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 1ترجمه: سید محمدجواد سیدی

 

1. 

همواره انتظار دارد خیر، و نه شر، در قبال وی صورت پذیرد. پیش از هر چیز در بُن قلب هر انسان... چیزی هست که »

همین نکته است که از هر چیز قدسی در وجود انسان برتر است. خیر تنها خاستگاه امر قدسی است. هیچ امر مقدسی وجود 

 (.1491؛ شخصیت انسانی)سیمون وایل؛ «. شود جز خیر و آنچه بدان مربوط می ندارد، 

تا دیوانه نشوم؛ یا بالعکس، »نویسم  گوید من می او می«. نویسم؟ چرا می»از خود پرسید:  2ز هولوکاست الی ویزلپس ا

، آیا 1سپتامبر، پس از بالی، پس از بسالن 11ی پریشان خودمان، پس از  در زمانه«. نویسم تا به عمق جنون دست یابم می

کنیم( را درک کند یا  نظر می بخش صرف بخش )فعال از امر آشتی ستگاریدر برابر فاجعه به هیچ روی امر ر تواند هنر می

. چنان کند که مردگان ا تمامی قربانیان را از فراموشی برهاندت»زند  برانگیزد؟ از نظر ویزل هنرمند دست به آفرینش می

 «.یارای آن بیابند که بر مرگ چیره شوند

                                                           

 نحوة ارجاع به مقاله:* 
 ، مترجم: سید محمدجواد سیدی، منتشر شده در"خیر چیست؟"(؛ 1141وایتهد، درک ایچ. )
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تواند خیر باشد یا نه. چرا که اگر هنر عبارت باشد از  ی ما می شدنی باید بپرسیم که آیا هنر زمانه پیش از چنین تسلیم

در این صورت هنر، همچون اطلس -وچرای تقدیر بشری چون ای به وضعیت بی اشاره-بازسازی زندگی خویش در برابر خأل

رسد که خیر در قالب معاصرش در  د. حتی در این صورت نیز به نظر می]خدای یونانی[ باید باری کیهانی را به دوش کش

له در هنر این مسئفشرد.  یابی پای می ی رهایی رحمانه های اجباری و حتی بی ای پسامدرن است که بر شیوه معرض خودآیینی

 یافته است.  گر و تام هایی تلفیقی، چالش ی ما صورت زمانه

یک گاو حامله و -5مین هیرستاثر دی« 9شده مادر و فرزند دونیم» رمستقیم بیفکنیم بر اثربرای نمونه، کافی است نگاهی غی

اند؛  ای، به نمایش گذاشته شده ای شیشه ، درون محفظه6اند، و در گالری تیت شده  اند، دو نیم نشده، نابود شده ی زاییده گوساله

گوش »هایی که روی بدنش انجام داده است، از جمله  دستکاری، و 7یا نگاهی بیفکنیم بر هنرمند پرفورمانس، استالرک

توانیم آن سرحدات افراطی را مشاهده کنیم که  با نگاه به این آثار می -او ]که به بازوی چپ خود پیوند زده است م.[« سوم

 کشانندمان. آبرویی ما بدان سمت می دادن بی برخی برای نشان

کنند. آنچه هرست ساخته  هایی مُجاز جلب می ه نام هنر صرفا توجه ما را به کنشممکن است گفته شود که چنین آثاری، ب

است ذاتا ناخوشایند است، جدلی است نامناسب؛ و اثر استالرک محاکاتی است کُمیک. اما آیا قصد این بوده که این آثار 

شویم ببینیم آن  ین صورت آنچه وادار میها را گناهکار بدانیم یا جعلی و نااصیل، در ا چنین تاثیری داشته باشند؟ اگر آن

بدانیم،  8گرایانه بیگانهخواهیم ببینیم. ممکن است به صورتی غیرانتقادی چنین هنری را  کند که نمی ای را تشدید می منظره

بدن، بدن -تر در نوعی فعالیت هنری معاصر ی جریانی غریب محصول تخیلی منحرف، اما این سبک نقابی است بر چهره

 ی کالبدشکافی. هر کس که باشد، به عنوان بدنی آمادهمطیع 

کاربردن  به-کجاست خیر مقدسی که درون هر انسان، حیوان یا موجودی جای دارد؟ کجاست آن مرز میان مسئولیت اخالقی

 و آزادی هنری؟-بدن یا عضوی از بدن

و -ی هنر فلسفه-شناسی خواهم پرداخت ی زیبایی خواهم امکان خیر را در هنر بررسی کنم. به رشته در چنین بستری می

هایی را که به نام هنر  ها و بدیمنی ای ما، تا بتوانیم عدم تقارن های متافیزیکی در باب کنش هنری در زمانه برخی پرسش

 گیرد درک کنیم. صورت می

                                                           
4
 “Mother and Child Divided” 

5
ای قرار داده است. بنگرید به این وبسایت:  ی شیشه شده را درون دو محفظه ی دونیم مین هرست که یک گاو و یک گوسالهاثری از دی  
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 Exoticism:   های متعلق به قرن نوزدهم. ویژگی آن عالقه به امر ناآشنا است.م. ای قومی و تمدنه جریانی در هنر و طراحی که متاثر است از اقوام یا گروه 
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ی  که ریشه در کلمه« یکاستت»کند.  بررسی میی ما از هنر و محیط طبیعی را  شناسی ماهیت هنر و چیستی تجربه زیبایی

aisthetes  که چنین « احساساتی»و انواع « ی حسی تجربه»مربوط است به «( کند کسی که ادراک می»دارد )به معنای

ای خاص وجود دارد که بتوان آن را  شود: آیا تجربه هایی از این دست در این زمینه مطرح می انگیزد. پرسش ای برمی تجربه

رویکردی »شناسانه نامید؟ آیا  ی زیبایی جود دارد که بتوان آن را ابژهی خاصی و شناسانه ]یا استتیکی[ نامید؟ آیا ابژه زیبایی

خاص وجود دارد که بتوان آن را در « ی شناسانه ارزش زیبایی»نسبت به آثار هنری وجود دارد؟ آیا نوعی « شناسانه زیبایی

 شناسانه خواهم پرداخت. ییتر باز هم به ارزش زیبا های اخالقی، شناختی یا مذهبی پیش کشید؟ پایین تمایز با ارزش

ی معاصر به چهره  پنداشتند. اکنون این رانه در نقابی که در زمانه را میل به امر زیبا و حقیقی می شناسانه   ی زیبایی زمانی رانه

-رویکردهای اجتماعی-یا اغلب در ضدیت با-که خود را در نسبت با  است مسلّم و الینفک ای زده است در پی کنش هنری

گری چیز خوبی است. ما هم قبول  کند. پرسش شناسانه بازجویی می ی زیبایی کند. رانه ی مستقر زمانه تعریف میفرهتگ

 داریم. اما باید مناسب کار موردنظر باشد.

ای که همان هنر معاصر  شود. در بستر درگیری گر در نهایت ظاهر می در هر محیطی که دچار معضل باشد یک امر اصالح

پذیرند.  های هنر امروزی را می محور، حقایق/ناحقیقت شناسان، با اهدافی نظری یا برنامه باشد، هنرمندان، منتقدان، و زیبایی

استتیکی انجام شود. در اینجا، هنر -های ضد ی ارزش چنین کاری درون شبکهشناسانه آن است که  ی معرفت اما وظیفه

ای است به  را در بر دارد. دینامیک متضاد رانهی معاصر، نوعی دینامیک متضاد  مند، چه به لحاظ تاریخی و چه در زمانه ارزش

 اخالقیات.شکافد( اغراق در ابهام و پیچیدگی، چه در هنر و چه در  جانب )تقاضایی است که می

گر را  ی درخور توجه نه تنها باید موضعی انتقادی اتخاذ کند، و شخصیت هنری پرسش شناسانه ی زیبایی درواقع، هر فلسفه

را در جامعه « حقایق»شناس بتواند بدل شود به آن کس که  اعتبار بخشد؛ بلکه باید فضایی بگشاید که در آن هنرمند وظیفه

چالش   ای که به شده ی درگیری اجتماعی با هنر باشد از طریق آثار خلق تواند برانگیزاننده میای  کند. چنین فلسفه بیان می

حقیقت. این « ناپوشیدگی»، 4ئیا ته له-انگیزند[: آ کشند یا برمی انگیزند، اما به نفع حقیقت ]به چالش می کشند یا برمی می

ای شود برای انسجام فرهنگی، که در  ممکن است وسیله–کردن خویشتن( بالقوه  )یا تهی 10یا کنوسیس-قلمرو درخواست

گوی به  های روح انسانی که آری کند، با آن ویژگی را وقف احیاء روح انسانی مییابد که اثر خود  قالب هنرمندی نمود می

 کردن به آن مظاهر خیر که صورت فضیلت انسانی دارند. است: از طریق اشاره  زندگی

                                                           
9
 A-letheia  

10
 Kenosis  
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-ر ماست آن است که دوباره آن توانایی تقریر حقیقت را که در هستی هنرمند جای دارد بازیابیمی مهمی که در براب وظیفه

ذاتی هنر را، به مثابه یک ارزش « ی هستن شیوه»و  -ای خطیر زدن به وظیفه ای عمیقا نزدیک برای دست شیوه

ه، چگونه چنین چیزی در عمل قابل های اندیش بخش، در جهان تحکیم کنیم. با وجود فرمالیسم ی تحول شناسانه زیبایی

 حصول است؟

مان داریم. در صورتی  ای که ما از خود و از جهان ساختن تجربه ای است برای دگرگون واجد توانایی-در اعماق خود-هنر

شده  ههای ساخت ی طبیعی ما به یگانگی ابژه انگیزدمان. هنر ما را از طریق عالقه کند و برمی ال، هنر ما را درگیر می ایده

کنیم تفاوت دارند. هنر  نفسه به لحاظ کیفی با تمام چیزهای دیگری که در جهان ادراک می چیزهایی که فی- کند درگیر می

های  اش به زندگی واسطه ازطریق توسل بی -بخشیدن به حساسیت برای تعالی- ما  ای است برای برانگیختن واجد توانایی

و حتی احترام. چنین هنری را واجد جاذبه  انگیزد کنشی از سنخ قدردانی برمیدر ما واروانی، عاطفی و روحی ما. و هنر بزرگ 

ورد. هایی از این هنر را در ذهن بیا تواند نمونه و هرگاه که با آن مواجه شویم آن را حس خواهیم کرد. هرکس می دانیم می

 برتر.« خیر»قت است. چنین است سازد، که سرشار از حقی هنر عظیم چیزی از جنس طبیعتِ زندگی را مجسم می

تواند منجر به یک کنش هنری خودانتقادگر شود که در  در نظم کنونی باید دریابیم که آیا هرگونه توانایی تقریر حقیقت می

های انسانی است یا خیر. و آیا امکان رویارویی اخالقی با واقعیات مخلوقی وجود دارد که بتوانند درکی تازه  پی تحول خواسته

 ز هنر و ابداع هنری را موجب شوند که ما را به جانب خیر براند؟ بهتر است در این مورد تحقیق کنیم.ا

 

1 . 

شناسی مرسوم است که هنر را بازنمایی بیرونی هستی درونی هنرمند بدانند، یا آن را بازنمایی نوعی  در محافل زیبایی 

توانست در معرض درک انسان  شناختی نمی هنری یا داوری زیباییناپذیر بدانند که جز از طریق قوای بیان  ویژگی تعریف

 تردید درخور بررسی متافیزیکی و استتیکی است. قرار گیرد. این باور که هنر نوعی پدیدارشناسی است بی

قابل ی هستی وی در برابر واقعیت بیرونی که  شده های درونی ساختن آن واکنش از نظرگاه هنرمند، هنر ناظر است به منتقل

کرده در چشم ذهن  ی ادراکی است رخنه زاده-انتقال نیستند جز از طریق آفرینش. هنر مخلوق قوای ادراکی هنرمند است

گوییم اثر هنری، چنان که گویی هنر خود نوعی قلمرو خاص است  که طالب بیان بیرونی است در قالب اثر هنری. می -وی

ی مهمی است که مارتین  گذارند. نکته ی وجود می ات هنر به نوعی پا به عرصهی الهام هنرمند، اثر که از دل آن، به واسطه

داشتن در این  دانست و هم خاستگاه اثر، چرا که نه هنر و نه اثر هنری بدون بنیان هایدگر هنر را هم خاستگاه هنرمند می
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ی اصلی و ابزار  فعال هنرمند، هستهگری آگاهیِ  قلمرو محسوس هنر قابل فهم نتوانند بود. بنابراین هنر، از طریق کنش

 دادن هنر است. رخ

ممکن است گفته شود که هنر صرفا یک نوع بسیار تخصصی ارتباط فرهنگی سطح باالست. اگر چنین باشد، به نظر معقول 

یق کنش کردن خیر از طر گیرد برای منتقل رسد که بکوشیم ابزارهایی را مورد سنجش قرار دهیم که امروز هنر به کار می می

را 11ی دانلد کاسپیت ها و انتقال آنها از طریق آثار هنری. در اینجا گفته عامدانه. چنین کنشی ناظر است به تاثیر و قدرت ایده

دادن  کردن جایگاه و جای شوند. آفرینش هنری، که خود احساس ها همزمان ابداع و کشف می توان نقل کرد: ایده می

 سازد.  12ها ها را بدل به کنش سازد که ایده احساسات است، هنرمند را قادر می

( هایی استتیکی راجع به هنر به عالوه، باید دانست که بنیان هرگونه نقد تاریخی هنری یا نقد تئوریک هنر )و تمامی نظریه

موزیم آ ی هنری. درواقع، ما می خود کنش هنری است: یعنی، اگر کنش هنری نباشد نه تاریخ هنری در کار است و نه نظریه

ی  ناپذیر امر بصری را در زمانه ی تاریخی خودمان بنگریم، تا فوران تقلیل که به هنر اعصار گذشته همخوان با لحظه

-ی امر مجازی و امر حادواقعی اصطالحا تکنوکراتیک و پسامتافیزیکی خویش دریابیم: فورانی که همراه است با سیطره

های مادی آن را به چالش  گری و روندها و فرم تاثیری این کنش-یهای روان گری هنرمندانه، ارزش چیزی که کنش

 کشد. می

 

9 . 

کند، بیش از هر زمان بر هنرمند واجب است که موضعی  فرانسوا لیوتار به ما یادآوری می-طور که ژان در این رابطه، همان

گران در سطح نقد در  پردازان و کنش ریهگوید که همواره تفاوتی وجود خواهد داشت میان نظ انتقادی اتخاذ کند. لیوتار می

پردازان باید چیزهای بسیاری از هنرمندان بیاموزند، هرچند  نظریه»ی وی  ی خوبی است، چرا که به گفته هنرها؛ و این نکته

ملی از پردازان باید به صورتی ع کنند که اینان انتظار دارند؛ و این البته بهتر است، چرا که نظریه که هنرمندان چنان نمی

گری  چه اندیشیدن ما به هنر باید واجد آن باشد نوعی پرسشآن«. سازد نقد شوند شان می طریق آثاری که برآشفته

سازی  : آن نوع جایگزین11ی نمادین انسانی های اندیشه و کنش در سطح مبادله اگزیستانسیال است، یعنی ایضاح خاستگاه

 آورد تا از آن بیاموزد. روی می دهد که نظریه به جانب عمل که زمانی رخ می

                                                           
11

 Donald Kuspit  
12

 Practices  
13

 Human symbolic exchange  
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ی  های ظریفی که به واسطه ماست: آن شیوه دیدنی  شده زدایی بستری مهم است خصلت طبیعتبه عالوه، آنچه در چنین 

ای اجتماعی است،  بودن آن که برساخته نیز بصریو  دهند ای بازار نگاه ما را شکل میهای قدرت و نیروه ها ایدئولوژی آن

ندگی اجتماعی هستند. در چنین فضایی باید آن ابعادی از زندگی را احیاء کنیم که در معرض تهدید حمله یا عناصر بازدار

خودستایی »، «بخش ی خودتعین ابژکتیویته»، «حضور« اصول»ری  چه چارلز آلتیه شدن قرار دارند: قرارگرفتن آن حتی حذف

ند، تحت حفاظت فرهنگ معاصر. دقیقا همین کیفیات خوا می« تمام آرزوهای ناظر به تملّک خویشتن»و «  غنایی

 ناپذیر انسانی است که باید در احیاء نقد فرهنگی و تغییر اجتماعی مورد نظر باشد. تعریف

خواند، و علیه برگرداندن  می« نزدیکی روانشناختی»ری  باید به نیروهایی اشاره کنیم که در ستیز با آن چیزی هستند که آلتیه

عمل کنیم. چنین کار چگونه ممکن است؟ یقینا مستلزم اتخاذ « شده امر دلبخواهی، امر مکانیکی و امر وانموده»آن قرابت به 

های وضعیت کنونی برای تثبیت  ها و فرصت دادن ابهام موضعی اخالقی از جانب هوش هنری است: توانایی تشخیص

  شده. لمرو معنای خلقمان به یکدیگر در مقام سازندگان و متفکران در ق وابستگی متقابل

ها هایی خواهم کرد که طبق آن گشاید. من مروری بر شیوه پدیدارشناسی اگزیستانسیال قلمرویی برای چنین تاملی می

تواند فعالیت فکری و عملی ما را به مثابه هنرمندان یا فیلسوفان روشنی بخشد،  پدیدارشناسی اگزیستانسیال یا وجودی می

 های متعددی دارد. ساختن امر معاصر که جنبه کنیم به دیدنی میجا که ما مبادرت آن

 

5 . 

های پدیدارشناسانه در باب ماهیت ادراک را بررسی کنم، یعنی چیزی که درون امر  هدف من آن است که برخی بصیرت

توان به مثابه کسی  میبصری بماهو و در آگاهی روزمره نهفته است، تا ازین طریق به این نکته بپردازم که چگونه هنرمند را 

بخشد. نقد پدیدارشناسانه ممکن است حتی منجر شود  در نظر گرفت که آثار هنری را به لحاظ مفهومی و مادی صورت می

با ابعاد اش نامید. اما نخست، باید بحث را از ادراک بدن آغاز کنیم: «19خیر ادراکی»توان  به رفتن به جانب آن چیزی که می

 ی. جسمانی زندگی حسّان

شود. موریس  ای متجسم بر آن حمل می ی ادراکی به مثابه هستنده بدن انسان در جهان جسمانیت یافته است، و تجربه

دهد که با جهان اشتراک جسمانی برقرار  تصویری از بدن هنرمند ارائه می چشم و ذهناش به نام  مرلوپونتی در مقاله

از طریق »برد:  یان حرکت هنری به سمت جهان[ بدن خویش را با خود میگوید که هنرمند ]در جر کرده است. مرلوپونتی می

                                                           
14

 The perceptual good  
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گوید که برای فهمیدن  مرلوپونتی می«. کند اهداکردن بدن خویش به جهان است که هنرمند جهان را بدل به ]اثر هنری[ می

 «. یدن و حرکت استباید به جانب بدن بالفعل و در حال کار برویم، به جانب بدنی که آمیختگی د»ها  این استحاله

 بصری با جهان-شده به جانب یک بیرون نیست؛ این نگاه صرفا نسبتی فیزیکی به عالوه، نگاه هنرمند نظرگاهی فرافکنده

؛ بلکه «گیرد جهان دیگر از طریق بازنمایی در برابر ]هنرمند[ جای نمی»الواقع:  نویسد که فی نیز نیست. مرلوپونتی می

ی نوعی تمرکز یا نزد خویش آمدن امر دیدنی متولد  اشیاء جهان، اشیاء جهان به واسطه ی هنرمند[ است که زاده»]

 در بدن هستند.  معادل درونیرو چنین است که اشیاء واجد نوعی  ازآن«. شود می

شود که  میظاهر ، که در آنها شمایل یا ذات اشکال یا ایماژهاکنند:  های درونی نظم دوم امر دیدنی را ایجاد می این معادل

کند. چنان است که گویی این نظم نخست امر دیدنی به صورتی درونی داخل  نظم نخست یا اصلی چیزها را بازنمایی می

در قالب ایماژ یا شکل. -شود به مثابه بازنمایی نظم دوم بودگی پرتاب می آورد و سپس دوباره به دورن بیرون هنرمند سربرمی

های  های واقعیت نیستند. بازنمایی نمایی-یقی و چه انتزاعی، هرگز در ذات خویش صرفا بازهنرمند، چه حق های اما بازنمایی

های  کند، در تمامی شدت هنرمند باید به صورتی وفادارانه واقعیت را توصیف کنند چنان که هنرمند آن را کشف یا تجرفه می

 آن با اشکال متکثرشان.

 

6 . 

تواند عاری از  نری معاصر این است که چگونه این نظم دوم امر دیدنی میهای نهفته در فعالیت ه یکی از پیچیدگی

اگر این نظم نخستین امر  -وار، جایگزینی فریبنده، وانمودگری و تظاهر صرف شباهتی سایه-باشد 15گر ی سرکوب وانموده

 های درونی آن از نظر محو شده باشند.  پذیر و شباهت دیدنی یا رویت

وع هنر اجرایی معاصر است که بدن را به مثابه نظم نخست بازنمایی به نفع تاثیرات تکنیکی خُرد آنچه در نظر دارم آن ن

تر ذکر شد، و دیگر هواداران بدن به مثابه امر تکنولوژیکی.  کند: شناسایی تاثیر هنرمند اجرایی، استالرک، که پیش تثبیت می

توان  شده می ی بدن را از طریق هوش کامپیوتری عمل دوجانبهدر اینجا ادعایی ضمنی وجود دارد مبنی بر این که قابلیت 

اند حرکت آن را منعکس یا  تشدید کرد، آنجا که چیزهایی که به صورت مکانیزه به مکان یا توپوس بدنیِ هنرمند وارد شده

 کنند. کنترل می
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 Oppressive simulacra  
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ی  شده های وانمودسازی دن از روشبر یابد، از طریق فرمان چنین بدنی، به نظر من، به وضعیت تسلیم منفعالنه تقلیل می

اینکه بدن باید به نحوی از : »16ای رندانه، اشاره دارد به پرسش تری ایگلتون ی، به شیوهفرمان سیبرنتیک. چنین وضعیت

اما، «. شود تا بتواند وارد روایت شود، تا بتواند از فاکت صرف و عریان بدل شود به معنای فعال دار نشانهیا  زده عالمتانحاء 

گر ممکن است برای فعالیت اجرایی ممکن باشد اگر بار دیگر به بدن زنده  احیاء بدن به مثابه یک قلمرو حسّانی آفرینش

کنند. چنین کنشی از  بخش دوبرابر می را در فرافکنی تحولآمیختن قوای دیدن و بازنمایی چنان که یکدیگر  هم بپیوندد: به

ای از  ی فاکت عریان و معنای فعال. درواقع، شمّه ی اتصال دوگانه خود آگاهی خواهد داشت، از طریق بازیابی و تملک دوباره

 بینیم. های حیاتی نمایش پانتومیم و رقص دراماتیک می این دوبرابرشدن را در فعلیت

ای  بندی، اینستالیشن و چندرسانه گویند که طبق آن هنر سرهم هایی سخن می فعان هنر پسامدرن از شیوهبه عالوه، مدا

یک موتیف را که به صورتی ضعیف در مرکز سازوکار د توان )ویدئو، صدا، و فیلم( و برخی حاالت خاص هنر اجرایی، می

های جدیدی سربرآورند، و  ها و تنش ها، تعادل ، پژواکها احیاء کنند، به نحوی که طنین میدان ادراکی آن بیان شده است

 صرف حفظ کنند.« منزلت تزئینی»یا « مندی نیت»ازین طریق ترکیب یا طرح آن را از گزند 

، چنان «تفسیرناپذیری»یا « ناپذیری فهم»، «معما»ای است به جانب ابهام، و نه خواستی به جانب  چنین کاری نه صرفا رانه

همچنین -دهد مندی استتیکی را نشان می که خواست حقیقت-شده است. بلکه، فعالیت هنری اصیلکه کاسپیت مدعی 

یابد: چنین کنشی عقل و داوری استتیکی ما را به  فعالیتی است که جایگاهی مناسب برای امر غیرمنطقی یا غیرعقالنی می

آنجا که هنر واجد قدرتی است یابند: یعنی،  می رساند که در آن آثار هنری ارزشی غیرابژکتیو و معنای ناشناخته سطحی می

 کردن خودش از طریق فضاهای ذهنی تصادفیِ گفتمان نظری. بندی برای صورت

را 17ای متمایز. این هنر تمایل دارد که فضایی فورانی شناسی است و نیز ریخت  ی نمایشی هنر پسامدرن واجد فیزیکالیته

از طریق  -های انسانی ها، ساخته های پیداشده، حاضرآماده ابژه-دادن عناصر ناهمگن جایهایی که طبق آن  تعریف کند: شیوه

بندی یا اینستالیشن. چنین آثاری قرابت عناصر  همچون سرهم-شود برای دیدن روابط تقریبی منجر به تقدیری ادراکی می

، یا دوایر 18د لهستانی متئوش فارنهولتسمانند هنرمن های جعبه تر، چه در قالب ظرف هستند درون فضای ایدئالی گسترده

 .14ی کورنلیا پارکر ِ منفجرشده بندی سرهم
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هایی از گذشته را بازآفرینی کند تا  بخش»کوشد  گیرد و می ی آغاز برمی های قدیمی را به عنوان نقطه فارنهولتس عکس

جایی مردم  شود به مضامین سفر و جابه میبدل »ی وی  تصور تبعید به گفته«. احساسات ناظر به فقدان و آوارگی را بفهمد

بندی  توان گفت که فضای سرهم از نظر فارنهولتس، می«. مثال دریا به مثابه پُل و نیز فاصله، همراه با احساس عدم یقین

اند. اثر  هایی از گذشته که توسط خاطره یا خیال به اکنون آورده شده ای است برای سنجش وابستگی شخصی به ابژه وسیله

ه کردن آن ب دربرگرفتن امر گذرا و بدل»هایی ورای کنترل عقل: از طریق  سازی چیزها یا تجربه ناظر است به صوری پارکر

شوند برای  ساز بدل به جایگاهی می شده و آثار دست های یافته از نظر پارکر ابژه«. نواحی معتدل»چیزی آرام همچون 

 اعتراف.

به طبیعت حسّانی ادراک -صورت یافته است ی اثری هنری که به لحاظ فرمی هفتهعناصر ن-شونده اما این روابط نزدیک

 شوند؟ پدیدارشناسانه متصل می

 

7. 

ی  الیه-توانیم امر دیدنی محسوس را تشخیص دهیم. اما همچنین امر نادیدنی محسوس نیز وجود دارد به لحاظ ادراکی، می

آوردنش مقاومت  دیدنی در برابر تالش ما برای به چنگ-د. این ناشو امر دیدنی که در پدیدارشناسی مطرح می  نادیدنی

دیدنی درونیِ امر -ی نا توان گفت که این الیه شود. به عالوه، می درون امر دیدنی ظاهر می تنهادیدنی -کند. امر نا می

 کند.  ی آن اثر هنری خود را حفظ می دیدنی دقیقا ابزاری است که به واسطه

کسی است که آن »گوید که حامل تکینگی خصوصی و شخصی  ی شاعر، از اثری هنری می ماریا ریلکه از این منظر، راینر

توجیه خود را در اثر بیابد و قانون نهفته در آن را هویدا سازد، »شود تا  ای وارد می هنرمند. چنین تکینگی«: را باید تولید کند

به عبارت دیگر، چنین اثری «. افیت امر هنرمندانه ظاهر شودکه در شفای درونی که نادیدنی است مگر آن همچون نقاشی

 ی تصویر خود ظاهر شود.  که در شفافیت بلورگونهواجد خطی درونی است که نادیدنی است مگر آن

 تواند ای که بتواند راهنمای هنر معاصر باشد؟ و هنرمند چگونه می توان درک کرد، به شیوه دیدنی را چگونه می-اما این امر نا

 سازی ادراکی عمل کند؟ و به نفع نوعی پاک-ی هنر رها شود کننده از تمایالت جذب
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اجتماعی در نظر بگیریم، در این صورت باید به صورتی دقیق -اگر این امر نادیدنی را بخواهیم به عنوان حامل روابط ادراکی

به مثابه خاستگاه 20تصویرشوند: اغوای  بخش متوسل می آن محصوالت فرهنگی معاصر را بررسی کنیم که به اصلی تمامیت

شناسی معاصر باید سنخ تولید تکنوکراتیکی را به پرسش بکشد که در عمل به  جا گفتمان زیبایی. در این21گونه قدرتی طلسم

 اعتناست. امر نادیدنی بی

ادراک شود:  ای تازه در باب گیری فلسفه تواند منجر به شکل مقصود من آن است که بگویم مضمون هنر معاصر می

خواند  می« های درک مفهومی، تبحّر فکری، و دستکاری تکینکی ال ایده» 22ی آنچه ورونیک فوتی ای که دیگر شیفته فلسفه

مادی ی جهانی را در نظر بگیرد که  انگیزه و بسیار پیچیده افزایش بی»ای که بتواند به طور جدی  نباشد؛ بلکه، فلسفه

 «. نیست

درک « فلسفه-نا»تواند به ما بیاموزد که چگونه جهان را به مثابه  ی هنر می تواند یاد بگیرد که مطالعه میجا فلسفه در این

مرکززدایی از آن فلسفه مرکززدایی از فلسفه است: -کند: و مقصود از نا آن را توصیف می 21کنیم، چنان که هیو سیلورمن

شناسی است  ی مشترک زیبایی هایش، و این وظیفه گی داللتاش تولید هنر است در چندگان ویژگیدسترسی به هستی که 

سنگ هنر است و ه عنوان چیزی که هممندی ترکیبی درونی که هنرمند بمندی ادراک بکشاند: آن مکانکه آن را به مکان

 کند. اش می تحسین 29است نخستینی ی تفکر به اندازه

ای که ادراک  شده امر داده-چیزی است که پیشاپیش وجود دارددیدن برای هنرمند ادراک طور که توان گفت که همان می

ست )یعنی روابط قرابت و دربرگرفتن( که چیزها «ژرفا»ی  به واسطهاثر هنری نیز چیزی است پیشاپیش موجود.  -شود می

به اصطالح نهانگاهی دارند: چیزها با بینایی و شناخت ما  ولی، چیزها«. تنی دارند»که به قول مرلوپونتی  -جوهرین هستند

شده نگاه ما را  ای یگانه گشودگی خودشان است. در ژرفای پدیدارشناختی آثار خلق ستیزند، از طریق مقاومتی که به شیوه می

و نیز آن را به چنگ  -ندک ماند که در برابر نگاه ما مقاومت می ای باقی می شان در گشودگی آنجابودگی-گشایند: پیشاپیش می

بودگی پایدار است، -اش. اثر هنری، که در آنجا شده متمایزبودن آن است: پیشاپیش آنجا بودن آورد. مقاومت شیء ساخته می

 سپارد: به شرایط نسبتی نهانی یا مناسب. دیدار انسان میخود را به 
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8. 

سازد:  ن ثبات منزلت مستقر مدرنیسم را متزلزل میدعی شد که اثر هنری پسامدرم 1480ی  در دهه 25زمانی کرگ آونز

های  شناسی مدرن از فرم ی زیبایی اش نبود، بلکه مبتنی بود بر استفاده چیرگی اثر هنری مدرن مبتنی بر یگانگی یا تکینگی

تولیدشدن  ؛ و این فراسوی هر تمایز محتوایی بود که ناشی از«شدند کردن نگرش به کار بسته می که برای بازنمایی»کلی 

آثار در شرایط تاریخی بالفعل است. آونز معتقد است که اثر پسامدرن نه تنها چنین منزلتی برای خود قائل نیست؛ بلکه 

 «. ی آن ی اغلب واسازانه رانه»روست ینا از -خواهد آن را سرنگون سازد می

شود  آن: چنان که آنچه معرفی می یا تصادفی« نشده بینی پیش»اکنون هنر معاصر مدعی منزلتی دیگر است: خصلت 

 اندازد. کند یا به تعویق می گر و ناهمخوان، که تاثیرات استتیکی آن داوری را ملغی می مکانیسمی است برآشوبنده یا اخالل

اند  هنر معاصر از از جایگاه ثابت مفهومی خود به جایگاه تعامل آشکار نقل مکان کرده است. هنرمندان معاصر عزم جزم کرده

برانگیز  ای چالش کردن عزلت استودیوهای خویش و درگیرشدن با نظم اجتماعی. چنین هنرمندانی اکنون با سیاهه برای ترک

تعریف اکنون بدل شده  دادن آثارشان. فضای عمومی قابل ی نهادهای هنر برای نمایش از ابزارهای اجتماعی و قدرت ویژه

ی بودن و ساختن. البته، تعامل، که باید بدان معنا باشد  پرده ی آشکار و بی شیوه-26است به استودیوی هنرمند در هوای آزاد

که مردم وقت دارند به آنچه در برابرشان در یک محیط ارتباطی نهاده شده است بیندیشند و تامل کنند، برای هنرمندی که 

 گفت. ضروری است؛ چنان که پل کله می« مخاطب خلق کند»خواهد  می

گیرد.  دهنده به مخلوقات خویش در نظر می دهنده و شکل مانی هستیم که ادراک هنرمند را به مثابه حرکتجا محتاج گفتاین

های فردی بیان  بندی نیروهای اجتماعی و فرهنگی چنان که در کنش جا که گفتمان مشتمل است بر صورتتا بدان

 هنر. ی نقد قدرت است، چه قدرت زندگی و چه  شوند، این گفتمان برسازنده می

ی دی. ان.  شناسی دارد؛ چیزی که، به گفته شناسی پسامدرن درواقع ریشه در تصور مدرن از زیبایی برخالف، گفتمان زیبایی

شد.  ناشی می« های بازنمایانه نشینی سیستماتیک فلسفه از فهمِ معانی اجتماعی و تاریخی کنش عقب»، از 27راداویک

ی ناب همسان  گفتار و اندیشه»کند که گفتمان را با  انسانی را شناسایی می ی سازی سوبژکتیویته راداویک نوعی درونی

شود،  جا حادث مییعنی، نوعی ترجیح گفتمان بر حواس در این«. شده از طبیعت داند، در تمایز با ادراکات بیرونیِ مشتق می

 ی ما از جهان را توصیف کنند. های سوبژکتیو تجربه خواهند جنبه گاه که می آن
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-گیریم، مادیت مشهود گفتمان هنرمند باید مجال یابد تا ارزش ی ناب پسامدرنیسم را چنین در نظر می تی گفتار و اندیشهوق

هایی را که با خود در تضادند به پرسش  ای را شکل دهد، تا یاد بگیریم که آن کنش دستانه ی گشاده شناسانه های زیبایی

 بکشیم.

ساختن  اثر پای فشرَد: بدل« اثربودگی»بر هنر معاصر تاثیر بگذارد، اگر بتواند بر احیاء  تواند می به عالوه، شهودی هیدگری

 28چیزهای محسوس به درگیری بصری. و اثر هنری، چه واجد خصلتی بصری باشد، چه ادبی یا اجرایی، باید وزن اونتیک

ی  کند. برخالف لحظه ه آن را انسانی میخود را در میدان ادراکی مفروض دارد و به جانب تاملی انتقادی گشوده باشد ک

دادن به  برانگیز و نمود ناهمگن است، هنرمند کسی است که همچنان به شکل ی حقیقت چالش تاریخی معاصر که لحظه

 دهد. ی آن ادامه می ی جهان و حقایق ناپوشیده معانی نهفته

شناسانه و خیر در بستر هنر  میان ارزش زیبایی شناسانه و ارزش؟ و چیست نسبت در نهایت، چیست نسبت میان امر زیبایی

 معاصر؟

 

4 . 

ی یک چیز، یا کیفیاتی که این صفات بر آن مبتنی  بودن، یا فایده قدر، مطلوب»کنند:  ی ارزش را چنین تعریف می کلمه

ی یک شخص اصول یا معیارها»؛ و «توانایی یک چیز برای درآمدن در خدمت هدفی یا منجرشدن به معلولی»؛ یا «هستند

ی ارزش در نسبت با داوری در مورد  این توصیفی است گسترده از کلمه«. ]در باب[ آنچه در زندگی ارزشمند یا مهم است

شدنی. ارزش  ها و رخدادهای ادراک آمیز به ابژه دادن منزلتی قدرشناسانه و تحسین امور. ارزش تالشی است برای نسبت

 کند که در قلمرو معنای مخلوق بالفعل و پابرجاست. ا در باب آن چیزی جلب میشناسانه توجه ما ر استتیکی یا زیبایی

ی ما از اثر  که تجربه، یعنی این10علقگی گوید که سه واکنش ممکن است: بی های مخلوق می در مورد ابژه24سوزان فگین

خویش از مطامع شخصی در : جداکردن 11گیرانه ی کاربردهای عملیِ ممکن آن تعیین شود؛ فاصله هنری نباید به واسطه

، به خاطر خودش، فارغ از تاثیر «نفسه هست چنان که فی»ی احساس،  نسبت با ابژه؛ و تامل: درنظرگرفتن ابژه به مثابه ابژه

شود در این مورد که آیا چیزی همچون  هایی مطرح می جا پرسشتوانیم داشته باشیم. این شناخت یا معرفتی که از آن می
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ی  طور که این شیء موجب تجربه را بشناسیم، آن« نفسه شیء فی»توانیم واقعا  وجود تواند داشت؛ آیا میرویکرد استتیکی 

ی حسانی صرفی در کار نیست که از هرگونه محتوای شناختی منفک باشد.  شود که هیچ تجربه شود؟ گفته می استتیکی می

 ازینرو نظرات مختلفی ابراز شده است.

چه مورد توجه ماست خصلت آن های محتملی دارد. شناسانه و خیر در نسبت با هنر معاصر پاسخ زیباییی ارزش  مساله

 گری در هنر معاصر است. استتیکی آزمون-اخالقی

گوید. تنوع مواضع هنری در روزگار معاصر به  لیوتار از هنر امروز به مثابه کندوکاو در باب امور ناگفتنی و نادیدنی سخن می

اما به «. تواند ]این تنوع مواضع[ را از باال کنترل کند و وحدت بخشد؟ کدام فیلسوف می»آور است.  ی سرگیجهی و گفته

ارز زبان به  ارز هستی است به مثابه قدرت امور ممکن، یا هم از طریق همین پراکندگی است که هنر امروز هم»ی او  گفته

 «. ها مثابه قدرت نمایشنامه

ای را نظرگاهی  گری افراطی همزمان داده است، آنجا که هر آزموندن پراکندگی هنر جای خود را به بو به نظر من پسامدرن

گوید، به هیچ زبانی، بلکه گشوده است به جانب تعامالت خام،  داند، اما سخن نمی دانند که می سوبژکتیو نسبت به هستی می

تواند  بودن خود آگاه است، چرا که نمی ای از ناکامل چنین فلسفه پردازند. ی انسانی که به نام هستی بدان می متکثر و چندگانه

که خطر کند و خود را به مثابه نظامی تعریف کند که به جای ای برسد مگر آن در مورد محصوالت هنر معاصر به نتیجه

 کند.  کردن، از باال کنترل می وساطت

هنرمند خود را از کاروبار  ،هاهایی که توسط آن شیوه-گری است آکنده از خودبیان هنر معاصر رسد که چنین به نظر می اگر

ی این روند باشد:  کننده تواند تصحیح می« خیر ادراکی»در این صورت برآمدن در پی نوعی -کند انتقاد از خویش جدا می

اثر « بودن زنده»و « شدن-حاضر»که هیدگر  گرداند چون آینه آن چیزی را به جانب خود ما بازمیگفتار مواجهه با هنر که هم

تواند آزادانه  جا هنرمند معاصر می دهد. در این شده جای می ی نیروهای رقیب امور دیدنیِ سیاسی و هنر را در میانهخواند؛  می

منظری  درون معیارهای برگزیده کار کند تنها از این طریق که جایگاهی از تفکر و کنش را اشغال کند  که راه به جانب

اش باقی  کند همان است که هنر نااندیشیده گشاید. زیرا آن چیزی که چالشی اگزیستانسیال برای هنر ایجاد می تر می روشن

 گذاشته.

که هنر رخداد بنیادین تمامی هستی است، و هستی ای نیچه مبنی بر این هنرمند، با اشاره به گزاره 12از نظر دیوید فارل کرل

ای غیرمستقیم صورت تواند پذیرفت. زیرا  ی اتمیستی تنها به شیوه ی است که در او نزاع علیه تجربهاست، کس« خودآفرین»
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گویی به آشوبِ شدن و صیرورت است... دستاورد هنر  و خلّاق هنرمند تحت فرمان آری  گرانه زندگی آفرینش»جا که از آن

هنرمند همین  11تولیدگری-ی کرل، خود به گفته«. آمیزد به هم میزند، و ازینرو تولیدگر و اثر را  می ابژه را برهم-نسبت سوژه

 است. 

اما اگر خودتولیدگری هنرمند همچنین اشاره به انتقاد از خویشتن داشته باشد، در این صورت تولید هنر توسط وی باید در 

ستیزی -نوعی پراکسیس-«سبک»ه ی جبر تصویر هستند به مثاب برابر نیروهای بازار مقاومت کند، نیروهایی که برانگیزاننده

 شود. ی هنر منعکس می که در وفور نظریه

اصیل  19سازی خودتهی-گری هنرمند را احیاء کند بخش آن است که خودفراموش ی یک کنش هنری رهایی برخالف، وظیفه

بخش، نیز  کشد، یعنی واقعیتی زندگی ذهن و تاثرات. این فعالیتی است که نه تنها اثر هنری را به عنوان خیر ادراکی پیش می

گر. چنین هنری حرکت انسان احساسی است به جانب تعلّق فرهنگی. چنین هنری  ی ادراک آن را به مثابه برترین خیر جامعه

ت به جانب تعلّق فرهنگی بنیادین. این هنر امیدی است به تسلط فرهنگی بر خویشتن گراس ی حرکت انسان حس به منزله

 ی هنر خویش را بدل به بصیرتی روشن سازد. که ممکن است هنرمند امروزی را وادارد تا جوهره

عامالت های استتیکی و ت ای از تجارب زنده، احکام و داوری گری انسانی مبتنی است بر فرض آمیزه خالقیت و آفرینش

گشاید. اگر  آیند که قلمرو هنر خود را به جانب تامل فرهنگی می معیارهایی که هر آنجایی به صحنه می-اخالقی

ها در سطوح شخصی و اجتماعی، ما در عین حال با  ی انسان گری و خالقیت چیزی است موجود و زنده در تجربه آفرینش

 شان از دسترس ما خارج است. های مهم تر و داللت معانی ژرفم که ای اسرارآمیز از انتظارات و امیال مواجهی مجموعه

ی انسانی را محدود سازد. در عوض، نقد باید ملهم از موضعی  های غریب تجربه تواند ویژگی جا منتقد فرهنگ نمیدر این

های  یوهای از ش جا فرهنگ صرفا ملغمههمدالنه باشد نسبت به دیگربودگی هستی فرهنگی شخصی دیگر. در این

ی انسانی فرهنگ  پوشانیم. در عوض، چهره های اخالقی را می آوری نیست که توسط آنها واقعیات انسانی و دغدغه شگفت

 گرفته از امور نادیدنی در دل خود، در گستردگی ابداع استعاری و نمادینش. ای احیاکننده باشد: شکل تواند چهره می

شود. اگر چنین خیری بتواند  گرا مستقر می ی عمل آغاز تصوری است که در اندیشهچنان سرهم سرانجام، مفهوم خیر ادراکی 

جا که نقد خویشتن، ارزش ی ما احیاء شود، باید آن را در عمق فکر خویش جای دهیم؛ چرا که تنها آن بار دیگر در زمانه

 کنیم. ا یکسره وقف فرهنگ میکنند است که خودمان ر شناختی، و کار اخالقی با هم تالقی می استتیکی یا زیبایی
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اخالقی با واقعیات « ای مواجهه»بینی  تواند محملی برای خیر باشد؟ اینجا پیش ی ما می که، آیا هنر زمانهکالم آخر آن

کند قدر  اشخاص  ای که یک من مسئول را وادار می«دیگری»ای لویناسی با  شاید مواجهه-شده همچنان باقی است آفریده

کند، که حتی  اسم؛ چیزی که شاید نویدبخش نوعی ابداع هنری تازه باشد که نه تنها به جانب خیر میل میو چیزها را بشن

به قصد -ی اخالقی مشتمل است بر رفتن ما به جانب چیزهای موجود در جهان ی آن است. بخشی از این رانه دربرگیرنده

معتقد است، که در آن  15نده شویم، چنان که هیو سیلورمنشان. ازینرو شاید ما به جانب فضایی را برگرفتن از معنای حجاب

-بیش»ی مهم هنرمند آن است که این  . وظیفه«یابد دادن چیزی بیش از خود را بازمی قدرت بنیادین خود در نشان»ادراک 

د، همانطور که تر توصیف کن شناسانه با جهانی گسترده را در ادراک )سرشاربودن ادراک را( از طریق درگیری زیبایی« خود-از

 × شده.  تر برود از طریق مواهب اثر خلق ی هنرمند آن است که به جانب خیری ژرف وظیفه
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