية غيرقابل گرايي اساس مناسبي براي برخي انواع درك هنري فراهم كرد، بهفرم

 اند،وليد شدهت ي تقويت هويت فرهنگي و ملي، و رسوماند. بسياري از هنرها براتوليد نشدهاثر  ساختاراز  ايكردن تجربهفراهمبه قصد 
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دي جلب حمايت، براي سوگواري، براي يادبودها و موار اوقات مهم، براي خاطرسپردنگرفتن و بهبراي تشويق افتخار و تعهد، براي جشن
  از اين دست.

فرم اثر در نظر نگيريم.  شناسانه را فقطگرا نباشيم و موضوع تجربة زيباييشناسي هنر معتقد باشيم اما فرمتوانيم به نظرية زيباييالبته مي
بته به شناسانه به حساب آورد، الاخالقي آن، را نيز تجربة زيبايييا  ،سياسي بازنمودي، توان تأمل روي محتواي اثر از جمله محتوايمي

راكه اما اين نظريه نيز جامع نيست، چ به خاطر خودش براي ما ارزش داشته باشد. به قصد آن توليد شده باشد كه شرطي كه آن تجربه
اند، اثر هنري به حساب ها ساخته شدهمقبرهشان به قصد دوركردن مزاحمين از هاي ديوهايي را كه با ظاهر وحشتناكمجسمه مثالً
سنتي  شخالصه، گزار گيرند.ها و آثار ديگرِ شبيه به آنها به راحتي در دستة آثار هنري قرار ميآورد، درحاليكه امروزه اين مجسمهنمي

يك  بدون شكزشمند است. اما باور داشته باشد كه آن تجربه به خاطر خودش ار 73داند كه يك عاملشناسانه مياي را زيباييتجربه
مفيد  مثالًداند، هايي را به نحوي از نظر ابزاري مفيد ميگري يك اثر هنر را درك كند، درحاليكه چنين تجربهتواند فرم يا بيانعامل مي

  ترشدن مغز.براي ورزيده

 شناسانة هنر جدا باشد.هاي زيباييگرايي و نظريهتواند از فرمشناسانه ميبسيار مهم است كه بر اين موضوع تأكيد شود كه تجربة زيبايي
ه به آن ارجاع شناسانبا اين وجود چيزي وجود دارد كه ما با مفهوم تجربة زيباييتواند هنر را تعريف كند، شناسانه نميزيبايي تجربة
  دهيم.مي
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  گرايانهگزارش عمل. 3

گرايانه با گزارش سنتي تضاد دارد. در بود. گزارش عمل 74»يوييجان د«علت اين نامگذاري اين است كه حامي اصلي اين گزارش 
رايانه روي گكند، گزارش عملشناسانه را بر حسب باورهاي عامل دربارة آن تجربه تعريف ميگزارش سنتي تجربة زيباييحاليكه 

  كند.تمركز ميدروني تكرارشوندة آن  يهامشخصهو  محتواي تجربة مربوطه

گذارد. براي ديويي شناسانه و ديگر انواع تجربه نميشناسانه، ديويي تمايزي ميان تجربة زيباييهاي تجربة زيباييظريهبرخالف بسياري از ن
شناسانة شناسانة پنهان دارد، ديويي دربارة سرشت زيباييناميم، هميشه يك خصوصيت زيباييكه در زبان روزمره آنرا تجربه ميهر چيزي 

  گويد:تجربه چنين مي

تجربه  پيمايد. آنگاه و فقط آنگاه آنشدن مياي كه تجربه شده است مسير خود را به سمت كاملتجربه داريم وقتي كه ماده يك ما
شود. يك اثر به نحوي تمام شده است كه خرسندكننده شود و از تجارب ديگر متمايز ميدرون جريان كلي تجربه يكپارچه مي

يك بازي، بازي شده باشد؛ يك موقعيت، حتي اگر خوردن يك غذا باشد، يك بازي شطرنج باشد؛ يك مسئله به راه حلش برسد، 
باشد، ادامة يك مكالمه باشد، نوشتن يك كتاب باشد، يا ايفاي نقشي در يك مبارزة سياسي باشد، طوري شكل گرفته است كه 

اش را همراه خود بسندگي-دبخش خود و خودكيفيت تفراي يك كل است و خاتمة آن يك تكميل باشد نه يك انتها. چنين تجربه
   يتجربه است. يكدارد. اين 

اند ، يكپارچه شده76مانند يك طرح 75آنات آيد.شناسانه، يك سناريوي انتزاعي به نظر ميتوصيف پديدارشناسانة ديويي از تجربة زيبايي
اً بعضي بعضي از تجارب اينگونه هستند، خصوص متمايز شود.  برهم خودزمينة  نامتعين يا درهمشود تا تجربه از پسو تعادل آنات باعث مي

                                                            
74 John Dewey 

75 moments 

76 plot 
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تواند كليت يشناسانه مشناسانه از آثار هنري. مسئله اين است كه آيا به اين گزارش ساختاري از بعضي تجارب زيبايياز تجارب زيبايي
  بخشيد.

رسد ظر ميگويد. اگرچه به نه آيا او هميشه يك چيز را ميگويد يا اينكتوان هميشه مطمئن بود كه او چه مينويسد. نميديويي دشوار مي
 77وه از نظر ساختاري، خاتمهعالبه بايد يك بعد زماني داشته باشد؛ تداوم داشته باشد. شناسانهپايبند باشد كه تجربة زيبايي ايدهكه او به اين 

اغلب  امر كه اين تجربه يك كيفيت متمايز دارد كه با تجارببخشد، همينطور اين دارد، نه اينكه فقط تمام شود. اين به تجربه وحدت مي
بة را براي تمايز تجر -تداوم، وحدت كيفي، يكپارچگي زماني و خاتمه -حالِ زندگي روزمره متفاوت است. ديويي اين شروطبي

  داند.زم ميرسد كه اينها را شروط الداند، اما به نظر ميشناسانة هنر از ديگر انواع تجربه كافي نميزيبايي

ه فاقد هاي مينماليستي كهاي نقض آن عبارتند از نقاشيمثالبعضي از  اما هنوز هم اين شروط آشكارا بيش از حد محدود كننده هستند.
 اثر 78»ثانيه 33دقيقه و  4«قطعة  كردن از يكپارچگي زماني و همچنين خاتمه در مورد آنها چندان معنادار نيستاجزا هستند، و صحبت

كنند. پس اگر در اوايل دهة شصت نيز معيارهاي ديويي را نقض مي 81»آنتونيوني«هاي فيلمو ، 80»رابرت موريس«آثار ، 79»ان كيجج«
جارب توان تبرهمي، انتهاي نامشخص، پايان بدون تكميل، و غيره را مينظمي، درهم، گشودگي، بيروزمرههاي پراكندگيِ تجربه
رگذار بوده روي نظرية آموزشي قرن بيستم تأثي شناسانه را، هر قدر هم كهگرايانه از تجربة زيباييرش عملشناسانه خواند، پس گزازيبايي

  باشد، بايد كنار گذاشت.

                                                            
77 closure 

78 4 33 

79 John Cage 

80 Robert Morris 

81 Michelangelo  Antonioni 
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  گزارش تمثيلي. 4

 بجارتاند، آثار هنري اصيل خودآيين هستند، به اين معنا كه طبق اين گزارش كه هربرت ماركوزه و تئودور آدورنو آنرا پيشنهاد كرده
 تواند متفاوت باشد و با اصول متفاوتي اداره شود. از اينكند كه جامعه ميكنند. به همين دليل هنر به ما يادآوري ميعالقه فراهم ميبي

گرا و يهاكه در جوامع سرم آوردفراهم مي اي از تجاربي راشناسانة آثار هنري اصيل اتوپيايي است يعني شمهجهت، تجربة زيبايي
  اي و عقل ابزاري، انگيزة سود، و اصول كارآمدي هستند. . اين جوامع تحت سلطة ارزش مبادلهرا موجود نيستگتماميت

هاي كانت عالقگي پايبند هستند، ميراث مشترك آنها، يعني نوشتهالبته دليل اينكه گزارش سنتي و گزارش تمثيلي هر دو به مفهوم بي
دو گونه آزادي وجود دارد.  شناسانة كانتيكند. در تجربة زيباييشناسي كانتي تكيه ميزيبايياست. اما گزارش تمثيلي بسيار بيشتر  بر 

عالقه است يعني ذاتاً باارزش است و بنابراين گسليده است، يعني از هر گونه عالقة ديگرِ اول آزادي به خاطر اينكه تجربة مربوطه بي
ز نظارت ا ، تخيل و فاهمهدر حين آن اما تجربة مربوطه به اين معنا نيز آزاد است كهاست. » آزاد«عملي، اخالقي، مالي، سياسي و غيره، 

شناسانه عالقگي كه  تجارب زيباييمفاهيم آزاد هستند. اين دو آزادي براي گزارش تمثيلي بسيار مهم هستند. از يك طرف، مفهوم بي
زند. بنابراين زاري و آن نويد اتوپيايي براي ارزش انسانيِ بيشتر، پيوند مياند با محكوم كردن ارزش بارا كه به وسيلة هنر اصيل فراهم شده

از طرف  اي. وشناسانه شدن از طريق آثار هنري اصيل، مساوي است با يافتن خود خارج از قلمروي ارزش مبادلهدرگير تجارب زيبايي
ها تحت مفاهيم نشانة عقل ابزاري است. بنابراين ردادن جزئي، چراكه قرااست 82زننيز اتوپيايي و اتهام ،ديگر آزادي تخيل از مفاهيم

   تجربة زيبايي شناسانه نمايندة يك منطقة آزاد شناختي، بيرون از فرآيندهاي عقل ابزاري است.

رنيست دها به ارزش سودگرا يا اقتصادي بود، بعضي از هنرمندان مهاي تجاري در پي فروكاهيدن همة ارزشطلبيدر قرن نوزدهم كه جاه
شود. به منظور حفظ يك قلمروي ارزش خودآيين كه مستقل از نشانة دالر باشد، ضدحمله اي را آغاز كردند كه هنر براي هنر خوانده مي

  آورد.شناسانه پاية مناسبي براي اين تمايل مدرنيست فراهم ميگزارش تمثيلي از تجربة زيبايي

                                                            
82 accusatory 
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است، كه عالقة تخيل اسانه، نيازمند بازي آزاد بيشنگيرد كه تجربة زيباييفرض مي يك دسته از مشكالت رويكرد تمثيلي اين است كه
اي و عقل تمثيلي باشد براي مقاوت در مقابل ارزش مبادلهشناسانه تجربة زيبايياز كمند مفاهيم متعين گريخته است. اگر قرار است 

ستند. عالقگي و نه بازي آزاد شناختي، عناصر اصلي اين تجربه هد. اما نه بيشناسانه بايد مهيا باشنهاي تجربة زيباييابزاري، اين مشخصه
  بنابراين تمثيل مربوطه ناقص خواهد بود.

است؟ البته  بخشاطالع نظري لحاظبهگيرد. اما اين كار چقدر در نظر مي نمادين امررا يك  شناسانهتجربة زيبايي ،اين گزارش عالوهبه
اين نظريه  دعايا وضعيت موجود را نقد كنند. امادارد تا اتوپيا را تصور كنند يا كننده را وا ميتجربه شناسانهاييتجربة زيبادعا نشده كه 

تواند نماد آزادي در يك دنياي ناآزاد از هنرِ خودآيين، مي شناسانهتجربة زيبايي؟ من حدس ميزنم جواب اين است كه چيستدقيقاً 
با  ،هاكردن آنرسيمت را گرفتن و سپس وابسته ذهني تكميلي مانند تخيل آزاد و استدالليعني فرآيندهاي پردازي گونه نظريهباشد. اين 

 اي.هيچ مالحظه بدون ،»آزادي«برداي از ابهامات موجود در معناهاي و بهره ،تمايالت اجتماعي متخالف ويربر  سازي شديد،ساده
ي موجود هاي جايگزين، متفاوت و حتي ناسازگار به راحتشي، اين است كه تمثيلهاي به شدت گزينتمثيل خصوصبهها، مشكل تمثيل

  اي براي قبول يك تمثيل و رد ديگري داشته باشيم.رسد كه هيچ دليل اصوليهستند. به نظر نمي

يربازاري و قالنيت غيك استعاره براي امكان ع عنوانبهشناسانه را به طور خالصه، اگر گزارش تمثيلي قصد دارد تا تجربة زيبايي
فهوم بازي عالقگي، و مدر اين گزارش (بي شناسانهتجربة زيباييهاي غيرابزاري مجسم كند، اين استعاره نامناسب است، زيرا مشخصه
يرا ماند، زبخشيِ نظريِ اصيل آن باقي ميتر نيز بود، مشكل اطالعكنندهتخيلي آزاد) مشكوك هستند. اما حتي اگر اين استعاره قانع

  رسند.پذير به نظر ميبه يك اندازه امكان -هاي جايگزينيعني تمثيل-هاي جايگزينِ مختلفاستعاره

  گزارش انقباضي. 5

 رسد. اول اينكهميافتد؟ دو چيز فوراً به ذهن ناميم چه اتفاقي ميمي شناسانهتجربة زيباييدر حين آن چيزي كه در رابطه با آثار هنري 
ناميده  شناسانهباييتجربة زيكردند كه اين تنها چيزي است كه گراها به اشتباه فكر ميكنيم. فرمرم اثر هنري توجه ميما به ساختار يا ف
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ستايش اثر نيز با آن همراه باشد، داشتن يا اين نيست كه دوست گذاريناميم. مقصود من از اين نامشود. ما آنرا درك طراحي ميمي
گرايانة بيان ه وانشناسزيبايي تواند احساس خرسندي باشد. دوم، تشخيص كيفياتندة درك طراحي مياگرچه كه يك نتيجة تكرارشو
 آورد. براي مثال توجه به سبكي و ظرافت يك منارة كليسا، يا اضطراب يك شعر. اينشناسانه حاصل مييك اثر هنري نيز تجربة زيبايي

را در قرن  aisthisis ه مفهومي كه بومگارتن در ذهن داشت وقتي كه واژة جديدبسيار نزديك است ب شناسانةزيباييمعنا از تجربة 
  هجدهم به كار برد.

شناسانه  اي هستندكه مستقالً يا باهم، شروط كافي را براي زيباييشناسانهبنابراين درك طراحي و/يا تشخيص كيفيت، تجارب زيبايي
كند، چراكه يك نوع از تجربة بيش از حد كلي خودداري مي هايتعميمكنند. اين نوع توصيف از ناميدن يك تجربه فراهم مي

جارب تدهد كه انواع ديگري از بندي اجازه مياين صورت گيرد.در نظر نميشناسانه زيبايي شناسانه را  به جاي همة تجاربيزيباي
  شناسانه نيز وجود داشته باشند.زيبايي

خشم اخالقي  ثالًمشناسانه فقط يكي از آنهاست. ي به آثار هنري وجود دارند كه تجربة زيباييهاي مناسب بسيار مختلفاز نظر من واكنش
عدالتي، نه به درك طراحي و نه به تشخيص كيفيت مربوط است، اما اين مانع از آن نيست كه خشم اخالقي واكنش مناسبي ناشي از  بي

  ل سياسي براي خوانندگان باشد.كردن مسائبه يك اثر هنري باشد، اگر مقصود آن اثر مطرح

هيچ   و كندخص ميشناسانه آنها مششناسانه را بر اساس طراحي آثار هنري و كيفيات بيانگر و زيباييتجربة زيبايي ،انقباضياين گزارش 
اين گزارش  عالوههبگيرد. تجارب در نظر نميبين اين  عالقگي،شناسانه باشد، مانند بيكه سازندة ذات تجربة زيبايي مشخصة مشتركي

تر بخشگويد، زيرا در واقع يك مفهوم سلبي است، اطالعتقريباً هيچ چيز به ما نمي -عالقگيبي -از گزارش سنتي كه مفهوم اساسي آن 
فهوم ي است و ممناسب به يك اثر هنر بهترين واكنشِو نه  ،شناسانه نه تنها واكنشاست. بر اساس گزارش انقباضي مفهوم تجربة زيبايي

  شناسانه نه به صورت تجليلي بلكه به صورت توصيفي به كار رفته است. تجربة زيبايي
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  گيرينتيجه. 6

بودن آنها نيازمند ارزيابي مورد به مورد است. تالش براي خوانند كه مناسبمختلف زيادي را فرا مي هايآثار هنري مختلف واكنش
فاً باعث پريشاني و ها استفاده كنيم، صرميم يا اينكه از اين برچسب فقط براي بهترين واكنششناسانه بنااينكه همة آنها را تجربة زيبايي
دايي ضروري ج شناسانه مطرح كردم، يعني گزارش انقباضي،ي كه من از تجربة زيباييطبق گزارش شود. متأسفانه، حتي باعث تنفر مي

شود كه به نيز مي 83يك طرف درك طراحي شامل برآورد ساختار بالغي شناسانه وجود ندارد. ازبين تحليل سياسي و تجربة زيبايي
تواند سختي مياگر متوجه به كيفيات بيانگر اثر نباشد، بههاي سياسي هاي سياسي نيز مرتبط خواهد بود. از طرف ديگر تحليلتحليل
ه خاطر اينكه تجربة ب نه تنهااني بايد به پايان برسد، شناسانه در علوم انسبخش باشد. در هر حال ممنوعيت بحث از تجربة زيبايياطمينان
سب به هنر، از جمله هاي منامخاطبان و آموزگاران، همة واكنش عنوانبهشناسانه مرتبط با تحليل سياسي است، بلكه به خاطر اينكه زيبايي

  شناسانه، حيطة كار ماست.واكنش زيبايي

  

                                                            
83 rhetorical 
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جربة در حاليكه گزارش سنتي ت: گزارش عملگرايانه
ن زيبايي شناسانه را بر حسب باورهاي عامل دربارة آ
تجربة  تجربه تعريف مي كند، اين گزارش روي محتواي

ز مربوطه و مشخصه هاي دروني تكرارشوندة آن تمرك
مي كند؛ جان ديويي

ر خودش تجربة زيبايي شناسانه به خاط: گزارش سنتي
توجه ما  . ارزشمند است و نه به خاطر چيز ديگري

.  است بي عالقه است، يعني توجه ما بدون مقاصد ابزاري
اسانة هنر؛ فرم گرايي مشهورترين نمونة نظرية زيبايي شن

كاليو بل

اساس   تجربة زيبايي شناسانه را بر: گزارش انقباضي
 شناسانه آنها طراحي آثار هنري و كيفيات بيانگر و زيبايي

زندة مشخص مي كند و  هيچ مشخصة مشتركي كه سا
قگي، بين ذات تجربة زيبايي شناسانه باشد، مانند بي عال
اين تجارب در نظر نمي گيرد؛ نوئل كرول

ه آثار هنري اصيل خودآيين هستند، ب: گزارش تمثيلي
به همين . اين معنا كه تجارب بي عالقه فراهم مي كنند

دليل هنر به ما يادآوري مي كند كه جامعه مي تواند 
متفاوت باشد و با اصول متفاوتي اداره شود؛ تئودرو 

آدورنو و هربرت ماركوزه

گزارش از تجربة   4
زيبايي شناسانه
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