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همپوشاني نقد و امر زیباشناختي در هنر نو

)نقد فعالتر از خیال(
مجید اکبري

*

استادیار ﮔروه فلسفه ،دانﺸﮑده الهيات و فلسفه ،دانﺸﮕاه آزاد اسالمﯽ واحد علوم وﺗحقيقات ﺗهران ،ایران.

)ﺗاریﺦ دریافﺖ مقاله ،۹3/۶/1۲ :ﺗاریﺦ پﺬیرش نهایی(۹3/10/1۴ :

چكیده

در هنر و زیباشناســﯽ معاصر بدون ﺗفســير و نقد ،ﺗجربه زیباشــناختی به ســﺨتی رخ میدهد .با ﮔسترش ﻗلمرو ابﮋههاي
زیباشــناختﯽ بسياری از ﭼيزها ﺗوانستهاند متعلﻖ ﺗجربه زیباشــناختﯽ واﻗﻊ شوند .دیﮕر ﺗوليد ﭼيزی به ﻏرض ایجاد ﺗجربه
زیباشــناختﯽ شــرط الزم و كافی ﺗحقﻖ ﭼنين ﺗجربهای نيســﺖ .این به ﺗمایز ميان ویﮋﮔﯽهاي زیباشــناختﯽ آثار هنري
و ویﮋﮔﯽهــاي هنري یا به ﺗمایز ميان ارزشهاي زیباشــناختﯽ و هنــري بازمیﮔردد كه به معنــاي متفاوتﺗری از ﺗجربه
زیباشــناختی ناظر اســﺖ .به همين دليل امروزه از همپوشانﯽ نقد و امر زیباشناختﯽ نمیﺗوان به راحتی ﮔﺬشﺖ ،زیرا همين
كردن معنا ،دامنه شمول ﺗجربه زیباشناختی را وسعﺖ بﺨﺸيده اسﺖ.
اسﺖ كه با دشوار ساختن ﺗعریﻒ و ﺗﺸﺨيﺺ هنر و معنا
ِ
وﻗتﯽ در یﮏ اثر ادبی از نوع ابســورد به نﻈر ميرســد كه هيﭻ معنایﯽ در كار نيســﺖ و یا وﻗتی در آماده-ساخﺖها هيﭻ فرم
جدیدی عرضه نمیشــود ،ﺗجربه و لﺬت زیباشناختی معنای دیﮕری به خود میﮔيرد كه ﻗرابﺖ ﻗابل مالحﻈهای با نقد دارد.
در این رابﻄه نقﺶ و جایﮕاه منتقدان و جنبههای سوبﮋكتيویســتی ﺗجربه زیباشناختی برجستهﺗر و ﻗویﺗر از ﻗبل اسﺖ .این
نوشــتار ضمن بررسی برخی از رویﮑردهای شناختهشده در نقد هنر ،خاستﮕاه ﺗجربههای زیباشناختی جدید را نه در خيال
هنرمند و دریافﺖ مﺨاطﺐ ،بلﮑه در نقد جستجو میكند.

واژههاي کلیدي

نقد ،هنر ،ﺗجربه زیباشناختﯽ ،لﺬت زیباشناختﯽ ،سوبﮋكتيویسم.
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مقدمه
نقد مﯽﺗواند جنبههاي مﺨرب و سازنده داشته باشد .نزد عوام،
نقد ،یافتن كاستﯽها و عيوب هر ﭼيز اسﺖ .اما ،یﮏ ﮔﺬشتهنﮕري
كافﯽ اسﺖ ﺗا ﺗﺄیيد كنيم آنﭼه بر هنر ﮔﺬشته و مﯽﮔﺬرد ،محﺼول
نقدهاي متعدد بوده اســﺖ .به ﺗعبيری ،نقد همزاد هنر و فلسفه
هنر بوده و نقﺸﯽ سازنده و پيﺶبرنده داشته اسﺖ .نوآوريها در
حوزههاي مﺨتلﻒ هنري و فلسفﯽ همواره با نفﯽ موضوع ،روش،
یا نفﯽ رأیﯽ خاص همراه بوده اسﺖ .بﯽﺗردید هر ﮔونه نفﯽ و كنار
ﮔﺬاشتنﯽ ،مستلزم آﮔاهﯽ از آنﭼيز )ﮔﺬشته( اسﺖ .بدون آﮔاهﯽ
از ﭼنــد و ﭼون ﭼيزي ﭼﮕونه مﯽﺗــوان از آن عبور كرد و آن را
ﺗاریﺦ یﮏ ﭼيز ﻗلمداد كرد؟ ﺗاریﺦ هنر یا حاصل ﮔﺬر زمان اسﺖ،
یا حاصل آﮔاهﯽ ما از آن؟ این درســﺖ اســﺖ كه ﮔﺬشته ،ﺗﺄیيد
زمانﯽ خود را از دســﺖ داده و دیﮕر حاضر نيسﺖ ،اما این هرﮔز
ﭼيستﯽ ﮔﺬشته
ﭼيســتﯽ ﮔﺬشته را بيان نمﯽكند .براي دانستن
ِ
ِ
الزم اسﺖ به ﮔسسﺖها و پيوسسﺖهاي فراوردههاي مﺨتلﻒ نﻈر
كرد؛ فراوردههاي نﻈري و عملﯽ بﺸر كه ،یا خو ِد آنها ،یا اطالعاﺗﯽ
در مورد آنها در دســترس میباشند .نﮕاه به ﮔﺬشته و اندیﺸهي
ممتد به آن ،جریانﯽ از ﺗحوالت و ﺗﮑامل را آشــﮑار مﯽسازد كه
بﯽﺗردید از نقﺶ سازندهي نقد در آن نمﯽﺗوان ﭼﺸم پوشيد .اما
در مورد هنر ،ﭼه ﭼيزي نقد بهشمار مﯽآید؟
نقد كه همواره دربارهي موضوعﯽ اسﺖ باید ﻏير از ﺗوصيﻒ

آن موضوع باشــد .كاركرد نقد ،ﺗعریﻒ ،ﺗوصيﻒ ویﮋﮔﯽهاي یﮏ
اثر ،و ﺗفســير آن براي دریافــﺖ معنا نيســﺖ .در فرایند نقد،
ارزیابﯽ اثر
فراﺗــر از ﺗعریﻒ و ﺗوصيﻒ و ﺗفســير مﯽرویم و بــا
ِ
مواجه هســتيم .وﻗتﯽ نقد رهنمونكننده به معناي اثر نيسﺖ،
منتقــدان نقــﺶ عملﯽﺗر و مهمﺗري در هنر نو داشــته و حتﯽ
وارد عرصهي ﺗوليد مﯽشــوند .اما ،ﭼه ﭼيزي دامنهي نقد آنان
را در هنــ ِر نو ﺗعيين مﯽكند ،موضوع ،فرم ،محتوا ،معنا ،كاركرد
اثر ،یا لــﺬت برآمده از آن؟ به عبارﺗﯽ نقد و ارزیابﯽ به ﭼه ﭼيز
ﺗعلﻖ مﯽﮔيــرد؟ از ﻗرن هجدهم ،مفهــوم ادراك هنر و ﺗجربه
زیباشــناختﯽ با یﮑدیﮕر همپوشــانﯽ داشــتهاند ،ﮔویﯽ باوجود
ﺗمركز بر خود اثر همﭽنان نوعﯽ سوبﮋكتيویســم بر ﺗمام نقدها
ناظر اســﺖ .منتقدان واســﻄهي ميان مﺨاطبــان و آثار هنري
هســتند .با عقﺐﺗر رفتن مرزهاي ﺗجربه زیباشناختﯽ ،ﻗلمرو آن
ﮔســتردهﺗر شده اســﺖ و ﭼيزهاي زیادي مستعد ایجاد ادراك
زیباشــناختﯽ در آدمﯽ شدهاند .اما ،این كه آثار هنري ،نقدها را
هدایﺖ كردهاند ،یا نقدها آثار هنري را نيازمند بررسﯽ اسﺖ .نيز
این كه ﭼه آثاري بيﺸــتر پتانسيل خوانﺶها و نقدهاي متعدد
را در خود دارند ،و ﭼرا؟ در این مقاله ،روشــن میشود كه ﭼه
ﭼيــزي در متون ادبﯽ و هنر نو وجــود دارد كه آنها را ﻗادر به
ایجاد ﺗجربههاي زیباشناختﯽ جدید مﯽكند؟

نسبت نقد و امر زیباشناختي در هنر نو
هــر كنﺶ یا هر مﺼنوعﯽ به طــرق ﮔوناﮔون مﯽﺗواند مورد
انسانﯽ
ﻗﻀاوت ﻗرار ﮔيرد » .نقد در ﮔستردهﺗرین معنا نوعﯽ فعاليﺖ
ِ
در همه جا حاضر اسﺖ .نقد به هر آنﭼه كه مردم انجام مﯽدهند
و مﯽســازند ،ﺗعلﻖ مﯽﮔيرد و بﺨﺶ درونﯽ و ذاﺗﯽ فرهنﮓ بﺸري
اســﺖ« ) .(Seamon, 2001, 315پﺲ مﯽﺗوان ابﮋهها یا متعلقات
نقد را اینﮔونه دستهبندي كرد » :ابزارها )مﺼنوعات ساخته شده
با هدفﯽ معيــن( ،كردارها )اعمالﯽ كه از دیــدﮔاه اخالﻗﯽ داوري
مﯽشوند( ،ﻗﻀایا )ادعاهایﯽ در مورد ﭼيستﯽ حقيقﺖ( ،و اجراهایﯽ
از آن دسﺖ كه در ورزش و هنر آنها را مﯽیابيم ،جایﯽ كه ﺗوانایﯽهاي
متداولﯽ مﺜل ﺗعادل ،دویدن ،آواز خواندن و داســتانﮔویﯽ بسيار
بيﺸــتر از مﻄالبات سودمند ﺗوسعه یافتهاند« ) .(Ibidپﺲ در هنر،
نقــد به یﮏ اجرا ﺗعلﻖ مﯽﮔيرد و حتــﯽ در دوران مدرن این نقد
خود به اجرایﯽ خالﻗانه بدل مﯽشــود كه دیﮕر نه آن نقد اخالﻗﯽ
و ﺗربيتﯽ افالطونﯽ مد نﻈر اسﺖ و نه آن نقد ﻗاعدهمند ارسﻄویﯽ.
در این مرحله از ﺗاریﺦ ،منتقد واسﻄهي ميان اثر هنري و مﺨاطﺐ
مﯽشــود ،زیرا درك ارزشهاي هنري مدرن براي كسانﯽ ممﮑن
اسﺖ كه از دانﺶ زمينهاي مربوط به آن برخوردار باشند.

دردورهي مــدرن ،مﺨاطبــان هنر همواره ﭼﺸــم به دهان
منتقــدان مﯽدوزنــد و در درك آثــار هنري از آنان اســتمداد
مﯽجوینــد .پﺲ معنا و ارزش و اهميتﯽ كه منتقد براي اثر ﻗاﺋل
مﯽ شــود مهم اسﺖ و منتقد باید بتواند با دالیل خوبﯽ از نقدش
حمایﺖ كند .نوﺋل كارول فعاليﺖهاي نقد را اینﮔونه برشــمرده
اسﺖ :ﺗوصيﻒ ،ﺗقســيمبندي ،نقد از روي ﻗراﺋن و شواهد موجود
)مانند معنا كردن واژهها و ﺗحليل ﺗركيﺐ آنها در جملهها( ،ﺗﺄویل
نﺸانههاي رمزﮔﺬاري شده درون متن ،ﺗفسير و ﺗحليل آثار هنري
بر مبناي محتواي آنها ) .( Caroll, 2009,13این مهم اســﺖ كه
اص ً
ال ﭼه نوع فعاليتﯽ نقد محسوب مﯽشود؟ او مﯽﮔوید» :كاركرد
یﮏ نقد ،ﮔرفتن نيروي یﮏ اثر هنري نيسﺖ« ).(Ibid,14
پﺲ باید مﺸﺨﺺ شود یﮏ نقد ﭼه كاركردي مﯽﺗواند داشته
باشد؟ عالوه بر این ،به نﻈر كلينﺖ بروكﺲ ،ﺗمركز و ﺗوجه به آنﭼه
هنر مﯽﮔوید ،آدمﯽ را از كانون هنر دور مﯽسازد .پﺲ الزم اسﺖ ﺗا
مﺸﺨﺺ شــود ﭼه ﮔفتهها و ناﮔفتههایﯽ دربارهي هنر نقد بهشمار
مﯽآید؟ به نﻈر استنلﯽ كاول» :شعر و نقاشﯽ و سایر ژانرهاي هنري،
وﻗتﯽ نو مﯽشوند كه مﯽخواهند خود را در برابر ﮔﺬشته ﺗعریﻒ كنند.
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نوشدن یعنﯽ آﻏاز لحﻈهاي كه هنرها موضوع خود مﯽشوند و وظيفه
هنريِ آنها بنا نهادن هستﯽشــان مﯽشــود« ).(Cavel,1976, xx
اكنون باید پرسيد نق ِد نو ﭼه نسبتﯽ با هن ِر نو دارد؟
آنﭽه بهوضوح در نقد نو آشــﮑار اســﺖ ،اهميﺖ یافتن متن
و ویﮋﮔﯽهــاي صوري آن اســﺖ كه این ناشــﯽ از ﻗوت ﮔرفتن
نﻈریههــاي فرماليســتﯽ ،مانند فرماليســم روســﯽ و نﻈریهي
ارﺗباطات كسانﯽ مانند رومن یاكوبسن اسﺖ ،كه در نقد ،جایﮕاه
واالیﯽ به زبانشناسﯽ مﯽبﺨﺸــند .در هر حال دیﮕر نيﺖﮔرایﯽ
جایﮕاه واالیی در نقد نو ندارد ،هرﭼند كسانﯽ مانند اریﮏ دونالد
هرش ﺗالش كردند ﺗا به مدد هرمنوﺗيﮏ كالســيﮏ آن را دﮔربار
احيا كنند .نقد مونرو بيردزلﯽ و ویمسﺖ در مقالهي »سفسﻄهي
نيﺖمنــدي« بر نيﺖﮔرایﯽ و نقد زندﮔﯽنامهاي از ناكارآمدي این
نوع نقدها مﯽﮔوید .مﻄابﻖ نﻈر این دو اندیﺸــمند ،اﮔر بﺨواهيم
با رویﮑردي نيﺖﮔرایانه در مورد هنر یﮏ شــاعر )یعنﯽ ،شعر او(
داوري كنيم باید بدانيم كه او ﭼه ﭼيزي در ســر داشــته ،یا به
عبارﺗﯽ نيﺖ او ﭼه بوده اســﺖ .پﺲ »نيﺖ اندیﺸــه یا طرحﯽ در
ذهن نویسنده اسﺖ«).(Beardsley and Wimsatt,1946, 469
اما ،شــعر یا متن زمانﯽ كه سروده یا نوشته مﯽشود ،فراﺗر
از ﻗــدرت ﮔوینده و خارج از ﻗدرت و خواســﺖ او ﻗرار مﯽﮔيرد.
پﺲ دیﮕر نيــﺖ ﮔوینده معيار داوري نﺨواهــد بود كه ،با وجود
دسترســﯽناپﺬیرياش درصدد كﺸﻒ آن باشــيم .ﺗنها در زبان
روزمره )عادي( اســﺖ كه نيﺖ ﮔوینده معيــار و مالك ﻗﻀاوت
ماسﺖ .ﺗنها بيردزلﯽ نيسﺖ كه ﻗاﺋل به ﺗفﮑيﮏ ميان زبان روزمره
و زیباشــناختﯽ شده اسﺖ ،بســياري در این نﻈر با وي همفﮑر
هستند ،براي مﺜال استنلﯽ كاول نيز معتقد اسﺖ » ،فلسفه زبان
روزمره به این ﺗوجه دارد كه ما ﭼه مﯽﮔویيم و منﻈورمان آز آن
ﮔفتهها ﭼيسﺖ« ).(Cavel,1976,86
بــه هر حال هن ِر نو ،در نﻈر ﮔرفتــن ﭼنين ﺗفﮑيﮑﯽ ميان
زبان روزمره و زیباشــناختﯽ را بيﺶ از هــر زمان دیﮕري ایجاب
كرده اســﺖ .براي مﺜال ،در مورد ادبيات مــدرن ﭼﮕونه مﯽﺗوان
به ﺗفســيرهاي واحد و معناي یﮕانهاي دسﺖ یافﺖ كه همان نيﺖ
ﮔوینده باشــد؟ ادبيات ابســورد 1را در نﻈر بﮕيرید كه در ﺗعریﻒ
آن آمده اسﺖ » :این نوع نوشــتار بهعنوان شورشﯽ عليه ادبيات،
ارزشها و فرهنﮓ ســنتﯽ اسﺖ كه ریﺸــه در اكسﭙرسيونيسم و
سورﺋاليسم دارد و در نوشته كافﮑا دردههي ) ،1۹۲0دادﮔاه ،مسﺦ(
به ﭼﺸم مﯽخورد .در دههي  1۹۴0ﺗمایل به این نوع ادبيات بيﺸتر
شد به ویﮋه با نفوذ فلسفه اﮔزیستانﺲ و آراي سارﺗر و آلبر كامو كه
موجودات بﺸر را به مﺜابه موجودات ﺗﮏ افتادهاي دیدند كه درنقﺶ
بيﮕانهاي در جهان هستند ،و جهان را نيز بهمنزلهي فراشدي بدون
هيﭻ حقيقتﯽ دریافتند« ) .(Abrams,1999,1آلبر كامو در افسانه
ســيزیﻒ مﯽ ﮔوید » :در این جهان ،انسان ،احساس یﮏ ﺗبعيدي
را دارد؛ احساســﯽ از بيﮕانﮕﯽ و ﻏریبﮕﯽ ،كه ميان او و زندﮔﯽ اش
جدایﯽ افتاده اسﺖ و این ،احساس پوﭼﯽ را مﯽ سازد«).(Ibid
»ابسورد ﭼيزی ﺗهﯽ از منﻈور و ﻏایﺖ اسﺖ كه ناشﯽ از وضعيﺖ
انسان معاصر اسﺖ ،انسانﯽ كه از ریﺸههای مﺬهبی ،متافيزیﮑی ،و

فوق طبيعی خود جدا شــده ،همان انسان ﮔم شده با كنﺶهایﯽ
بی معناسﺖ« ) اســلين .(۲۶ ،13۸۸ ،درواﻗﻊ ،ابسورد ﭼيزي جز
ﺗجلﯽ آوانﮕاردیســم در ادبيات نيسﺖ كه حاكﯽ از همپوشانﯽ نقد
و امر زیباشــناختﯽ اسﺖ ،زیرا این نوع ادبيات سراسر نقد وضعيﺖ
فرهنﮕﯽ و اجتماعﯽ معاصر اســﺖ .ﻏيبــﺖ معناي آن خو ِد معنا و
این نيز خو ِد نقد اسﺖ .دﻗيقاً در این ﮔونه آثار اسﺖ كه كار ارزیابﯽ
و نقد ﮔره مﯽخورد .وﻗتﯽ نه معنایﯽ هســﺖ و نه حتﯽ فرمﯽ ﺗازه
)مﺜل آماده -ساخﺖهاي دوشان و وارهول( ﺗنها باید ﺗجربه و لﺬت
زیباشناختﯽ را وسعﺖ بﺨﺸيد .آوانﮕاردیسم همواره خو ِد هنر را به
پرسﺶ مﯽﮔيرد و منتﻈر نمﯽماند ﺗا نﻈریهها هنر را برایﺶ ﺗعریﻒ
كنند .ازاینرو ،آثار بســياري در ﺗاریﺦ هنر هستند كه در عرصهي
ﺗعریﻒ و نقد هنر انقالب برپا كردهاند ،كسﯽ نيسﺖ كه نام مارسل
دوشان و آثار عجيﺐ و ﻏریﺐ او را نﺸنيده باشد.
بدین سبﺐ در نقد نو به جاي در نﻈر ﮔرفتن بافﺖ اجتماعﯽ
و زمينههــاي ﺗاریﺨﯽ اثر ،یــا ﺗحليل روانﮑاوانــهي پدیدآور ،بر
ویﮋﮔﯽها ،ﺗجربه و لﺬت زیباشناختﯽ ﺗﺄكيد مﯽشود .ﭼيزي لﺬت
مﯽبﺨﺸــد كه انســان بتواند با آن ارﺗباط برﻗــرار كند و به ﻗول
اســتولنيتز با آن همدلﯽ كند ) .(Stolnitz,1960,22همﭽنين
به ﻗول مونرو بيردزلﯽ ،اثر هنري ﭼيزي اســﺖ كه داراي ﺗوانایﯽ
ایجاد ﺗجربهاي زیباشناختﯽ اسﺖ.
اكنون با ﺗوجه به این آوانﮕاردیسم و نوخواهﯽ در هنر مدرن
كه ﺗمام ژانرهاي هنري را شــامل مﯽشود ،باید در ﺗعریﻒ لﺬت و
كاربرد اصﻄالح زیباشناسﯽ دﻗﺖ الزم را مبﺬول داشﺖ ،زیرا ﻗلمرو
زیباشناسﯽ و هنر بيﺶ از حد ﮔسترش یافته اسﺖ .با این وصﻒ،
به ﻗول كاول » :هيﭻ كﺲ مﻄمﺌن نيسﺖ ﭼه ﭼيزي پيﺶ خواهد
آمد ،ﺗا این كه اﺗفاق بيفتد؛ و وﻗتﯽ اﺗفاق بيفتد مﯽﺗواند حسﯽ از
یﮏ انقالب و حسﯽ از ﮔﺬشتهاي كه از دسﺖ رفته ایجاد كند«...
) .(Cavel,1976,76دﻗﺖ در كاربــرد اصﻄالحات و واژههایﯽ از
این ﻗبيل ،براي نﻈم و انﻀباط بﺨﺸيدن به فرایند نقد اسﺖ ،زیرا
فرماليســتﯽ بيردزلﯽ ﭼارﭼوب ﺗجربهي زیباشناختﯽ و
در نﻈریه
ِ
در نﻈریه دریافﺖ ،واكنﺶ زیباشــناختﯽ ﺗعيينكننده اسﺖ .در
اینجا بحﺚ ارﺗباط سوژه با ابﮋهي زیباشناختﯽ در ميان اسﺖ.

تجربه زیباشناختي و نقد هنر :سوبژکتیویسم
کنترل ناشده
در دورهي مدرن شــاهد هســتيم كه ﭼﮕونه ﻗلمرو ابﮋههاي
زیباشناختﯽ ﮔسترش یافته اســﺖ و به نوعﯽ هر ﭼيزي ﺗوانسته
متعلﻖ به ﺗجربه زیباشناختﯽ واﻗﻊ شود .دیﮕر نمﯽﺗوان با صراحﺖ
ﮔفــﺖ كه اشــيا یا ابﮋههاي ﺗوليد شــده ،به ﻏــرض ایجاد ﺗجربه
زیباشناختﯽ در وهلهي نﺨسﺖ ابﮋههاي زیباشناختﯽ هستند ،زیرا
آنها مﯽﺗوانند زیباشناختﯽ نباشند .این به ﺗمایز ميان ویﮋﮔﯽهاي
زیباشناختﯽ آثار هنري ) مﺜل خوش ﺗركيبﯽ( و ویﮋﮔﯽهاي هنري
)مﺜل اصل بودن( بازمﯽﮔردد .به ﺗعبيري دیﮕر ،همان ﺗمایز ميان
ارزشهاي زیباشناختﯽ و هنري اسﺖ كه به معناي محدودﺗري از
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زیباشناسﯽ ناظر اسﺖ .اما بهراستﯽ زیباشناسﯽ ﭼيسﺖ ،و ﭼه وﻗﺖ
لﺬت از یﮏ ابﮋه ،لﺬﺗﯽ زیباشناختﯽ به شمار مﯽآید؟
زمانــﯽ كه باومﮕارﺗن اصﻄالح » زیباشناســﯽ« را بﮑار برد،
مرادش شناختﯽ بود كه از راه حواس بيرونﯽ )مﺜل دیدن و شنيدن(،
و یا بهواســﻄه حﺲ درونﯽ ﺗﺨيل به دســﺖ مﯽآید .پﺲ ﺗجربه
زیباشناختﯽ در اندیﺸهي فلسفﯽ با احساسات لﺬتبﺨﺶ برخاسته
از آثار هنري و ســایر زیبایﯽهاي طبيعﯽ مرﺗبﻂ شــد .در بریتانيا
ﺗوسﻂ شافتزبري و هاﭼسون ،ﺗجربه زیباشناختﯽ به بحﺚ » ذوق«
پيوند خورد ،و در آلمان بهزعم كانﺖ ،ﺗجربه زیباشناختﯽ به اموري،
مﺜل »ﻏير مفهومﯽ بودن« و نوعﯽ »لﺬت ذهنﯽ« ،یعنﯽ لﺬت رها
از ﻏرض پيوند خورد .این نﻈر كانﺖ ﺗﺄثيري ژرف بر فيلسوفان پﺲ
از او ،مانند آرﺗور شــوپنهاور ،كالیو بل و مونرو بيردزلﯽ نهاد .جروم
اســتولنيتز مﯽﮔوید » :ﺗجربه زیباشناختﯽ ،ﺗجربهاي اسﺖ ﺗحﺖ
هدایﺖ نﮕرش زیباشناختﯽ ،و یﮏ نﮕرش زیباشناختﯽ بهنوبهخود
شامل ﺗوجه بﯽﻏرض و همدالنه ،۲و ﺗعمﻖ بر متعلﻖ ]ابﮋه[ آﮔاهﯽ فقﻂ
براي همين دليل اسﺖ« ).(Shusterman & Tomlin, 2008,148
از ﻗــرن هجدهم ،مفهوم ادراك هنر و ﺗجربه زیباشــناختﯽ
همپوشــانﯽ داشتند و نﮕرش زیباشــناختﯽ نسبﺖ به هر ابﮋهاي
مﯽﺗوانســﺖ باشــد .در این زمــان ،ﻗلمــرو بﯽحدوحﺼر ﺗجربه
زیباشــناختﯽ یﮑﯽ از جالﺐﺗرین و مهمﺗرین مســاﺋلﯽ اسﺖ كه
شایسته ﺗوجه اسﺖ .استولنيتز مﯽﮔوید... » :ﺗجربه زیباشناختﯽ
ﺗنهــا وﻗتﯽ اســﺖ كــه یﮏ ابــﮋه ﺗوجه مــا را به خــود جلﺐ
مﯽكند«) .(Stolnitz,1960, 22وﻗتﯽ پﺲ از كانﺖ ،ﺗمام ﺗوجه بر
بﯽﻏرضﯽ ﺗجربه معﻄوف شــد ،این یعنی » ،بر ﻏایتمندی صوری
ابﮋه ]اثر هنری[ ﺗمركز شد« ).(Davies, 2009,122
بدینﺗرﺗيﺐ ،هر ﭼيزي مﯽﺗوانســﺖ با نﮕرش زیباشناختﯽ
نﮕریســته شود .به ﻗول استولنيتز ... » :هر ﭼيزي خواه احساس
شود ،خواه ادراك ،مﯽﺗواند با ﺗﺨيل ،یا ﺗفﮑر مفهومﯽ مورد نﮕرش
زیباشناختﯽ واﻗﻊ شــود« ) .(Ibid, 27وی میافزاید :ﭼهبسا یﮏ
منﻄقﯽ اعداد
ریاضﯽدان هم بتواند با ﺗﺄملﯽ بﯽﻏرض بر ســاختار
ِ
و اشــﮑال ریاضﯽ ،ﺗجربه زیباشــناختﯽ داشته باشد؛ حتﯽ اﮔر از
نوع ﺗجربهاي حسانﯽ و ادراكﯽ نباشد).(Stolnitz,1960, 24-26
در نﮕرش زیباشناختﯽ ،ﺗمام ﺗوجه ما بر ابﮋه اسﺖ و ﻗابليﺖهاي
ﺗﺨيلﯽ و احساســﯽ خود را در پاسﺨﮕویﯽ به آن ارﺗقا مﯽبﺨﺸيم.
در ﺗجربههاي مﺨتلﻒ این نﮕرش مﯽﺗواند كم و بيﺶ ﺗﺸدید شود.
یﮏ رمان مﯽﺗواند كام ً
ال ﺗوجــه ما را به خود معﻄوف بدارد .البته
در یﮏ نﮕرش زیباشناختﯽ دﻗﺖ در جزﺋيات مهم الزم اسﺖ و این
وجه افتراق یﮏ منتقد بﺼير و آﮔاه به هنر با یﮏ انســان معمولﯽ
اسﺖ كه از جزﺋيات یﮏ اثر به دليل ﺗوجه به مساﺋل حاشيهاي ﻏافل
اسﺖ .نﮕریســتن و دریافﺖ ﺗمﺜيلها و نمادهاي بﮑار رفته در یﮏ
متن ،از ﺗوان یﮏ انسان بﯽﺗجربه خارج اسﺖ .براي یﮏ فرد آﮔاه به
شﮕردهاي ادبﯽ و هنري ،ﺗجربه زیباشناختﯽ ﻏنﯽﺗر خواهد بود .با
این نﮕرش به ﻗول استولنيتز هر ﭼيزي مﯽﺗواند ابﮋه زیباشناختﯽ
باشد ،حتﯽ اشياي آماده -ساخﺖ در كارهاي مارسل دوشان.
بســياري از فيلسوفان هنر ،خواسته یا ناخواسته در ﺗلقﯽ ذكر

شــده ،اشتراك نﻈر دارند .استول نيتز معتقد اسﺖ پيﺶ از هر ﮔونه
بحﺜﯽ در مورد ارزشزیباشــناختﯽ یﮏ اثر باید معناي زیباشناسﯽ،
نﮕرش ،ﺗجربه و ابﮋه زیباشناختﯽ را مﺸﺨﺺ كرد .در این ميان ،ملﮑم
باد معتقد اسﺖ » هرﮔونه ﺗالش در جهﺖ ﺗعریﻒ زیباشناسﯽ بر مبناي
حﮑم ،ویﮋﮔﯽ ،نﮕرش ،ﺗجربه ،لﺬت ،انﮕيزش زیباشناختﯽ یا سایر وجوه
آن بهصورت پيﺸانﻈري نادﻗيﻖ اسﺖ؛ ﭼراكه كاربردهاي این اصﻄالح
در فلســفه پدید آمده و پرورش یافته اسﺖ« ).(Budd, 2002, 12
اما آنﭼه در اینجا اهميﺖ دارد این اسﺖ كه در دورهي مدرن
با خاصﺗر شــدن فعاليﺖ هنري و جدایﯽ از مهارتهاي دیﮕر ،نياز
به پارادایمﯽ جدید در ﺗفﮑرات فلســفﯽ احساس مﯽشد ،و ﭼهبسا
همين باعﺚ شــد ﺗا در ماهيﺖ و خﺼوصيﺖ ﺗجربه زیباشــناختﯽ
ﺗﺄمل شــود .ﺗجربه زیباشــناختﯽ ﺗنها معيار و مﺸﺨﺼهي هنري
اســﺖ كه از خدمﺖ به ﻏير خود و اهداف بيرونﯽ دســﺖ كﺸيده
اســﺖ .به ﻗول نوﺋل كارول » :ارزش اثر هنري مﯽﺗواند بر اســاس
این كه آیا ﺗجربه زیباشــناختﯽ ایجاد مﯽكند یا نه ارزیابﯽ شود«
) .(Shusterman & Tomlin, 2008, 152اكنون میﺗوانيم بﮕویيم
در جریان مدرنيســم هنري ،هنر ،زیباشناسﯽ و نقد هنر متحول
شدند و ﭼيزهاي زیادي مستعد پﺬیرش ادراك زیباشناختﯽ شدند.
ﭼيستﯽ هنر مالزم اسﺖ و
به نﻈر مﯽرسد ﺗجربهي زیباشناختﯽ با
ِ
از اینرو ،بيان آن در نقد ادبﯽ و هنري جایﮕاه ویﮋهاي دارد.
نقد كه همواره دربارهي موضوعﯽ اسﺖ باید ﻏير از ﺗوصيﻒ آن
موضوع باشــد .كاركرد نقد ،ﺗعریﻒ و ﺗوصيﻒ ویﮋﮔﯽهاي یﮏ اثر ،و
ارزیابﯽ اثر مواجه
ﺗفسير آن براي دریافﺖ معنا نيسﺖ .در فرایند نقد با
ِ
هستيم .نﻈر به این كه در دورهي مدرن ،هنر با ﺗﮑيه بر فرم ﺗعریﻒ
مﯽشــود ،هر ﭼند در مواردي فرم ﻏایﺐ اســﺖ یا فرمﯽ ﺗﮑراري و
روزمره براي نمایﺶ حاضر اسﺖ ،ﭼه ﭼيزي ﺗجربه یا ارزیابﯽ مﯽشود؟
روش كار ،ﺗحليل اندیﺸههای برخی از صاحﺐنﻈران در حوزهی
نقدهای فرماليستی ،نﻈریه دریافﺖ و نﻈریههای متن -محور اسﺖ
كه ﺗالش میكنيم با انتﺨاب شایســته برخی از نامورﺗرین آنان و
ﺗرجمه بﺨﺸی از اﻗوالﺸان به پرسﺶهای مﻄرح شده پاسﺦ بدهيم.

نقد فرمالیستي و تجربه زیباشناختي
مالحﻈه مﯽشود با این كه در دوره مدرن پاي بسياري از اشياء
و رویدادها به هنر باز شده اسﺖ ،منتقدان نو همواره سعﯽ داشتهاند ﺗا
از هنر فراﺗر نروند .بﯽﺗردید این نﮕرش ،ریﺸه در ﺗلقﯽ كانﺖ از لﺬت
زیباشناختﯽ داشﺖ كه آن را بهمﺜابه نوعﯽ داوري ﻏيرمفهومﯽ و رها
از ﻏرض مﯽدانســﺖ كه ﺗمركز ﺗنها بر ﻏایتمندي صوري ابﮋه اسﺖ،
هرﭼند كانﺖ از داوري زیباشــناختﯽ سﺨن ﮔفته اسﺖ و نه ﺗجربه
زیباشناختﯽ ،اما ﺗﺄثير آن انﮑار ناكردنﯽ اسﺖ ،زیرا این ،منجر به صعود
جایﮕاه فرم و پدیدار در نقد هنري شد .فرماليسم در نقد ادبﯽ و هنري
به نوعﯽ از نقد اشاره دارد كه بر شﮕردهاي ادبﯽ و هنري بﮑار رفته در
اثر صرف نﻈر از محتواي ﺗاریﺨﯽ و اجتماعﯽ آن نﻈر دارد .این همان
رویﮑردي درونﮔرایانه 3اسﺖ كه لوازمات نقد را درون اثر مﯽجوید.
در ﻗرن بيستم ،فرماليسﺖهایﯽ مانند كالیو بل و مونرو بيردزلﯽ

۹
همپوشانﯽ نقد و امر زیباشناختﯽ در هنر نو

زیباشناختﯽ
ﺗحﺖ ﺗﺄثير اندیﺸهي كانﺖ ﻗرار ﮔرفتند .بل ،احساس
ِ
لﺬتآفرین را حاصل فرم معنادار ابﮋه دانسﺖ و بيردزلﯽ ،ویﮋﮔﯽهاي
فرمﯽ ابﮋه و كيفيات خاص فرمﯽ را در نســبﺖ با ّ
كل ســاختار در
نﻈر ﮔرفﺖ .الزم به ذكر اســﺖ كه بيردزلﯽ همﭽنان بر دیدﮔاهﯽ
برونﮔرایانــه ۴یا ابزاري ﺗﮑيه مﯽكند ،زیرا بهزعم او اثر هنري براي
ایجاد ﺗجربه زیباشــناختﯽ خلﻖ مﯽشود 5.به هرحال همانﻄوركه
اســتولنيتز هم بهعنوان یﮏ متفﮑر كانتﯽ متﺬكر شده ،براي نقد
فرماليستﯽ باید ﺗنها بر ویﮋﮔﯽهاي ابﮋه نﻈر كرد و بﯽﻏرض )فاﻗد
ﻗﺼــد( بود .البته این بدان معنا نيســﺖ كه » هــر ﮔونه معرفتﯽ
درخﺼــوص ابﮋه مﺜــل این كه ﭼه كســﯽ آن را خلﻖ كرده امري
بﯽربﻂ باشــد .هر ﭼيزي كه به ﺗســهيل و ﺗقویﺖ ﺗجربه و ادراك
زیباشناختﯽ یاري رساند ،پﺬیرفتنﯽ اسﺖ« ).(Fenner, 2003, 20
این بدان معناســﺖ كه ،هرﭼند در نقد فرماليســتﯽ ﺗوجه به فرم
اسﺖ ،اما نفﯽ محتوا و نادیده ﮔرفتن هنرمند در نﻈر نيسﺖ.
البته اندیﺸــمندان دیﮕري هم بودهاند كه در نقد هنوز محتوا
زیباشناختﯽ
را ﺗرك نﮕفتهاند ،براي نمونه جرولد لوینســون بر لﺬت
ِ
برآمده از ادراك و ﺗﺄمل بر سرشﺖ فردي و محتواي یﮏ ابﮋه كه متﺄثر
از ساختار خاص آن اسﺖ ،ﺗﺄكيد مﯽورزد .پﺲ پيﭽيدﮔﯽ سرشﺖ و
محتواي اثر با ساختار ادراكﯽ ،براي لﺬت بردن از اثر هنري شرط الزم
اسﺖ نه صرفاً سرشﺖ هنری یا محتوا ).(Levinson, 2009,121-122
با وجود این كه در این نوع نقد بر ویﮋﮔﯽهاي زیباشناختﯽ اثر
ﺗﺄكيد مﯽشود ،همﭽنان ﺗﺄكيد بر بﯽﻏرضﯽ و به ﻗول استولنيتز بر
همدلﯽ مﺨاطﺐ با اثر اسﺖ .اﮔر این همدلﯽ را به معناي سازﮔاري
ِ
احســاس و ادراك مﺨاطﺐ با ﺗﺄثير برآمده از اثر یﮑﯽ بﮕيریم ،این
خود ،ﮔواهﯽ بر این مدعاســﺖ كه حتﯽ ایــن نوع نقد نيز مراﺗبﯽ
از سوبﮋكتيویســم را هر ﭼند بهصورت ضمنــﯽ در خود دارد .اﮔر
ﻏير از ایــن بود این همه بر بﯽﻏرضﯽ و همدلﯽ ﺗﺄكيد نمﯽشــد.
اما فارغ از ﺗمام اینها ،در فرماليســم ﺗجربه زیباشناختﯽ باید فارغ
از نسبﺖهاي ميان شــﺨﺺ )سوژه( و اثر هنري )ابﮋه( ،یعنﯽ ﺗنها
با نﻈر به فرم ایجاد شــود .این همان نقدي درونماندﮔار اسﺖ كه
نمﯽپﺬیرد ارزشهاي زیباشــناختﯽ و ارزشهاي ﻏيرزیباشناختﯽ
بهم بياميزند .پﺲ آنﭽه به یﮏ اثر هنري هســتﯽ مﯽبﺨﺸد ،صرفاً
فرم آن اسﺖ و ﻗلمرو ﺗجربه زیباشناختﯽ نيز نباید از فرم فراﺗر رود.
از نﻈر فرماليســﺖهاي روس ،اثر ادبﯽ فرم محﺾ اسﺖ و نباید بر
ِ
ﻏایﺖ در خود آسيﺐ ببيند.
محتواي اثر ﺗمركز كرد ﺗا بﯽﻏرضﯽ و
از نﻈر اشلوفسﮑﯽ » ،هرﭼند ادراك در فرم پيﭽيده و مستلزم وﻗﺖ
ِ
ﻏایﺖ در
زیادي بﺸــود ،نباید نادیده ﮔرفﺖ كه فرایند ادراك یﮏ
خود اسﺖ« ) . (Iser,1978,187وﻗتﯽ ﺗوجه به فرم اسﺖ در نتيجه
ﺗجربهي آن ﭼيز بﯽﻏرض صورت مﯽﮔيرد.
نﮕرش فرماليســﺖهاي پﺲ از كانﺖ این اســﺖ
علﺖ این
ِ
كه در فرماليســم ،نﮕرش زیباشــناختﯽ مســتقل از ارزشهاي
ﻏيرزیباشــناختﯽ ،مانند ارزشهاي اخالﻗﯽ و اﻗتﺼادي اسﺖ .اما
این نﮕرش به جاي محدود كردن ﻗلمرو ﺗجربه زیباشــناختﯽ ،آن
را بيﺶ از هر زمان ﮔسترانيده اسﺖ .آثار هنري مدرن با ﺗمایالت
فرماليستﯽ ،ﮔواه ﺗمایز ادراك هنر از كارایﯽ ،سودمندي ،زیبایﯽ

و جنبههاي شناختﯽ اثر اسﺖ و ﮔواه درآميﺨتن با نقد .در حالﯽ
كه پراﮔماﺗيســﺖهایﯽ مﺜل ریﭽارد رورﺗﯽ ميان كارایﯽ یﮏ اثر و
ادراك آن ﺗفاوﺗﯽ ﻗاﺋل نمﯽشــوند .همين ﺗمایل اسﺖ كه مفهوم
هنر را از حﺼر ارزشهاي ﻏيرهنري خارج مﯽسازد و ﺗجربههاي
زیباشناختﯽ جدید بازار نقد را رونﻖ مﯽبﺨﺸد .اما اكنون ببينيم
در نﻈریه دریافﺖ ،ﻗلمرو ﺗجربه زیباشناختﯽ ﺗا كجا پيﺶ مﯽرود؟

نظریه دریافت و تجربه زیباشناختي
از نﻈــر ﮔادامر ،كــه در زمينه مباحﺚ هرمنوﺗيﮑﯽ از هيدﮔر
بســيار ﺗﺄثير پﺬیرفته اســﺖ ،ادراك یﮏ متن ادبﯽ ،حاصل ﺗعامل
ميان خواننده و متن ،و فهم و ﺗفســير آن ،نتيجه آميزش افﻖهاي
آنهاســﺖ .اعﻄاي نقﺸﯽ فعال به خواننده در هرمنوﺗيﮏ ﮔادامر در
نﻈریه دریافﺖ مﺆثر افتاد .هانﺲ روبرت یاس ،یﮑﯽ از نﻈریهپردازان
در حوزهي نﻈریه دریافﺖ ،معتقد اســﺖ در ﻗرن هجدهم ﺗوجه به
فعــال ناظر یا خواننده بيﺶ از هر زمان
دریافﺖ و ﺗجربه و ﺗﺨيل
ِ
به
ادبﯽ
اثر
یــﮏ
دیﮕر
دوره،
این
مد نﻈر ﻗــرار ﮔرفﺖ .در
خوديِ
ّ
خود ابﮋه واﻗﻊ نﺸــده و مانند یﮏ اثر ﺗاریﺨﯽ ،واجد ذاﺗﯽ خارج از
زمان نيسﺖ ،بلﮑه مﯽﺗواند همﭽون یﮏ اركستراسيون در هر دوره
اجراهاي متعدد داشته باشد .این اجراها از واكنﺶها و پﮋواكهاي
جدید ميان خوانندﮔان حادث مﯽشــود و فارغ از واژﮔانﺶ به اثر
ادبﯽ هستﯽ معاصر مﯽبﺨﺸد ).(Juass,1979, 84-95
اكنــون اﮔر ما » فــارغ از واژﮔان« را به معناي ویﮋﮔﯽهاي
فرمﯽ بﮕيریم بدان معناســﺖ كه واكنــﺶ و دریافﺖ مﺨاطﺐ و
متحول شــدن آن در اولویﺖ ﻗرار دارد .یاس در یﮏ سﺨنرانﯽ در
سال  ،1۹۸۲از سه نوع ﺗجربهي زیباشناختﯽ نامبرده كه عبارﺗند
از :الﻒ( ابداع یا ﺗجربه ســازندهي زیباشناختﯽ؛ ب( زیباشناختﯽ
یا دریافﺖ وابســته به ابداع؛ ج( كاﺗارسيﺲ یا ﺗجربه زیباشناختﯽ
ارﺗباطــﯽ ) .(Morris, 2004,127در این ميان ﺗﺄكيد وي بر نوع
سوم اســﺖ به این دليل كه در نﻈریه دریافﺖ ،جنبهي ادراكﯽ و
دریافتﯽ نسبﺖ به ﺗوليد اثر اولویﺖ و اهميﺖ بيﺸتري پيدا كرده
اسﺖ .او آثار بورخﺲ را نﺸانهي ﮔﺬ ِر ﺗجربه زیباشناختﯽ از ﺗوليد
زیباشــناختﯽ كالسيﮏ به دریافﺖ زیباشــناختﯽ مدرن دانسته
اسﺖ .اما ﭼه ﭼيزي این دریافﺖ و ﺗجربه زیباشناختﯽ را ﮔسترش
مﯽدهــد ،یا ﺗعيين مﯽكنــد؟ آیا نقدها به ادراك زیباشــناختﯽ
مﺨاطبان )خوانندﮔان( اثر وسعﺖ مﯽبﺨﺸند؟
ولفﮕانــﮓ آیزر ،یﮑــﯽ دیﮕر از نﻈریهپــردازان آلمانﯽ كه با
روبرت یاس در نﻈریه دریافﺖ همفﮑر اســﺖ ،معتقد اسﺖ اثر ادبﯽ
ﮔونهاي ارﺗباط اسﺖ كه در برخورد با عالم بر ساختارهاي اجتماعﯽ
و ادبيــات حاضر ﭼيره مﯽشــود ) .(Iser,1978, ixاما به نﻈر وي،
آنﭼه این پتانســيل )یعنﯽ ،ﺗﺄثيرﮔﺬاري( را در متن ادبﯽ كﺸــﻒ
كرده و به جنبﺶ درمﯽآورد ،فعل خواندن اسﺖ» .خواندن ،سلسله
فعاليﺖهایﯽ اســﺖ كه هم مبتنﯽ بر متن و هم مبتنﯽ بر خواننده
اســﺖ« ) .(ibidاین ابتناي ادبيات متن بر خوانﺶ ،نﺸــاندهنده
مراﺗبﯽ از سوبﮋكتيویسم اسﺖ .در این نوع نقد ،ﺗجربه زیباشناختﯽ
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به دليل ابتنا بر متن و خواننده هم جنبههاي ابﮋكتيویســتﯽ دارد
و هم جنبههاي سوبﮋكتيویســتﯽ .به نﻈر آیــزر ،متن و خواننده
هر دو براي هســتﯽ بﺨﺸــيدن به اثر ادبﯽ الزمند .لﺬت و ﺗجربه
زیباشناختﯽ ﺗنها پﺲ از درﮔير كردن ﺗﺨيل خواننده با متن دسﺖ
مﯽدهند ) . (Iser, 1974, 274-294پﺲ این بﺨﺶ نوشــته شده
متن اســﺖ كه به ﺗﺨيل خواننده نيرو و پروبال مﯽبﺨﺸد ﺗا فرایند
ﺗوليد را با ادراكﺶ ادامه دهد.
در نﻈریــه دریافﺖ بــه نﻈر مﯽرســد ذوق از طریﻖ داوري،
نيروي مولد اســﺖ ،زیرا داوريها یا نقدهــا نيز واكنﺶ مﺨاطﺐ
را برمﯽانﮕيزنــد .ﮔویﯽ ،نقد با ایجاد فﻀایــﯽ ،ﮔفتارها و ﺗﺄمالت
انتقادي دربارهي یﮏ اثر را بسﻂ مﯽدهد و حيات آن را استمرار
مﯽبﺨﺸد .نقدها مﯽﺗوانند خوانﺶ ادبﯽ خوانندﮔان )مﺨاطبان( را
باال ببرند .داستانها و رمانهاي جدید ،مانند آثار جيمز جویﺲ و
ساموﺋل بﮑﺖ ،مستلزم فعاليﺖ بيﺸتري از جانﺐ خوانندﮔان خود
هستند .این ﻗبيل متون ادبﯽ به روي خوانﺶهاي مﺨتلﻒ ﮔﺸوده
بوده و هر لحﻈه مهياي بازســازي و ﺗجربهي زیباشناختﯽ جدید
هســتند .پﺲ به نﻈر مﯽرســد رویﮑردهاي ﺗاریﺨﯽ ،اجتماعﯽ و
ایدﺋولوژیﮑــﯽ در مقابــل رویﮑردهاي نو در نقــد ،كار ﭼندانﯽ از
پيﺶ نمﯽبرند .نﮑته جالﺐ اینجاســﺖ كه خواننده -محوري به
معناي ﺗعهد هنرمند به خواننده نيسﺖ .اكنون ببينيم ﺗجربههاي
زیباشناختﯽ جدید در نقدهاي متن-محور ﭼه جایﮕاهﯽ دارند؟

متن -محوري و تجربه زیباشناختي
در نقد نو ،نقﺶ نویسنده و ﺗوجه به بافﺖ ﺗاریﺨﯽ و اجتماعﯽ
متن در ﺗوليد معنا فروكاسته شــده و با اعالم استقالل متن ،ﺗمام
ﺗوجه بر زبان آن اســﺖ .زیرا یﮑﯽ از ميراثهاي ساختارﮔرایﯽ براي
پساساختارﮔرایﯽ و پسامدرنيســم این اصل مهم بود كه زبان معنا
را منعﮑﺲ نمﯽكند ،بلﮑه ﺗوليد مﯽكند .پﺲ همه ﭼيز درون متن
رﻗم مﯽخورد و نویســنده یا ﮔوینده خداوندﮔار متن نيسﺖ .به ﻗول
روالن بارت با انتﺸار متن ،نویســنده به كنار رفته و متن استقالل
ﺗعين
وجودي مﯽیابد .در سنﺖ نقد ادبﯽ یﮑﯽ از موارد اﻗتدارﮔرایﯽّ ،
معناســﺖ .این بدان معناسﺖ كه معنا ﭼيزي از پيﺶ ﺗعيينشده و
حاضروآماده اسﺖ ،حتﯽ ﻗبل از هر اندیﺸه و ﺗﺄملﯽ از جانﺐ خواننده.
امــا در نﻈریههاي ادبﯽ جدید كه ﻗواعــد و اصول نقدي خالﻗانه را
مﺸﺨﺺ مﯽســازند ،ﺗﮑﺜر ،عدم ثبات و عدم ﻗﻄعيﺖ معناي متون
ادبﯽ مورد ﺗوجه اسﺖ .همين اسﺖ كه ذهنيﺖ خواننده و منتقد را از

ﻗيد مفاهيم مﻄلﻖانﮕار رها مﯽكند و متن عرصهي جوالن اندیﺸه او
مﯽشود و ﺗجربههاي زیباشناختﯽ جدید مجال ظهور و بروز مﯽیابند.
در كتاب درجه صفر نوشــتار بارت ،آزادي بهمﺜابه یﮏ ارزش
ظاهر شده اسﺖ ،آزادي نویسنده در انتﺨاب فرم .در كتاب اس /زد نيز
آزادي خواننده در فرایند خواندن مﻄرح اسﺖ ،خواندنﯽ از نوع نوشتن،
خواننده را از ﺗمام مفروضات روانشــناختﯽ ،فرهنﮕﯽ و ﺗاریﺨﯽ كه
همﭽون ﻗيدي عمل مﯽكنند رها مﯽســازد و امﮑان ﺗجربهاي نو را
به او مﯽبﺨﺸد ) .(Wiseman, 2009,160-161این نﮕاه به متن و
ستودن متنﯽ كه نوشتنﯽ اسﺖ ،یا به ﺗعبيري پویاسﺖ ،ﺗقسيم خالﻗيﺖ
ميان هنرمند ،متن یا اثر ،و خواننده یا مﺨاطﺐ اسﺖ .البته این همه
ﺗنها زمانﯽ ميســر اسﺖ كه معنا ﭼيزي از پيﺶ ﺗعيين شده نباشد.
معنایﯽ پﺬیرفته شــده در نﻈریــه دریافﺖ ،پراكندﮔﯽ
ﺗﮑﺜر
ِ
و ﺗعویﻖ معناي پساســاختارﮔرایان ،و حتﯽ ﻏياب معنا كه بالنﺸو
آن را مﻄــرح كرده ،درســﺖ نقﻄه مقابل نﻈریه ســاختارﮔرایانه
سوســور ﻗرار دارد .هر متنﯽ داللﺖپﺬیر هســﺖ اما ﭼهبسا معناي
آن براي هميﺸــه ﻏایﺐ باشد ،این بدان معناسﺖ كه داللﺖپﺬیري
دال بر معناداري نيســﺖ .ژاك دریدا مفهوم داللـﺖ را نقـد كرده
و زنجيـرهی بـﯽنهایـﺖ دالهـا را »پراكندﮔﯽ« ۶نامیــد .از نﻈر
او ،پراكندﮔﯽ ،نـﺸانهی عـدم ﺗحقّـﻖ بـﯽپایـان معناسﺖ كه با
متعدد
ﭼندمعنایﯽ متفاوت اسﺖ .زیرا در ﭼند معنایﯽ ،معانــی
ّ
وجود دارد ،ا ّمـا در پراكندﮔﯽ معنایﯽ ،مدلول ،معنای خاصﯽ ندارد.
پراكندﮔﯽ به این معناسـﺖ كـه سـاختار متن ،از دالهای بدون
مدلولﯽ ﺗﺸﮑيل مﯽشود كه در هر كدام اثری از هر یـﮏ از آنهـا بـا
ارجاعات پایانناپﺬیر بر یﮑدیﮕر داللﺖ مﯽكنند و در نتيجه ،جریان
بﯽپایان حركـﺖ از دالﯽ به دال دیﮕر ،خواننده را همواره از معنا دور
مﯽسازد .ازدیدﮔاه دریدا ،خواننـده هـر بـار معنـایﯽ را مـﯽآفرینـد
و هـيﭻ ﮔـاه نمﯽﺗوانــد به معنای نهایﯽ دسﺖ یابــد )(Derrida,
 .1981,14پــﺲ رابﻄهي ميان دال و مدلــول جنبهی شﺨﺼﯽ و
ذهنﯽ دارد و هر كﺲ بر اسـاس دریافـﺖ خود مﯽﺗواند ﺗناسبﯽ را
بين دال و مدلول برﻗرار سازد .این رأي حتﯽ فراﺗر از ﺗﮑﺜر معنا و ﺗا
مرزهاي بﯽمعنایﯽ پيﺶ مﯽرود.
به هر حال معناباختﮕﯽ از ویﮋﮔﯽهاي دنياي پسﺖمدرنيستﯽ
اســﺖ كه هنر منتقد و خالﻗيﺖ او در كﺸــﻒ همين رابﻄه اسﺖ.
»یﮏ منتقد موفﻖ ،روابﻂ را بــه خوبﯽ درك مﯽكند ،براي مﺜال،
ارﺗباط ميان وضعيﺖ فلسفﯽ معاصر و نﮕرش ضمنﯽ هنرمندان را«
) .(Seamon, 2001, 320اینجاسﺖ كه درك آنﭼه دیده ،شنيده
و خوانده مﯽشود به نقد وابسته مﯽشود.

نتیجه
در جریان مدرنيســم هنــري ،هنر ،زیباشناســﯽ و نقد هنر،
متحولشده و ﭼيزهاي زیادي مستعد پﺬیرش ادراك زیباشناختﯽ
ﭼيستﯽ هنر و نقد
شدند .به نﻈر مﯽرسد ﺗجربهي زیباشناختﯽ با
ِ
مالزم اسﺖ .نﺨسﺖ ﺗجربه زیباشــناختﯽ در اندیﺸهي فلسفﯽ با

احساسات لﺬتبﺨﺶ برخاســته از آثار هنري و سایر زیبایﯽهاي
طبيعﯽ مرﺗبﻂ شد .سﭙﺲ با بحﺚ ذوق و پﺲ از آن نيز با اموری
مﺜل ﻏيرمفهومﯽ بودن و نوعﯽ لﺬت ذهنﯽ ،یعنﯽ لﺬت رها از ﻏرض
پيوند خورد .این كه ﺗجربه زیباشــناختﯽ ﺗنها معيار و مﺸﺨﺼهي
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هنر بودن باشــد ،در هنــري كه ادراكﺶ متمایز از ســودمندي،
جنبههاي انتفاعﯽ و كاربردي اســﺖ ،ﮔریزناپﺬیر اسﺖ .اما ،زمانﯽ
فرارسيد كه ﺗجربه زیباشناختﯽ به فرایند ساخﺖ معنا پيوند خورد
و دامنه آن بيﺶ از پيﺶ وسعﺖ یافﺖ .بهطور ﻗﻄﻊ ،اﮔر هر ﭼيزي
مســتعد این باشد كه ابﮋهي زیباشــناختﯽ واﻗﻊ شود ،آنﮕاه براي
فرد آﮔاه به شــﮕردهاي ادبﯽ و هنري ،ﺗجربه زیباشناختﯽ ﻏنﯽﺗر
انقالبﯽ
خواهد بود .ادراك هنري از ادبيات ابسورد ،یا آثار ﺗجسمﯽ
ِ
عجيﺐ و ﻏریﺐ ،مانند اشــياي آماده -ساخﺖ در كارهاي مارسل
دوشان نياز به ﺗوانﺶ ادبﯽ و هنري باالیﯽ دارد.
اﮔــر زمانﯽ در دورهي كالســيﮏ ،ﺗجربه زیباشــناختﯽ به
معنایــﯽ حاضر و آماده و فرمﯽ آشــنا ﺗعلــﻖ مﯽﮔرفﺖ ،در هنر
نو با اســتفاده از اشــيا و مواد حاضر و آماده و دم دستﯽ ،فرمﯽ
ناآشــنا در هنر ظهــور كرد و حتﯽ در برخﯽ مــوارد معنا ﻏایﺐ
شــد .نﻈریههاي ادبﯽ و هنــري از ﺗﮏمعنایﯽ در نيﺖﮔرایﯽ ،به
ﺗﮑﺜــر معنایﯽ در ضد نيﺖﮔرایﯽ و نﻈریه دریافﺖ ،و ســﭙﺲ به
ﺗعين معنا و ﺗعویقﺶ در نﻈریههاي پساساختارﮔرا رسيدند.
عدم ّ
معناباختﮕــﯽ هنر معاصر ،خالﻗيﺖ را ميــان هنرمند و مﺨاطﺐ
ِ
ﺗقســيم مﯽكند ،و جایﮕاه نقد را برجســتهﺗر و آن را فعالﺗر از
خيال مﯽســازد .ایــن امر ،ذوق و نبوغ را بــه یﮑدیﮕر نزدیﮏﺗر
ســاخته اســﺖ .در آثار ادبی معاصر ،معناسازی در خوانﺶهای
متعدد داﺋم در جریان اسﺖ.
اســتمرار و مداومﺖ در خوانﺶ و ساختن معنا ،درسﺖ مﺜل
دوبــاره به روي صحنه بردن كارهاي دراماﺗيﮏ اســﺖ .ﭼنانكه
ﮔویــﯽ ،نقد هنر نيز نوعﯽ كار هنري اســﺖ ،كــه در ﺗوليد هنر،
دســتی دارد .كارهایﯽ مﺜل كارهاي مارسل دوشــان ،نقد را به
امر زیباشــناختﯽ بدل مﯽسازد .امﺜال او هنرمندانﯽ منتقد ظاهر
مدرن اسم و
مﯽشوند ﺗا واســﻄهها را كم كنند .كدام كار هنريِ
ِ

رســم داري اســﺖ كه ﺗجربه هنري یا ادبﯽ كامل آن بﯽواسﻄه
ممﮑن باشد؟ درســﺖ از زمانﯽ كه با امﭙرسيونيسم ،هنر نقاشﯽ
)درمجمــوع هنر( نه ارﺗباط با واﻗعيﺖ كــه بازنمایﯽ عينﯽ آن را
ﺗرك ﮔفﺖ ،ﺗجربهي آن نيازمند واســﻄه ﮔردید و كار نقد رونﻖ
ﮔرفﺖ .اما كار نقد در رﻗابﺖ با ﺗوصيﻒ و ﺗعریﻒ ،ﺗوصيﻒ جرﺋيات
یﮏ اثر براي استﺨراج معنا نيسﺖ .نقد ،فرایند پيﭽيدهﺗري شده
كه طيﻒ وســيعﯽ از كنﺶها را درون یﮏ ﮔفتمان دربرمﯽﮔيرد،
اما بر هيﭻ یﮏ به ﺗنهایﯽ مبتنﯽ نيســﺖ .اﮔر به ﻗول ﺗولســتوي
بﭙﺬیریــم كه ادراك هنر ،ادراكﯽ اســﺖ كه انســانها را در یﮏ
حالﺖ ذهنﯽ متحد مﯽســازد ،آنﮕاه در هنر نو ،نقد در راســتاي
ﺗحقﻖ اﺗحاد ذكر شــده در ﺗالش اسﺖ .با این كه به دليل فقدان
ِ
معنایﯽ نهایﯽ و ﻗﻄعﯽ ،افﻖهاي متن و اثر براي هميﺸــه به روي
ﺗفســير و نقد ﮔﺸــوده هســتند ،همﭼنان براي آثاري عجيﺐ و
ﻏریﺐ ،یﮏ حالﺖ ذهنﯽ مﺸــترك وجود دارد ،براي نمونه ﺗعداد
بسياري از هنر دوستان از خواندن ادبيات ابسورد یا ﺗماشاي آثار
ﺗجسمﯽ آماده -ساخﺖ اســتقبال مﯽكنند و ﺗجربهي خویﺶ را
زیباشناختﯽ ﺗوصيﻒ مﯽكنند.
اكنــون دیﮕر نقد هنر بهمﺜابه نوعﯽ اجراســﺖ كه در جهﺖ
ایجاد اﺗحاد ميان انسانها در مورد ابﮋهای خاص و برانﮕيﺨتن حﺲ
احترام نســبﺖ به آن و نيز به نمایﺶ ﮔﺬاشتن اجراهاي متفاوت
از یﮏ اثر ،خادم هنر اســﺖ .اینجاسﺖ كه نقد و امر زیباشناختﯽ
هــر دو بهمﺜابه اجرا ،پویا ظاهر مﯽشــوند ،و در موارد بســياري
همپوشــانﯽ خواهند داشــﺖ ،طوريكه به نﻈر مﯽرســد اكنون
نقد جاي خيال را ﮔرفته اســﺖ .این ﺗلقی نوعﯽ سوبﮋكتيوســيم
كنترلناشده را آشــﮑار مﯽسازد ،حتﯽ زمانﯽ كه در رویﮑردهاي
ابﮋكتيویســتﯽ ﺗﺄكيد بر خو ِد آثار هنري اســﺖ .بنابراین ،اكنون
دیﮕر هنر بودن بر نقد نيز مبتنﯽ اسﺖ.

پينوشتها
Absurd.
Sympathic.
Intrinsic.
Extrinsic, Instrumental.
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6 Disemination.
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