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چکیده
مسأله اساسی د ر پد ید ارشناسی استعالیی اد موند  هوسرل، د ر همه د وره های تفکری که به او نسبت د اد ه اند ، 

بحث د رباره بنيان یقينی د انش است. پژوهش حاضر تالشی برای به کار برد ن آنچه اد موند  هوسرل از د انش یقينی 

افاد ه کرد ه بود  به اعتبار امر هنری است. از آنجایی که هر بحثی د رباره پد ید ارشناسی استعالیی به یک معنا بحث 

د رباره نحوه د اد گی چيزها به عنوان هستی هایی بد نمند ، برای سوبژکتيویته، و بيناسوبژکتيویته های به لحاظ بد نی 

موقعيت یافته د ر جهان است، هد ف ما د ر این پژوهش مشخص کرد ن رابطه ميان این د اد گی بد نمند  و موقعيت 

یابی بد نی با اثر هنری، و از این طریق ارائه فهمی پد ید ارشناسانه از چيستی اثر هنری متناسب با پد ید ارشناسی 

استعالیی اد موند  هوسرل است. ما برای این کار از طریق گرد آورد ن مجموعه ای از د اد ه های ممکن د ر اد بيات 

فلسفی اد وند  هوسرل، و برخی از مفسرانش، هد ف خود مان را د نبال کرد ه ایم. د ر این راه، برای تبيين چيستی 

روشی  از  هنری  اثر  ماد ی  و هستی  هنرمند   ميان  پد ید ارشناختی  رابطه  محتوای یک جور  به عنوان  هنری  اثر 

اثر هنری یک جور حاضرسازی روی آورد ی  آمد ه،  بد ست  نتایج  براساس  استفاد ه شد ه است.  توصيفی-تحليلی 

جهان د ر یک جور روی آورند گی هنرمند انه است. به طوری که هر اثر هنری یک جور حاضر سازی روی آورد ی 

بد نمند  جهان است آنطور که د ر تجربه روی آورد ی هنرمند  د ید ه شد ه است. این د ر مغایرت کامل با تئوری های 

بازنمایی قرار می گيرد .
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از خالل آن  بيانيه شخصی است که هنرمند   اثر هنری یک جور 
این  می کند .  بيان  مخاطبانش  برای  است  کرد ه  تجربه  که  را  چيزی 
شيوه د ید ن همراه با یک جور قضاوت نياند یشيد ه د رباره جهانی است 
که هنرمند  تجربه کرد ه است. اگر این مسأله را د ر نظر بگيریم آنگاه 
محيط پيرامونی هنرمند  را باید  مهم ترین عامل انگيزش او د ر توليد  
نقاشی  اد بيات،  تئاتر،  بياوریم. سينما، موسيقی،  به حساب  اثر هنری 
و هنرهای تجسمی، د ر کنار د یگر رسانه های هنری شناخته شد ه د ر 
نهایت تجربه هنرمند  از جهان پيرامونی اش را وساطت می کنند . فارغ 
براساس  یا  ناتوراليستی  انتقاد ی،  عالیق  تحت  هنری  اثر  که  این  از 
اثری  باشد ،  شد ه  توليد   هنر  برای  هنر  اهميت  مبتنی بر  باورهای 
است که به طور بنياد ینی تحت تأثير عناصر واقعی موجود  د ر جهان 
پيرامونی هنرمند  توليد  شد ه و شامل این عناصر می شود . برای همين 
پژوهش های  به  هنری  آثار  د رباره  مطالعاتی  پای  می بينيم  که  است 
د ست  این  از  مطالعاتی  و  باستان شناختی  سياسی،  مرد م شناسانه، 
و  فنی صرف  عناصِر  از  هنری، جد ای  اثر  هر  که  است. چرا  باز شد ه 
تکنيک های هنری موجود  د ر یک شاخه خاص از هنر، بر شيوه های 
زند گی، روش های مختلف سامان د اد ن به جهان، ارزش های عمومی 
اجتماعی و اخالقی نيز د اللت د ارد . نقاشی، مانند  همه هنرهای د یگر 
از این قاعد ه مستثنی نيست. اگر یک تابلوی نقاشی را به عنوان روایت 
نقاش از جهان پيرامونش د ر نظر بياوریم ناگزیر خواهيم د ید  که این 
روایت تا حد  بسيار زیاد ی تحت تأثير جهانی است که نقاش د رون آن 
انتظار  اگر  بود   اینها طبيعی خواهد   به همه  با توجه  زند گی می کند . 
د اشته باشيم که یک اثر هنری، به طور عام، و یک تابلوی نقاشی به طور 
خاص، عناصری اساسی از جهانی که هنرمند  د رون آن زند گی می کند  
را با خود  حمل کند . آنطور که از عنوان فصل حاضر بر می آید  بنای ما 

د ر اینجا به معلوم کرد ن آن چيزی اختصاص د ارد  که از آن به عنوان 
اثر هنری یاد  می کنيم. ما اینکار را برای معلوم کرد ن آن نقطه آغازینی 
که بنا د اریم به اعتبارش نامعلومی مفاهيمی که د ر اد امه این رساله با  
آنها  مواجه خواهيم شد  را به آشارگی د ر بياوریم، انجام خواهيم د اد . 
قبل از هر چيز، و د ر ابتد ای این مسير باید  این مسأله را به طور صریح 
یاد آور بشویم که کار ما یک جور مطالعه تأملی د رباره هنر و چيستی 
خوانند ه  برای  نوشته  این  اد امه  د ر  که  تأکيد ،  این  است.  هنری  امر 
روشن تر خواهد  شد ، بخاطر این است که قبل از هر چيز معلوم کرد ه 
باشيم که اثر هنری همواره چيزی بيش از تأمالت تئوریکی است که 
یا  گرته،  صورت  آن  د رباره  اتفاق افتاد نش،  از  پس  تنها  و  آن،  د رباره 
بعد  از این صورت می گيرد . د ر واقع، با گفتن این عبارت بنا د ارم این 
نکته را برای خوانند گانم مشخص کنم که بنای من د ر این رساله ارائه 
د اد ند  روایتی شخصی از چيستی اثر هنری برای فرآهم آورد ن امکان 
به عنوان  عنوان  هيچ  به  را  روایت شخصی  این  من  است.  آن  مطالعه 
الگویی پيش بينی برای هنر به طور عام و نقاشی به طور خاص، د ر نظر 
نياورد ه ام که بر پایه آن، می شود  به توليد  اثر هنری د ست  زد . به بيان 
د یگر، آنچه د ر این فصل نوشته و د ر طول این مقاله می خوانيد  یک 
برای  راهنمایی  د فترچه  نه  هنری،  اثر  با  مواجهه  و  د رک  شيوه  جور 
توليد  آن باید  د ر نظر گرفته شود . د فترچه راهنمایی که براساس آن، 
را  هنری  اثری  می شود   آن  د ر  موجود   پيشنهاد ی  الگوهای  برپایه  یا 

توليد  کرد .
بعد  از یاد آوری این نکته اساسی، و قبل از وارد شد ن به مطالبی که 
برای این مقاله د ر نظر گرفته ام، الزم است تا بحثی مقد ماتی را د رباره 
یکی از مهم ترین مفاهيمی که هر نوشته ای د رباره هنر با آن د ست به 

گریبان است بياورم: بحث د رباره مفهوم بازنمایی۱.

بازنمایی

براساس آنچه د ر لغت نامه وبستر ذیل مد خل بازنمایی آمد ه است، 
بازنمایی عبارت از فعل یا کنش بازنمایاند ن؛ یا وضعيت بازنمایاند ه شد ن 
آورد ه  اینطور  بازنمایاند ن2   مد خل  ذیل  و  لغت نامه  همين  د ر  است. 
شد ه است که: بازنمایند ن به نمایش د رآورد ن یا به تصویرکشيد ن، د ر 
هنر، و معاد ل واژه نمایش د اد ن۳ است. براساس همين فرهنگ واژگان 
بازنمایی لغتی است که از قرن ۱5ام ميالد ی مورد  استفاد ه انگليسی 

زبانان قرار گرفته است.
به  فارسی  زبان  د ر  بازنمود ن،  مانند   آن  د یگر  اشکال  و  بازنمایی، 
معانی مختلفی به کار رفته اند . مطابق با لغت نامه د هخد ا، بازنمایی به 
نشان د اد ن  است:  گرفته  قرار  فارسی زبانان  استفاد ه  مورد   زیر  معانی 
را  یحيی  تا کشند ٔه  یحيی[ همچنان می جوشيد   ارائه کرد ن  )]خون  و 
القصص(؛  او را بکشت، ساکن گشت؛ د ر مجمل التواریخ و  بازنمود ند ، 
وانمودکرد ن     )ناصحان وی باز نمود ه بود ند  که غور و غایت این حد یث 
توضيح کرد ن،  بيان کرد ن     )ناظم االطباء(.  بيهقی(؛  تاریخ  د ر  بزرگست. 

حال  د ر  زن  بد اد ند   نشان ها  و  بساختند   کار  )این  تبيين، شرح د اد ن 
رقعتی نبشت و حال بازنمود . د ر تاریخ بيهقی چ اد یب ،2۳۱( تا جایی 
که به واژه شناسی های لغت نامه ای مربوط می شود  »بازنمایی از نظر 
 representation لغت شناسی، ریشه ای رومی د ارد . واژه های انگليسی
التين  واژه های  فرانسوی  قد یمی  نسخه  طریق  از   to represent و 

repraesentatio و repraesentare ریشه می گيرند .
 لغت نامه آکسفورد  التين برخی از معانی اصلی این واژگان را گرد  

آورد ه است:
۱. پرد اختی که به صورت پول آماد ه شد ه است؛

2. به طور شخصی نشان د اد ن یا بازنمود ن، مخصوصاً وقتی کسی را 
نشان می د هند  یا او را د ر مقابل کسی قرار می د هد ؛

۳. عمل حاضرسازی چيزی برای ذهن؛
  Vieira, 2009,( 4. تصویر، شباهت یا د وباره حاضرسازی د ر هنر

.)1
اد بيات  آنچه د ر  از  فراتر  بازنمایی کرد ن،  و  بازنمایی،  این وجود   با 
قرار  استفاد ه  مورد   مفهوم  یک  می گيرد ،  قرار  استفاد ه  مورد   روزمره 

مقد مه
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به طور مشخص  بازنمایی  مفهوم  د رباره  بحث  است.  فلسفه  د ر  گرفته 
به طور  و  باستان،  یونان  د ر  می گرد د .  باز  باستان  یونان  د ر  فلسفه  به 
ُمُثل  روی  از  نسخه برد اری  جور  یک  بازنمایی  افالطون،  برای  خاص 
با مسأله حقيقت د ارد .  بازنمایی نسبت مشخصی  بيان بهتر  است. به 
از آنجایی، مثال د ر استعاره غار   )نگاه کنيد  به افالطون، ۱۳8۳(. امکان 
د سترسی بی واسطه به صورت حقيقی چيرها د ر جهان وجود  ند ارد ، 
تربيت  از  که  روحی  برای  اید ه ها  بازنمایی  می تواند   صرفاًً  حقيقت 
مناسب برخورد ار است به حساب بياید . آن رسانه ای که د ر افالطون 
به بازنمایی حقيقی اید ه ها د ست رسی د ارد  فلسفه است. برای او هنر 
یک جور بازنمایی بازنمایی هاست. نسخه ای از حقيقت که به وسيله د و 
رسانه پيش از خود  وساطت شد ه است. بر همين اساس است که د ر 
افالطون هنر د ورترین رسانه از حقيقت است. رسانه ای که تنها تحت 
شرایطی خاص و د ر مقام یک جور ابزار برای تمرین حقيقت د ر د ولت 
اید ه آلش راه پيد ا می کند . این فهم از بازنمایی هم د ر برخی از مفسران 
فارسی  ميان  د ر  موجود   فارسی  ترجمه های  د ر  هم  و  فلسفه  غربی 
زبانان، به تقليد  برگرد اند ه شد ه است. این معنایی ند ارد  جز این که 
بگویيم فلسفه تقليد  د ست اول از اید ه ها و هنر تقليد  این تقليد  است.

 نتيجه چنين فهمی از بازنمایی د ر افالطون بخش مهمی از تاریخ 
هنر را تحت تأثير خود  قرار د اد ه است. براساس این فهم هنر عبارتست 
از تقليد  نمود ها؛ و اگر هر چيزی، اعم از طبيعت و جهان ساخته شد ه 
به د ست بشر بازنمایی، یا هستی وساطت شد ه، جهانی باشد  که انسان 
امکان د سترسی بی واسطه به آن را ند ارد ، آنگاه هنر به تقليد  یا نمونه 
برد اری عين به عين این نمود ها یا بازنمایی ها به حساب خواهد  آمد . 
بازنمایی های وساطت  تنها  بازنمایی،د رحالی  از  براساس چنين فهمی 
این  روی  از  باید   تنها  او  هنرمند ند   د ر د سترس  حقيقی  هستی  شد ه 
جور  یک  حقيقت  واسطه شد ه  نسخه های  د ر  بازنمایی شد ه  طبيعت 
نسخه »مطابق« با بازنمایی اصيل ارائه بد هد . به بيان بهتر د ر چنين 
یا  تقليد کرد ن،  فن  می شود .  د اد ه  تقليل  تخنه،  فن،  به  هنر  قرائتی، 
کپی برد اری از روی نسخه های وساطت شد ه حقيقت، یا حقيقت واقعی 
چيزها به طوری که امکان تشخيص نسخه بازنمایی شد ه از نسخه اصلی 
تعبير  این  از  از مخاطب سلب می کند . چنان که می شود   را  حقيقت 
نظر گرفته  د ر  ناب  لغت  مقام یک  د ر  وقتی  فهميد  »بازنمایی، حتی 
بشود ، به طور ذاتی مبهم است. این واژه به طور هم زمان بر یک حضور 
باز- نمایاند ه شد ه  از هستی  و یک غياب د اللت می کند : حضوری که 
باز-نمایی شد ن نشأت می گيرد  از ضرورت  سر برمی آورد  و غيابی که 
)Vieira & Runciman, 2008, 5(. همين بازی حضور و غياب است 
را ممکن  از هنر  افالطونی  فهم  د ر  تخنه  و  پوئسيس  ميان  پيوند   که 
می سازد . پيوند ی که به وسيله ممسيس ممکن می شود . بيان روشن تر 
آنچه د ر اینجا مورد  نظر ماست را می شود  اینطور آورد  که: بازنمایی د ر 
هنر، حاضرسازی، یا بيان حقيقت وساطت شد ه است با نسخه برد اری از 
روی آن. بازنمایی، فن   )تخنه(حاضرسازی امر حاضرنشد نی )پوئسيس( 
از طریق نسخه برد اری از روی حقيقت بازنمایی شد ه  است )ممسيس(.

بازنمایی د ر سنت غربی وجود   از  این وجود  د و قرائت متفاوت  با 
د ارد  که یکی از آنها بر بازنمایی د ر مقام پوئسيس و د یگری بر بازنمایی 

د ر مقام ممسيس د اللت د ارند . د ر این قرائت تازه بازنمایی به مثابه 
ممسيس به چيزی از پيش موجود  بسته است. یعنی بازنمایی، بازنمایی 
چيزی از پيش موجود  است آن طور که آن چيز د ر خود  وجود  د ارد . 
براساس این قرائت عمل بازنمایی عين کپی کرد ن است. رونویسی از 
نسخه اصلی. د ر این شيوه از مواجه آن چه که اهميت د ارد  نه عمل 
یا چنان که می شود  گفت،  بازنمایاند ه شد ه است.  بلکه چيز  بازنمایی 
عمل بازنمایی، نسخه برد اری از یک روی چيز بازنمایی شوند ه د ر مقام 
نسخه اصلی و معيار برای سنجيد ن عمل بازنمایی است. این معنایی 
ند ارد  جز این که بگویيم »بازنمایی به چيزی متصل است که از پيش 
موجود  است« چيزی که از قبل به طور عينی »د ر بيرون«، د ر جهان 
وجود  د ارد ؛ د ر این نظرگاه اصالت با چيز بازنمایاند ه شد ه است؛ چيزی 
که نه تنها از اولویت برخورد ار است بلکه بر نسخه بازنمایاند ه شد ه اش 
کپی شد ه اش  نسخه  بر  اصلی  نسخه  یک  که  همانطور  د ارد ؛  برتری 
برتری د ارد . نسخه کپی شد ه چيزی نسخه ای د ست د وم است: چيزی 

 .)Vieira, 2009, 235( »نيست جز تصویری سرهم بند ی شد ه
از  که  رابطه ای  است.  یک-طرفه  رابطه ای  بازنمایی  معنا  این  د ر 
د ارد . می بينيم  بازنمایی جریان  به سمت  بازنمایی شوند ه  سمت چيز 
نسخه  تمام  و  تام  اصلی»مطابقت«  مسأله  ای  رابطه  چنين  د ر  که 

بازنمایی شد ه با چيز بازنمایی شوند ه است.
علی رغم این همه برای ما بازنمایی عملی خالقانه است. چيزی از 
جنس پوئسيس که با معنا ارتباط د ارد . به بيان بهتر بازنمایی برای ما 
بيشتر چيزی شبيه به فهمی است که هاید گر د ر جریان تفسيرش از 
استعاره غار افالطون ارائه د اد ه است.بازنمایی د ر این فهم، آشکارگی 
آن  هنرمند ،  کنند ه،  بازنمایی  مواجه  شيوه  د ر  چيز  آشکارگی  است. 
امکانی  افق  د ر  است  چيز  آشکارگی  بازنمایی  بهتر  معنای  چيز.به 
شخص بازنمایی کنند ه. یعنی حاضرسازی چيز است آن طور که شخص 
بازنمایی کنند ه آن را می بيند ، یا اگر د قيق تر بگویيم آنطور که او آن 
را تجربه می کند . بد ین ترتيب بازنمایی اوالً کپی برد اری از یک نسخه از 
پيش موجود  نيست، بلکه حاضرسازی محتوای تجربه است آن طور که 
د ر افق امکانی تجربه کنند ه آشکار شد ه است. بنابراین عمل بازنمایی 
این رساله کنش هنری  د ر  بازنمایی  است. عمل  برخورد ار  اهميت  از 
است. محتوای این کنش چيزی را که به آن اثر هنری می گویيم توليد  

می کند .
 به بيان د یگر بازنمایی کرد ن یعنی آشکارکرد ن چيز آن طور که د ر 
افق امکانی یک بينند ه، د ر اینجا یعنی هنرمند ، د ید ه می شود . چنين 
از  فهمی از هنر و مسأله هنری ریشه د ر قرائت هایی پد ید ارشناختی 
کار هنری، د ر مقام محصول یک جور تجربه هنرمند انه است. قرائتی 
که با پد ید ارشناسی استعالیی اد وند  هوسرل د ر ابتد ای قرن بيست و 
یکم آغاز شد ه و د ر جریان مطالعات اخالف او به قرن به بيست و یکم 
راه پيد ا کرد ه است. مارتين هاید گر، ژان پل سارتر، موریس- مرلوپونتی 
و د یگر پد ید ارشناسان اگزیستانسياليست هر کد ام به نحوی زمينه های 
تئوریک الزم برای غنای هر چه بيشتر این اد بيات را فرآهم آورد ه اند . 
من د ر اد امه  د رکنار روشن نمود ن وجوهی از شيوه خاص مواجه این 
باره بحث  د راین  د رباره هنر،  پد ید ارشناسانه  از مطالعات  اخير  د سته 
انجام  به  برای  پد ید ارشناسی  از  می توان  چطور  اوالً  که  کرد   خواهم 

پد ید ارشناختی  مقد مه ای  آگاهی:  ساختار  جور  یک  مقام  د ر  هنری  اثر 
د رباره چيستی امر هنری
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رسانيد ن هد ف های پيش بينی شد ه د ر این مقاله استفاد ه کرد  و ثانياً 
معلوم خواهم نمود  که چرا پد ید ارشناسی استعالیی هوسرل را به عنوان 
هسته مرکزی مباحثی که ارائه می کنم انتخاب کرد ه ام. من، همه این 
نظرگاه  یک  د ر  هنری  اثر  چيستی  د رباره  بحث  طریق  از  را  کارها 

پد ید ارشناسانه انجام خواهم د اد .

د رباره چیستی اثر هنری

د رباره  بحثی  مشخص  به طور  هنری  اثر  چيستی  د رباره  بحث 
هستی شناسی هنر و د ر این معنا د رباره »حقيقت اثر هنری د ر سرشت 

حقيقی اش« )هاید گر،  ۱۳8۹،  ۱48-۱52( است.
به همين اعتبار هر بحثی د رباره چيستی اثر هنری ناگزیر سلبقه ای 
فلسفی پيد ا خواهد  کرد . البته نباید  این طور تصور کرد  که برای اینکه 
د رباره  فلسفی  د انشی  باید   ناگزیر  هنرمند   شود ،  توليد   هنری  اثری 
چيزی که ممکن است ما د ر اینجا به عنوان هستی شناسی اثر هنری 
نوشتار  این  د ر  ما  نهایتاً  که  نتيجه ای  باشد .  برخورد ار  می کنيم  ارائه 
هنری  اثر  چيستی  د رباره  تأملی  د انشی  صرفاًً  آورد ،  خواهيم  بد ست 
با  اند یشه ورزانه  مواجه  یا  آن،و  فهم  به کار  هر چيز  از  بيش  که  است 

آن می آید .
چارچوب  د ر  بحثی  هنری،  اثر  چيستی  د رباره  بحث  که  گفتيم 
هستی شناسی هنر است. همينطور پيش تر مشخص کرد یم بنا د اریم 
چيستی اثر هنری را د ر یک منظر پد ید ارشناسانه مورد  مطالعه قرار 
بد هيم. برای همين است که قبل از هر چيز باید  مشخص کرد ه باشيم 
که منظور ما از»مطالعه پد یدارشناسانه هستی شناسی هنر« چيست؛ 
ما این کار را با روشن کرد ن چيستی فهممان از پد ید ارشناسی انجام 
خواهيم د اد . مسير ما د ر پرد اختن به فهمی که از هستی شناسی اثر 
هنری د اریم بر این پيش فرض اوليه استوار شد ه است که »تا وقتی 
که بر د ر نظرگرفتن هنر به عنوان یک ابژه اصرار کنيم، از فهم طبيعت 
سعی  اساس  همين  بر   .)Maitland, 1975, 189(  »می مانيم باز  آن 
خواهيم کرد  تا نشان بد هيم چطور اثر هنری را باید  به عنوان چيزی 

بيش از صرف یک ابژه به حساب آورد .
نسبت  شيوه های  د رباره  »مطالعه  کلی  به طور  پد ید ارشناسی 
 Heinamaa,( است  آن  د رون  چيزهای  و  جهان  با  ما  پيد ا کرد ن 
مقام  د ر  پد ید ارشناسی  باشيم،  گفته  تر  اگرد قيق  یا   .»)2003, 13
نحوه  د رباره  مطالعه  از  عبارت  جهان،  د رباره  اند یشيد ن  روش  یک 
د اد گی چيزها د ر آگاهی و از خالل تجربه های روی آورد ی متعلق به 
آگاهی است. بد ین ترتيب »د امنه پد ید ارشناسی گستره تجربه هاست« 
منظر  یک  از  هستی شناسی  د رباره  بحثی  هر  )اسميت،  ۱۳۹۳،  ۱۹(. 
از  به آن د سته  باید   باشد   اینکه معنایی د اشته  برای  پد ید ارشناسانه، 
تجربه های روی آورد ی و محتوای روی آورد ی این تجربه ها بپرد ازد  که 
چيِز مورد  نظر، به اعتبار قرارگرفتن د ر افق آنها، به طور بالفعل حاضر 
شد ه یا از امکان حاظرسازی برخورد ار گرد ید ه است. این معنایی ند ارد  
جز اینکه بگویيم یک چيز4 عبارت از هستی ای برساخته شد ه د ر تجربه 
روی آورد ی آگاهی، یا به بيان د قيق تر یک هستی حاضر شد ه د ر تجربه 
روی آورد ی آگاهی به عنوان این چيز خاص است )برای مطالعه د قيق تر 

 Husserl,( و )Husserl, 2006, 33( د رباره این مفهوم نگاه کنيد  به
 .)2008,  114

آنچه تا اینجا د رباره چيز و د اد گی آن د ر تجربه روی آورد ی آگاهی-
روی آورد ی  تجربه  روی آورد ی  محتوای  مقام  د ر  چيز  د یگر  بيان  به 
آگاهی- به آن اشاره کرد یم باید  برای ما معلوم کرد ه باشد  که بحث 
د رباره هستی شناسی د ر پد ید ارشناسی استعالیی هوسرل از عناصری 
و  »روی آورد «6  روی آورد ی« 5،  »تجربه  تجربه کنند ه«،  مانند »آگاهی 
»روی آورند گی«7 تشکيل شد ه است؛ و این تنها یک قد م تا گفتن این 
مسأله فاصله د ارد  که »پد ید ارشناسی چه د ر صورت های استعالیی و 
چه د ر صورت های وجود ی آن، د ر مفهومی که از جهان ارائه می د هد  
انسان محور است« )Russell Keat, 1991, 227( . بد ین ترتيب چيز 
بود ن چيز به مسائلی مربوط می شود  که می توانيم د رباره روی آورند گی 
بيان کنيم. یا به بيان بهتر، پرسش د رباره هستی شناسی هنر، پرسش 
د رباره آن تجربه روی آورد ی ای است که چيز را به عنوان اثری هنری 
چيزی  هنر  هستی شناسی  د ر  بحث  د یگر،  بيان  به  می سازد .  حاضر 
که  آگاهی  حاضر ساز  روی آورد ی  تجربه  د رباره  بحث  هنر  جز  نيست 

چيز د رون آن به عنوان اثری هنری حاضر ساخته می شود .
مفاهيم  روشن سازی  به  را  حاضر  بحث  بخواهيم  اینکه  بد ون 
با  خوانند ه  که  است  اميد وار  نویسند ه  بد هيم،  اختصاص  هوسرلی 
حد اقلی از د انش د رباره این مفاهيم سراغ نوشته اش آمد ه باشد ، باید  
این مسأله را نيز متذکر شویم که »پد ید ارشناسی د ر حوزه پژوهش اش 
آشکارگی  نحوه های  به  بلکه  نمی پرد ازد ،  شخصی  اند یشه های  به 
که   به طور   بيناسوبژکتيو    د سترس پذیر   هستند ،   توجه   د ارد «   )زهاوی، 
رویکرد ی  د ر  چيزها،  د اد گی  بيناسوبژکتيوبود ن  این   .)۱۳2   ،۱۳۹2
از چيز خاص  عبارتست  اساس چيز،  براین  اتتفاق می افتد .۹  طبيعی8 
این  که  هربار  آگاهی  روی آورد ی  تجربه  یک  د ر  شد ه  حاضر سازی 

روی آورند گی د ر رویکرد ی طبيعی اتفاق افتاد ه باشد .
د ر  جهان  برساختن  پيشاعلمی  شيوه های  شامل  طبيعی  رویکرد  
مقام طبيعتی است که هر د انش و کنش مقوله ای روی آورد ی خاصی بر 
روی آن بنيان گذاشته می شود . این خود - د اد گی پيشاعلمی استعالیی 
د ر زیست- جهان بينا- سوبژکتيو همان مبنای یقينی د انش است که 
هوسرل د ر سراسر نظام فکری اش به د نبال آشکارسازی آن بود ه است.

پد ید ارشناسی  »د ر  می بينيم  که  است  اساس  همين  بر  د رست 
مفصل بند ی  برساختِن«   ابژه   مقوله ای  به معنای   به   روشنایی   د رآورد ن   آن، 
 کرد ن آن، به تماشا د رآورد ن آن۱0 و محقق کرد ن حقيقت آن است« 

.)Sokolovski, 2000, 92(
یکی د یگر از مفهوم هایی که برای بحث د رباره هستی شناسی هنر از 

اد بيات هوسرل به کار می آید  مفهوم ناحيه یا منطقه۱۱است.
هربار یک چيز،یا مجموعه ای از چيزها، د ر تجربه روی آورد ی یک 
د اد ه شود ،  این چيز خاص  به عنوان  ایشان،  برای  و  بيناسوبژکتيویته، 
یک منطقه یا ناحيه تقویم شد ه است.زهر منطقه/ ناحيه عبارت است از 
یک ساحت خاص از پد ید اری جهان تحت روی آورد ی مشخص. به بيان 
روشن تر، »انتولوژی ماد ّیز   )منطقه ای( ساختارهای ذاتی ای را که متعلق 
به منطقه د اد ه  شد ه یا نوعی از ابژه است مورد  پژوهش قرار می د هد  و 
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تالش می کند  به تعيين آن چيزی بپرد ازد  که د رستِی همراه با ضرورت 
را برای هر بخشی از منطقه مزبور به بار می آورد « )زهاوی،  ۱۳۹2،  ۱0۳( 
با  بيناسوبژکتيویته  یک  امکانی  افق  زیست- جهان-ی عنی  بر  آنچه 
طبيعی  رویکرد   است  حاکم  روانی خاص خود ش-  و  ماد ی  نهاد های 
است. هربار کنش های مقوله ای، آن د سته از کنش های تأملی که تحت 
روی آورند گی های خاص یک ساحت تأملی چيزها را د ر مقام ابژه های 
آن ساحت حاضر می سازند ، به حاضرسازی جهان د اد ه شد ه د ر رویکرد  
به عنوان  یعنی جهان  به د ست می آید ،  نهایتاً  آنچه  بپرد ازند ،  طبيعی 
ابژه آن روی آورند گی تأملی خاص، یک جور هستی شناسی منطقه ای را 
تشکيل خواهد  که د ر پيوند  با تجربه تأملی آگاهی از جهان د اد ه شد ه 
د ر رویکرد  طبيعی تحت روی آورند گی های مختص به آن ناحيه قرار 
برای ما  اینجاست که  این بحث هستی شناسی هنر د ر  د ارد . اهميت 
چند  مسأله را معلم می کند : اوالً، هنر چيزی مربوط به رویکرد  طبيعی 
است. یعنی با چيزها آنطور که د ر بد اهت طبيعی شان د ر تجربه های 
روی آورد ی پيشا-تأملی بيناسوبژکتيوشان د اد ه شد ه اند  سروکار د ارد . 
شد ه  فهميد ه  استعالیی  پد ید ارشناسی  د ر  که  آنطور  چيز  با  یعنی 
است. بر این اساس و برخالف آنچه د ر رئاليسم و فلسفه های موافق یا 
مخالف با آن آمد ه است هنر از جنس بازنمایی نيست. پذیرفتن این 
د قيق تری  به طور  مرلو-پونتی  آنچه  تصد یق  ند ارد  جز  معنایی  مسأله 
بيان کرد ه است. برای او»چيزی که هنری می تواند  به آن د ست پيد ا 
کند  اما علم از انجام آن ناتوان است-  آنچه فلسفه غير-پد ید ارشناسانه 
ناد ید ه می انگارد - جهان حس شد نی و گشود ه است،آنگونه که  اغلب 
 Merleau-Ponty, 1964,( د ر زند گی ما و برای بد نمان وجود  د ارد
اثر هنری تقویم گر جهانی خود  بسند ه است که به اعتبار  57(. د وماً 
نسبت هایی که صرفاًً د رون خود  اثر، و د ر ميان عناصر ماد ی آن وجود  
خود ش  خاص  آبجکتيویته  می شود ،یعنی  برخورد ار  هستی  از  د ارند ، 
ماد ی  آبجکتيویته  از  هنری ای  اثر  ترتيب»هر  بد ین  می کند .  پيد ا  را 
را  امکان  هنر  به  که   )Malpas, 2011, 54(  »است برخورد ار  خاصی 
 Crowell, 2011,  »می د هد  تا به»حالت خود تقنين گری۱2 از حقيقت
41( تبد یل شود . د ر واقع هنر یک جور آشکارسازی،یا تقویم جهان د ر 
تجربه روی آورد ی هنرمند  است به اعتبار نسبتی که بد ن او، چشم ها 
د ست ها و وضعيت هایی که بد ن زیسته او با جهان برقرار کرد ه است. 
برای همين است که می بينيم یک راه ميانه برای پاسخ د اد ن به پرسش 
از هستی شناسی هنر، پرد اختن به کاری است که هنر انجام می د هد . 
به بيان د یگر، برای اینکه بتوانيم پاسخی برای »چيستی اثر هنری« 
پيد ا کنيم، شاید  بهتر باشد  که قبل از هر چيز به این مسأله بپرد ازیم 
که »هنر، د قيقاً چه کاری انجام می د هد «. پاول کلی۱۳ پاسخی روشنگر 
بازتوليد   امر قابل مشاهد ه۱4 را  از نظر او»هنر   ارائه می کند ؛  برای ما 
نمی کند ، بلکه آن را می سازد Wrathall, 2011, 17( »۱5(. سوماً، هنر، 
افق های  با  پيوند   د ر  هستی  یک  یعنی  است.  زمينه ای  چيزی  اصوالً 
بخشيد ه اند .  امکان  آن  پد ید اری  به  که  است  بيناسوبژکتيوی  امکانی 
این مسأله سوم را باید  د ر پيوند  با نکاتی که پيش تر بيان کرد ه بود یم 
د ر نظر بياوریم. اگر این مسأله را پذیرفته باشيم که هنر، و اثر هنری، 
تجربه  د ر  که  آنطور  جهان  پيشا-تأملی  تقویم  جور  یک  جز  چيزی 

روی آود ی مبتنی بر رویکرد  طبيعی هنرمند  د اد ه شد ه ، نيستند ، آنگاه 
باید  این مسأله را نيز بپذیریم که »ابژه روی آورد ی اد راک من-   فنجان 
ترتيب  است-بد ین  د اد ه شد ه  من  اد راک  د رون  که  همانطور  د رست 
شد ه  تقویم  شد ه[؛  د اد ه  آن  د رون  که  افق]ی  با  رابطه اش  اعتبار  به 
است؛ تنها د رون این]افق[است که چيزی که هست به حساب می آید « 

.)Crowell, 2011, 36(
نوشته مان  از  ابتد ایی  بخش  این  پایان برد ن  به  برای  و  بنابراین، 
می توانيم اینطور بگویيم که امر هنری عبارتست از امری که د رون آن 
چيز، جهان و چيزهایی که د رون آن قرار د ارند ، تحت روی آورد های 
غيرتأملی هنرمند  و د رون تجربه روی آورد ی اش د اد ه شد ه و د ر یکی از 
مد یوم های هنری- اعم از بوم، مجسمه یا هر مد یوم د یگری- به هستی 
پا می گذارد . تنها د ر این تعبير است که هنر از آن وجه حقيقت نمایی 

خاص مورد  نظر هاید گر برخورد ار می شود .
خاص،  به طور  تجسمی   هنر های  و  آن»هنر،  براساس  که  وجهی 
به طور یگانه ای برای یاری رساند ن به ما برای فهم اشتغال اد راکيمان با 
جهان مناسب است« )Wrathall, 2011 ,12(؛ یا اگر د قيق تر بگویيم 
به  جور  یک  یا  ما،  پيرامونی  با جهان  اد راکيمان  اشتغال  عين  هنری 
آشکارگی د رآورد ن همين اشتغال، نه از طریق بازنمایی، بلکه از مجرای 
رهاکرد نش از کنش های تأملی خاصی است که این جهان را از طبيعت 
خود ش خارج کرد  و به چيزی بيرون از ما، چيزی به هستی د ر آمد ه 

د ر ذیل علم، انواع علوم انسانی و طبيعی پوزیتيو، تبد یل کرد ه است.
»به طور  پد ید ارشناختی،  مطالعه  هنر،  هستی شناسی  از  فهم  این 
پيرامون  تأملی  بلکه  نيست،  مفاهيم  د رباره  تأملی  خاستگاهی 
»روی آورند گی«  د رباره  تأملی  د یگر،  عبارت  به  یا  است؛  تجربه 
را  خود شان  چيزهای  که  آن- شيوه ای  تجربه،»محتوای- معنایی« 

.)Crowell, 2011, 35( د رمقام چيزی نشان می د هند - است

فهم پد ید ارشناسانه از اثر هنری

فهم پد ید ارنشاسانه از یک اثر هنری، هم پيوند  منطقی آن تعریفی 
است که سعی کرد یم د ر باال از چيستی امر هنری ارائه د هيم. براساس 
اثر هنری ضرورت  برای  که  آورد یم، »آشکارگی  قبل  د ر بخش  آنچه 
د ارد ، تنها د رون و د ر خالل آبجکتيویته ماد ی ممکن می شود ، بد ین 
ترتيب د ر هر اشتغالی که با اثر هنری،همه آنچه باید  مورد  توجه قرار 
 Malpas,( است«  که هست  آنطور  هنری  اثر  آبجکتيویته  د ر  بگيرد  

.)2011, 69
آبجکتيویته اثر همان حيثيت هستی شناختی آن است. آبجکتيویته 
تعریفی که مد  نظر ماست محتوای کنش روی آورد ی،  اثر هنری د ر 
با  پيوسته  د قایق  از  مجموعه ای  است.  هنرمند   روی آورد ی  تجربه  یا 
یکد یگر یک جور وحد ت آبجکتيو را ایجاد  می کنند . وحد تی آبجکتيو 
می شود .  تقویم  هنری  اثر  اعتبار  به  و  د رون  آن جهان،  اعتبار  به  که 
هر تالشی برای فهم یک اثر هنری د ر این تعریف تالشی برای حاضر 
سازی عناصر تشکيل د هند ه تجربه هنرمند  مطابق با آن چيزی است 
که د رون خود  اثر قابل نشان د اد ن است. گفتن این مسأله ممکن است 
اثر  پد ید ارشناسانه  فهم  که  سازد   مواجه  مخاطره  این  با  را  ما  نوشته 

پد ید ارشناختی  مقد مه ای  آگاهی:  ساختار  جور  یک  مقام  د ر  هنری  اثر 
د رباره چيستی امر هنری
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تحليل  یعنی  روانشناسانه،  تحليل  از  شکلی  ذیل  می شود   را  هنری 
اثرش  د ر  ویژه ای  به طور  که  هنرمند   روانی  محرک های  و  انگيزه ها 
اثر  آشکار  فهمی  کج  این  براساس  د اد .  قرار  شد ه اند ،  نماد پرد ازی 
از  هنری خود  تقنينی۱6 به آن نسبت د اد ه شد ه د ر بخش پيشين را 
نفر  یا حالت های روانی یک  بازنمایی وضعيت  برای  ابزاری  به  د اد ه و 
نقاش، مجسمه ساز یا هنرمند  د یگری با مد یوم خاص خود ش، تبد یل 
می گرد د . ناد رستی این برد اشت وقتی روشن تر می شود  که این مسأله 
اساسی د رباره روی آورند گی خاص هنرمند  را یاد آوری کرد ه باشيم که 
»روی آورد های هنرمند  تنها تا جایی که د رون خود  اثر بيان شد ه یا 
 Malpas,( » د ر سراسر آن مشهود  باشند  است که موضوعيت د ارند

.)2011,70
 این معنایی ند ارد  جز گفتن این مسأله که اثر هنری عبارت است 
از وحد تی آبجکتيو که به اعتبار روی آورند گی خاص هنرمند  به تقویم 
جهان پيرامونی او، و ما، مباد رت می ورزد . هيچ چيزی د ر بيرون از این 
وحد ت آبجکتيو وجود  ند ارد . همه معانی معلوم یا ناپيد ای آن به اعتبار 
آن وجود   توليد   برای  به کاررفته  عناصر  ميان  و  اثر  د رون  نسبتی که 
اثر  فهميد ن  بنابراین  د ارد .  د اد ه شود ، وجود   نشان  یا می تواند   د ارد ، 
هنری به معنای حاضر سازی عناصر اساسی تجربه روی آورد ی هنرمند  
به آن صورتی است که د ر اثر او، و تنها د رون این اثر، قابل مشاهد ه 
توصيفی  فرآیند   جور  یک  هنری  اثر  فهميد ن  فرآیند ،  این  د ر  است. 
این  اثر است.  مبتنی بر نشان د اد ن پيوند های روی آورد ی موجود  د ر 
کار باید  به روشن شد ن معنای چيزی که د ر اثر مورد  مطالعه وجود  
د ارد ، بر مبنای آنچه د ر هستی ماد ی آن قابل مشاهد ه است بپرد ازد ؛ 
چرا که یک اثر هنری بيش از هر چيز یک جور به نمایش د رآورد ن 
است، اما نه به نمایش د رآورد ن چيزی بيرون یا جد ای از اثر حضور 
د ارد ، بلکه به نمایش د رآورد ن جهان آنطور که د ر تجربه روی آورد ی 
که  بود یم  کرد ه  معلوم  پيشين  بخش  است.۱7 د ر  شد ه  د اد ه  هنرمند  
یاد گيری  توانایی  پس:  می د هد ،  پرورش  را  خاصی  توانایی  »هنرمند  
نگاه کرد ن به جهان به شکلی که او را قاد ر می سازد  تا معانی]موجود [ 
به چيزی  توجه  با  و  )Wrathall, 2011(؛  د هد «  تمييز  را  د ر جهان 
که د ر اینجا د رباره فهميد ن اثر هنری آورد یم، باید  معلوم شد ه باشد  
و  نگاه کرد ن  از  شکل  آن  حاضرسازی  جور  یک  باید   فرآیند   این  که 
تميز معانی د ر افق امکانی آگاهی ای است که با اثر هنری مواجه شد ه 
اثر  د ر  پد ید ارشد ه  چيز  د ید ن  بگویيم،  اینطور  بتوانيم  اگر  یا  است. 
به جای  یعنی  آنجا،  د ر-  مشاهد ه کنند ه  اگر  که  است  آن صورتی  به 

هنرمند بودن ، آن چيز د ر افق آگاهی اش پد ید ار می شد . 
د ر تعریف اوليه ای که از چيستی امر هنری ارائه کرد ه بود یم، معلوم 
مشاهد ه  جور  به»یک  هنرمند   نگاه  که  گفت  نباید   چرا  که  ساختيم 
بگویيم  اینکه  جز  ند اشت  معنایی  این  و  است.  شد ه  تجهيز  نظری« 
هنر به جهان پيشا-تأملی، و تقویم پيشا- نظری جهان، د ر مقام مبنای 
براساس  که  بود   خاطر  این  به  این  و  د ارد .  تعلق  تأملی،  اند یشه  هر 
کلّيات پد ید ارشناختی مورد  نظرمان، »وقتی به چيزها به شکلی نگاه 
کنيم که به ما امکان ساختن گزاره ها و صورت های حکم د رباره شان 
را می د هد ، وجوهی از جهان را که حالت پيشا-تأملی، پيشا-آگاهانه، 

کرد ه ایم«  نظر  صرف  می د ارند   وا  حرکت  به  را  بود نمان  جهان  د ر 
اثر هنری، د رست  )Wrathall,2011,19(. بد ین ترتيب فهميد ن یک 
مانند  خود ش، و جریان توليد ش، د رون رویکرد  طبيعی اتفاق می افتد . 
و این بيش از هر چيز د یگری به این خاطر است که » نسبت ميان 
آبجکتيویته اثر هنری، که عبارتست از هستی ماد ی آن د ر مقام یک 
ابژه، و طبيعتش به عنوان یک اثر هنری، نسبت ميان د و چيز متفاوت 
نيست-تنها اثر هنری است که وجود  د ارد ، و اثر هنری د ر آبجکتيویته 

.)Malpas, 2011, 71( »ماد ی اش د اد ه شد ه است

بد ن و بد نمند ی د ر اثر هنری

بحث د رباره بد ن، یکی از مباحث اساسی د ر هر شکلی از مطالعه 
هوسرل  اد موند   استعالیی  پد ید ارشناسی  مبتنی بر  پد ید ارشناسانه 
است. د ر پد ید ارشناسی اد موند  هوسرل یک تمایز اساسی ميان آنچه 
معموالً از بد ن فهم می کنند  با بد ن، د ر مقام آلت اد راک وجود  د ارد . 
تمایزی که روشن شد ن آن برای ما حياتی است. د ر هوسرل ما با د و 
با  را  این صورت بند ی ها  از  یکی  مواجه هستيم.  بد ن  از  صورت بند ی 

اصطالح الشه۱8 و د یگری را با کلمه بد ن زیسته، ناميد ه اند . 
طبيعی  علوم  موضوع  وقتی  بد ن،  برای  که  است  اصطالحی  الشه 
پوزیتيو باشد  مورد  استفاد ه قرار می گيرد . الشه، جسم  د ر مقام عيِن 
خود   هستی  یک  به عنوان  را  آن  می توانيم  که  چيزی  است.  بيرونی 
بسند ه انتزاعش کرد ه، آن را بد ون اینکه خللی د ر جهان ایجاد  شود  

مورد  د ستکاری قرار بد هيم. 
تعيين  را  آد می  اسکلت  پزشکان  و  د انشمند ان  هجد هم  قرن  د ر 
د رباره  بيشتری  مطالعات  انجام  زمينه ساز  مسأله  این  کرد ند ؛  جنس 
زنان و مرد ان به اعتبار د اد ه های زیست شناختی مربوط به الشه هایشان 
گرد ید . د یگر این اند ام جنسی نبود  که به یک بد ن ویژگی های جنسی 
می د اد  بلکه این بد ن ها بود ند  که نر یا بد ن بود ند ؛ د ر همه اجزاءشان، 
د ر استخوان ها، ماهيچه ها، و هر چيز د یگری که به یک الشه مربوط 
می شود . کار تا جایی پيش رفت که هر چيز زنانه ای، از جمله ویژگی های 
فيزیکی مانند  صد ا، آن چه از آن با عنوان ظرافت زنانه یاد  می کرد ند ، 
چيزی  به عنوان  می شد   که  د یگری  چيز  هر  و  پستان ها  خاص  شکل 
مربوط به زنان شناسایی کرد ، از جمله حالت های روانی مانند  محبت، 
نسبت  تخمد ان ها  به  را  این،  مانند   د یگری  هر چيز  و  ماد رانگی  مهر 
تخمد ان ها  ویژه  عملکرد های  که  موجود ی  از  بود   عبارت  زن  د اد ند . 
صاد ق  زنان،  اند ازه  به  د رست  مرد ان،  د رباره  مسأله  این  ساخته بود . 
بود . »از قد یم بيضه ها را با جنس مرد ان، عمر د راز و شجاعت مربوط 

می د انستند  )اَد رشورن، ۱۳۹۱، 2۹(«.
این باورهای د انشمند ان و پزشکان هم بر باورهای عمومی موجود  
نيرو  آن ها  به  هم  و  می کرد   د اللت  مرد ان  و  زنان  د رباره  جامعه  د ر 
می بخشيد .۱۹ این چيز کرد ن بد ن، یا به عبارت د قيق تر الشه انگاشتن 
آن، بر یک جور واقعی گرایی علمی بنيان د ارد  که ضمن از ميان برد ن 
به  را  آنها  انسان ها،  ميان  د ر  ممکن  یا  موجود   تمایز  اشکال  همه 
مشاهد ه  قابل  ابژه  مقام  د ر  انسان،  می کرد .  تبد یل  نوعی  موجود اتی 
و مطالعه شد نی بد ین ترتيب به الشه تبد یل شد  )برای مطالعه د رباره 
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کارکرد های ارائه چنين فهمی از بد ن و نتایجی که از آن حاصل شد ه 
»الشه  بد ین ترتيب   )Husserl, 1973, 331-4( به  کنيد   نگاه  است 
.)Huserl, 1978, 50 ( »بد ن د ر معنای هند سی یا فيزیکال آن است

هوسرل این مفهوم را اینطور توضيح می د هد  که: گاليله از سوژه ها 
انتزاع  می کنند   اد اره  را  شخصی  زند گی  یک  که  اشخاصی  مقام  د ر 
انتراع می کند ،  می کند ؛ او از همه چيزهایی که بر شکلی روحانی اند  
انتزاع  این  نتيجه  انسانی.  عمل  به  متصل  فرهنگی  کيفيات  همه  از 
چيزهایی که به طور ناب بد ن هستند  خواهد  بود ؛ این الشه ها د رمقام 
انضمامی واقعی تشکيل د هند ه جهان موضوعات پژوهش د ر  ابژه های 

.  )Huserl, 1978, 60(  نظر گرفته می شوند
بد ن  جز  نيست  چيزی  الشه،  که  باشد   شد ه  معلوم  باید   بنابراین 
روی آورند گی های  تحت  علمی  مطالعه  یک  موضوع  د ر مقام  انسان 
برآمد ه از علم جد ید . اما این همه آن چيزی نيست که هوسرل د رباره 
به  وقتی  بد ن  از  چيزشد ه  و  انتزاعی  مفهوم  این  است.  نگاشته  بد ن 
است.  نامتکافی  مفهوم  باشيم  شد ه  وارد   پد ید ارشناختی  مطالعه ای 
بد ن  عنوان  ذیل  باید   را  بد ن  د رباره  پد یدارشناسانه  تمایز  د وم  وجه 
اد بيات  د ر  بد ن  از  روایت د وم  این  د ر  د اد .  قرار  زیسته مورد  مطالعه 
هوسرل، »بد ن یک "چيز" مرد ه، به عنوان یک res extensa  نيست، 
را  خود ش  خود ،  که  است-  شيوه ایست  سازش کرد ن20  یک جور  بد ن 

.)Russon, 1997, 59( 2۱» سازش می د هد
امکان  »شرط  به عنوان  هوسرل  اد بيات  د ر  بد ن زیسته22 
این  می شود .  فهميد ه   )206  ،۱۳۹2 )زهاوی،  امکانی«  روی آورند گی 
یعنی بد ن، یک هستی محسوس د ر پيوند  با جهان پيرامونی ایگو است 
که جهان به اعتبار نسبتی که با آن برقرار می کند  پد ید ار می گرد د . 
د اد ه  از طریق روی آورد ِ  پيرامونی ای که  ما »د ر جهان  یعنی که  این 
شد ه، با معطوف کرد ن انتزاعی نگاهمان به صرف  اشکال مکانی-زمانی، 
"بد ن ها"-    نه بد ن های هند سی اید ه آلی بلکه مشخصاً آن بد ن هایی که 
که به همراه محتوایی که محتوای حقيقی تجربه به حساب می آیند - را 

 .)Huserl, 1978, 25( »تجربه می کنيم
که  ماد ی،  مشاهد ه شد نی  یک چيز  نه صرفاًً  بد ن  نظرگاه  این  د ر 
نقطه عزیمت ایگو نسبت به جهان است. یا آنطور که هوسرل می گوید،  
که  می گویيم  وقتی  است.   )Husserl, 2000, 74( اد راک«  »آلت 
بد ن زیسته آلت اد راک است منظورمان این است که اوالً فاعل ُمد رک 
به اعتبار آن د ر جهان تحد ید  شد ه و به اعتبار این مکان یابی فيزیکی 
جهان برای او حاضر می شود . د ر این زمينه »هوسرل اشاره می کند  که 
هرکس بد ن خود ش را به عنوان چيزی متعلق به]طبيعت برای من[ 
'طبيعت'  است که هرکس می تواند   بد ن  این  تجربه می کند .از خالل 
 Russell Keat,( بد هد «  انجام  عملی  آن  روی  بر  یا  کند   د رک  را 
213 ,1991(. بنابراین ما »می توانيم با بد ن زند ه به عنوان کارگزاری 
هد ف مند  و معنا د ار، اشخاص، به معنای هوسرلی آن، برخورد  کنيم« 

.)Heinamaa, 2003, 26(
این اما تنها بد ن، آنطور که برای ایگو/  هنرمند  ممکن است متصور 
پيش   آورد ه  ما  برای  بد ن   را  د رباره  بحث  اهميت  که  نيست  شویم 
است. یک   مسأله اساسی د یگر،که د ر اینجا ضرورت    پرد اختن به   بحث 
است  هوسرلی  واقعيت  این  کرد ه  ایجاد   را  بد نمند ی  و  بد ن  پيرامون 
د ر مکان- جهان  را  به صورت چيزی جایگاه خود ش  که »هر هستی 
و  است  د یگر  چيز  صورت  به  های  هستی  همه  با  ارتباط  د ر  د ارد ، 
جسمانی/ امتد اد   اعتبار  به  چيز  است.  جایگزینی  قابل  بنيانش  د ر 

بد نيش،که به ذاتی و به طور شایسته ای مناسب اوست، و به وسيله آن 
می تواند  جایش    راد رجهان تغيير بد هد ،   می تواند   د ر    مکان   حرکت کند « 

.)Husserl, 2000,   31(
یعنی هر چيز برای اینکه وجود  د اشته باشد  باید  از بد ن برخورد ار 
باشد . به معنای د قيق تر بد ن تحد ید  واقعی است؛ و به همين اعتبار 
ست که می توانيم بگویيم تحد ید ی برای همه تحد ید های د یگر است. 
با پيرامونش  بگویيم، بد ن، و نسبت هایی که  اگر بخواهيم د قيق تر  یا 
برقرار می کند  محتوای نهایی هر تجربه روی آورد ی را تشکيل می د هند .

نتیجه
هنرمند ، اثر هنری و نسبت میان این د و

بحث مختصری که د رباره بد ن و بد نمند ی د رباال ارائه کرد یم ما را 
به بحث پيرامون رابطه ميان هنرمند  و اثر هنری هد ایت کرد ه است. 
اثر  که  باشد   باید  مشخص شد ه  آورد یم  اینجا  تا  آنچه  همه  براساس 
هنری چيزی نيست جز محتوای یک جور تجربه روی آورد ی از جهان 
این  می نماید .  پد ید ار  است«  هنرمند ه   »د ید ه  که  آنطور  را  جهان  که 
پد ید اری جهان د ر افق امکانی هنرمند  یک جور پد ید اری مشروط به 
بد ن است. یک جور »سمت د هی د وباره به جهان« آنطور که به حاضر 

شد ن جهان به شيوه تازه ای منتهی می شود . 
از این قرار است که می گویيم اثر هنری یک جور د عوت، د عوتی 
روایت  این  د ر  است.  د ید ن،  د یگری  به شکل  برای  هنرمند   از سوی 
جور  یک  د رواقع  هنری  اثر  با  ما  مواجه  و  د ید ن  این  فاعل  هنرمند  
جهان  سمت  به  د وباره  یا  د ید ن،  از  خاص  شکل  آن  حاضر سازی 
یک  از  گزارشی  هنری  اثر  هر  روشن تر،  بيان  به  است.  روی آورد ن 

جهاِن  د ر  او،  مکانمند بود ن  یعنی  هنرمند ،  خاص  موضع د اشتن  جور 
برای  جهان  آشکارگی  چگونگی  که  موضع د اشتنی  است؛  طبيعی2۳ 
هنرمند  را د ر مقابل ما قرار می د هد . یک جور فراخوانی به »این طور 
که  جایی  د ر  یعنی  د ر-  آنجا،  که  گویی  د ید ن،  است.  جهان«  د ید ن 
هنرمند  موضع گرفته است، قرار گرفته اید . این د ر آنجا-  موضع گرفتن 
هنرمند  البته، نسبت مشخصی با موضع بد نی او د ر جهان و د ر نسبت 
را  هنری  اثر  و  هنرمند   ميان  رابطه  این  د ارد .  او  پيرامونی  جهان  با 
می توان براساس رابطه ميان بد ن زیسته، موقعيتی که نسبت به جهان 
د ارد  و البته وابستگی محتوای تجربه روی آورد ی اش با مجموعه اینها 
د ر اند یشه اد موند  هوسرل توضيح د اد . بر این اساس است که می بينيم، 
اعتبار وضعيت  به  از نسبتی است که هنرمند   اثر هنری گزارشی  هر 
بد نی اش د ر جهان با محيط پيرامونی اش برقرار کرد ه است. این همان 
نسبتی است که محتوای تجربه روی آورد ی هنرمند  را تشکيل می د هد . 
هنر  آبجکتيویته  را  نسبتی  چنين  حاضر  مقاله  ابتد ایی  بخش  د ر  ما 

پد ید ارشناختی  مقد مه ای  آگاهی:  ساختار  جور  یک  مقام  د ر  هنری  اثر 
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ناميد یم. تالش کرد یم تا به این مسأله نهایی برسيم که اثر هنری یک 
جور فراخوانی برای حاضر سازی وضعيت های بد نی خاص هنرمند  د ر 
نحوی  به  جهان  آشکارشد ن  به  که  است  خاصی  بد نی  موضع مند ی 
خاص د ر تجربه روی آورد ی اش منتهی شد ه است. به بيان روشن تر، 
یک اثر هنری روایتی از جهان است آنطور که برای یک آگاهی خاص، 
است.  شد ه  حاضر  جهان  از  روی آورد ی  تجربه ای  د ر  هنرمند ،  یعنی 
را  نباید  آن  از »د ید ن جهان« است که  از یک شکل خاص  گزارشی 
پد ید ارشناختی  تقویم  به عنوان  بلکه  موجود   بازنمایی جهان  به عنوان 

جهان از منظر هنرمند  به حساب آورد .
رابطه  یعنی  مسأله،  این  به  پرد اختن  به  را  ما  آنچه  بخواهيم  اگر 
ميان هنرمند  و اثر هنری، وا د اشته بود  را به بيانی ساد ه تر بياوریم 
باید  اینطور بگویيم که براساس رابطه مورد  نظر ما، اثر هنری نهایتاً نه 
بازنمایی د قيق و عالمانه جهان، بلکه خود  جهان، آن گونه که به اعتبار 
موضع گيری خاص هنرمند  برای او د اد ه شد ه است را شامل می شود . 
یا کپی برد اری نشد ه،  بازنمایاند ه،  اثر هنری  بيان فنی تر، جهان د ر  به 
بلکه د ر »هستی ماد ی«اثر هنری د اد ه شد ه است. یعنی اینطور نيست 
نسخه  مقام  د ر  هنری  اثر  و  اصلی،  نمونه  به عنوان  جهان،  با  ما  که 
کپی برد اری شد ه از آن روبه  باشيم، بلکه این تنها اثری هنری است که 
د ر»آبجکتيویته ماد ی اش« به ما د اد ه شد ه است. براساس همين رابطه 

د رباره  مطالعه  از  نوع  هر  ميان  مهمی  تمایز  وجه  می توانيم  که  است 
هنر با مطالعه ای پد ید ارشناسانه را شناسایی کنيم. براساس آنچه د ر 
مسأله  این  می   کنيم،  مشاهد ه  هنری  امر  مطالعه  از  د یگر  شيوه های 
بيش از هر جای د یگری د ر مطالعه رئاليستی اثر هنری قابل شناسایی 
است، بخش مهمی از پژوهش ما باید  به شناخت د قيق چيزی که د ر 
د رباره  حتی  مسأله  این  باشد .  معطوف  شد ه  بيان  هنری  مد یوم های 
مطالعه پيرامون گرایش های ضد  رئاليستی از هنر صاد ق است. فرض 
بد ن های از ریخت افتاد ه و همه تالش های د یگر از شورش عليه رئاليسم، 
بر این پيش فرض متافيزیکی استوار هستند  که چيز از ریخت نيفتاد ه، 
یا هنجاری پيشينی وجود  د ارد  که تخطی از آن وجه مميز یک نحله 
هنری خاص یا گونه های متفاوتی از شورش عليه رئاليسم به حساب 
می آیند . با این وجود  د ر یک مطالعه پد ید ارشناسانه، تمرکز ما باید  بر 
شناسایی نسبت های موجود  د ر آبجکتيویته اثر هنری برای یاد  آوری، 
یا د وباره حاضرسازی، روی آورد  اوليه هنرمند ، آنطور که د ر خود  اثر 
حاضر است قرار د اد ه شود . نتيجه نهایی این کار  به صد ا د ر آورد ن آن 
وحد ت روان- تنی ای خواهد  بود  که د رون اثر، د ر مقام محتوای تجربه 
روی آورد ی هنرمند ، و د ر روابط بد نی ميان عناصر تشکيل د هند ه اثر 

وجود  د ارد .

پی نوشت ها

1. Representation.                 2. Representing.
3. Depict.                              4. Thing.
5. Intentional Experience.     6. Intention.
7. Intentionality .    8. Natural Attitude.

۹. هوسرل مفهوم رویکرد  طبيعی را د ر د و جا و به معانی متفاوت به کار 
برد ه است. یکی برای ناميد ن رویکرد  علمی حاکم بر علوم طبيعی و د یگری 
برای ناميد ن رویکرد  غير علمی حاکم بر تقویم بيناسوبژکتيو جهان آنطور که 
د ر تجربه های غيرتأملی ممکن یا فعال د ر یک بيناسوبژکتيویته اتفاق می افتد . 

ما د ر اینجا به معنای د وم است که از آن استفاد ه کرد ه ایم.
10. To Bring It Forth. 11. Region.
12. Autonomous.  13. Paul Klee.
14. The Visible.  15. Makes It.
16  Aautonomy. 

.)Sokolowski, 2008, 7( ۱7. برای این مسأله نگاه کنيد  به
18. Korper

۱۹. اطالعات مربوط به این بخش از )اَد رشورن, ۱۳۹۱، 25-7۱( استخراج 
شد ه اند .

20. Comportment.                21. Comports Itself.
22. Lived Body.

2۳. یعنی جهان پيشا-علمی و غير-تأملی.
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attempt to move towards a formulation by which we 
might be able to find new possible truth foundations in 
art and artworks. We are totally writing against represen-
tationalism in an understanding of art, be it a positive ap-
proach to representation or a negative one. We proceed 
toward our research by some prepositions; such as Art is 
something autonomous which is not bound to any sci-
entific approaches; Arti is not A representation of some-
thing it creates the world; by such a creation art provides 
a non-scientific foundation for human conversation as a 
tool for improving the world as an inter-subjective world 
shared in our inter-bodily existence. We also decided to 
apply Husserlian Conceptions in regard to prepare an 
answer for anti-foundationalist accounts of art which 
totally deform what we know as Art and reduce Art to a 
kind of self-expression of a soloistic Subject which they 
call an artist. It is of course just an introductory essay.

Keywords
Body, Embodiment, Artwork, Intentional Experience, 
the Phenomenology of Art.
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hen we are talking about artwork, what are we 
talking about? Is the meaning of art as a kind of 

accurate representation of the world as realists may be-
lieve it, or are we talking about extrapolation to human 
psychological states that, as an artist, evaporates from 
its psychological state? Each of these questions will in-
evitably lead us to believe in a form of representation of 
something original and pre-existing. Whether the world, 
whether nature and society, or the psychological state 
of the artist - fears, frustrations, love, hatred, and other 
psychological situations. In this paper, we have tried to 
illustrate how some of the phenomenological concepts 
of Edmund Husserl’s literature show how the artwork 
is a form of representing the meaning of the world, as 
it has been given in the artist’s intentional and none-re-
flective experience. To do this we have tried to provide 
a proper definition of the concepts we have in Husserl. 
meanwhile, we tried to establish the proportions that 
are necessary to achieve the goal of our research. Our 
basic questions are about the work of art, body and its 
relationship with the work of art and its perception, as 
well as the fundamental relationship between the artist 
and the work of art. We devoted ourselves to trying to 
demonstrate the artistic nature of art in general and art-
work in particular. We tried to enlighten the relationship 
between the artwork as an object and the objectivity of 
art-between what the objectivity of art is, and what, as it 
may be, in the realist approach of art, the artwork as an 
object is. We also examined the importance of the artist’s 
intentional experiences during the creation of artwork. 
We also tried to illustrate the importance of the artist’s 
relation to the world around him in virtue of his living-
body, both in the production of artwork and in under-
standing it. Our attempt to demonstrate the attachment 
of artwork to a natural approach has also examined the 
relationship between truth claims and art in a phenom-
enological reading. This, of course, is only a preliminary 

Scientific Research 5




