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

 مقالة اول: هنر، كاربست، و روايت

)Art,	Practice,	and	Narrative(  
 

  طرح مسئله و مشخص كردن مسير تحقيق .1

صه شناسي فلسفي است، اينكه، هنر چيست؟ پاسخ من به طور خالهاي زيباييترين پرسشهدف اين مقاله تالش براي تغيير يكي از مهم
تواند در سنت در حال بسط هنر به صورت هنر بودن يا نبودن يك شيء (يا اجرا) بسته به اين دارد كه آيا آن شيء مي اين است كه

  درست قرار داده شود يا نه.
راي آمريكايي بسط يافته، نوشته شده است. در اين سنت نظريات زيادي ب-اين مقاله در زمينة فلسفة هنر آنگونه كه در سنت انگليسي

  اند:هاي خودش را دارد. از ميان آنها اين سه نظر به طور خاص تأثيرگذار بودهه اين پرسش عرضه شده است كه هر يك كاستيپاسخ ب
  گرايي مرحلة اول.ذات الف.
ه در ك هايي مانند بل، كروچه، كالينگوود، تولستوي، و لَنگر با اين رويكرد مرتبط هستند. آنها در پي ارائة تعاريف واقعي هستندچهره

ده دادن اشياء در حيطة هنر و غير هنر استفاكردن خصوصيات شناساي اشياء هنري هستند. يعني از اين تعاريف براي قرارپي مشخص
هاي خصوصيت ها يا احساسات، و غيره، نامزدشناسانه، فرمشود. فرم داللتگر، عاطفه يا شهود پالوده، ظرفيت برانگيختن تجربة زيباييمي

  ار هنري هستند.شناساي آث
  .رويكرد مفهوم بازب. 

ونه گرايانة ويتگنشتان دوم مربوط است. ويتس بر ضد هر گذات-هاي ضداين ديدگاه آنطور كه موريس ويتس آنرا بسط داده، به نوشته
ت هستند، زيرا كسوسيلة شروط الزم و كافي تعريف شود. تعاريف محكوم به شكند كه هنر بتواند بهگرايي مرحلة اول، انكار ميذات

  شود. هنر قلمرويي نوآوري و بدعت و اصالت است. از طرف ديگر، عضويت در طبقة آثار هنري بر اساس شباهت خانوادگي انجام مي
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   .نظرية نهادي هنرپ. 
انب ج داند كه با يك فرآيند درست نهادي توليد شده باشند، يعني از طرف شخص يا اشخاصي ازجورج ديكي مصنوعاتي را هنر مي

 در نظر گرفت، زيرا يك گرايي مرحلة دومذاتعنوان توان بهجهان هنر عنوان اثر هنري به آنها اطالق شده باشد. نظرية ديكي را مي
تايني بندد و از اين نظر پاسخ مناسبي به نگراني رقباي ويتگنشدهد. البته اين نظريه در را به روي نوآوري نميتعريف واقعي به ما ارائه مي

  دهد.خود مي
 پردازان قبلي اجتناب كند. اين نظر در را به رويكوشد تا از مشكالت نظريهعنوان يك كاربست فرهنگي مينظر من دربارة هنر به
كند. اين نظر از بعضي جهات شبيه رويكرد نهادي است؛ بندد و در عين حال به فرآيندهاي توليدكنندة هنر توجه مينوآوري هنري نمي

گي كنم كه هنر يك كاربست فرهنكنم كه هنر يك نهاد است، اما فقط اين مشاهدة كمتر بلندپروازانه را مطرح ميادعا نمي اگرچه من
  است.

  عنوان يك كاربست. توضيحاتي دربارة هنر به2

ا نيازمند انعطاف در ههاي فرهنگي پايا باشند. آنرسم، سنت و سابقه، عناصر الينفك يك كاربست هنري هستند. اما الزم نيست كاربست
كه همان شوند، درحاليكنند و متحمل تغييرات ميها پايداري ميطور زمان هستند تا در شرايط متغيير، خود را حفظ كنند. كاربست

ي هستند ا حاوي وسايلهدهند، يا به بيان ديگر، كاربستها اين كار را با استفادة خالقانه از سنت انجام ميكاربست قبلي هستند. كاربست
  هاي مختلف تعقل و تبيين.سازند، وسايلي مانند شيوهكه دگرديسي عقالني آن كاربست را ممكن مي

بايد در   -يعني به منظور اينكه بيننده يك اثر را بفهمد -هنر يك كاربست عمومي است و هنرمند و مخاطب به منظور موفقيت عمومي
 هاي سنت را بشناسد، به طوري كه فعاليت او آن سنتهنرمند نياز دارد تا محدوديتيك چارچوب اساسي ارتباط، با هم مشترك باشند. 

هاي توسعة آن سنت را بشناسد، نه تنها به خاطر اينكه اثر هنرمند را را تغيير دهد، نه اينكه به آن پايان دهد، و مخاطب نياز دارد تا شيوه
نه آثار هنري شود كه ما چگودرون آن سنت بفهمد. در اينجا اين پرسش مطرح ميعنوان يك توسعة بفهمد، بلكه براي اينكه آن اثر را به

ازمند كند، سازندگان و مخاطبان نيكنيم. يعني همانطور كه كاربست فرهنگيِ هنر خودش را بازتوليد و دگرگون ميرا شناسايي مي
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اين پرسش در زمان ما به طور خاص به خاطر هنر آوانگارد در عنوان اثر هنري هستند. هايي براي شناسايي اشياء توليد شدة جديد بهراه
رگوني تمايل دگ-كانون توجه قرار گرفته است. اما در طول تاريخ هنر نيز اين پرسش براي هنر يك مشكل بوده است، زيرا هنر به خود

  دارد.
گرايي مرحلة م، نه از قوانيني كه براي مثال ذاتكنيكنم كه ما براي شناسايي آثار هنري از راهبردهاي عقالني استفاده ميمن فكر مي

بهترين راه براي اينكه شما را قانع كنم كه چنين راهبردهايي وجود دارند، اين است كه توجه شما را به بعضي از  1كند.اول مطرح مي
ن است استدالل كنيم كه آن شويم، ممكرسند. هنگامي كه با يك شيء جديد مواجه ميآنها جلب كنم. سه راهبرد فوراً به ذهن مي

آثاري است كه قبالً تعلق آنها به سنت تأييد شده است. ما در هر يك از  رديه ، ياتشديد، تكرارشيء يك اثر هنري است، زيرا آن شيء 
سرشت اين م، اما كنياين موارد با توجه به نياز كاربست فرهنگي براي بازتوليد خودش، شيء جديد را به آثار هنري گذشته مرتبط مي

  ارتباط در هر راهبرد متفاوت است.
ر قبلي هاي هنها، و زمينهها، شكلترين صورت استدالل خاطرنشان كردن اين است كه شيء مورد سؤال تكرار فرمساده . تكرار.2-1

يرات فرم، قراردادها، و تأث دادن طريقة اين است كه اثر متأخر،عنوان اثر هنري در چنين مواردي، نيازمند نشاناست. شناسايي چيزي به
ري محسوب برداري دقيق يك اثر دزدي هنبرداري دقيق از آثار قبلي نيست. كپيكند. اما تكرار به معناي نسخهآثار قبلي را تكرار مي

  شود.مي
د. يك فرم كنايفا مي حل در تاريخ هنرعنوان هنر، تشديد نقش مهمي را در الگوي مسئله/راهدر شناسايي آثار جديد به. تشديد. 2-2

ي غربي داده است. تاريخ نقاشپردازند كه كارورزان قبلي را آزار مييا ژانر با يك مسئله درگير است، و آثار متأخر به حل مسائلي مي
 سبكي ايهگامبريج نوشته شده است شايد نمونة بارز اين رويكرد باشد. در گزارش گامبريج، انشعاب 2هنر و توهمآنطور كه در كتاب 

                                                            

است. تقابل اين دو به اين معناست كه قوانين داراي كليت و ضرورت هستند اما راهبردها  ruleاست و در مقابل قانون قرار گرفته كه ترجمة واژة  strategyة واژة راهبرد در اينجا ترجم 1 
  كنند.هاي مختلف تغيير ميبه فراخور موقعيت

2 Art and Illusion 
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هاي جديدي اند، به اين صورت كه اثر متأخر تكنيكهاي تصويري قبلي نشان داده شدهكارهاي متأخر، به طور مداوم در ارتباط با سنت
  كند.معرفي مي» تسخير واقعيت«ساختن هدف قبلي يعني را براي متحقق

معنا در  تنها از پيشينيان خود متفاوت باشد، بلكه به يكشود كه نه عنوان رديه بر سنت قبلي مطرح مييك شيء وقتي به. رديه. 2-3
ن داده شود كه عنوان هنر از اين طريق بايد دقيقاً نشاتفسير باشد. براي شناسايي يك شيء جديد بهمقابل يا بر ضد يك پروژة سابق قابل

 يك در ديهر يك محدودة كنندةتعيين كه تندهس اطالعاتي حاوي سنت و تاريخ عالوه،كنند. بههاي آن شيء سنت را رد ميكدام جنبه
  .باشندمي مفروض زمان

سازد. اما الزم است بر اين نكته تأكيد شود كه يك رديه هنري، كاربست فرهنگي هنر خود را از طريق تشديد و رديه دگرگون مي
يم ست، و به همين خاطر است كه ما قادرهاي متعددي با سنت در ارتباط اگسست كامل با گذشته نيست. برعكس، رديه معموالً از راه

  آنرا داخل كاربست فرهنگي هنر ببينيم.

  . چگونگي ارتباط يك اثر هنري انقالبي (رديه) با سنت3

كه  ماند. شيئيكند، در ارتباط ساختاري با سنت باقي ميهاي موجود مطرح مياوالً، ردية هنري چون خودش را در تضاد با كاربست
ر سنت است هاي مشخصي دد يك مخلوق بيگانة غيرقابل توضيح نيست. آن شيء، به معناي هگلي آن، سلب گرايششورديه شمرده مي

ها با گذشته ماند. دوم، جالب است به اين ارتباط ويژة ديگري كه رديهو هر چقدر هم كه بديع باشد در گفتگو با پيشينيان خود باقي مي
كنند، و اغلب ادعاي خويشاوندي با خود را طرد مي بالواسطةهاي اجداد ها و ارزشي سبكهاي هنردارند توجه كنيم. معموالً رديه

گرا را هاي پروژة واقعآلماني، درحاليكه محدوديت 3»گرايانِبيان«هايي در سنت را دارند كه از نظر زماني دورتر هستند. مثالً نمونه
هاي غيرطبيعي دادند تا بدين وسيلة شكلارجاع مي 4»والدگرونِ«يي مانند هاي قرون وسطاگراييِ نقاشيكردند، به بيانمحكوم مي

  هاي خود را توجيه كنند. نقاشي
                                                            

3 Expressionists 

4 Grünewald 
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گرايي روانشناسانة حاكم بر بسياري از طلب آمريكايي، واقعهاي جاهنويسذكر مواردي از اين نوع آسان است. در دهة شصت، رمان
گرايي ها در آنها تيپ بودند، رد كردند. اما اين طرد واقعاي ماجراجويانة كُميك كه شخصيتههاي بعد از جنگ را به نفع داستانداستان

اند. به همين ترتيب موجود بوده 5هايي در سنت قبلي يعني سنت پيكارسكروانشناسانه همراه با توجه به اين نكته انجام شد كه چنين فرم
به مناظر  بسط ندادند، بلكه 7»لو كوربوزيه«هايي مانند را فقط با رد سنت مدرنِ چهره، جايگاه خود 6معمارهاي پست مدرن، مانند ونتوري
ري، گسست هاي هنكند اين است كه حتي در انقالباي كه اين مثالها براي ما تصوير ميدادند. نكتهشهري ونيزي رنسانس نيز ارجاع مي

 ارتباطي ميان يك اثر و كاربست مربوطه يافت، هيچ دليلي وجود ندارداز سنت به هيچ وجه كامل نيست. واضح است كه اگر نتوان هيچ 
  هاي هنر.شوند، نه از طريق نظريهعنوان آثار هنري شناسايي ميهاي هنر به. اشياء جديد از طريق تاريخكه آن اثر را هنر بناميم

  . شناسايي كاربست هنر با روايت، نه با تعريف4

ماند. به عبارت هاي دروني كاربست هنر بدانيم، هنوز پرسش از خود كاربست هنر باقي ميط به راهبرداگر پرسش از چيستي هنر را مربو
ديگر، اگر ما  تقاضا براي عرضة گزارشي دربارة طبيعت ذاتي اثر هنري را به سوي اين پرسش منحرف كنيم كه نوآوري در كاربست 

ي فرهنگي هاود كه شرايطي كه كاربست فرهنگي هنر را از ديگر كاربستششود، به سرعت از ما پرسيده ميهنري چگونه انجام مي
  سازند چه هستند؟متمايز مي

ريف ذاتي، توان به جاي توسل به يك تعكنم كه كاربست هنر الزم نيست به وسيلة شروط الزم و كافي مشخص شود. ميمن پيشنهاد مي
هنر يك هويت تاريخي است. ممكن است كسي تالش كند هويت يك  كاربست فرهنگي هنر را به وسيلة روايت توضيح داد. هويت

                                                            
5 Picaresque 

. قهرمان آن شخص نادرست اما جذابي است پيرنگ ضعيفي دارد و ماجراجويانه كه ستانيدا  

6 Venturi 

7 Le Corbusier 
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وايتي كه دهد، رملت را با ارائة شروط الزم و كافي مشخص كند. اما روايت تاريخي وحدت چنين ماهيتي را به بهترين وجه توضيح مي
اربست واضح هستند، به طور مشابهي كهاي بين هنر و يك ملت نشان دهد گذشته و اكنون آن ماهيت يكپارچه هستند. اگرچه كه تفاوت

  فرهنگي هنر ذاتاً تاريخي است.
ثر هنري نيز از عنوان ارويكرد تاريخي يا روايي به كاربست فرهنگي هنر، در بحث ما از چند راهبرد اصلي براي شناسايي اشياء جديد به

ها يا ژانرهاي داستاني هستند، كه ند. آنها فرمهاي روايي هستها آشكارا چارچوبپيش حضور داشت. زيرا تكرار، تشديد، و رديه
  هاي هنري پر شوند. ها و جنبشبايست با جزئيات مربوط به گرايشمي

كه  شود، در حالياي بر بالة اروپايي شناخته ميعنوان رديهشود، درون كاربست هنر بهناميده مي 8»رقص مدرن اوليه«براي مثال آنچه كه 
ست. ها به روي نقد باز اگرا در هنرهاي زيبا ديده شود. درب اين روايتعنوان تشديد پروژة واقعتواند بهيامپرسيونيسم در نقاشي م

بايست همانطور كه از نظر تاريخي درخور تأمل هستند، دقيق نيز باشند و بايست بر اساس شواهد باشد. آنها ميهاي آنها ميگزارش
  سته و مقتضي باشد.توصيف آنها از اشياء تحت بررسي بايد شاي

  . طرح دو ايراد اساسي و پاسخ به آنها5

ه ما بايد فرض اين فعاليت روايي اين است ككنند. البته پبشهايي وحدت درون كاربست هنر و يكپارچگي آنرا آشكار ميچنين روايت
كه اين فرض دانيم. بعد از ايناشياء را مي هاي آشكار آندانيم بعضي از اشياء هنر هستند، همچنين مشخصهبا اين فرض شروع كنيم كه مي

توان از اين نقطة مفروض در تاريخ هنر به سوي جلو و عقب حركت كنيم، تا وحدت و يكپارچگي اين كاربست معقول تثبيت شد، مي
  را در گذشته و حال نشان دهيم.

اربست هاي كدر بهترين حالت وحدت برخي قسمت تواند نشان داده شود،با اين وجود، در اينجا ممكن است اعتراض شود كه آنچه مي
د كه چرا يك رويكرد روايي در اين مور بينملحاظ نظري هيچ دليلي نميبهعنوان يك كل. اما من هنر است نه وحدت اين كاربست به

                                                            
8 Early Modern Dance 
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كننده خسته ايدمحكوم به شكست باشد. بدون شك، يك روايت از تمامي مراحل در تاريخ كاربست هنر يك پروژة بسيار دشوار و ش
  خواهد بود، زيرا با يك مسير طوالني از تكرار مواجه خواهيم بود. 

وص اين كند، و بنابراين پرسش از خلصحبت از رديابي وحدت كاربست هنر در گذشته، پرسش از منشأ اين كاربست را نيز مطرح مي
ست. هاي فرهنگي ديگر مجزا نيكامالً از كاربست شويم كه آنشود. با رديابي توسعة اين كاربست متوجه ميكاربست مطرح مي

 هاي مذهبي سر برآورده است. اما ايندانيم، از دغدغههايي كه ما هنر مياي باور بر اين است كه كاربستخصوص، به طور گستردهبه
 پيش از قلمروهاي فرهنگي ازگيرند كه اغلب ها شكل مياي از فعاليتها در تودهرسد. كاربستتوصيف بيش از حد ساده به نظر مي
دربارة آغاز  تفسيرگر-شوند و وارد يك گفتگوي خودآگاه مي-اند. هنگامي كه كارورزان خودموجود قرض گرفته شده يا مشتق شده

  شوند.تر ميها پالودهشوند، روابط دروني بين اين فعاليتيك سنت مي
بودن آن سنت به سوي مالحظاتي دربارة كاركرد تمايل از معقول هاي يك سنت است، توصيف ماكردن مرزوقتي قصدمان مشخص

هاي مركزي و اشياء مربوطه در آن سنت جايگاه خود را يافتند، فرآيند شناسايي اشياء جديد براي قرارگرفتن دارد. اما وقتي كه فعاليت
  آن كاربست است.گر وحدت تاريخي شود كه جزئيات آنها بيانهايي انجام ميوسيلة روايتدر سنت به

  گيري. نتيجه6

ازگاري عنوان وسيلة اصلي شناسايي آثار هنري و توصيف سها را بهعنوان يك كاربست فرهنگي، روايتمن اساساً با در نظرگرفتن هنر به
قرار دارد. اما  دهكننكردن شروط الزم و كافي تعريفام. در طرف مقابل، تمايل به حل اينگونه مسائل با مطرحجهان هنر در نظر گرفته
 گرايي ناميد.گرايي در مقابل ذاتتوان آنرا روايتام كه ميمن مدافع چيزي بوده
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  مقالة دوم: شناسايي هنر

)Identifying	Art(	
  

  . طرح مسئله و مشخص كردن مسير تحقيق1

م ادراك هاي او از مفاهي. معتقدم كه نقدامهاي او به فلسفة هنر متأثر بودهبخشيعنوان دانشجوي جورج ديكي، به شدت از بهرهمن به 
كار تجربة اند. انهاي هنر رسم كردهشناسانه، و غيره اساساً درست هستند و مرزهاي مهمي را براي نظريهشناسانه، تجربة زيباييزيبايي
بش يعني او به طور مؤثري رقيشناسانه توسط جورج ديكي فضا را براي نظرية نهادي هنر كه خودش مطرح كرده بود، آماده كرد. زيبايي
شناسانه را از زمين خارج كرد و همچنين با موفقيت رويكرد شباهت خانوادگي و باز بودن مفهوم هنر را با مباحثات هاي زيبايينظريه

ي كمك عظيمي جتماعجدلي خود به نفع نظرية نهادي هنر از بين برد. به نظرية او ايرادات زيادي گرفته شده است، اما تأكيد او بر زمينة ا
 ام. بحث من اين است كه هنر نه از طريق تعاريف، چهبه فلسفة هنر است. من در كار خودم در رابطه با نظرية نهادي هنر تشكيك كرده

 شود. مقالة حاضر تالشي است براي توضيحات بيشتر دربارة رويكردها شناسايي مينهادي باشند و چه غير از آن، بلكه از طريق روايت
 ام.روايي، كه من در مسئلة شناسايي هنر جانب آنرا گرفته

  »هنر چيست؟«. سه معناي متفاوت پرسش 2

و حتي در نيمة ». ؟هنر چيست«خصوص در نيمة دوم قرن بيستم اين بوده كه هاي مركزي در فلسفة تحليلي قرن بيستم، بهيكي از پرسش
ر واقع مونرو دانند. دند نلسون گودمن و كندال والتون اين مسئله را چندان سودمند نمياي مانپردازهاي شناخته شدهدوم قرن بيستم نظريه

د. در هر حال دهعنوان يك مسئلة مركزي نمي، به خود زحمت پرداختن به آنرا به»شناسيزيبايي«بيردزلي در رسالة منحصر به فردش 
ا فلسفة تحليلي مهم بوده است، حتي اگر بپذيريم كه توانمان ر دهد كه اين پرسش درادبيات شكل گرفته در فلسفه هنر  نشان مي

  كرديم.بايست در جاي پرثمرتري صرف ميمي
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  هاي متفاوت نمايشگر تقاضا براي اطالعات متفاوتي باشد.تواند در زمانمي» هنر چيست؟«پرسش 
صر پردازان هنر در قرن بيستم، يعني عه نظريهكنيم كه يك شيء يا اجرا يك اثر هنري است؟ اتفاقي نيست كاول، چگونه احراز مي

ا رسد نظريه در اينجا از عاليق عملي ناشي شده باشد: يعني باند. چراكه به نظر ميآوانگارد، اين چنين نسبت به اين پرسش حساس شده
  توجه به توليدات غيرعادي هنر آوانگارد.

كند، كه اگر هيچ كاربرد ديگري نداشته باشد، كامالً يكي ظهور ميهمچنين غيرعادي نيست كه در اين دوره نظرية نهادي جورج د
  و ميراث آن است. دادامناسب توضيح كارهاي 

ممكن است پرسش از اين باشد كه آيا هنر ذات يا شرط ضروري مهمي دارد؟ منظورم از ذات، مشخصه يا مشخصات » هنر چيست؟«دوم، 
كنند د است اما فقط محدود به آثار هنري نيستند. وقتي كه افالطون و ارسطو موافقت ميدادن آنها سودمنكلي آثار هنري هستندكه نشان

، به چنين شدمي هاي كودكانه و ادا در آوردن نيز يافتاي عالوه بر هنر در بازيكه شعر و نقاشي تقليد هستند، اگرچه چنين مشخصه
ري باشد، و به نظر من نظرية هنر قبل از عصر آوانگارد در درجة اول درگير تواند يك شرط ضروكنند. به اين معنا ذات ميذاتي اشاره مي

  هاي هنري باشند. ها روشنگر كاربستخصوص وقتي كه اين شرطهايي بود، بهيافتن چنين شرط
وريس ويتس معنوان تقاضايي براي يك تعريف واقعي بر اساس شروط الزم و كافي در نظر گرفته شود. تواند بهسوم، هنر چيست؟ مي

  كند. داند، و در همين راستاي نظرية نوويتگنشتايني خود را مطرح ميهاي هنر را تالشي براي چنين پاسخي به پرسش فوق مينظريه
اي اسيهاي اسپرسش -آيا روش موثقي براي شناسايي هنر هست؟ آيا هنر ذات دارد؟ و آيا هنر يك تعريف واقعي دارد؟ -اين سه مسئله

توانند مطرح شوند. روياي فلسفه اين است كه به هر سه پرسش جواب مثبت بدهد، به مي» هنر چيست؟«با پرسيدن سؤال هستند كه 
صورتي كه هر جواب مثبت شرايط را براي جواب مثبت بعدي فراهم كند. اما ممكن است دليلي براي اين فرض وجود نداشته باشد كه 

  كن است كه آنها كامالً از يكديگر مجزا باشند.ها بايد مكمل هم باشند، در واقع ممجواب
براي مثال ممكن است، مانند ويتس، انكار كنيم كه هنر يك تعريف واقعي داشته باشد، و همچنين انكار كنيم كه آثار هنري در يك 

نوان يك اثر عچيزي به هاي موثقي براي شناساييمشخصة كلي يا ذات با هم مشترك هستند، اما استدالل كنيم كه ما هنوز داراي روش
قع اين تنها ها شباهت خانوادگي بود. در واهنري هستيم. البته كانديداي پيشرو براي روش موثق شناسايي هنر، از نظر نوويتگنشتايني
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ين جايگز عنوان يكشود، اگرچه طرح من اين است كه روايت را بهجايگزين براي تعريف است كه تا به حال در ادبيات بحث ديده مي
  ديگر معرفي كنم.

يشتر دهد. و با توجه به تعلقات ديگر بكاري انجام نمي از رويكرد شباهت خانوادگي انتقاد شده كه مفهوم خانوادگي در آن در واقع هيچ
آيد تا يم هاي راديكال، اين مسئله اصالً اتفاقي نيست. زيرا اگر معياري براي شباهت خانوادگي وجود داشته باشد، الزمنوويتگنشتايني
ها حداقل اقرار كنند كه هنر داراي شروط الزم است، و آنها حاضر به چنين اقراري نيستند. يعني حاضر به پذيرش يك نوويتگنشتايني

پردازان متوجه اين موضوع شدند كه بر خالف نظر ويتس، امر ذاتي براي هنر نيستند. عالوه بر عدم كفايت شباهت خانوادگي، نظريه
اگر درست چارچوب بندي شود، الزم نيست مانعي در برابر خالقيت هنري باشد. و اين مطلب  مشوقي شد براي بازگشت  تعريف هنر

  به روياي يك تعريف شناسا از هنر كه بر مبناي شروط الزم و كافي باشد. مثال بارز اين مسئله نظرية نهادي ديكي است. 

  . نظرية نهادي و مشكالت آن3 

مطرح كرده است. هستة نظرية او اين تعريف است كه  9»دايرة هنر«اي با نام ظرية نهادي را جورج ديكي در رسالهجديدترين نسخة ن
آيد اين تعريف با چهار تعريفي كه در ادامه مي». يك اثر هنري چيزي است كه جهت ارائه به يك جمهور جهانِ هنري خلق شده است«

اشخاص هستند كه اعضاي آن تا حدي آمادة فهم شيئي هستند كه برايشان ارائه شده جمهور يك دسته از «توضيح داده شده است: 
هنرمند شخصي ». «نظام جهانِ هنري چارچوبي است براي ارائة يك اثر هنري به وسيلة هنرمند براي يك جمهور جهانِ هنري». «است

ي اولين چيز». هاي جهانِ هنري استتماميت همة نظامجهانِ هنر «و ». كنداست كه با فهم خودش در ساختن يك اثر هنري مشاركت مي
رسد دوري بودن آن است، از آن جهت كه مفهوم اثر هنري ماده را براي تعريف هنرمند فراهم كرده كه در مورد اين تعريف به ذهن مي

نري مهيا شناسايي جمهور جهان هفرض گرفته شده، پايه را براي است، در حاليكه مفهوم هنرمند نيز كه درتعريف نظام جهان هنري پيش
بودن خبر جديدي نيست و خود ديكي نيز توجه ما را به آن كرده است، كه خود مفهوم اثر هنري وابسته به آن است. البته اين دوري

نر ه كند كه مفهوم هنر، مثل ديگر مفاهيم فرهنگي منحني است. اگرچه شايد به جاي گفتن اينكه مفهومكند و استدالل ميجلب مي
                                                            

9 Art circle 
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نيازمند يك نوع خاص از تعريف منحني است، بهتر باشد اذعان كنيم كه اين صورتبندي دوباره از نظرية نهادي در واقع هدف ارائة يك 
  تعريف واقعي از هنر را رها كرده است.

منحني اگرچه  هاياكه تعريفعالوه، به نظر من پرسش واقعي اين است كه بپرسيم آيا نظرية نهادي هنر، واقعا يك نظريه هنر است. چربه
توان  ميهاي ارتباطي ديگري مثل فلسفه پر شوند. مثالًهاي كاربستتوانند با نامكنند اما به راحتي ميدر نقاط حساسي واژة هنر را ذكر مي

ي منحني را نيز ادر حالي كه ديگر قضاي» اي است كه براي ارائة به يك جمهور فلسفي خلق شده استيك اثر فلسفي مباحثه«گفت كه 
  هاي آن باشد.جوري توضيح دهيم كه ساختارشان از جهت كاركرد شبيه به جهان هنر و نظام

رج ديكي هاي جوتواند با يك تعريف واقعي توصيف شود، الادري هستم. اما نه تنها تالشمن در ارتباط با اين پرسش كه آيا هنر مي
شدت و آرتور دانتو نيز به 10»جرالد لوينسون«هاي اخير ن مقاله نشان خواهم داد كه كوششهاي بعدي ايدر اين مورد ناكام ماند، در بخش

كنند كه هيچ تعريف ذاتي از هنر وجود ندارد. اما چون معتقدم ما واقعاً ها ثابت نميدار هستند. البته معلوم است كه اين شكستمشكل
ود يك مسئله تواند تعريف شب و پريشاني نيست. زيرا اين پرسش كه آيا هنر ميبودن ما با اضطرانياز به چنين تعريفي نداريم، الادري

  هاي ديگري شناسايي شوند.توانند از راهميبه معناي قوي كلمه است، زيرا آثار هنري » آكادميك«

  . روايت و شناسايي4

ها است. بيشترين گر بيشترين تغييرات و نوآورياي در تاريخ هنر غربي هستند كه نشانهاي نظرية هنر مصادف با دورهبزرگترين نسخه
 تغييرات در زماني اتفاق افتاد كه پيش از اين آنرا عصر آوانگارد ناميدم. مباحثات جدلي فلسفة تحليلي هنر در مقابل هنر آوانگارد مطرح

يگري از از طرف نوامپرسيونيسم و د يكي -هاي آوانگارد هستندهاي از ظهور كاربستهاي كاليو بل و كالينگوود دفاعيهشدند. نظريه
شناسي رقص اي دانست بر زيباييتوان حاشيهرا نيز مي 11»سوزان لنگر«طرف فن شعر مدرنيستي جويس، اشتاين، و اليوت. نظرية رقص 

اشد. همچنين از هنر ب هاي آوانگارد در مفهوم ماكردن ايدهرسد مقبول افتادن نظرية نوويتگنشتايني نيز به خاطر داخلمدرن. و به نظر مي
                                                            

10 Jerrold Levinson 

11 Susanne K. Langer 
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اش قالهگيرد. آرتور دانتو در پايان معنوان فرم اصلي كاربست هنري فرض مياش انگار كه دادا را بهنظرية نهادي ديكي در نسخة اوليه
  پرسد كه آيا مقالة او خودش يك اثر هنري آوانگارد ديگر نيست.مي» آخرين اثر هنري: آثار هنري و اشياء واقعي«با نام 

عالوه پيوند نظرية هنر و توسعة كاربست آوانگارد بيرون از فلسفة تحليلي نيز مشخص است. فرماليسم روسي بسيار به شعر فوتوريستي هب
هايي مانند بكت را مدرنيستي نويسنده 12هايروسيه نزديك بود. درحاليكه مقاالت تأثيرگذار بارت و فوكو دربارة مرگ مؤلف آرمان

  گيرد.ها در نظر ميوشتهعنوان شرط همة نبه
به وسيلة  كه» هنر چيست؟«دهد. در واقع پرسش هاي هنر و توسعة آوانگار سرنخي از هدف نظرية هنر به ما ميتطابق ميان توسعة نظريه

اي ج هاي هنريها را در سلسلة كاربستپردازان هنر در عصر آوانگارد مطرح شده است، پرسش از اين بوده كه چگونه نوآورينظريه
 دهيم. يعني بنا به تفسير من از تاريخ نظرية هنر، وظيفة فلسفة هنر تحليلي مدرن اين بوده كه ابزارهايي براي شناسايي توليدات انقالبي

  عنوان اثر هنري توليد كند.آوانگارد به
شده و هاي شناختهاز كاربستبراي مواجهه با اين ترديد كه الف يك اثر هنري نيست، مدافع الف بايد نشان دهد كه الف چگونه 

اي كه در آن كاربست آشنا هستند، بر آمده است.اين امر نيازمند گفتن داستاني دربارة اثر گيري، و غيرههاي تفكر، عمل، تصميمنحوه
يد شده تول تاريخي-عنوان يك واكنش معقول به يك موقعيت هنريمورد نظر است: يعني، يك روايت تاريخي از اينكه چگونه الف به

كوشيم است. موقعيتي كه دربارة وضعيت هنري آن اتفاق نظري وجود داشته باشد. در رابطه با يك اثر هنري مورد بحث كاري كه ما مي
تقد مطرح تواند به وسيلة منتا انجام دهيم اين است كه آنرا درون يك سنت قرار دهيم و به اين ترتيب آنرا معقول سازيم. اين داستان مي

واضح است كه در اين روش فرض بر اين  يا اينكه خود هنرمند آنرا بيان يا منتشر كند، شايد به شكل يك مانيفست يا مصاحبه.شود و 
است كه آثاري وجود دارند كه بر سر هنر بودن آنها اتفاق نظر داريم. اين درست است اما به معناي دوري بودن رويكرد روايي نيست. 

ها كه متوجه تعاريف واقعي است، و رويكرد روايي براي شناسايي هنر مستلزم تعاريف نيست، روايتچراكه دوري بودن عيبي است 
  تعريف نيستند.

                                                            
12 Ideals 
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اين رويكرد  شناسيم، بلكه رقبايهاي وابسته به آنرا ميهايي از هنر و كاربستگيرد كه ما مثالعالوه، نه تنها رويكرد روايي فرض ميبه
اي از آثار هنري توانيم دستهگويد ما ميرند. واضح است كه رويكرد شباهت خانوادگي نيز وقتي كه ميگينيز چنين امري را فرض مي

يك دانش  هاي مركزي آنگراها نيز بايد در كل قبول كنند كه ما از هنر و كاربستاي را مشخص كنيم چنين فرضي دارد. تعريفنمونه
  هاي نقض را ارزيابي كنند. بندي كنند و مثالا چارچوبهاي خود رمركزي داريم، تا پس از بتوانند نظريه

اي دارد؟ من معتقدم كه بيش از يك مشخصة ذاتي يا كلي دارد، يا كلي اما اين پرسش هنوز باقي مانده كه آيا هنر هيچ مشخصة ذاتي
ي بودن است. در توليد آثار هنراما براي مقاصد اين بحث كافي است نشان دهيم كه هنر حداقل يك مشخصة ذاتي دارد و آن تاريخي

ردهاي او كند، گاهي دربارة دستاوكند، گاهي تقويت ميماند. گاهي كار او را تكرار ميهنرمند هميشه در گفتگو با استادش باقي مي
نند، كد ميهاي زيادي از سنت را ركند. اما در هر صورت هنرمند هميشه در حال بسط سنت است، حتي هنرمنداني كه قسمتمجادله مي

  دهند.سنت به مسير درستش از ديد خود هنرمند انجام مي بازگرداندناين كار را به منظور 
بردن از آثار هنري هم وجود داشت، و امكان فهم و لذتشناسيم وجود نمياي آنگونه كه ما ميبدون تاريخ هنر، هيچ كاربست هنري 

است، و بنابراين هنر حداقل يك مشخصة ذاتي دارد. در اينجا بهتر است كمي به  نداشت. به اين معنا تاريخ يك شرط الزم براي هنر
  ها بپردازيم.هاي اين روايتتوصيف و برشمردن ويژگي

  هاي شناساهاي روايت. ويژگي5

كه سير زماني  دها اين است كه چون آنها تاريخي هستند، و داستاني نيستند، موظف هستترين چيز دربارة اين روايتاولين وشايد واضح
ورد دهنده داشته باشد، توضيح اينكه چگونه اثر موقايع را به صورت درست و دقيق گزارش كنند. اين روايت بايد يك نقش توضيح

ثر يا شود. اين روايت بايد با ارائة آن ادانيم كه اين روايت كجا تمام ميخورد. پس ميشدة قبلي پيوند ميبحث به آثار هنري شناخته
قدر كند. در رابطه با اينكه چدادن زمينة تايخي بحث آماده مياي مورد بحث تمام شود. نقطة آغازين اين روايت صحنه را براي نشاناجر

مان را قانع كنيم ممكن است مالحظات پراگماتيك وجود داشته باشد. اگرچه از هرجا كه در تاريخ هنر بايد به عقب برويم تا مخاطب
  مان بر مبناي روابط تاريخي واقعي مثل عليت و تأثير باشد.م بايد روايتروايت را شروع كني
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شود. كردن فهمي كه هنرمند از بافت و زمينة خودش دارد آغاز ميدهد؟ ميانة روايت با تصويراما ميانة روايت را چه چيزي تشكيل مي
ه چگونه انتخاب يابد. سپس بايد نشان دهيم كجاد كند، ادامه ميو با تصديق اينكه هنرمند تصميم گرفته تا به نحوي در آن زمينه تغيير اي

وايت كند. ادعاي من اين است كه اگر بتوان با يك رابزارها توسط هنرمند براي دستيابي به هدفش در زمينة تاريخي بحث معنا پيدا مي
ند، آنگاه آن شيء يا اجرا يك اثر هنري است. هاي مناسب و عقالني هستها و كنشتاريخي نشان داد كه اثر مورد بحث نتيجة انتخاب

  پس:
باشد  13) با ترتيب زماني از يك مجموعه رويدادها و وضعيت امور2) گزارشي دقيق و (1الف يك روايت شناسا است تنها اگر الف (

اني داشته باشد درحاليكه افكني و پاي) آغاز و گره4) دربارة يك موضوع يكپارچه(عموماً توليد يك اثر مورد بحث) هستند كه (3كه (
) آغاز متضمن توصيف يك زمينة تاريخ هنريِ به 6افكني توضيح داده شده باشد، و درحاليكه( عنوان پيامد آغاز و گره) پايان به5(

ي ناسبعنوان وسايل مها بهها و بديلافكني متضمن رديابيِ اتخاذ يك مجموعه از كنش) گره7شدة آغازگر باشد، و ( رسميت شناخته
ي كه او مصمم ابراي رسيدن به يك هدف باشد، كه توسط شخصي كه به ارزيابي معقولي از زمينة تاريخ هنري رسيده باشد به گونه

  تشخيص و زندة كاربست مورد نظر تغيير دهد (يا دوباره به كار گيرد).شده باشد آنرا بر اساس مقاصد قابل
ايي آثار هاي تاريخي را عالوه بر شناستوانيم روايترسند، اما در عمل اينگونه نيست. ميظر ميها خيلي پيچيده به ندر نظريه اين داستان

  14هاي هنري نيز به كار بنديم.هنري در مورد جنبش

  . لوينسون و دانتو6

و آرتور دانتو  وينسونهاي جرالد لنظرية من از جهت تأكيد بر تاريخ هنر تنها نيست. اما يك تفاوت آشكار ميان رويكرد روايي و نظريه
  مانند.اين است كه آنها تعريفي باقي مي

                                                            
13 State of affairs 

ر خواهد اما در مقالة بعدي مثالها بيشتري ذك كند كه متأسفانه مجال پرداختن به آنها در اين حجم كم نيستناسا بيان ميهاي شدر اينجا  كرول چند مثال جالب و روشنگر براي روايت 14 
  .شد
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الف شيئي است كه در زمان ز، شخصي با  كند كهنامد، ادعا ميتاريخي هنر مي تعريفروش لوينسون كه خودش آشكارا آنرا  .6-1
لحاظ  هاييعني، در هر يك از راهكند كه الف را يك اثر هنري لحاظ كند. يداشتن حق مالكيت مناسب روي الف، با جديت قصد مي

  �اند.پيش از زمان ز هستند به درستي (يا به طور استاندارد) لحاظ شده» آثارهنري«كند كه اشيائي كه در محدودة 
نسبت به  رسد شرط مالكيتشودكه كافي نيز هستند. شرط مالكيت و شرط قصد. به نظر مينظرية لوينسون دو شرط الزم را شامل مي

رافيتي، هايي از هنر، مانند گيك شيء بي ربط باشد. مسائل قانوني از وضعيت هنري اشياء مستقل هستند. در حقيقت صورت هنربودن
ي هاي مترو يا ديوارها كشيده شوند كه هنرمند هيچ حق مالكيتغيرقانوني هستند. يعني الزم است تا گرافيتي روي اشيائي مانند واگن

نسون از گذاشتن اين شرط منع برخي انواع هنرهاي مفهومي از واردشدن به حيطة هنر است. چراكه صرفاً نسبت به آنها ندارد. هدف لوي
ساختمان امپاير «يا  15»مرلين مونرو«توان نمي -آنطور كه در هنرهاي مفهومي متداول است-با نوشتن اينكه مخاطب بايد به كجا نگاه كند

  را به هنر تبديل كرد. 17»كويينز«محلة اي در يا يك برش از زندگي خانواده 16»استيت
اش ظريهكند، اما در واقع نعنوان تعريف تاريخي هنر صحبت مينقص ديگر اين نظريه اين است كه اگرچه لوينسون از روش خودش به

نري را شدنِ تاريخيِ مالحظات هنري وجود ندارد. او مالحظات هبسيار غيرتاريخي است. زيرا در تعريف او جايي براي منسوخ
توانند منسوخ شوند. مثالً عرضة هاي قدرداني و درك آثار هنري نيز ميداند. اما مالحظات تاريخي و نحوهغيرتاريخي و جاودان مي

  كردن خشم خدايان در گذشته شيوة درستي بوده است، اما اكنون يك روش منسوخ شده است.يك اثر براي فروكش
كند. روايي است، چراكه در آن هم تاريخ هنر نقش مهمي را در شناسايي آثار هنري بازي مي نظرية دانتو رقيبت ديگر رويكرد .6-2

داند. از اما نظرية دانتو نيز مانند نظرية لوينسون، از رويكرد روايي متفاوت است، چراكه تعريف را وسيلة موثقي براي شناسايي هنر مي
) كه دربارة آن روش يا ديدگاهي را مطرح كند(يعني اثر داراي سبك 2اشد () دربارة چيزي ب1نظر دانتو چيزي اثر هنري است كه (

                                                            
15 Marilyn Monroe 

16 Empire State Building 

17 Queens 
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هاي نظري باشد (اين ماده معموالً نظريه-اي از زمينة جهان هنري تاريخي) وابسته به ماده4هاي استعاري كه () به وسيلة حذف3باشد) (
  ��اند.سيلة اثر ارائه شدههايي كند كه به و) مخاطب را درگير تفسير استعاره5هنر هستند)، كه (

توان حق آنرا در يك يا دو صفحه ادا كرد. اما در نظر اول اين نظريه بيش از حد مانع اين يك نظرية به شدت پيچيدة هنر است، و نمي
اي د و استعارهشوند، اما دربارة هيچ چيز نيستنهنر محسوب مي 19»هاني كولز«، مانند كارهاي  18رسد. البته برخي از رقص پاهابه نظر مي

هاي عالوه، دريافت آنها به تاريخ هنر، به معناي محدود كلمه يعني نظريهكنند و نيازمند تفسير هم نيستند. بهرا هم دربارة چيزي مطرح نمي
ايي كنيم، من فكر سهاي هنر قبلي شناكند آثار هنري را به وسيلة ارتباط آنها با نظريههنر، بستگي ندارد. يعني جايي كه دانتو پيشنهاد مي

كنم كافي است تا داستاني دربارة ارتباط آثار هنري مورد بحث با زمينة هنري قبلي بگوييم. تأكيد دانتو بر اهميت زمينة تاريخ هنري، مي
 يك بينش ارزشمند است. در واقع همين بينش است كه من را به تفكرات خودم دربارة نقش روايت تاريخي در شناسايي هنر رهنمون

  سازند.كند، نظرية او را بيش از حد مانع ميرسد خيلي از شروط ديگري كه دانتو اضافه ميشد. اما به نظر مي

  گيري. نتيجه7

ش از اين تواند پرسميتواند درخواست براي انواع متفاوتي از اطالعات باشد. مي» هنر چيست؟«در مقالة حاضر بيان كردم كه پرسش 
 هاي ذاتي و عام دارد؛ آيا يكعنوان هنر هست يا خير؛ آيا هنر مشخصهبراي شناسايي و استقرار چيزي به باشد كه آيا روش موثقي

هاي فلسفيِ هنر در عصر آوانگارد، بر سر عالوه ادعا كردم كه در واقع پروژة اصلي نظريهتعريف واقعي يا ذاتي از هنر وجود دارد. به
ناسا روش موثقي هاي شعنوان اثر هنري بوده است. من پيشنهاد كردم كه روايتتظرة آوانگارد بهمسئلة شناسايي و استقرار توليدات غيرمن

اي يهايي براي آثار هنري مورد بحث شرط كافكردن چنين روايتنهند. فراهمبراي تعيين وضعيت هنري آثار مورد بحث در اختيار ما مي
كنيم، بودن باشيم، چراكه ما از شناسايي هنر صحبت ميد نيازي نيست تا نگران دورينهد و در اين موررا براي هنربودن در اختيار ما مي

  نه از تعريف آن.
                                                            

18 tap dancing 

19 Honey Coles 
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  هاي تاريخي و فلسفة هنرمقالة سوم: روايت

)Historical	Narratives	and	the	Philosophy	of	Art(	
 

  . آماده كردن صحنه:1

با نگاهي نزديكتر به  20كند. هنر را از يك ديدگاه غيرتاريخي توصيف ده تا طبيعتكر پي تالشدرزبان پيفلسفة هنر در جهان انگليسي
هاي هنر رقيب سفهيابيم كه فلاند، در مياي كه فالسفة متأخر به صورت ديالكتيكي نظراتشان را در مقابل نظرات متقدم بنا كردهشيوه
ل، چنانكه هاي هنر قبلي جايي نداشت، سازش كنند. براي مثادر فلسفه اند تا با تحوالت جديدتر در كاربست هنر كهترديد تالش كردهبي

اش مبني بر شكست مفهوميِ اش را از آگاهيهاي تقليدي هنر و دفاع از فرماليسم انگيزهمشهور است،كاليو بل در انكار نظريه
ضايي براي بوطيقاي كوشد تا فكالينگوود ميامپرسيونيسم گرفته بود. فلسفة هنر -كردن جايگاه نورويكردهاي قبلي به هنر در مشخص

  هاي جورج ديكي و آرتور دانتو در فرآيند جدي گرفتن دادا ظهور كردند. باز كند. درحاليكه نظريه 21اليوت، پاوند، و استاين

                                                            
 اواي كه مثالهاي تاريخي در اين مقاله مطرح كرده است، سعي شده است تا »هاي شناساروايت«تري در مقالة طوالني كند اين بحث را به طوراعالم مي هايادداشتكه كرول در ازآنجايي20 

   .شوند ترجمهقرار گيرند و  مورد توجه هابحثديگر آورد بيشتر از در تأييد بحث خود مي

21 poetics of Eliot, Joyce, Pound, and Stein 

  گيرد.هاي ادبي است كه يك اديب در اثر خود به كار ميه فن شعر نيز ترجمه كرد، و مقصود از آن كلية گزينشتوان بواژة بوطيقا را مي
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د. تعاريف كنهنر رسم مي 25ايو رويه 24، تمايزي را ميان تعاريف كاركردي23»تعاريف هنر«در كتاب اخير خود،  22استفن ديويس
هاي نند، اما نظريهتعريف ك -شناسانهمانند توليد تجربة زيبايي-كنند تا هنر را بر حسب كاركرد يا اهميتي كه داردكاركردي تالش مي

ة ظريكند . نعنوان اثر هنري شناسايي مياند، بهعنوان هنر معرفي شدههاي خاصي بهاي اشياء را به خاطر اينكه به وسيلة رويهرويه
اي ترين نظرية كاركردي هنر است، درحاليكه نظرية نهادي جورج ديكي مثال مهمي از رويكرد رويهشناسانة مونرو بيردزلي ماهرانهزيبايي

هاي كاركردي هنر برتري دارند، چراكه اي هنر نسبت به نظريههاي رويهكند كه نظريهبه هنر است. ديويس خودش خاطرنشان مي
ربة شناسانه بر حسب توليد تجزيباييتوان دربارة هنر ضدداع كاركردهاي هنر جدا شده است. واضح است كه نميكاربست هنر از اب

  پردازي كرد.شناسانه نظريهزيبايي
به اين  ايِ هنر استدالل كنم. بلكه  گزارش ديويس رازدن به تمايز ديويس اين نيست كه به نفع تعاريف رويهالبته مقصود من از گريز

قرني كه به طور  -نظور ذكر كردم تا از حدس تاريخي خودم پشتيباني كنم كه نيروي محركة پشت فلسفة هنر براي حداقل يك قرنم
دهندة هنر مدرن بوده است. يعني در قرن بيستم است كه مسئلة شناسايي هنر هاي تكاننوآوري -اتفاقي عصر آوانگارد ناميده نشده است

  شود.ناپذير مياجتناب
گيرد كنم، جايگزيني است براي رويكرد تعريفي. درحاليكه رويكرد تعريفي فرض ميحلي كه من براي مسئلة شناسايي هنر پيشنهاد ميراه

اند، من كنيم كه از شروط الزم و كافي تشكيل شدهرا با تعاريف واقعي شناسايي مي -از جمله، به طور خاص هنر آوانگارد –كه ما هنر 
كنيم و اين عنوان اثر هنري شناسايي ميهاي تاريخي بهم كه يك نظر بديل قدرتمند اين است كه ما آثار را با روايتكنپيشنهاد مي

هاي مورد بحث، بخشي از انواع در حال دهند كه نشان دهد دگرگونيها اثر مورد بحث را به طريقي به تاريخ هنر ارتباط ميروايت

                                                            
22 Stephen Davies 

23 Definitions of Art 

24 functional 

25 procedural 
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ها است. و اگر گزارشي كه از نامم و هدف اين مقاله تحليل اين روايتمي» هاي شناساروايت«ا را هتكامل هنر هستند. من اين داستان
  كننده باشد، ديگر نيازي به پرسش از تعريف واقعي هنر نخواهد بود.هاي شناسا خواهد آمد قانعروايت

  هاي شناسا. نقش روايت2

آورده شود كه انتظارات آنها از هنر را برعنوان اثر هنري به مردم ارائه ميبه كند كه شيئيهايي بروز ميمسئلة چيستي هنر در موقعيت
براي » تواند اين كار را انجام دهد.اين هنر نيست؛ يك بچه هم مي«كند. فردي ممكن است بگويد: سازد، و بنابراين آنها را گيج مينمي

اگر فردا جري ننويسد كه همة اينها يك شوخي «نوشت:  28»آلفرد جري«ر اث 27»اوبو روا«در واكنش به اولين اجراي  26»جولز رنارد«مثال 
دهندة عدم باور به اين است كه اثر مورد بحث هنر است. و مسئوليت اثبات بر عهدة هايي نشانچنين عصبانيت ���»بود، كار او تمام است.

  دانند.كساني است كه اثر جديد را هنر مي
عموماً طرفدار هنر بودنِ اثرِ مورد بحث آنرا با گفتن يك داستان به كاربست توليد هنر در گذشته  چگونه بايد با اين چالش روبرو شد؟

شوند، اين امر نتيجة ناتواني آنها در قراردادن ابو روا مي برجسته منكر اثر متفاوتي مانند دهد. وقتي مردم و/يا برخي از منتقدانربط مي
نند. و اثر را مشخص ك» جايگاه«از پيش با آن آشنا هستند. مشكل آنها اين است كه چگونه  اثر مورد بحث در آن زمينة هنري است كه

 اينجا مسئلة فهم تاريخي مطرح است. 

راي اولين بار اثر مورد بحثي را كه ب» جايگاه«تر سريع« -دربارة سنتي كه اثر از آن برآمده -هر قدر بيشتر دربارة تاريخ يك اثر بدانيم
م، و اثر دانيم كه دنبال چه چيزي بگرديكنيم؛ وقتي كه جايگاه آنرا مشخص كرديم، ميبينيم مشخص ميخوانيم، يا ميشنويم، ميمي

                                                            
26 Jules Renard 

27 Ubu roi 

28 Alfred Jarry 



  
 

 

22 

 

 

 

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

كنيم كه مي 2»يامبو اولوگوئم«اثر  1»موظف به خشونت«رمان  براي مثال وقتي شروع به فهم ��».شودپذير ميتر برايمان دركسريع
 6»كامارا الي«اثر  5»بچة آفريقايي«و  4»چيناو آچبه«اثر  3»شوندچيزها تباه مي«عنوان واكنشي در برابر لحاظ تاريخي بهجايگاه آن اثر به

اي زهبا اندا 11»اسمرف«اي از يك نقاشي- 10»راني كاترون«اثر  9»1984 پرستيبت« مدرن مانندپست 8وقتي با يك پاستيژ  .7دمشخص شو
مواجه  -دهدخودش را كش مي 13»الويس پريسلي«و  12»جان وين«هاي فرهنگي پوسترمانند اي غيرمعمول كه در مقابل شمايلزهاندا

                                                            
1 Le Devoir de violence 

2 Yambo Ouologuem 

3 Things Fall Apart 

4 Chinua Achebe 

5 L'Enfant noir (The African Child, also published under the title The Dark Child) 

6 Camara Laye 

  پردازند.ها ميهر سه نويسنده آفريقايي هستند و در سه رماني كه ذكر شد به مشكالت آفريقايي 7

8 Pastiche   

  اثر، هنرمند يا دورة ديگر است، و معموالً اثري التقاطي است.يك اثر هنري كه تقليدي از سبك يك 

9 1984 Idolatry 

10 Ronnie Cutrone 

11 Smurf  

  »پرستيبت«هاي زيادي ظاهر شده اند، رجوع شود به تصوير ها و فيلمكه در انيميشن موجوداتي آبي رنگ

12 John Wayne 

13 Elvis Presley 
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شويم، فردي ممكن است وسوسه شود تا هنر بودن اثر را انكار كند و آنرا يك وسيلة تزئيني براي ديوار اتاق نوجوانان بداند. اما وقتي مي
  پذير در جهان هنر قرار داد. توان در سنتي دركانتقاد مشخص شد، اين اثر را مي كه پيوند آن با مفهوم

روند، پيش مي بودن تصوير  مسطحهايي كه با اذعان به صافها سنجش شرايط نقاشي هستند، سنجشهاي كوبيستشود نقاشيگفته مي
شوند كه به موجب آن خط و رنگ ي توضيح داده ميخودنگر مشابه بر حسب ژست 1»پوالك«هاي بزرگ بعدي توسط درحاليكه بوم

هايي كه بعد از نسل پوالك آمدند، قلمرو سنجش را ماليستاند. در ادامه، مينيعنوان عناصر اساسي نقاشي بسط داده شدهآشكارا به
ز اين طريق كه شده بود، اتر كردند، و آثاري ساختند كه ساختارشان به قصد تبديل مخاطب به يك پديدارشناس مبتدي طراحي وسيع

كردند. اسم بازي نمود، تأمل ميشده بود و توجه مخاطب را هدايت مي هايي كه نقاشي يا مجسمه شكل دادهخودآگاهانه روي نحوه
ك ها شرايط ادراماليستهنوز سنجش بود اما درحاليكه موضوع سنجش براي پوالك خود نقاشي بود، موضوع نقاشي براي ميني

  تجسمي بود. تصويري و
ي و شناسدهندة جهشي از اصطالح پديدارشناسي به نشانهشوند، نشانمدرنيسم خوانده ميها پستظهور آنچه كه در صحنة گالري

  ها بودند.پساساختارگرايي است. از اين به بعد عناصر اساسي نقاشي به جاي خط و رنگ، نشانه
ها و نمادهاي  فرهنگ مدرن. بنابراين خصوص نشانهها شد، بهرن سنجش نشانهمدها موضوع سنجش شدند و وظيفة هنرمند پستنشانه

اطب ها، جان وين، و الويس پريسلي، تأمل مخكردن توجه ما به اسمرفبرآمده از آن است، اين است كه با جلب پرستيبتتفكري كه 
ها، با همان اهميتي كه پوالك خط دادن اسمرفنمايش كند. كاترون باها و چرخش آنها در فرهنگ ما را تقويت دربارة وضعيت نشانه
كند تا به فرآيند آن نوع از سنجش كه هنرمند در ساختن يك اثر درگير آن است، دهد، مخاطب را دعوت ميو رنگ را نمايش مي
ه در باال ذكر يخي از نوعي كمتعلق به يك سنت هنري متداوم است، از طريق يك روايت تار پرستيبتدادن اينكه داخل شود. ما با نشان

 خوب، هنرِ يپرستبتنداد كه  گانه. اين روايت نشانشد، شواهدي به دست داديم كه آن يك اثر هنري است، نه يك پوستر ديواري بچه
  است، اما براي شروع، يك دليل براي قبول ادعاي هنربودنِ آن اثر فراهم كرد.

                                                            
1 Pollack 
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توان در مفهوم آشنايي زدايي كه توسط هاي هنري را ميكردن جايگاه دگرگونيمثال ديگري از نقش روايت تاريخي در مشخص
  بردند، يافت.  از آن بهره 1»ساختارگرايان پراگ«هاي روسي معرفي شد و فرماليست

شعر چك هميشه از چند عنصر كرد، نشان داد كه شان ميشعر چك معاصرِ آن زمان گيج 3نظميبه مخاطباني كه بي 2»رومن ياكوبسن«
هاي مختلف اين عناصر در درجات متفاوتي از اهميت اما در دوره -است از جمله ريتم، ترتيب هجاها، و وحدت آهنگين، تشكيل شده

جايي گراي چك در قرن نوزدهم اهميتش را به الگوهاي هفرما بود، اما در در شعر واقعدر قرن چهاردهم، ريتم حكم �اند.قرار گرفته
پذير هاي قرن بيستم، وحدت آهنگين بيشترين اهميت را يافت. تأكيد بر وحدت آهنگين از سنت دركداد. سپس تحت فشار نوآوري

ا هاي شكاكانه در رابطه با هنربودن شعر نو ببودن. چالشپذير برآمد، فشار براي نوآوري و متفاوتهاي هنري دركشعر چك با دغدغه
  شود.هاي شعري موردقبول، پاسخ داده ميعه و نمو آن توسط فرآيندهاي سرراست هنري از كاربستگفتن داستاني از توس

ه هاي شناسا در حملشوند. يعني انگار كه روايتهاي شكاكانه، بسط داده ميهاي شناسا قبل از چالشامروزه متداول شده كه روايت
ها، داستانِ جايگاه يك كار جديد در سنت در حال هاي نقدي، سخنرانياشتها، ياددهاي هنري، مصاحبهكنند. مانيفستدستي ميپيش

براي   -قبل از اثر يا همراه با آن–ها، و غيره ها، كاتالوگها، نشستهاي گالريگويند و آن داستان توسط مجالت، آگهيتكامل را مي
  شود.عموم منتشر مي

ديق هاي هنري موردقبول تصدادن آن به كاربستبودن يك اثر را با نسبتهاي شناسا از طريق يك گزارش تاريخي، هنريك روايت
عني هاي هنري در گذشته وجود داشته باشد. يكند. از اين نظر، اين رويه نيازمند اين است كه توافقي دربارة برخي اشياء و كاربستمي

  شوند. يشناسيم كه هنر شمرده مها را ميما بايد بپذيريم كه برخي اشياء و كاربست

                                                            
1 Prague Structuralists 

2 Roman Jakobson 

3 arrythmia 
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مكن است نگران دار به نظر برسد؛ آنها مگيرند، مسئلهممكن است اين امر براي كساني كه رويكرد روايي را با رويكرد تعريفي اشتباه مي
ن بودن ندارند. براي مثال ايها مشكل دوريساز است، روايتبودن براي تعاريف مشكلباشند كه اين روش دوري است. اگرچه، دوري

خواني آمريكايي بدانيم و استدالل كنيم كه رپ-هاي سنتيِ اجراي آفريقاييپذيري از فرمخواني را نسخة دركي نيست كه رپامر دور
  هستند.  2»توست«و  1»دازنز«هايي مانند برآمده از فرآيند تكامل مداومي از كاربست

ه اند بدون باور قبلي به اينكه برخي اشياء و اجراها هنر هستند، بتواي براي شناسايي هنر نمينشان شود كه هيچ رويهعالوه بايد خاطربه
به  هاي نقض نيز معرفتكار خود ادامه دهد. تعاريف هم نيازمند توافق بر سر موردهاي سرراستي از هنر هستند، درحاليكه براي مثال

نيز نيازمند اين است كه با موردهاي  اينكه چه چيزي هنر هست يا نيست، ضروري است. به همين شكل رويكرد شباهت خانوادگي
معتقد است  كه رويكرد روايي جهت اي شروع كنيم و آنها را اساس وبنيان تطابق آثار جديد با آثار قبلي قرار دهيم. بنابراين، از آننمونه

راي ه رويكردهاي رقيب بشوند، فرضي غيرمعمولي كشناسيم كه هنر محسوب ميهاي قبلي را ميما برخي اشياء و اجراها و كاربست
  شناسايي هنر، آن فرض را نداشته باشند، نكرده است .

  هاي شناسا. ساختار روايت3

كند كه جري نه تنها با زبان زشتش، بلكه از طريق تصوير بچگانة كميك از ترور سياسي به در مورد اوبو روا يك روايت شناسا بيان مي
الينفك  عنوان جزءتوان بههاي سبكي، ساختاري، و موضوعي اوبو روا را مياري از گزينشكند. در واقع بسيتئاتر بورژوا توهين مي

عالوه، اين توهين صرفاً به منظور متحيركردن نيست، بلكه به منظور شده براي هتك حرمت سوداگري دانست. بهتالشي حساب

                                                            
1 The Dozens 

  . تبادل كلمات توهين آميز ميان سياهپوستان آمريكايي  

2 The Toast .جمالتي كه پيش از نوشيدن باده به اميد سالمتي يا موفقيت فرد يا افرادي يا تحقق اميد و آرزوهايي گفته ميشود  
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ت كه چنين تئاتري سركوب كرده است. يعني دربارة جنبة با نظري دربارة طبيعت انساني اس 1گريزكردن مخاطب تئاتر واقعيتمواجه
كشيدن الشهاي جري هدفشان به چكند. اگرچه بسياري از تصميمتر نوع بشر كه فرويد بعداً آنرا كنكاش ميفرومايه، غريزي، و تاريك

تقابل با تئاتر  هاي ديگر براياري از گزينشبه اين نيز توجه خواهد كرد كه بسي ابو رواتئاتر بورژوا بود، در عين حال، روايتي از توليد 
گرا يا هاي سبكي و ساختاري اغلب مبتني بر گسترش ابزارهاي انتزاعي (بر خالف ابزارهاي واقعگرا انجام شده بود. اين گزينهواقع

  واقعي) به منظور تشويق تماشاچي به بكارگرفتن تخيلش بودند.
اه باشند. گرايي و تخيل ممكن است اشتبهاي روانشناسانة جري دربارة واقعفرضباشند، پيشكنيم كه هنرمند بايد صادق ما تجويز نمي

شناسا فقط  هايپذير باشند. مسئلة صدق در رابطه با روايتهاي او در زمينة مربوطه دركاما فقط نياز داريم كه تفكر جري و گزينش
هاي ما شناساي ما قرار است موفق باشد، بايد حدس . يعني اگر روايتهاي راوي برويمكندكه سراغ ارزشيابي فرضيهوقتي ظهور مي

  شده، دقيق باشند.ابو روا دربارة باورهاي كه منجر به ساخت 
شويم كه اوبو روا يك شوخي است، از آن نمايش با گفتن داستاني دربارة اينكه چگونه راهبردهاي بنابراين وقتي با اين اتهام مواجه مي

ورژوا گوييم كه جري درمواجه با تئاتر بكنيم. براي مثال ميآن از يك وضعيت هنري موردقبول بروز كرده، دفاع ميسبكي غيرمعول 
كند؛ گريزي شيرين آن و از دومي به خاطر انكار تخيل، انتقاد ميي به خاطر واقعيتگرا از طرف ديگر، از اولاز يك طرف و تئاتر واقع

                                                            
1 Escapist 

   .شدن در سرگرمي و فانتزي به فرار از واقعيت با درگير تمايل
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كند و مانتاليسم بورژوا انتخاب ميعنوان پادزهري براي سانتيو تقليد هجوآميز را به 1ها گروتسكجري به منظور جبران اين محدوديت
  2يل مخاطب را تحريك كند. كند تا تخهمچنين از ابزارهاي انتزاعي و ضدواقعي استفاده مي

  . چند ايراد4

معتقد است كه اگر تفسير با يك توصيف درست از اثر سازگار باشد و اگر با باورهاي ما » تعاريف هنر«استفان ديويس در كتاب . 4-1
لف انجام حتي اگر آن تفسير با تفسيري كه بر اساس قصد مؤ -اثر هنري مشروع استبراي تفسير آثار هنري هماهنگ باشد، تفسير يك 

  شده است، اختالف داشته باشد.
 –ثار هنري) ترين تجربة ممكن از آشناسانه (يا داشتن غنيكردن عالقة زيبايييعني حداكثر -چرا؟ زيرا طبق نظر ديويس هنر هدفي دارد

شود. در واقع وقتي كه يك تفسير قراردادي و يك تفسير به نحو احسن حاصل مي 4نه با تفاسير قصديو  3و اين هدف با تفاسير قراردادي
  تري است، هميشه بر تفسير قصدي ترجيح دارد.شناسانة غنيقصدي رقيب هم هستند و اولي نويدبخش تجربة زيبايي

ي ممكن است لحاظ منطقهنر بايد ذكر شود. اول اينكه به دو نكته در رابطه با بحث ديويس عليه استفاده از مقاصد مؤلف در شناسايي
د. لوينسن در هر ربط بدانكسي از طريق شناسايي قصد هنرمند براي هنربودن يك شيء استدالل بياورد اما قصد هنرمند را به تفسير بي

  د. قصدگرا باش-تفسير نا دو مورد قصدگرا است، اما ممكن كسي در موضوع شناسايي هنر قصدگرا نباشد اما در رويكردش به

                                                            
1grotesque  

  . امر بي تناسب و مضحك 

اين مقاله  و به همين دليل در به آن پرداخته شد »هاي شناساهاي عبارتويژگي» تحت عنوانكه در مقالة قبلي، قسمت پنجم،  كندذكر ميرا هاي شناسا بندي روايتفرمولكرول  ،در ادامه2 
  .تبه مثالهاي آن اكتفا شده اس

3 conventional 

4 intentional 
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د، طوريكه درست باش -شناسانههاي زيباييحداكثركردن علقه -دوم، من مشكوكم كه آيا ادعاي ديويس مبني بر اينكه هنر هدفي دارد
اد «اثر  1»از فضا 9ة نقش«هاي درجه دو، مانند تفسير قراردادي هميشه بر تفسير قصدي ترجيح داشته باشد. درحال حاضر تفاسيري از فيلم

اند، و هاي تخريبي آوانگارد بودهكنند كه انگار ژستهاي روايي آنرا طوري تفسير مي، وجود دارند كه تدوين شلخته و لغزش2»وود
شود كه هاي تدوين كالسيك سينماي هاليوودي است. اما در واقع اين فيلم به اين دليل به اين نحو ديده ميتكنيك 3هدفشان واساختن

  برداري عجوالنة سرپايي است، كه به آساني و با بودجة ناكافي ساخته شده است.يك بهره
هاي نقد فيلم معاصر، گزارش مدرن آوانگارد از اين فيلم مقدور است، و تفسيرفيلم به طوري كه هر اشتباهي در سبك بر اساس معاهده

ويم كه همه گتفسير با مقاصد وود سازگار نيست. و من مي سازد. اما اينتر ميفيلم يك ژست فرارونده باشد، بدون شك آنرا جذاب

                                                            
1 Plan 9 from Outer Space 

2 Ed Wood 

هاي او با بازي شود و تيم برتون نيز فيلمي را با نام او و برگفته از زندگي و فيلمهاي او ديده ميهاي مشهور تاريخ سينما است كه اشتباهات فني زيادي در فيلميكي از بدترين كارگردان
  ني كرده است.جاني دپ كارگردا

3 Deconstructig 

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

ه در اين مورد دهد كدر زبان فارسي معنايي فاعلي مي "وا"گر بر دو وجه باشد؛ نخست آن كه به معناي مفعوليِ پيشوند تواند داللتمي "واساخت"در تركيب  "ساخت"كند. را حفظ مي
عالوه در كلماتي مانند برتري دارد. به» سازي«كند، كه در اين مورد بر نيز داللت مي "ساختار/ساخت"يعني  "وا"ندارد و دوم آن كه بر متعلَّق و مفعول » سازي«امتيازي بر 

»deconstructive« ،»deconstructivist « و»deconstructing «واسازنده«گذارد كه آشكارا بر را در اختيار مترجم مي» ختنواسا«و » گراواساخت«، »واساختي«هاي معادل« ،
ژوهشكدة پ برتري دارند. براي اطالع بيشتر دربارة اين انتخاب رجوع كنيد به مقدمة مترجم در واساخت تاريخ، نوشتة آلن مانزلو، ترجمة مجيد مرادي،» كردنواسازي«و » گراواسازي«

  تاريخ اسالم.
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موافق هستند كه اگرچه تفسير مدرنيستي فيلم در قراردادهاي نقد فيلم مقدور است، چنين نقدي نبايد تأييد شود، زيرا اين باور غيرمعقول 
  اي از فراروي مدرنيستي باشد.نمونه از فضا 9نقشة است كه وود قصد داشته است، 

هاي فرارونده از نوعي فيلم 1950اند در دهة توانستهوجود داشتند كه مي 2گراهاو ديگر فراواقعيت 1»لويز بونوئل«سازهايي مانند بته فيلمال
راين دادن چنين مقاصدي به او عجيب است. بنابدانيم، نسبتشود، بسازند. اما با توجه به آنچه كه ما از وود ميكه به وود نسبت داده مي

  دهيم.من معتقدم در اين مورد ما تفسير قصدي را به تفسير قراردادي ترجيح مي
توان از هنربودن چيزها يا اجراهايي دفاع كرد كه هنر نيستند. مثالً هاي شناسا ميممكن است كسي نگران اين باشدكه با روايت. 4-2

فرض كنيد كه گفتگوي آنها دربارة مسائل هنري بود. و  بعد از يك دعوا با گوگن گوش خود را بريد. 3»ون گوك«مشهور است كه 
فرض كنيد كه ون گوك به اين منظور به خودش آسيب رساند كه نااميدي خودش را نسبت به آن بحث نشان دهد. در واقع بگذاريد تا 

ا در مقابل اش ري هنريجايي پيش برويم كه تصور كنيم كه ون گوك به اين منظور به خودش آسيب رساند كه ايمان خود به باورها
 توان يك روايت شناسا از نوعي كه قبالً بحث آن رفت مطرحنقد گوگن نشان دهد. اگر فرض كنيم همة اينها امور واقعي باشند، آيا نمي

كرد كه از اين ادعا حمايت كند كه گوش بريدة ون گوك هنر است. دليل اينكه بسياري از ما اعطاي مقام هنر به گوش ون گوك 
دانيم اين هاي شناسا در نظر گرفته شود. دليل اينكه  گوش ون گوك را هنر نميعنوان نقطة قوت روايتتواند بهكنيم، ميتناع ميام

 5»هنر بدني«هنري وجود دارد كه اغلب  4سالخي است. در نيمة دوم قرن بيستم تحت ژانر هنر اجرايي-نيست كه گوش او محصول خود
مخرب، تهوع آور، و غيراخالقي هستند، جايگاه -انگيز، خودي از آثار هنري وجود دارند كه اگرچه نفرتهايشود. مثالخوانده مي

                                                            
1 Luis Buñuel 

2 surrealists 

3 van Gogh 

4 performance Art 

5 Body Art 
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» ركولگارشو رودلف«كردنِ وحشتناك اخته-ترين آنها خودكه از اين ميان بدنام-درك اما اسفناكي در عرصة معاصر هنرها دارندقابل
د سالخي در آن بتوان-درك بود كه خودكه ون گوك نداشت، چارچوبي قابل در درسترس داشتشواركولگر آنچه رودلف   1است.

ي كه در ژانر كولگررشواسالخي -هنري اتفاق افتاد، درحاليكه خود-عنوان هنر عرضه شود. كنش ون گوك خارج از هر نظام جهانبه
  بيني بود.پيشتازه جا افتاده بود تقريباً حركتي قابل

پذيري هست يا نه. هيچكس با هنري درك-كردن اين داريم كه يك اثر در نظام جهاني كمي در مشخصدر بسياري از موارد، دشوار
هنري براي ارائة هنرها هستند. اگرچه ممكن است مواردي باشند كه -هاي جهانكند كه شعر، اپرا، رمان، و غيره نظاماين مخالفت نمي

ونه تعيين شويم اين است كه چگود داشته باشد. بنابراين پرسشي كه با آن مواجه ميتوافق وجدر مورد كاربست آنها براي ارائة هنر عدم
ر هنري براي ارائة هنر است؟ در اينجا فك-كنيم كاربستي كه در مورد توانايي آن براي ارائة هنر توافقي وجود ندارد، يك نظام جهان

  ترين روش باز هم روايت است.كنم كه موثقمي
ها مرتباً در حال سر برآوردن هستند. اما اين نظام -مانند عكاسي، سينما، هنر اجرايي، و غيره-هنري برا ي ارائة هنر-نهاي جهااكنون نظام

هاي هنري ها و كاربستشان و از طريق فرآيند خودآگاهي از تفكر و برساختنِ از نظامآورند. آنها توسط كارورزاناز ناكجا سر بر نمي
  اند.قبلي تكامل يافته

                                                            
1 Rudolf Schwarkolger   

) از هنر بدني و Hughesاند، تحت تأثير تفاسير نادرستي منتقداني مانند هيوس (چهل سال گذشته با اين قصه مواجه شده كه در رسد كه كرول نيز مانند دانتو، و بيشتر كسانيبنظر مي
به  سالگي 29به خاطر سقوط از بالكن آپارتمانش در  كولگرتزشوارهايي كه بعد از مرگ ، اين شايعه را باور كرده است. اما واقعيت اين است كه در عكس لگركوتزشواخصوص كار به

  هايي رجوع كنيد به:خ چنين اسطورهاي به خود او يا ديگران نرسيده است. براي اطالع بيشتر از تارياي شده، هيچ آسيب بدنينمايش درآمده و منجر به چنين شايعه

Susan Jarosi, “The Image of the Artist in Performance Art: The Case of Rudolf Schwarzkogler”, Sztuka i Dokumentacja, nr 8 (2013)  
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ته ياف هايي كه به همان اهداف و مقام هنر نقاشي دستتالش كردند تا با گرفتن عكس 1»استايكن ادوراد«هايي مانند براي مثال، عكاس
تصوير، اگر بتوانيم آنرا تصوير «خودش مينويسد:  2»زدهآبگير يخ«عنوان يك هنر موردقبول مطرح كنند. او دربارة بود، رسانة خود را به

ز حجمي از زمين خاكستري روشن، با چهار يا پنج رگة خاكستري روي آن تشكيل شده است . . . در ميان هنرمندان در رنگهاي بناميم، ا
ت . . . كه گذارند، زيرا هنرمند معتقد اسها اگر نه همة جزئيات را، بيشتر آنها را از تصوير خود بيرون ميروغني و آبرنگ، امپرسيونيست

ين جزئيات را بسيار بهتر از آنكه او بتواند تصوير كند،  تأمين كنند . . . آنچه كه دربارة آبرنگ يا رنگ روغن درست توانند امخاطبان مي
   ��»است، دربارة عكس نيز صحيح است.

ه طريق كه ب ازاين -عنوان يك فتيش يا بت كه جنبة مصرفي دارد، ظهور كردمثال ديگر هنر مفهومي است كه با انكار شيء هنري به
ر اواخر كردن هنر، قبالً دطور مؤثري چيزي براي فروش به نظام بازار گالري ندهد. نيازي به گفتن ندارد، كه  اين عدم همدلي با كاال

  قرن نوزدهم يك ديدگاه مشهور بود.
اريخ هنر به ت باالخره ممكن است اعتراض شود كه رويكرد روايي براي شناسايي هنر در واقع فلسفي نيست و فلسفة هنر را. 4-3

ة من نباشد متافيزيك دغدغ -گراهادر تضاد با تعريف -اند. ممكن است درست باشد كهاتهامي كه برخي به هگل نيز زده -كاهدفرومي
  دغدغة من هست، و اين بدون شك فلسفي است. -3شناسي طبيعي شدهيا نوعي از معرفت -شناسياما معرفت

                                                            
1 Edward Steichen 

2 The Frost‐Covered Pool 

3 naturalized epistemology 

  .شناسي و استفادة از علوم ديگر در آن استبارة معرفتاشاره به ديدگاه كواين در
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  مقالة چهارم: دربارة نسبت روايي

)On	the	Narrative	Connection(  
  

  . طرح مسئله و مشخص كردن مسير تحقيق1

و  1»رورتي«روايت موضوعي است كه عاليق به آن در علوم انساني و علوم اجتماعي در حال افزايش است. حتي فيلسوفاني مانند 
ند. اگرچه مفهوم روايت به طور مكرر در بسياري اخوانند، روايت را مطرح كرده، اغلب در مقابل چيزي كه آنرا نظريه مي 2»اينتايرمك«

دادنِ توصيفي از مفهوم متدوال ما از روايت بر اساس شود. هدف اين مقاله بسطشود، اغلب تعريف نميها در دانشگاه مطرح مياز بحث
  هاي اساسي آن است.يكي از مؤلفه
متفاوتي،  هاي توضيحيتواند فرمآيند. براي مثال روايت تاريخي مييهاي بسيار مختلفي به وجود مها و شكلها در اندازهالبته روايت

يت حاوي هاي خاص رواتواند عالوه بر مؤلفهازجمله نه تنها روايت، بلكه استدالل و تبيين، را نيز در هم بياميزد. همچنين، يك رمان مي
تر است. من اين گستردگي نيست. هدف من بسيار فروتنانه اي بهعناصر اظهارنظر، توصيف، و تزئين باشد. هدف اين مقاله تعريف حوزه

را روايت خواهيم آننامم تعريف كنم. نسبت روايي يك مشخصة ذاتي براي هر چيزي است كه ميمي» نسبت روايي«كوشم آنچه را مي
  بناميم. بنابراين به توصيفي از نسبت روايي نياز داريم.

  

                                                            
1 Richard Rorty 

2 Alastair MacIntyre 
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  . تعريف نسبت روايي2

يف نسبت روايي در نظر گرفتن قلمروي دقيق آن است. اميدوارم كه در اين بحثي نباشدكه قلمرو نسبت روايي رويدادها اولين قدم در تعر
كند، رغم اينكه وضعيتي از امور را توصيف ميعلي» كردپيرزني بود كه در يك كفش زندگي مي«و وضعيت امور است. اما عبارت 

ك پيرزني بودكه در ي«حاوي بيش از يك رويداد و/يا وضعيت امور هستند. اما عبارت  هايك روايت نيست. چرا نيست؟ زيرا روايت
يا جمالتي كه بيشتر شبيه يك روايت است. آ» كرد كه خيلي كوچك بود، بنابراين او رفت دنبال يك پوتين بگرددكفش زندگي مي

يد، اش را خركران را نوشيد، نوئل كرول اولين رايانهتاتارها روسيه را شكست دادند، سقراط شو«آيد يك روايت است؟ در ادامه مي
افق كنم كه تقريبا همه موآيا اين يك روايت است؟ فكر مي» اش را ساخت، و دايناسورها منقرض شدند.ترين فيلمجكي چان موفق

كپارچه ل يك موضوع يباشند كه اين يك روايت نيست. چرا نيست؟ چون دربارة چهار موضوع غيرمرتبط است. پس روايت بايد حداق
  داشته باشد، اگرچه ممكن است كه موضوعات بيشتر باشند. 

جمهور يك تكه پنير خورد؛ رئيس جمهور دويد؛ جمهور با مشاورش صحبت كرد؛ رئيسرئيس«كنيم: حاال مثال ديگري را بررسي مي
د است و موضوع واحدي هم دارد، يعني حاوي بيش از يك رويدا 1اين گفتمان» رئيس جمهور براي گزارشگرها دست تكان داد.

اي جمهور. اما بگذاريد بگويم كه اين هم يك روايت نيست. چرا؟ چون ترتيب زماني ندارد. يك روايت صرفاً مجموعههاي رئيسفعاليت
ند. البته كاشاره مي به ترتيب زماني» زنجيره«از رويدادها است، و  ايزنجيرهاز رويدادهاي درهم و برهم نيست، بلكه يك روايت حداقل 

ماني تواند با توجه به زمينه و دانشي كه دارد، يك ترتيب زاين به معناي آن نيست كه ترتيب زماني بايد صريحاً بيان شود. مخاطب مي
  واضح از يك مثال استنتاج كند.

                                                            
1 discourse 
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نامند. مي 2»الوقايعشرح«م داشت كه آنرا خواهي 1»گاهنامه«تر ازوقتي كه ترتيب زماني با يك موضوع واحد همراه شود، ساختاري پيچيده
  هاي كامل هستند؟ها روايتالوقايعها هستند، اما آيا شرحنامهتر از گاهها پيچيدهالوقايعبدون شك شرح

، مردم »از خواب بيدار شدم، سپس لباس پوشيدم، سپس به كالس رفتم«كنم كه اگر بگويم كه حدس من اين است كه نيستند. فكر مي
ها و/يا وضعيت امور در يك روايت كامل وجود دارد؟ يك گزينة افق باشند كه اين يك روايت كامل نيست. چه نسبتي بين رويدادمو

شاره به دهند و تغيير ارا در وضعيت امور نمايش ميتغييرات ها معموالً رسد زيرا روايتمحبوب عليت است. اين كامالً معقول به نظر مي
كرون، آنتيگونه را اعدام كرد؛ در نتيجه پسرش مرتكب خودكشي شد، كه باعث شد زنش خودكشي كند، و به همين فرآيند علّي دارد. 

اين يك روايت است. يك موضوع واحد دارد، يعني كرون، و آشكارا ترتيب زماني دارد. اما عالوه بر » دليل، كرون اندوهناك است.
  ارند. ترتيب زماني، رويدادها از نظر علي نيز پيوند د

ر صحنة شود؛ دخوانيم كه يك دزد وارد بانك مياي از پيوندهاي علي نيستند. ما ميها زنجيرهاما برخالف مثال باال بسياري از روايت
نبود.  كند. رويداد اول متضمن رويداد دومفهميم او را زير نظر داشته، دستگيرش ميشود، پليسي كه بعداً ميبعدي او از بانك خارج مي

دزد وارد بانك شد تا دزدي كند، اما نهايتاً، هنگامي كه از بانك بيرون آمد، توسط پليس دستگير «اينحال، اين يك روايت است:  با
  بخشِ رويداد دوم نيست.، اما اگر دقيق صحبت كنيم، رويداد نخست علت كامالً تعين»شد

ويداد متأخر است. در مثال دزدي بانك، اگر دزد از بانك دزدي شرط الزم رحداقل توان گفت كه رويداد متقدم در يك روايت اما مي
  شدن او بود.گيرشد. دزدي شرط الزم علّي دستبودن بقية شرايط، توسط پليسي كه او را زير نظر داشت دستگير نمينكرده بود، با يكسان

ه خشي كنند. اين مشخصة آخر براي اين افزوده شده كبتوانند صرفاً به يك شرط علّي بهرهعالوه، رويدادها يا وضعيت امور متقدم ميبه
بسياري از توصيفات يك روايت ممكن است خودشان شرط الزم علي براي آنچه كه اتفاق خواهد افتاد، نباشند، اما فقط عناصري از 

شود ا گفته ميبعداً به م دست به دنيا آمد.يك شرط الزم علي باشند. مثالً، ممكن است به ما گفته شود كه شخصيتي در يك محلة فرو

                                                            
1 annal 

2 chronicle 
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، جمهوري او نيستجمهور، خودش شرط الزمي براي رياستجمهور اياالت متحده شد. در اينجا محل فرودست تولد رئيسكه او رئيس
جمهور شدن مستلزم اين است كه كانديدا يك شهروند آمريكايي باشد. كند، زيرا رئيسبخشي مياما به پيش نهادن چنين شرطي بهره

شويم از همين نوع هستند؛ آنها خودشان سازندة شرايط الزم علي براي رويدادهاي ها با آنها مواجه ميياري از جزئياتي كه در روايتبس
  كنند.بخشي ميبعدي نيستند، اما به توصيف چنين شرايطي بهره

روزمره،  دادن است. در گفتارهايالي از شرحشايد يك مالحظة مرتبط، به نفع ديدگاه من دربارة روايت اين باشدكه روايت صورت متدو
اين نقش  كنيم. روايت قادر استها براي بيان اينكه چگونه چيزها اتفاق افتادند و چرا برخي شرايط مهم بودند، استفاده ميما از روايت

ست كه دهنده، اين ايك روايت شرحكردنِ رويدادهاي متقدم در جريان كند. منطقِ نقلهاي علي را پيگيري ميرا ايفا كند زيرا شبكه
ها كه روايتكنند. بنابراين ازآنجاييدادن آنها را داريم بازي ميرويدادهايي كه قصد شرح 1شناسيِآن رويدادها نقشي در علت

  رسد كه روايت با عليت مربوط باشد، و نه فقط با توالي زماني.دهنده هستند، به نظر مقتضي درست ميشرح

  ادات. برخي اير3

  .ايراد اول. 3-1

رست شنويم كه از نوعي است كه آنرا روايتي كامل و دشود. فرض كنيد داستاني را مياين ايراد به ديدگاه من با يك مثال نقض بيان مي
 گويد كه همه چيز در جهان ممكني روي داد كه هيچ علتيدانيم، حداقل تا آخرين سطر داستان. اما سپس آخرين سطر داستان ميمي

  اي وجود ندارد.ها وجود دارند. در جهان اين داستان هيچ شرايط ضروري عليدركار نيست، بلكه فقط تصادف
خواهم كه دل به دريا بزنم و بگويم كه اين يك روايت نيست. تا همان جملة پاياني شبيه به يك اين مثالي مبتكرانه است. اما من مي

  ه. كنم ن. آيا اين ادعاي من صرفاً دلبخواهي يا مصادره به مطلوب است؟ فكر ميروايت بود، اما پس از آن مشخص شد كه نيست

                                                            
1 etiology 
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ممكن است جذابيت اين مثال نقض اين باشد كه كسي فكر كند كه حكايتي كه گفته شد نوعي از داستان است، و ادعاي من در مورد 
ه آن يك داستان است، اما بر اساس گزارش من، اين توانم موافقت كنم كباشد. اگرچه، من هم مي 1نبودن آن، صرفاً جزميداستان

 كرديم كه يك روايت است اما در پايان آنالوقايع است و روايت در معناي كامل آن نيست. در ابتدا فكر ميداستان صرفا يك شرح
رسيد، كه در ابتدا به نظر مي 2بودن آن داستان، به آن عجيبي يا ضدشهوديالوقايع است. بنابراين انكار روايتمتوجه شديم كه يك شرح

  نيست.

  . ايراد دوم. 3-2

ت يا آوانگارد هاي مدرنيساساتيد ادبيات يا سينما متمايل به بدگماني نسبت به توصيف من از روايت هستند زيرا آنها اغلب با روايت
اند تا ، كه طراحي شده5»كتي اكر«ر اث  4»سلطان ترسوي دزدهاي دريايي«هايي هستند، مانند 3درگير هستند. اينها اغلب ضدروايت

ها با توصيف من همخواني ندارند، زيرا آنها صريحاً قصد هاي متدوال روايت را مختل كنند يا واژگون سازند. اين گونه كاربستنسبت
فرض شم متدوال روايت را پيها بايد خودشان چيزي مانند مفهودارند تا مفهوم معيار از روايت را نقض كنند. اما در اين معنا، اين كاربست

  به مفهوم متداول روايت دارند. 6ها وجودي وابستهبگيرند تا بتوانند آنرا نفي كنند. اين كاربست

                                                            
1 dogmatic 

2 counterintuitive 

3 antinarrative 

4 Pussy King of the Pirates 

5 Kathy Acker 

6 parasitic 
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  . ايراد سوم. 3-3

ر به كلي هاي مشهودانند. اما هيچ يك از پيكارسكهاي من ميژانر ديگري است كه منتقدان ادبي آنرا مثال نقضي بر نظريه 1پيكارسك
اي اينكه، كنند، سوام عرضه ميها و رويدادهاي درون يك فصل، آنچه را من نسبت روايي ناميدههاي روايي نيستند. كنشاز نسبت تهي 

انرهايي مانند ها نيز اگرچه ممكن است نسبت به ژها نيز نسبت روايي برقرار است. بنابراين پيكارسكاگر نه هميشه، اغلب ميان خود فصل
ي رواي هاي روايي كمتري داشته باشند، اما داراي تعدادي نسبتانگيز) نسبت(هيجان 2آگاهيِ معمايي يا يك تريلرژانر كالسيك كار

  هستند.

  . دريافت روايت4

حاال كه نمايي كلي از يك نظريه دربارة نسبت روايي درست داريم و برخي ايرادها را نيز به آن بررسي كرديم، اين پرسش مطرح 
وايت تواند. دريافت يك ركنم كه ميكند. من فكر ميتواند چيزي به فهم ما از دريافت روايت اضافه اين نظريه ميشود كه آيا مي

  كردن آن است. مستلزم دنبال
هميت رسد عدم سردرگمي، اكردن يك روايت، هنگاميكه نوبت به رويدادهاي متأخر ميتوان گفت كه در دنبالبه صورت سلبي مي

كردن يك روايت مسئله اين است كه تشخيصي از مسير روايت داشته باشيم، و هنگاميكه در روايت ايجابي نيز، در دنبال دارد. به صورت
توان با اين بودن آنها داشته باشيم. اين رويدادها را ميبودن يا مناسبپيوندند، دريافتي از معقولرويدادهاي قبلي به رويدادهاي بعدي مي

  قبلي در يك روايت حداقل شرايط الزم علّي براي رويدادهاي بعدي در داستان هستند، توضيح داد. فرضيه كه رويدادهاي 

                                                            
1 Picaresque 

  . قهرمان آن شخص نادرست اما جذابي است پيرنگ ضعيفي دارد و جويانه كهداستاني ماجرا

2 Thriller  

  انگيزي هستند كه معموالً دربارة جنايت يا ماجراهاي جاسوسي هستند. هيجان هايداستان
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آيند، به اين خاطر است كه با دريافت ما از آنچه كه با فرض رويدادهاي عالوه وقتي رويدادهاي پاياني به نظرمان معقول يا مناسب ميبه
توانيم با رويدادهاي پاياني يك روايت متحير شويم. در فيلم آن نيست كه ما نميقبلي ممكن است، همخواني دارند. اين به معناي 

رغم هنگامي كه متوجه شدم مجرم چه كسي است متحير شدم. اما وقتي مجرم شناخته شد، متوجه شدم كه علي 1»مظنونين هميشگي«
  گيرد.هاي قبلي فيلم باز شده بودند، قرار ميصحنههايي كه در اينكه من آن امكان خاص را جستجو نكرده بودم، او در حيطة امكان

                                                            
1 The Usual Suspects 
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  مقالة پنجم: تفسير، تاريخ، و روايت

)Interpretation,	History,	and	Narrative(  
 

 هاو استعاره 1هاعنوان قصههاي تاريخي به. مقدمه: روايت1

نظرات تكرارشونده در فلسفة تاريخ اين است كه نوشتة تاريخي تفسيري است و يك شكل اصلي كه اين تفسير در غالب اكنون، يكي از 
است، يعني  2غيرواقعي و تخيليداراي عنصري  الجرم روايت، شود كهتصور مي عالوه طبق اين رويكردشود روايت است. بهآن بيان مي

ي اين است كه فلسف لحاظبهامر ر مورخ روايي بيشتر مانند نويسندة تخيلي است. نتيجة اين شود كه كاطرح، و از اين جهت  گفته مي
روايي هستند، بايد بر حسب نوعي از معيارهاي صدق ارزيابي شوندكه مناسب آثار ادبي  هايسيرجهت كه تف هاي تاريخي، از آنروايت

  سود ببرد. 3تواند از ادبيات يا تحليل گفتمانميخي است. و يك نتيجة فرعي اين است كه فهم ما از تفسير تاري

                                                            
1 fictions 

2 Fictional 

  براي آن استفاده شده است.» تخيلي«شد، اما در جاهاي ديگر صرفاً از معادل ترجمه » غيرواقعي و تخيلي«بنا به اقتضاي اين مقاله گاهي اين واژه 

3 discourse 
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عرضه  2»لوئيس مينك«و  1»روالن بارت«مختلفي توسط  درجات در  ،���بود كرده استقبال آن از نيچه اين از پيش شايد كه موضع ينا
 هايفيلسوف و ادبي، منتقدان مورخان، ميان در موضع اين و است؛ داده بسط را موضع اين همه ازتر مفصل 3»هايدن وايت« ؛ شده است

 . است يافته ادامه تاريخ

 گزينش يازمندن تاريخي استدالل. هستند تفسيري هستند، نيز مربوط هم به كه مجزايي و متعدد جهات از تاريخي هاينوشته وايت براي
 به محتاج خودش تاريخي روايت همچنين و است؛ ايدئولوژيك نظرگاه يك گزينش نيازمند تاريخي تحقيق يك دوم، است؛ پاراديم
 . ����»دهندمي شكل« را متن نوشتار كه  4گفتماني مجازهاي آن با ستا مرتبط كه است، خاص طرحيِ ساختارِ يك گزينشِ

 تاريخي روايت يك. ندكمي شناسايي كردنروايي با را تاريخي تفسير و تفسير با را تاريخي گفتمان وايت كه، گفت توانمي تقريباً
 مورخ. ستا شدهضبط شواهد در رويدادها انتخاب مستلزم روايت. نيست گذشته رويدادهاي از ايزنجيره روگرفت يا شفاف بازنمايي
 جمله از( طرحي ساختارهاي تحميل و تحريف مستلزم ساختن فرآيند اين. سازدمي را روايت او كند؛نمي كشف يا پيدا را خود روايت

 موجود رخمو براي فرهنگي لحاظبه كه طرحي ساختارهاي. است گذشته رويدادهاي زنجيرة بر )5و هجو كمدي، تراژدي، رومانس،
 .انددهش داده نمايش آنها در رويدادها كه هستند فرمال هاييقالب بلكه نيستند، خنثي صرفاً آنها. هستند تخيلي ذاتاً هستند،

 :كندمي خالصه چنين موجزي طور به را خود موضع وايت

 اين كردنمجازي) خاص نوعي از هاداستان از تركيبي عنوانبه يا( خاصي نوعي از داستان يك عنوانبه واقعي رويدادهاي ريزيِطرح
 نوشته يا فتهگ بلكه شوند،نمي كشف هاداستان. ندارد وجود »واقعي« داستان نام به چيزي شوند؛نمي زيسته هاداستان زيرا. رويدادهاست

                                                            
1 Roland Barthes 

2 Louis Mink 

3 Hayden White 

4 Discursive tropes 

5 Satire 
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 »واقعي« ستعاريا معنايي به انندتومي البته يعني هستند، قصه هاداستان همة. است لفظي تناقض يك »واقعي« داستان مفهوم و. شوندمي
  ��است؟ واقعي كافي اندازة به اين اما. باشند واقعي توانندمي لفظي صنايع از يك هر كه معنايي به و باشند

 گذشته هايرويداد به تاريخي نوشتة. كندنمي محو را تاريخي نوشتة و قصه ميان تمايز كلي به وايت، از 1پل ريكور تحليل برخالف وايت
 به تخيلي، هاينوشته برخالف تاريخي، هايروايت. باشند پشتيبانيقابل شده،ضبط شواهد اساس بر بايد ارجاعات آن و دهدمي عارجا
 معيار اين بر عالوه تاريخي هايروايت اما. شوند ارزيابي صدق براي واقعي معيار يك حسب بر توانندمي شواهد به نيازمندي اين خاطر
 شايستگي: رديگ عبارت به -است مشترك داستاني هايروايت با كه معياري شوند، يابيارزش نيز ديگري معيار اساس بر بايد صدق،

 .استعاري

 وايت هاياستدالل. 2

. شوديم تحميل گذشته رويدادهاي زنجيرة بر است، روايت مستلزم كه جهت آن از تاريخي تفسير كه است اين وايت اصلي ايدة
 مانند اريخت فيلسوفان برخي ادعاهاي رغمعلي. است تخيلي جعل يك كندمي تأمين رويدادها زنجيرة براي ايترو يك كه ايسازگاري

 ازگارس شكلي مورخان، روايي هايتالش طريق از صرفاً تاريخي رويدادهاي بلكه نيستند؛ سازگار تاريخي رويدادهاي مجموعة هگل،
 .يابندمي

 خودش نظر از روايت طبيعت از هاييتحليل و تضادها، ،2قصار كلمات جمله از مالحظات از ايگسترده مجموعة با تا كوشدمي وايت
 هازندگي كه است ناي است، مشترك او با شعار اين در نيز مينك لوئيس و است شده تكرار اغلب كه وايت مركزي شعار. كند پشتيباني
 تخيلي، تالش قطري از گذشته به نگاه با ما نيستند، داستاني هايبسته صورت به ما زندگي. شوندمي نقل هاداستان و شوندمي زيسته

                                                            
1 Paul Ricoeur 

2 Slogans  

».شوندشوند و زيسته نمينقل مي هاداستان«كه كند استفاده مياين شعار يا كلمة قصار وايت از مثال   
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 هاينسبت مجموعة دربارة بلكه نيستند، رويدادها دربارة فقط هاتاريخ بنابراين،. «كنيممي جعل هايمانزندگي دربارة را هاييداستان
 رخانيمو ذهن در فقط آنها نيستند؛ رويدادها خود در حالِّ هانسبت مجموعه اين اما. هستند نيز كنندمي مجسم رويدادها اين كه ممكني

 .» �دارند وجود كنند،مي تفكر آنها دربارة كه

 يك در ردكارك يك توسط فقط آنها. ندارند معنايي اند،شده زيسته كه جهت آن از رويدادها كه گفت توانمي وايت نظر توضيح در
 طرح يك رد بودن اوج نقطة با را اهميت اين بود، دوم جهاني جنگ چرخشِ نقطة ستالينگرادا نبرد اينكه مثالً. شوندمي معنادار روايت
 عدرواق و ندارد؛ معنايي هيچ است، رويداد يك كه جهت آن از استالينگراد، نبرد. آوردمي دست به دوم جهاني جنگ دربارة روايي
 به منجر كه شدبا اين تواندمي نبرد اين اهميت معماري، تاريخ يك در ثالًم. (باشد داشته متفاوتي معناي ديگري هايداستان در تواندمي

 .) شد مهمي هايساختمان خرابي

 ايانپ خصوصبه و -است پايان و ميانه، شروع، مانند هاييمشخصه نيازمند روايي سازگاري. دارد را خودش شرايط روايت بودنمعقول
. آيندنمي بيرون تاريخ جريان از يافتهخاتمه صورت به رويدادها كه است آشكار كه كندمي كرف وايت اما. 1خاتمه يعني آن فنيِ معناي در

 .است تاريخي گذشتة بر تحميل يك روايي، سازگاري بنابراين. است روايي سازگاري محصول خاتمه

 وايت ساختارگرايي مقابل در مقاومت. 3

 اريخيت هايروايت چون كه است آن امر اين مفروض نتيجة. شوندمي گفته هاداستان و شوندمي زيسته هازندگي وايت، نظر طبق
. هستند تخيلي نابراينب و نيستند، مطابق داشته وجود گذشته در كه آنچه با آنها كنند،مي بازنمايي داستاني شكل به را گذشته هايزندگي

 يا فتنگ وسيلة به -آن از مهمي هايفصل براي حداقل مان،زندگي تمام براي نه اگر -اغلب ما زيرا. نيست آورالزام كامالً نتيجه اين
 داستان وانندتمي هازندگي يعني. رويممي هاطرح اين كردن عملي دنبال به سپس و ميريزيم، طرح خودمان براي هاييداستان كردنتصور

                                                            
1 Closure  

  .توان روايت را پايان يافته دانسترسد و ميمقصود از خاتمه، سرانجام وقايع داستاني است، جايي كه سير وقايع به سرانجام مي
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 از برخي درون نتيجه در.  ��است داده قرار ودخ پژوهش فرضية را ايده اين كه دارد وجود روانشناسي از ايشاخه واقع در شوند؛
 دارند شتهگذ در علّي تأثير هاداستان اين و اند،شده ريزينقشه تاريخي هايعامل توسط كه دارند، وجود هاييداستان زندگي هايفصل

 كه نتيجه اين ت،نيس مانع كامالً هاداستان و هازندگي بين تضاد كهازآنجايي بنابراين. شوند مكتوب و كشف مورخان توسط توانندمي و
 .نيست استثنا بدون باشد، تخيلي بايد تاريخي روايت هر

 در كه يستندن نويسانينامهزندگي صرفاً مورخان زيرا. كند مطرح است قرار داستان/زندگي دوگانگيِ كه نيست مشكلي آن اين البته 
 در يخيتار هايروايت كه شده مطرح ايده اين به ذهن توجه براي داستان و زندگي بين تضاد. باشند زندگي هايداستان جستجوي
 .است ابهام مساعد و دهندهفريب كمي اينجا در 1جعلاما مفهوم  .اندشده جعل يا ساخته بلكه اند،نشده كشف يا يافته گذشته

 فيلم اي تصوير يا عكس، يك ستا ممكن كسي كه آنطور هامورخ كه است درست اين و هستند، بازنمايي از هاييصورت هاروايت
 بگوييم توانيممي. داننشده يافته و) اندشده جعل(اندشده ساخته هافيلم و هاعكس. روندنمي هابازنمايي يافتن دنبال به كند، پيدا را گمشده

 كند طضب را گذشته تواندنمي امخ فيلم يك كه نيست آن مستلزم اين اما. اندشده جعل 2خانگي هايفيلم و اندشده زندگي هازندگي كه
 كنند،يم دنبال كه هاييمشخصه از انواعي برحسب گذشته از دقيقي معرفت توانندمي هاروايت .بدهد آن دربارة دقيقي اطالعات يا

 منطق اجتماعي، ةزمين همينطور ها،معلول و هاعلت اي،زمينه شرايط: از عبارتند كه رويدادها، جريان هايمؤلفه يعني آورند، فراهم
 .آيندمي يكديگر پس از كه هاييكنش و عملي، مالحظات ها،موقعيت

 پذيريرسدست براي گذاريقانون مسئوليت اينكه بر مبني كرد اعالم را رأيي متحده اياالت عالي دادگاه 1989 جوالي سوم در مثال براي
كردن در منصوب 3»ريگان«نتيجة پيروزي دولت  مهمي، جهات از تصميم، اين. شودمي محول ايالت هر ديدصالح به جنينسقط

                                                            
1 invention 

  اند.شان را در آن ضبط كردهاي از زندگياند و تكههاي مختلف تهيه كردههايي هستند كه خود افراد خانواده در مناسبتمقصود فيلم 2 

3 Reagan 
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 زمينة در ،2»سكاليا«و  1»او كانر«، از جمله هاكردن آن قاضيهمفكر در دادگاه عالي بود. منصوبكارِ اي از قضات محافظهمجموعه
 به 1989 واليج سوم در كه رويدادها، جريان يك بود، تاريخي واقعي فرآيند يك از بخشي عالي، دادگاه گذشتة ليبراليسم به اعتراض

 .رسيد اوج

 در ريگان وفقيتم آخرين گرفتناوج اين اينكه همينطور و داشت، نخواهد بيشتري نتايج دادگاه رأي كه نيست آن گفتن معناي به اين
 را چيزي ند،كنمي دنبال را آنها شان،اجتماعي زمينة در هاكردننصب و هارأي اين كردنمستقر با كه مورخاني. است دادگاه مسير تغيير
 كه كنيم فرض ات ندارد وجود دليلي اما. تاريخي بازنمايي يك يعني -باشد تخيل نيازمند تكميل براي است ممكن كه چيزي سازند،مي

 وجودشناسي از ار ارويداده جريان نشده، معلوم هنوز كه دليلي به اينكه مگر هستند، جعلي يا ساختگي لزوماً تاريخي هايبازنمايي چنين
 . شوند بازنمايي و كشف توانندمي آنها آنگاه باشند، پذيرفتني وجودشناسانه لحاظبه رويدادها جريان اگر عالوهبه. بگذاريم بيرون خود

 در است نممك است، كرده تكيه هاكنش كردندنبال در هاتصميم و مالحظات تأثير ايدة بر حد اين تا كه خاطر اين به من نقض مثال
 مرتبط دليل دو اطرخ به اما. است گرفته فرضپيش را تاريخي هايعامل نظرگاه، بازآفريني به مورخان پايبندي كه باشد ايراد اين معرض

 هاعامل نهچگو اينكه برحسب رويدادها روايت به صرفاً مورخان اينكه اول،. است دارمشكل فرضپيش اين كه شد خواهد انتقاد هم به
 اغلب يراز باشند، مشغول مسئله اين با منحصراً نبايد باشند، متمايل امر اين به مورخان اگر حتي] دوم[ و پردازند،نمي اند،ديده را آنها

 .دارند را اهميت بيشترين ما براي كه است افراد هايتصميم و مالحظات ناخواستة هايپيامد) هميشه؟ تقريباً(

 اشند،ب فاعل يا عامل يك مالحظات از ناشي كه باشند رويدادها از هاييجريان اگر اول،. است الزم كرتذ دو ايرادها اين با رابطه در اما
 اما. باشد عجام كامالً تواندنمي معنا، يك در شوند،نمي كشف و يافته هرگز هاداستان كه ادعا اين دهيم نشان كه بود خواهد كافي اين
 كه عاملي صليا مقاصد برحسب صرفاً را آنها كه نيستيم پايبند اين به ما رويدادها، جريان زا صحبت در كه است اين ترمهم و دوم نكتة

                                                            
1 O’Connor 

2 Scalia 



  
 

 

45 

 

 

 

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

براي دادگاه عالي  1»برك« كردننامزد مانند باشد، ناموفق تالشي مستلزم رويدادها از جرياني است ممكن. كنيم بيان است، درگير آنها با
فرا شرايطي  ازيسروشناشتباه باشند. اين امر مورخان را به ، مستلزم محاسبة هاي تأملي عاملممكن است فعاليتتوسط ريگان. يا اينكه 

 آوردمي فراهم را عناصري از برخي عمل، در آن كاربرد و 2»استدالل ناظر به عمل«اينكه . منجر به خطا رفتن آن تالش شدخواند كه مي
اي ناظر هقياس« از ايزنجيره رويدادها، جريان بازنمايي كه ندارد اين بر تدالل وجه هيچ به چسباند،مي هم به را رويدادها از جرياني كه

 تأمين را انساني رويدادهاي هايروايت پيوستگيِهمبه اياندازه تا عمل به ناظر تأملي هايفعاليت اينكه. بود خواهد موفق 3»به عملِ
 هاطبقه يا هادولت مانند گروهي هايهستنده بحث از مانع چنينهم و كند،نمي حبس تاريخي گراييقصد از شكلي در را ما كنند،مي
   ���.شودنمي

 اما. ودش بازنمايي مختلفي هايداستان در تواندمي بنابراين و باشد، رويدادها مختلف هايجريان از بخشي تواندمي واحد رويداد يك
 هاداستان آن كه نيست اين دهندةنشان وجه هيچ به باشند، هداشت نقش مختلف داستانهاي در توانندمي مختلف رويدادهاي كه امر اين

 .هستند تخيلي

 رويدادها ينكها و بود خواهد مختلفي معناهاي نيازمند شود، مستقر مختلفي هايروايت در مفروض رويداد يك وقتي وايت، هايدن زبان به
 گمراه تاس ممكن معنا از صحبت اينجا در اما. هستند تخيلي بنابراين و تحميلي آنها كه دهدمي نشان دارند، را مختلف معناهاي اين

 هاينقش تواندمي واحد رويداد يك يعني صرفاً اين. دارند رويدادها مختلف هايجريان در مختلفي هاياهميت رويدادها. باشد كننده
 رويداد آن حو،ن همين به. است شده تحميل رويداد به معنايي كه نيست اين معناي به و كند بازي مختلفي علي هايزنجيره در مختلفي

. كننديم دنبال را پوشانهم رويدادهاي مختلف هايجريان مختلف هايداستان آن زيرا بيفتد، اتفاق مختلفي هايداستان در تواندمي
���� 

                                                            
1 Bork 

2 practical reasoning 

3 practical syllogisms 
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 كپي و است گزينش زمندنيا تاريخي، روايت. دهدمي قرار گذشته هايكپي با تضاد در را معنا از شده پر تاريخيِ هايروايت وايت
 اضافي و اجباري هاآيينه و هاكپي به ديداري ارجاع خصوصبه رسد؛مي تحميلي نظر به تضاد اين. است تخيلي بنابراين نيست، گذشته
. تندنيس ذشتهگ ايآيينه تصاوير تاريخي هايروايت كه است واضح. است وايت تفكر در گراييتجربه هايماندهته كنندةفاش و است،

 .باشد داشته داللت آنها بودنغيرواقعي و تخيلي بر نيستند، تصوير آنها كه امر اين بايد چرا اما

. يستندن واقعي يا هستند گذشته هايكپي تاريخي هايروايت يا. كند روبرو دوراهي يك با را هامورخ خواهدمي وايت رسدمي نظر به
 آن اييينهآ معناي به گذشته هايكپي تاريخي هايروايت كه بگوييم اينكه -كنيم رد اآنر كه است اين راهي دو اين با برخورد راه

 . شودنمي آنها شدنتخيلي باعث امر اين كه بگوييم حال عين در و باشند، هم نبايد واقع، در و نيستند،

 حسب بر امر اين هك كنيم رها را انتظار اين مانيم،ب پايبند باشند، صادق توانندمي تاريخي هايروايت اينكه بر مبني خود شهود به بايد ما
 در وايت،. نيمك جستجو را جايگزين هايالگو و باشد، توضيحقابل كل، يك عنوانبه گذشته با تطابق دربارة ايلوحانهساده ديدگاه
 كه -ستا پنهاني گرايتجربه يك او كه شودمي مشخص غريبي، طوربه جهت، اين از. است معتقد گراتجربه تطابق معيار به عمل،
 ���. است تخيلي نكند همخواني تطابق معيار با كه چيزي هر گيردمي فرضپيش

. وقتي كه آنها بر اساس اينكه وجود دارد 1»گرايانواساخت«برد بسياري از بدون شك يك همسويي ميان راهبرد وايت در اينجا و راه
اين انتظار كه  گمان ببرند كهشوند، به جاي اينكه هيچ زباني آيينة مطلق جهان نيست، متوجه شكست برخي از نظريات دربارة زبان مي

اي كه يك زبان ، و بايد به دنبال ديدگاه بهتري دربارة نحوههيك زبان بتواند جهان را مطلقاً بازتاب دهد، از ابتدا يك اشتباه نظري بود
يعني  ل نوسان است.نهايت در حااست كه تا بي 2گيرند كه معنا يك ساخت دلبخواهيآور است، باشند، نتيجه ميبه صورت عيني الزام

موافقت  شكاكيت خود را تحريك كنند، و در عين حالگيرند تا مانند، و آنرا به كار مييك نظرية بد دربارة زبان باقي ميدر بندگي آنها 
 مطلق يمعنا يك داراي وجود يا كه است اين به كردناستدالل همانند اين همخواني ندارد. گراييآرمان كنند كه هيچ زباني با اينمي

                                                            
1 deconstructionists 

2 arbitrary 
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 زا نحوه اين. ندارد وجود هم معنايي پس ندارد، وجود خدا چون ندارد؛ معنايي هيچ اينكه يا شده، مقدر آن براي خدا توسط كه است
 تصديق ندارد وجود داخ كه فرضيه اين كه قتيو. باشد معنا منشأ تواندمي خدا مانند چيزي فقط كه پذيرفته را خداباورانه فرض اين تفكر
 تاريخي روايت هك اساس اين بر وايت كه وقتي مشابه، طور به. باشيم معنا ديگر منشأهاي دنبال به كه باشد اين تواندمي بديل يك شد،

 آشكارا كه گيردمي قرار نيگراياتجربه همان اردوگاه در تلويحي طور به برد،مي قصه قلمروي به آنرا نيست، گذشته كامل المثنيِ
 . شود جدا آنها از خواهدمي

 نظر از تاريخي هايروايت در گزينش نيست نيازي دهند نشان تا اندشده طراحي كه نيست استداللهايي همة مرور مجال اينجا
 اما باشند، دهش برجسته كيمشكو انحاء به كه كنند انتخاب را رويدادهايي است ممكن مورخان برخي. باشد دارمشكل شناسانهمعرفت
 يعني. دارند وجود ه،ن يا هستند برانگيزپرسش مورخ يك توسط شده گرفته كار به گزينش فرآيندهاي اينكه از اطمينان براي هاييرويه
 كه هدد اننش تواندمي فقط اين اما باشد، داشته گذشته از ايشدهتحريف هايبازنمايي دارجهت هايرويه خاطر به است ممكن مورخ
 هاييافته ود،ب چنين اگر. باشد دارمشكل بالذات گزينش خود اينكه نه باشد، كنندهتحريف است ممكن مورخ، يك گزينشيِ توجه
 .بودندمي تخيلي بايد هستند، گزينشي اينكه خاطر به نيز علمي

 پذيرفته را لمع دربارة قراردادگرايانه/ ساختارگرايانه ديدگاه ظاهراً زيرا. نگيرد قرار ما آخر استدالل تأثير تحت است ممكن وايت خود
 نظرية به شده، يرتفس ساختارگراها توسط كه آنگونه علمي، نظريات به تاريخي هايروايت تشبيه با او رسدمي نظر به بنابراين. است

 انخودش هاداده آن و اند،شده ساخته يمشاهدت هايداده اساس بر علمي هاينظريه كه گيردمي فرض وايت. . شودمي ترمطمئن خودش
 را ديگري هايداستان بتوانند مربوطه هايداده كه گيرند قرار هاييزمينه در هاروايت كه وقتي نحو همين به. هستند هانظريه از گرانبار

 نگاهآ باشد، قراردادي علمي يةنظر يك پذيرش اگر بنابراين. داندمي داستان از گرانبار را روايي رويدادهاي او كنند، حمايت نيز
 هاروايت كه ايگزينشي سازمان. هستند قراردادي اندازه همان به دارند، علمي هاينظريه به كه شباهتي به توجه با نيز تاريخي هايروايت

 .است گرفته شكل گزينش قراردادي هايرويه در كه است جعل يك بلكه ندارد، تطابق واقعيت با دهند،مي هاداده به
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 علمي پردازينظريه دربارة امور اين به اشاره كه گيردمي فرض كه است اين دارد، وجود علم فلسفة از تقرير اين در كه عظيمي مشكل
 هك علم، فلسفة در امور اين با علمي گراييواقع سازگاري براي محكمي پروندة اما. است 1گراييضدواقع مستلزم ساختارگراها توسط

 در خيتاري گراييِضدواقع استنتاج براي انديشانهساده تالش گونه هر راه بنابراين  ��است، موجود كنند،مي تكيه آنها بر ساختارگرايان
   2ت استنباطيطبيع و گزينشي هايرويه يعني،. شودمي بسته علمي، هاينظريه با رابطه در گراييضدواقع از شروع با هاروايت با رابطه

 .هستند تدرس تقريباً علمي هاينظريه كه كنيم انكار تا كندنمي وادار را ما كند؛نمي گراييضدواقع به ملزم را ما نظري، هايهستنده

 استانيد تاريخي هايروايت كه دهدنمي نشان اين شوند؛ بازبيني بعدي رويدادهاي پرتو در است ممكن ما روايي هايگزارش همچنين،
 هايروايت خيبر اينكه عالوهبه. دارند وجود گفتن براي بيشتري هايداستان هميشه كه دهدمي نشان فقط بلكه هستند، غيرواقعي و

 يك اصالح هك همانطور است، بوده تخيلي قبلي روايت كه نميدهد نشان شوند جايگزين بهتري هايروايت توسط است ممكن تاريخي
 حاال كه دهدنمي اننش) است شده تقويت زيراتمي ذرات توصيف با هك اتمي نظرية مثالً( بيشتر جزئيات با درست تقريباً علمي نظرية

 .شوند ارزشيابي متفاوتي صدق معيار طبق بايد قبلي هايديدگاه

 از بسياري رد. است فاسد فرض اين اما. دارد وجود قصه و تخيل كاربرد ميان دوطرفه نسبتي گيردمي فرض وايت كه رسدمي نظر به
 يرواقعيغ و تخيلي وجه هيچ به امخانه از من ادراك اما كند،مي ايفا نقش ما ادراك در تخيل قوة كانت، نظر ثالًم تخيل، دربارة نظرات
 .نيست

 در  آخري، حرف هيچ عبارتي به يا مطلق، تفسير هيچ اينكه كه دارد باور پساساختارگرا، شمارِبي مفسران  مانند وايت رسدمي نظر به
 در اين كه اردند گفتن به نيازي. كنيم خودداري الف از تفسير يك به صدق اسناد از تا كند وادار را ما بايد ،ندارد وجود الف با رابطه

                                                            
1 antirealism 

2 Inferred  

  هاي صريح است.گرفتن از گزارهاستنتاج قياسي قرار ميگيرد كه  مقصود از آن نتيجهگرفتن از روي شواهد و با گمانه زني است، و در مقابل مقصود از استنباط نتيجه
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 يك از قبولقابل زارشگ تنها اگر تنها و اگر بود خواهد درست ادبي تفسير يك اينكه گفتن. نيست خوبي استدالل نيز ادبي نقد با رابطه
 . شودنمي انكار است، ممكن آن از ديگري تفسير اينكه دادننشان با ادبي يرتفس يك صدق است؛ مزخرف باشد، متن

 اطالققابل اسيرتف به  خاطر اين به صدق كه گويدمي اولي: كنيم جدا يكديگر از را متفاوت بسيار استدالل دو اينجا در كه است مهم اما
 كه نيست اطالقابلق تفاسير به خاطر اين به صدق كه گويدمي ميدو هستند؛ موجود الف از متعددي قبولقابل تفاسير هميشه كه نيست
 گوييواضح اين ايةپ بر اول نظر. هستند موجود الف از هستند، ناسازگار اما قبولقابل يكسان به كه متعددي تفاسير نظر، در حداقل هميشه،
 الف از ختلفم متعدد تفاسيرِ كه آيدنمي الزم گوييضحوا اين از اما. باشد داشته وجود تواندنمي الف از مطلقي تفسير هيچ كه است
 هر ست،ا گرايياستالين دربارة اينكه و است) گراييتماميت( توتاليارينسم دربارة» 1984« رمان اينكه مثال براي. باشند درست توانندنمي
 تفاسير با هميشه كه كرد استدالل بتوان كه شودمي احساس وقتي تنها تفاسير، با رابطه در صدق مسئلة ترك فشار. هستند درست دو

 .هستيم مواجه ناسازگار متعدد

 از يشتريب كار باشد، كه نوعي هر از بسنده تاريخي گزارش يك واقع در و بسنده، تاريخي روايت يك كه است الزم اينها، بر عالوه
 نظر در قبولغيرقابل اينحال با و باشد صادق هايارهگز حاوي فقط تواندمي تايخي گزارش يك واقع، در. (دهد انجام حقايق بيان صرف
 باشد؛ جامع دباي تاريخي روايت يك مثال، براي. سازد برآورده نيز را عينيت مختلفي معيارهاي بايد همچنين گزاش اين). ���شود گرفته

  ����.انددانسته مرتبط است، آن سازيروشن پي در مورخ كه موضوعي به قبلي هايتحقيق كه دهد پوشش را رويدادهايي آن همة و

 گيرينتيجه. 7

 كه است ينا به آنها باور از ناشي امر اين. دانندمي تخيلي هاست،روايت بر متكي كه جهت آن از را تاريخي تفسير او پيروان و وايت
 به شده، داده طبس نظرات اين نفع به كه ايتجربي برنهادهاي نه و و فلسفي مالحظات نه اما. است تخيلي كلمه، دقيق معناي به روايت

 اداكردن واناييت كه باشد، خودشكن و كنندهنااميد طريقي قصه، مقام به هاروايت همة فروكاهش رسدمي نظر به. رسدنمي كنندهقانع نظر
 .ندارد نويسيتاريخ ادبي جنبة با رابطه در را مطلب حق
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IN: Indiana University Press, 1986), David Carr attempts to defend the notion of “real stories” with reference to corporate 
entities like nations in terms of the shared myths that serve in practical deliberations. For my objections to this way of 
confronting historical constructivism, see my article‐review of Carr’s book in History and Theory, vol. XXVII, no. 3, 1988 
���� The idea of significance here is derived from Arthur Danto, Knowledge and Narration (New York: Columbia University 

Press, 1985). 
��� In his reliance on the “copy” standard of truth, one suspects that White is endorsing the myth of the Ideal 

 

�� See, for example, Richard N. Boyd,“The Current Status of Scientific Realism,” in Scientific Realism, edited by Jarrett 

Leplin (Berkeley, CA: University of California Press, 1984), pp. 41–82. 

��� See J. L. Gorman, The Expression of Historical Knowledge (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1982), ch.3. See also, 
J. L. Gorman,“Objectivity and Truth in History,” in Inquiry, 17 (1974), 373–97. 

���� See C. Behan McCullagh,“The Truth of Historical Narratives,” History and Theory, Beiheft 26 (1987), 33–40. 


