
 

 خوانشي پساساختارگرايانه از هنر: هنر بدون متافيزيک

  حسن فتح زاده

 چكيده

هياي   هنر مدرن منادي دوران جديدي است؛ دوران تعليق و وانهادگي؛ دورانيي هيد در حي زه   

آن  پساساختارگرايي انديشۀ چنين دوراني اسيت هيد در  . ش د مدرن ناميده مي تر، پست عم مي

اميا ايين وانهيادگي،    . گسيلد  بيرد و بنيد گ گي ا را ميي     انسان بد سرشت تاريخي خ د پيي ميي  

خي اهي    ميي . سيازد  معنايي م اجيد نميي   برخالف تص ر رايج، زندگي را با نسبيت محض و بي

م ضي    « هنير بيدون گ گي ا   »در واقي   . آيد ببيني  در انديشۀ پساساختارگرا چد بر سر هنر مي

، «فدراگيسي  زبياني  »پردازي پيرام ن مفه م  در اين مقاگد با معرفي و نظريد. استاصلي اين مقاگد 

بيا هنيار   . هنيي  خ انشيي متفياوز از هنير در پياراداي  پساسياختارگرايي اراميد دهيي          تالش مي

در اين معنا هنر اساسيا  متعهيد   . گيرد قرار مي« ديگري»گذاشتن گ گ ا، بار تعهد هنر بر دوش 
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 مقدمه

آرايش سياه مادر خ د را  ۀويسلر هنگامي هد پرتر
اين اعتقاد خ د را بد رخ هشاند ناميد،  و خاهستري

بهاند و فرصتي است هد براي نقاش، م ض   صرفا  

هد بت اند از رهگذر آن تعادل رنگ و طرح را 

 (.811 .، ص931 گامبريچ، )مطاگعد هند 

دهيد و   برداشتي تاريخي از انسيان اراميد ميي    ،پساساختارگرايي با نفي تقدم انديشد بر زبان

 ۀدر انديشي اميا  . سيازد  هاي زندگي انسان را نييز درگيير تياريي ميي     گفدؤهمراه با آن تمام م

راه دارد و ( گ گي ا )ه  در يک نقطد بد امير مطليق فراتياريخي     انسان دست ،متافيزيکي

واسطد يا باواسيطد از هميان    هاي خ د را بي تمام شئ ن زندگي وي نيز مشروعيت و ارزش

گييرد و زبيان    درست بد امر مطليق تعليق ميي    ۀدر متافيزيک، انديش .آورد راه بد دست مي

آن امر فراتاريخي « زيبايي» در اين ديدگاه. هند ي را منتقل ميدرنهايت معاني مطلق و عين

هياي متفياوتي بيد خي د      هياي مختليف فيرم    هيا و مکيان   و مطلقي است هد گرچد در زميان 

هياي مختليف    تجليي  صيرفا   هيد  ماند باقي ميگيرد، اما هم اره همان امر مطلق و ثابت  مي

  و حتيي تغييير فيزي گي ييکي و    هياي ج امي   هيا و نگيرش   با تغيير عياداز و روش . يابد مي

 ۀمثابي هيا بيد   آن ۀاميا شيرت تجربي    ؛هنيد  مصاديق زيبايي نيز تغيير مي ،ها شناختي انسان روان

اي هد بد جهيان   ايده ؛زيبايي داشتد باشد ۀهاي زيبايي اين است هد انسان درهي از ايد بژهاُ

 .سازد يز ميگ گ ا تعلق دارد و دسترسي بد آن انسان را از ساير حي اناز متما

هاي  زيبايي امري اصيل و عيني است هد در م اض  گ ناگ ن، در قامت فرم

رو  هم اره فرم دنباگد ،متافيزيکي ۀبد همين دگيل در انديش. يابد مي  مختلف تجلي

هنر  ،در مقابل. محت ايي بيروني و مستقل ب ده و ت سط آن هنترل و هدايت شده است

محت ا  .فرم از اين محت اي فراتاريخي و مقتدر تربيشمدرن حرهتي ب د در جهت آزادي 

                                                           
1  . aletheia  
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واهنشي ب د در مقابل « هنر براي هنر»شعار مدرن . داد تدريج تن بد بازي ميبد

برداري فرم نسبت بد محت اي مستقل و بيروني؛ محت ايي هد انگار سرسپردگي و فرمان

و در حد يک ابزار، عن ان يک واسطد بد ،پيشاپيش جايي حض ر دارد و منتظر است هنر

با  ت ان آن را خ د م ض عيتي ندارد و ميخ ديابزاري هد بد ؛آن را ابراز هند

دست باال را داشت،   ارزش مصرفاگر در دوران رمانتيسيس  . هايش ع ض هرد معادل

-چنين شد هد محت ا بد. برد و معيارهاي دروني، هنر را پيش مي  ارزش مبادگد اين بار

در قلمرو هنر، تاريي در  ،ترتيب پيش از همد بد ايني فرم شد و تدريج وارد باز

 .متافيزيک رس خ هرد

ميان هنر و فلسفد جذابيت و اهميت فراوان دارد، تناظر و حتي گاهي  ۀدر رابط چدآن

ترين  ترين و اصيل آثار هنرمند دقيق. سازي فيلس ف است هنرمند نسبت بد نظام ۀتقدم ذامق

پيش از  ،هاي تيز هنرمندان  يش است و چنين است هد شاخکخ ۀبازتاب فرهنگ زمان

ص رز  ،تغييراتي هد پس از استقرار ؛هند فرارسيدن تغييراز پيش رو را حس مي ،همد

ت ان  مي. هاي فيلس فان آن عصر خ اهد يافت خ د را در انديشد مند و است ار نظام

درآمدي بر تغييراز پيش زمان بازتاب ظريفي از گفتمان حاه  بر يک دوران و پيش ه 

 . رو را در هنر آن عصر يافت

اين هد مصريان پرسپکتي  را در نظر . هنر مصري نم د دوراني تماما  متافيزيکي است

هردند،  ترين فرم آن بازنمايي مي گرفتند و وج ه مختلف م ض   خ د را در هامل نمي

مه  نيست هد ما  .داشتند دهد هد بد عينيت و تحقق هامل حقيقت و زيبايي باور نشان مي

چنين است هد . آنجا نگريست بدت ان از ناهجا  انگار هم اره مي ؛هجا ايستاده باشي 

. غيرايدمال خ د اعتماد يا ت جهي ندارد ۀبد تجرب« ناظر»ش د و  واقعيت ايدمال دانستد مي

هنر » .ها ب د بد آن هدهندهايشان و جهت هايشان مقدم بر تجربد براي مصريان دانستد

هنرمند  چدبلکد از آن ؛ت اند ببيند تکيد نداردخاصي مي ۀهنرمند در گحظ نچدمصري بر آ

                                                           
  .Use value :ش د هد بد ارزش عيني و ذاتي اشيا مرب ت مي مفه مي مارهسيستي. 

  .Exchange value :شيء در نظام مبادگد و مقايسد با اشياي ديگر ارزش يک. 
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هنر ( 85 .، ص931 گامبريچ، )« .گيردداند، مايد مييک انسان يا يک منظره مي ۀدربار

بايست از  امري هد سرانجام مي ؛داد مصري امري ناپذيرفتني را در دل خ د پرورش مي

و آثارشان را از منظر يک   ها ب دند هد مت جد پرسپکتي  شدند اين ي ناني. آن گذر هرد

 ؛ها است ار هرده ب دندها و آم ختدمصريان هنرشان را بر دانستد». ناظر دروني آفريدند

 (.11 .، ص931 گامبريچ، ) «هردندوگي ي نانيان از چشمان خ دشان استفاده مي

. شد م ض   و ناظر در ه  تنيده شدند و ناظر بد بخشي از اثر تبديل  در اين مرحلد،

بر  ،در دوران هالسيک آگاهي فلسفي شکل گرفت و در عين باور بد حقيقت مطلق

اين . نگرد اي مي ناشدني ناظر نيز تأهيد شد؛ هر هس حقيقت را از زاويد نقش حذف

« تواقعي»و ( ها ايدهآنچد هست؛ )« حقيقت»هان بد اتفاق بزرگ در تقسي  افالط ني ج

ي دهارتي، هد بد «ه گيت »و در  شگل گرفت( ها رون شترسد؛  هد بد نظر مي چنان آن)

از س ي . بندي نهايي خ د را يافت شناسي انجاميد، ص رزشناسي بر هستيتقدم معرفت

داويد و انگر، بد  چ نمهنرمنداني ه. ديگر ن هالسيسيس  مصادف شد با ايدماگيس  آگماني

ين ترتيب بيش از د اب ،سازي ترهيب هردهنمايي را با ايدمال طرزي پارادوهسيکال واق 

تأهيد ( استعاليي ۀس بژهتي يت)خ دبنياد و بنيادبخش  ۀس ي ۀپيش بر نقش برسازند

 .  هردند

                                                           
نقاشان بد . زماني هد اين قاعدۀ ديرين شکستد شد و هنرمند بر مشاهداز خ د تکيد هرد، همد چيز بد گرزه درآمد».  

ناميل  ( شي د ميي اي هد در پرسپکتي  دييده  بد گ ند)نمايي اجزاي تص ير  ترين هشف خ د، يعني هشف ه تاهبزرگ

قبل از ميالد ب د هد هنرمنيدان بيراي نخسيتين بيار      855گحظۀ بزرگ در تاريي هنر، شايد اندهي پيش از سال . آمدند

در هيزاران  . شي د، ترسيي  هننيد   رو ديده ميي اي هد از روبددر سراسر تاريي هنر، جرأز هردند پاي انسان را بد گ ند

، 931 گامبريچ، )« ها اتفاق نيفتاده استست، هرگز چنين چيزي در آناثر مصري و آش ري هد بد دست ما رسيده ا

 (.11. ص

نمايي نشيان از پيارادوهس عميقيي دارد هيد در بطين عقالنييت روشينگري         اين عدم صداقت در دوران اوج واق .  

تنياظر مييان    بررسيي . هنيد  نهفتد است و خ د را در س بژهتي يتۀ خ دبنياد استعاليي اعالم و در عيين حيال پنهيان ميي    

و عقالنيت روشنگري م ض   جيذاب و ثمربخشيي اسيت هيد پيژوهش مسيتقلي را        تضادهاي دروني ن هالسيسيس 

 .طلبد مي
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بي ها نيز تا چد اندازه مطب  ِ طب  انقال رمانتيک ۀبد ياد داشتد باشي  هد ذامق

ه  گرفتن حدود واقعيت مستقل بيروني و  اين دست. انديشمندان عصر روشنگري ب د

معنا امپرسي نيس   بد اين. را بد س بژهتي يتد دادن، در امپرسي نيس  بد اوج رسيد برتري

سنت  ؛آغازي بر مرگ يک سنت است ،، و نيز بد همين دگيلعيار تماماوج و تحقق  ۀنقط

هنري هد در ه بيس  تحليلي متبل ر  ؛پس از آن هنر مدرن مت گد شد. استعاليي مدرن

دار نب غ هنرمندان آغازگري  شدز وام کاس  و براک، هد بدپي چ نهنرمنداني هم. شد

ب دند، با شکستن پرسپکتي  واحد و ترهيب   چ ن سزان، ماتيس و هاندينسکي

« حقيقت»در آفرينشِ   بد نقش بيناس يگي پرسپکتي هاي مختلف در تابل يي واحد،

 .گ يي حقيقت چيزي جز مجم   پرسپکتي ها نيست. اي ضمني و مبه  داشتند اشاره

گف و ؤم ۀشکستن پرسپکتي  واحد و تکثر بخشيدن بد آن اعالم ضمني مرگ س ي

ياي بزرگ عصر ؛ رؤياؤاي ب د بر يک ر ه بيس  تحليلي مرثيد. خ دبنياد استعاليي است

، فيلس ف 9اگبتد اين بار فرا رسيدن عصر جديد را پيش از همد نيچد. نگريروش

. بد اين معنا نيچد هنرمندترين فيلس ف است. ساز و زيبان يس، اعالم هرده ب د غيرنظام

 .پيکاس  تن بد ب م نقاشي داد 1هاي انگ ر ويل ن و داندپرسپکتي يس  نيچد در تابل ي 

پساساختارگرايي . دوران تعليق و وانهادگي ؛هنر مدرن منادي دوران جديدي است

ها بد خ د  هند و نشاند دوراني هد بازي از خ دش تبعيت مي ؛چنين دوراني است ۀانديش

مرهز نيز بخشي از  .هيچ مرهزي نيست هد از بيرون بازي را هنترل هند. اند وانهاده شده

 .گيرد بازي است و جايگاه مرهزي خ د را از همين بازي مي

 .فقط يک مسأله وجود دارد، توزيع نقاط برجسته بلکه ؛ندارد وجودکانوني  هيچ»

                                                           
بنيدي هرميي، مييراز بيزرگ      وييژه ترهييب   بيد )بندي هالسييک   ميان هاندينسکي با هنار گذاشتن ترهيب در اين.  

هيد بييش از هميد    -ها در يک شبکۀ دالگتي زنده و پ يا  تکد و مع ج هردن م ض عاز و رها هردن آن و تکد( رافامل

 .تري داشت هننده نقش تعيين -بد ظه ر رسيد ها نگاري بديهدو  ها بندي ترهيبدر مجم عد تابل هاي 

2  . Intersubjectivity  

 .ش د نام برده مي« مدرنيس  نياي پست»عن ان  گاهي از نيچد بد امروزه. 9
4.Violin and Grapes 
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هايي  سلسله ؛هايي وجود دارند بلکه همواره مرکززدايي .هيچ مرکزي وجود ندارد

يک  ،يکي پس از ديگري، همراه با حرکات درهم و برهم يک حضور و يک غياب

 (.Foucault, 1998, p. 343) «مازاد و يک نقصان

بدون اينکد از  ؛پيچد گسلد و بد خ د مي نب د مرهز، تاريي از بند گ گ ا ميدر 

گ گ ا نيز بد سرن شت تاريخي خ د تن . جايي بياغازد و رو بد انجامي داشتد باشد

خ اهي  ببيني   مي. پساساختارگرايي پي بردن انسان بد سرشت تاريخي خ د است. دهد مي

م ض   اصلي اين مقاگد « هنر بدون گ گ ا»درواق   .آيد در اين انديشد چد بر سر هنر مي

 . است

ش د هد در برخي از  گاه آشکار مي ويژه آن ضرورز پرداختن بد اين م ض   بد

و در )  مدرنيس  منادي هنر پاپ و برداشتن مرز ميان هنر فاخر و هنر عامد ها پست روايت

آيد و  بد شمار مي( نر مبتذلبرداشتن مرز ميان هنر واال و ه ،زده هاي شتاب برخي روايت

 تح لاصلي اين  عامل ،مدرنيس  عن ان وجد فلسفي پستناخ اه پساساختارگرايي بد خ اه

مرزي  ؛هد مسأگد تنها بر سر طرد مرز مطلق و فراتاريخي است حاگي؛ درش د شناختد مي

 ۀدر انديش. هند ساحت هنر را بد دو بخش تقسي  مي ،هد از بيرون و مبتني بر گ گ ا

اما اين مرز  ؛پساساختارگرايي هماهان مرز پررنگي ميان امر واال و امر مبتذل وج د دارد

ت اند تاريي را  مح ر مي گ گ ا ۀش د و تنها يک انديش در دل تاريي هشيده مي

. تاريي است ارترين بنيان براي انسان، اين م ج د اساسا  تاريخي، است .ه  بگيرد دست

بلکد تمايز ميان اصاگت  ؛هنر مبتذل، تمايز ميان آسمان و زمين نيستتمايز ميان هنر واال و 

هنر مرزهاي . پذيري، تمايز ميان قدرز و ضعف است گري و هنش، هنشو روزمرگي

 . تفاوز باشد دست و بي ت اند يک هند و هرگز نمي جا مي وج دي ما را جابد

 

                                                           
مدرنيسي  را محي  شيدن ميرز مييان فرهنيگ واال و فرهنيگ         هاي بنيادين پست فردريک جيمس ن يکي از ويژگي.  

 (.Jameson, 1991, p. 2)داند  مي( عامد)يا تجاري  اي معروف بد ت ده
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 و اندیشه زبان

اي از  بيراي اينکيد بهيره    ،هاي فردي ذهني م ج د در مجز تص راز ،هالسيک ۀدر انديش

ايين امير اسيتعاليي     .بايد بازنماي امري اسيتعاليي و فرافيردي باشيند    ،حقيقت داشتد باشند

هيار زبيان    .گييرد  بيان گ گ ا بيش از همد در زبان ص رز مي. ش د ناميده مي« گ گ ا»

هاسيت هيد    از نشياند زبان نظيامي  . عن ان يک رساند، بيان و انتقال معاني بد ديگري استبد

ي معط ف بد ام ر اصييل  مص رز قراردادي براي نمايش حاالز رواني و تص راز جزبد

اي از دو وجيد   هير نشياند  (. Aristotle, 2002, p. 43)وضي  شيده اسيت    ( عيني)و اوگيد 

وجد ميادي آن صيدايي اسيت هيد در جهيان فيزيکيي        .مادي و معن ي تشکيل شده است

آگياهي   هيد  و وجيد معني ي آن معنيايي اسيت    ( دال)شي د   ه ميدهد و وايه ناميد روي مي

تير   تميايز اساسيي   ۀجس ، هد خ د پاي ي تمايز روح(. مدگ ل) هند غيرمادي آن را درک مي

اگبتد معنيا همي اره   . دارد ريشدجهان غيرمادي و جهان مادي است، در همين هارهرد زبان 

 ۀرسيان  بيا نميايش را  معاني قابيل  قابل نمايش دادن از طريق زبان نيست و گاهي الزم است

. ناپيذير خي د را بيابيد    يننشي ت انيد نقيش جا   ست هد هنير ميي  اينجادر . ديگري منتقل هرد

چنيين  . ها خارج اسيت  سازد هد از ت ان وايه م سيقي معنايي را منتقل مي ۀگاهي يک قطع

( زيبيايي حقيقت يا )م ج د اي سراسر تاريي هنر را تالش در جهت بيان امر ازپيش انديشد

را در راسيتاي بييان    اهسپرسي نيسي  انتزاعيي   چ نهند و حتي مکاتب مدرني هم تفسير مي

حاالز رواني و احساساز دروني از پيش م ج د و برآمده از روييارويي هنرمنيد بيا امير     

تيي جهي بيد نقييش آفريننيدگي هنيير نسيبت بييد ايين حيياالز و      گييرد و  مييي مطليق در نظير  

هالم بدون ياري جسيتن   گ ند هد م سيقي بي تفسير همان در اين. احساساز دروني ندارد

هنيد، در   ص ز، چنان معاني عمييق و پاييداري را منتقيل ميي     ۀها و با تکيد بر رسان از وايه

 ۀهنند با حذف م ض   و مضم ن و تکيي  هاي انتزاعي تالش مي نقاشي نيز اهسپرس نيست

ي و احساساز عميق خ د را بيروز  ها، معان بندي ها و ترهيب ها و شکل مايد رف بر رنگصِ

 . دهند

معنويات  ۀدربارنظم خود به نام  در کتاب شورانگيز ولي تا حدي بي[ کاندينسکي]»
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ثيرات رواني رنگ خالص تأکيد کرد و توضيح داد که چگونه أبر ت ،در هنر تجسمي

او . نواي يک ترومپت بر ما اثر بگذارد همچونتواند  يک رنگ قرمز روشن مي

توان، و الزم است، بدين شيوه ارتباطي را بين اذهان آدميان  ود که ميمعتقد ب

هاي  برقرار ساخت و همين اعتقاد شجاعت آن را به وي داد که نخستين کوشش

که آغازگر  حرکتي ؛خود را براي رسيدن به يک موسيقي رنگين به نمايش گذارد

  .(555. ، ص9731گامبريچ، )« گرديد "نقاشي انتزاعي"راه 

حض ر دارد و منتظر ( در اذهان آدميان)اين نگرش گ يي گ گ ا در جايي  در

ت ان براي فانتزي  عن ان يک ابزار ارتباطي، آن را بروز دهد؛ گ يي مياست تا هنر، بد

 .امکان و حتي معنايي قامل شد« هاندينسکي در السک »

عن ان ، بدو هر زباني نفسد تحقق ندارد گ گ ا في ،ساختارگرايي ۀاما در انديش

. سازد فه  ميبخشد و قابل اي خاص خ د آن را تحقق مي اي، بد گ ند يک نظام نشاند

اي  ها، تنها ت ده وايه ۀوسيلجدا از بيانش بد ،ما ۀانديش». درواق  اين تفکري پساهانتي است

. اي است سحابي مبه  و ناشناختد همچ نبدون زبان، انديشد  ....شکل و نامتعين است بي

 «ش د و هيچ چيز پيش از ظه ر زبان متعين نيست م ج دي يافت نميازپيش ۀانديش هيچ

(Saussure, 1966, p. 111-112.) 

چنان هد هست دسترسي نداري  و آگاهي از گ گ ا  يعني ما هرگز بد گ گ ا آن

اي زبان واسطد اينجادر . اي خاص است مستلزم تحديد آن و تعين بخشيدن بد آن بد گ ند

در هيچ دو ( حقيقت)دهد و بنابراين گ گ ا  شده شکل ميبد معناي منتقل است هد

م ج د  شپياز ها متناظر با مفاهيمي اگر وايه. يابد ص رز يکسان تحقق نميزباني بد

داشتند؛ در حاگي  هاي معنايي دقيقي مي ها در هر دو زباني معادل آن ۀگاه هم ب دند، آن

واسطد و  تنها يک آگاهي بي(. Saussure, 1966, p.116)هد هرگز چنين نيست 

. نزد خ د حاضر سازد ،چنان هد هست آن ،ت اند حقيقت گ گ ا را گ ن مي خداي

 ۀاي است هد گ گ ا را بد شي هنرهاي مختلف نيز، در هنار زبان رايج، هريک رساند

اي هد از طريق م سيقي فهميده  معانيانتقال بخشد و براي مثال  خاص خ د تعين مي
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هاي مختلفي  زبان همچ نهنرهاي مختلف . ش ند، از ت ان زبان رايج خارج است مي

سازد و بد همين دگيل همد نقشي  خ د گ گ ا را ظاهر مي ۀهد هريک بد شي  هستند

هر زباني پرسپکتي ي است بد گ گ ا و از مجم   اين پرسپکتي ها . ناپذير دارند يننشجا

زامد بر وجد معن ي ( دال)وجد مادي  اينجادر . ش د تري از حقيقت حاصل مي فه  هامل

ت ان گفت فرم و  مي ،تفکر هالسيک برخالف. بخشد نيست و بد آن تعين مي( مدگ ل)

محت ا . جداسازي از ه  نيستندوجد قابلهيچمحت ا تعلقي ماه ي بد ه  دارند و بد

گ ند هد همان. بخشد پيشاپيش تحقق ندارد و اين فرم است هد بد آن تعين و تحقق مي

 .اين تفکر اساسا  پساهانتي است ،گفتد شد

تابد و  اي است هد اين اندک عينيت گ گ ا را نيز برنمي پساساختارگرايي انديشد

 .هند ها را از بند مدگ ل بيروني رها مي دال ۀشبک

اي که  امروز بازي جايگاه خود را پيدا کرده است؛ آن هم با محو کردن محدوده

ها را تنظيم کرد و با به دنبالِ  توان گردش نشانه ا شروع از آن ميرفت ب گمان مي

بخش و با برچيدن تمام استحکامات و تمام  هاي اطمينان خود کشيدن تمام مدلول

کردند  هاي ممنوعه و خارج از بازي که بر حوزۀ زبان نظارت مي پناهگاه

(Derrida, 1976, p. 7.) 

گ يي بد سرشتِ اساسا  تاريخي امدخ ش اي درواق  اين خ دبسندگي نظام نشاند

 ۀاهن ن هر شبک. ش د ور مي در تاريي غ طد ،آگاهي از آسمان جدا شده. انسان است

هاي دالگتي  انسان در اين شبکد. هند ب دن افراد را تعيين مي ۀدالگتي بد طرزي خاص نح 

رش اين ين ترتيب گستد اب. هند ها جهان را تجربد مي يابد و ازطريق آن تحقق مي

آورد هد پيش از اين معنايي براي  هاي دالگتي امکان تجربياز جديدي را فراه  مي شبکد

هاي  ذاز ثابت و فراتاريخي انسان جاي خ د را بد سياگيت دال. تص ر نب دها قابل آن

طرفد آن هد با هنار گذاشتن گ گ ا واحد و عيني، هر زباني . دهد متغير و تاريخي مي

 ديگردقيق و هامل بد يک ۀترجمز معنا است و بنابراين هيچ دو زباني قابلاي يکتا ا تجربد

وجد هيچاما اگر اين تفاوز بد ؛برد ترجمد از تفاوز ميان مدگ ل و دال بهره مي» .نيستند
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 .Derrida, 1981, p) «گاه ترجمد نيز هرگز محض نخ اهد ب د محض نباشد، آن

20.) 

اي س ار ش د و ت اند بر هر واسطد هاي دالگتي مي اين شبکد ،هد اشاره شداگبتد چنان

گرچد بنا بد داليل طبيعي و ند ماه ي، بيش از  ؛ش د ص ز نمي ۀگزوما  محدود بد واسط

براي مثال در نظر بگيريد هد اگر انسان قادر ب د از . چيزي بر ص ز متکي است هر

« ب »از « ص ز»اهن ن بد جاي پ ست خ د ب هاي متن   و ارادي صادر هند، احتماال  

هر زباني، ازجملد زبان ب يايي، اين  ۀت جد هنيد هد الزم. هرد براي ارتبات استفاده مي

در اين دنياي فرضي حتي تکامل ه  بد همک . ص رز ارادي صادر ش داست هد بد

 ؛ دآمد تا ب هاي ههند را ديگر نشن د و هر ب يي پس از استشمام ف را  ناپديد ش انسان مي

ماند، اما پس از شنيده شدن ف را  براي ما مح   درست مانند ص ز هد در فضا باقي مي

هاي متفاوز  هاي متفاوز ب ها مانند زبان ت ناگيتد و چينش ،در اين دنياي خياگي. ش د مي

فرض هنيد برخي . شد از يک زبان ب يايي بد زبان ديگر ترجمد هرد هرد و مي عمل مي

هاي ب يايي قابل ن شتن در قاگب  شد و زبان عن ان اگفبا انتخاب ميبداز ب هاي پايد نيز 

معادل -« دب ي»ها بد هر  در چنين جهاني افالط ني. شدند مي( خط)نشانگان قراردادي 

 (.53. ، ص919 زاده،  فتح) دادند معنايي مطلق و غيرمادي نسبت مي -واحد معنا ،«وايه»

ها نيستند و  بيان ت سط ب يدهرد هد قابل اشاره ميويتگنشتاين متقدم بد ام ري چنين  ه 

اما آيا در اين زبان باز ه   ؛!(شايد ازطريق ايجاد صداهايي)ها را نشان داد  ت ان آن تنها مي

هاي هن ني را داشتي ؟ آيا مختصاز خ د رساند در معنايي هد  ما همين تاريي و فرهنگ

 ت انست دقيقا  هاربرد زبان هن ني ب يايي ميآورد تأثيري ندارد؟ آيا اين زبان  بد وج د مي

عن ان هاي آن، بد ها و ت انايي ما  مختصاز خ د رساند و محدوديترا داشتد باشد؟ مسل

 ۀبد گفت. ايجاد و انتقال معنا، در چگ نگي معناي ايجادشده نقش انکارناپذيري دارد زمينۀ

و اين واقعيتي ( McLuhan, 1994, p. 7)« رساند خ د پيام است»گ هان  مارشال مک

 .سازد انگيز مي است هد ماجراي زبان را هيجان
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 فدراليسم زبانی

ربط و جدا از هم  راستي متنوع و مختلف، که کامالً متضاد، بي به گاهي تصاويري

. سازند مي رباشوند و تصويري دل شوند، در يک جا جمع مي مي گرفتهدر نظر 

دست را آشکار  م ناگهان معنايي پيوسته و يکهاي بيگانه با همِ سوررئاليس موزاييک

 (.Bachelard, 1964, p. 110)سازند  مي

اي دالگتي  اي است هد چيزي جز شبکد زبان يک نظام نشاند ،هد گفتد شده چنان

اي ت درت  و پيچيده و با  اند هد بد شي هها م ج داتي فيزيکي در اين شبکد دال. نيست

اگعاده  گرافي ف ق همچ ن ؛دهند ارجا  مي ديگرهاي مختلف بد يک شدز و ضعف

ها و ارتباطاز متغير ميان  تن   دال. ها نيز ضخامت يکساني ندارند پيچيده هد اگبتد يال

درک معاني در اين شبکد . دهد ناپذيري مي بيانگري پايان ها بد زبان پ يايي و ت انِ آن

اي است هد دال  دالگتي ۀمعناي هر داگي برآمده از شبک .چيزي جز بازي دالگتي نيست

هاي حسي معناي ادراهي  دالگتي است هد بد داده ۀاين شبک. يابد درون آن م ج ديت مي

شده  هاي اين گراف امري مهندسي اما پيچيدگي. سازد بخشد و تجربد را ممکن مي مي

تدريج آن را و با طبيعت بد ديگرها با يک نيست و روند تصادفي تاريي و روابط ميان انسان

. ه  گرفت ها را نيز نبايد دست در اين ميان مختصاز فيزيکي دال. بار آورده است

 ،هاي گ ناگ ن ميان صداهاي مختلف استعدادهايي هد در ص ز وج د دارد و نسبت

 . دهد دالگتي را تشکيل مي ۀگيري اين شبک بخشي از ماجراي شکل

هاي فيزيکي  ويژگي)آن  ۀهاي زبان بد همين مختصاز رسان يکي از محدوديت

قلمروهاي معنايي  دسترسي بدها و  براي گذر از اين محدوديت. ش د مرب ت مي( ها دال

-اما پيش از ت ضيح اين مطلب مي .اند هآمدجديد است هد هنرهاي مختلف بد عرصد 

براي آن مناسب بد « فدراگيس  زباني»خ اه  ديدگاهي را درباب زبان بپروران  هد عن ان 

هاست هد منظ ر نظامي از دال ،گ يي سخن مي« زبان»هرگاه از  اينجادر . رسدنظر مي

نيز « زبان رايج»منظ ر از . معط ف بد برقراري ارتبات و ت گيد و انتقال معنا ميان افراد است

. هان يسي ؛ زبان وايهگ يي  و مياي است هد با آن سخن ميهمين زبان فراگير و روزمره
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ر زبان ديگري را هد طبق ت ضيحاز بعدي بر اين زبان بنا شده ه« زبان رايج»در نسبت با 

هايي از نم ند« زبان سينما»و « زبان م سيقي»بد اين معنا . نامي مي« زبان م ضعي»است، 

 .خ اهند ب د« زبان م ضعي»

اي از افراد هد در اي را در نظر بگيريد؛ مجم عد خاند تاريک ۀيک نحل ،براي شرو 

ها د، روابط، مناسباز و باورهاي خاص خ د را دارند و همين امر بد آننظامي نسبتا  بست

اي از افراد  ها مجم عد اين. بخشددر مقابل فرهنگ رايج جامعد، استقالگي نسبي مي

وراند؛ افرادي هد بد همين  چيز در زبان و فرهنگ رايج غ طد اند هد پيش از هراجتما 

ها  ها، آن ر هنار اين اشتراک فراگير با ساير انساناما د يند؛ ها دگيل از جنس ساير انسان

براي شکل دادن بد باورهاي خاص خ د، . زنند سازي فرهنگي ديگري مي دست بد نظام

ها گفتماني ابتدايي را بنا  گزينند و در اطراف آن اي براي خ د برمي ابتدا اصطالحاتي پايد

سابقد باشد و ممکن  بدي  و بي اين اصطالحاز ممکن است بعضا  از همان آغاز. هنند مي

ها معناي  اما اين گفتمان جديد است هد بد اين دال ؛است برگرفتد از زبان روزمره باشد

تر بد اين شتدريج هاربران اين زبانِ م ضعي جديد با پرداختن بيبد. بخشد جديدي مي

رسند هد تنها  بخشند و پس از مدتي بد نظام نشانگاني مي تري بد آن ميشگفتمان، غناي بي

هد بد علت  هستي رو  اهن ن با زباني م ضعي روبد. فهمند خ د اين هاربران آن را مي

عمق بسيار زيادي يافتد است و امکان تجربياز بدي  و  ،هايي محدود پرداختن زياد بد دال

 . هند عميقي را فراه  مي

 ۀهد پيچيدگي شبک ،ها بخشد، ند فراواني دال جربياز عمق و ظرافت ميبد ت چدآن

هاي مختلف  ها هد م ض   گفتمان محدودي از دال ۀمجم ع. هاست دالگتي س ار بر آن

. گشايند انگيز را در مقابل ما مي ناپذيري از تجربياز غني و شگفت اند، قلمرو پايان ب ده

ست هد چنين قلمرو خ دمختاري در دل آن بستري ا همچ ندر اين ميان زبان رايج 

بد زيبايي اين مطلب را « 155 افساند »دياگ گي از فيل  . يابد گيرد و تداوم مي شکل مي

 : هند بيان مي

تعدادشان . رسند شوند و به پايان مي کليدها شروع مي. يک پيانو را در نظر بگير»
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اين  ؛نهايت نيستند بيکليدها . تواند جور ديگري بگويد تاست و هيچکس نمي 55

من اين . نهايت آهنگ بسازي بي ،کليد 55تواني با آن  نهايتي و تو مي تويي که بي

بري و جلوي  ولي تو من را جايي مي ؛توانم با آن زندگي کنم را دوست دارم و مي

ها کليد دارد و حقيقت اين است که  گذاري که ميليون کليدي مي هايم صفحه چشم

نهايت  کليد بي اما اگر صفحه ؛نهايت است کليد بي آن صفحه. ارندکليدها پاياني ند

آن . اي تو روي صندلي اشتباهي نشسته. تواني آهنگي بنوازي ، ديگر نميباشد

 .«پيانوي خداست

هايي است هد فرصت تجربياتي عميق و  تنها با وض  يا پذيرش چنين محدوديت 

 .يابي  غني را مي

بايد آن را با آن جبري قياس کرد  ،ديني ي يا پاکبراي فهميدن معناي آيين رواق

عني ي-افته است که هر زباني تاکنون در زير فشار آن به توانايي و آزادي دست ي

چه بر روي ن است که هر آنواقعيت شگفت اي ....جبر بحرها و استبداد وزن و قافيه

دانه هست، نفس استا باکي و رقص و اعتمادبه آزادي و ظرافت و بي ۀزمين از مقول

گري، از برکت استبداد  روايي يا سخنوري و وسوسه تفکر يا فرمان ۀچه در زمين

چه [ ابهام ۀهر هنرمند در لحظ... ]رشد کرده است« قوانين خودسرانه»همين 

برد که درست به دليل همين  فرمان مي تودرتوييسخت و زيرکانه از قوانين 

زيرا در قياس  ؛زنند هومي خنده ميبندي مف سختي و دقتي که دارند بر هر فرمول

-1 .، ص9753نيچه، )اند ها نيز سست و درهم و مبهم ها، استوارترين مفهوم با آن

 (.با اندکي تغيير  ؛975

آميزي، برآمده از تن دادن بد ق اعدي  بخش و نب غ هر تجربۀ ظريف و اگهام

ه اعالم اي از زمين پهناور و حاصلخيز زبان روزمر م ضعي است هد در گ شد

هاي  م سيقي يا ادبياتي هد هزاران سال ورز داده شده و بد شي ه. خ دمختاري هرده است

نظيري براي درک معاني و تجربياز ظريف  مختلف بد هار گرفتد شده باشد، فرصت بي

هايي را  ت ان حس چنين است هد با م سيقي مي اين. دهد در اختيار اهاگي خ د قرار مي
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ها نيز بد  دهند؛ اگبتد مخاطب اين حس ها نمي ن بد گباا ناق ارۀ وايهبيان هرد هد هرگز ت

 .ها خ اهد ب د قدر آشنايي با زبان م سيقي قادر بد فه  آن

گيري اين قلمروهاي خ دمختار در بستر زبانِ روزمره،  هاي شکل يکي از زميند

و متفاوتي را هاي دالگتي ويژه  گذاري شبکد هاست هد امکان پايد هاي خ د واسطد ويژگي

هاي مختلف ميان  هاي رياضياتي خط ت و اشکال و نسبت مثال  ويژگي. هنند فراه  مي

ها بر فيزي گ يي انسان و نيز  روشن  ها و سايد ها و نيز تأثير رنگ ها، تأثير اين نسبت آن

ل نظيري را براي شک ها فرصت بي زماني اين پديده  تر ه  مکاني ب دن و يا بد تعبيري دقيق

گذارد تا با آفرينش يک زبان  دالگتي قدرتمند در اختيار ما مي ۀدادن بد يک شبک

بد اين  . م ضعي جديد، قلمرو تجربياز و درک معاني خ د را عميقا  گسترش دهي 

 آيد هد هرگز قابل ترتيب نقاشي در خدمت تجربد و بيان وج ه بديعي از زندگي درمي 

 . هاي زبان رايج نيست با وايه نشينيجا

تقليد از ( خان  ماتيس، خط سبزعن ان نم ند در تابل ي بد)اينکد نقاشي مدرن 

گذارد و  روشن براي يرفانمايي و اگقاي حج  را هنار مي  سازي و استفاده از سايد مجسمد

دنبال هاي روشن و غيرطبيعي را  پذيرد هد ب م نقاشي دوبعدي است و هار با رنگ مي

اگبتد اين وج ه بدي  . هند، نشان از طلب استقالل براي زبان م ضعي نقاشي دارد مي

گرچد  ؛گيرند زبان و فرهنگ رايج قرار دارند و از آن ريشد مي ۀزندگي همد بر زمين

زبان )دار در همين زمين خ د  مانند هر زبان م ضعي ديگر بد گسترش و تغييراز دامند

يادگيري يک زبان جديد، هد هم اره روي زبان اصلي س ار   نهمچ ؛انجامند مي( رايج

-از او مي فرد و شگفت زيبايي در آثارش هيفيت منحصربد ۀرافامل هرگاه دربار. ش د مي

                                                           
شيدز خنثيي هيرده و    تدريج و در ط ل هزاران سال آن را بدعن ان رسانۀ زبان روزمره، بدطبيعي ص ز بد انتخاب.  

هيا در ايين هياربرد طي الني چنيان صييقل       گي يي وايه . هياي زبيان زدوده اسيت    هرچد بيشتر طنين اصي از را از وايه 

بيني  و ايين امير امکيان تحقيق فدراگيسي  زبياني را       اند هد ديگر اثر چنداني از رسانۀ ص ز در زبان رايج نميخ رده

ۀ ص ز و تأسيس زبان م ضعي جديدي اسيت هيد   بد اين ترتيب م سيقي در حقيقت احياي رسان. فراه  هرده است

 .هندرود و اعالم خ دمختاري ميبا تکيد بر امکاناز طبيعي رسانۀ ص ز، از زبان رايج فراتر مي
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 ۀها مطاگعد دربار هرد هد در ط ل سال بد تص ر خاصي از زيبايي اشاره مي» پرسيدند،

« ده در ذهنش شکل گرفتد ب دهاي زيباي زن هاي ي نان و روم باستان و مدل تنديس

 .(993 .، ص931 گامبريچ، )

عن ان يک ش د و بد دالگتي مي ۀبخشي از شبک ،هنري ۀروزمره در زمين ءيک شي

هد مارسل   اي حاضرآماده يبد همين دگيل است هد اشيا. ش د اثر هنري شناختد مي

ردند و بد قلمرو ه خ د ايفا مي ۀنقشي فراتر از هارهرد روزمر ،هرد دوشان انتخاب مي

 ،پردازِ آغازگر عن ان يک ايدهدوشان بر زبان هنر مسلط ب د و بد. شدند هنر برهشيده مي

هنر او ند در مهارز  .تکرار و تقليد ب د داد هد بد راحتي قابل هاري را انجام مي

 ۀهرد هد برساخت دوشان ام ري را بيان مي. فردش، هد در اغناي زبان هنر ب د منحصربد

خ د را  ،ناپذيري اين ترجمد. ها نب د ترجمد بد زبانِ وايهوي ب د و بد همين دگيل قابل هنر

 ۀيک تابل ي نقاشي، يک فيل  يا يک قطع .دهد در امتنا  ت ضيح اثر هنري نشان مي

هنر هرگز قابل . ها نيست آشکارسازي ازطريق وايههند هد قابل م سيقي چيزي را بيان مي

نقد مدرن نقاشي متني است هد بد محدوديت زبان در ». نيست« يجزبان را»فروهاهي بد 

ت صيف و تفسير تص ير واقف است و قصد هماوردي با تابل ي نقاشي را در سر 

 (.5 .، ص919 اب اگقاسمي، ) «پرورد نمي

با اين حال ما هرگز قادر نيستي  از تاريي خارج ش ي  و هر زبان م ضعي در نهايت 

زبان رايج و اگبتد با ق اعد م ضعي خاص خ د، امکان تحقق  زير نظر حک مت فدرال

 .هنر انتزاعي اصال  وج د ندارد»: گ يد مي 198 وگ يي در سال  پيکاس  در گفت. يابد مي

در اين  رفتپيش .(Chipp, 1968, p. 270)« شما هم اره بايد از چيزي آغاز هنيد

هاي دقيق و متن   در  گفتمان گيري آن و شکل ترزبان م ضعي بد معناي خ دمختاري بيش

 .از آن خ د است ۀدالگتي مستقل و ويژ ۀآن و درنهايت يافتن شبک ۀقلمرو ويژ

                                                           
1. ready made 
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تر و  تدريج ارتباطاز اين زبان م ضعي با زبان رايج سستبد رفتيند پيشادر فر

پيکاس  چنين تکميل  ۀگفت. هند ش د و ارتباطاز جديد نقش اصلي را پيدا مي تر مي فرعي

پس از آن . شما هم اره بايد از چيزي آغاز هنيد .هنر انتزاعي اصال  وج د ندارد» :ش د مي

  .(Chipp, 1968, p. 270)« ت انيد هر ردي از واقعيت را پاک هنيد مي

هند، از  خاص خ د را پيدا مي و دست ر زبان هادال ،دالگتي ۀنهايت اين شبک در

يابد هد براي  رايج و عم مي مي ۀتجربگيرد و ه يتي بيرون از  زبان روزمره فاصلد مي

قادر  ،اين زبان دوم آشنا نباشد هد با دست ر هسي. استفاده از آن بايد آن را آم خت

 رفتفرد آن استفاده هند و چنين است هد هنر هرچد پيش نيست از امکاناز منحصربد

. بدهد رو است هد مخاطب عام خ د را از دست بد با اين خطر رو ،هند پيدا مي تريبيش

همتايي  تحسين يک هار رماگيستي درواق  تحسين قدرز و مهارز و بي ،اگر در آغاز

خ است،  رقيب ب دن و انحصار اين ت انايي و مهارز برمي هنرمند ب د، قدرتي هد از بي

اهن ن در هنر مدرن اين قدرز هيروگليفي نهفتد در زبان انحصاري هنرمندان است هد 

هاي  تضادي است هد مخاطب عام در گاگري نو اي انگيزد يتحسين مخاطب عام را بر م

درک است و معنا و غيرقابل از س يي اين هنر براي او بي :ش د رو مي هنر مدرن با آن روبد

آوانگارد جامعد  ۀش بد طبقخ د و تعلق از س ي ديگر تحسين آن را نشان فرهيختگي

گ ند  فکر اين ش د اين همد انسان فرهيختد و خ ش پرسد مگر مي او از خ د مي. داند مي

چراهد  ؛معنايي بپردازند؟ او قادر بد حل اين مسأگد نيست با جديت و عالقد بد چنين امر بي

او حتي از چنين تجربياز ظريف و فرصت درک چنين معاني  .اين زبان را نيام ختد است

 . قيقي محروم استد

 .اين زبان م ضعي قلمروهاي وج دي هنرمند را عمق و گسترش بخشيده است

تاريخي ص رز گرفتد  ۀآم ختن اين زبان م ضعي هم اره با مشارهت در اين تجرب

همگاني است و مخاطب عام در جريان زندگي  ،هاي اين آم زش گفدؤبرخي از م. است

ن خاص هنرها را در اها تنها مخاطب گفدؤيگر از اين مگيرد و برخي د روزمره آن را فرا مي

بعدي ديدن تابل هاي نقاشي يک نم ند از آشنايي همگاني با اين زبان  سد .گيرد بر مي
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ن سينما امخاطب ۀتقريبا  هم. تر اشاره هني  بگذاريد بد يک مثال خاص. م ضعي است

ند و پس از آن سکانس ه اند هد وقتي دوربين بد س ي چشمان بازيگر حرهت ميمت جد

اي  اين نکتد. اي شده بردهش د، ما بد گذشتد و جهان خاطراز فرد  ديگري شرو  مي

اي  ما ياد گرفتد. نيست هد پيشاپيش مشخص باشد، بلکد بخشي از زبان سينما است

 .ن برادران گ مير ناآشنا ب ده استاامري هد قطعا  براي مخاطب ؛چگ ند يک فيل  را ببيني 

ها عب ر  بايد از اين حداقل ،راي ارتبات برقرار هردن با يک اثر هنري مدرنباما 

ها و  هايي با حض ر در متن جريان چنين آم زش. ديد تريهاي بيش هرد و آم زش

ن در اهاي فراوان منتقد هنري، آشنايي با تاريي هنر، دنبال هردن ن شتد دادهايروي

تدريج حاصل ح صلد با اثر هنري بدها و نشرياز و درگير شدن جدي و با روزنامد

يندهايي بد آم زش هدفمند و انظام دانشگاهي نيز با تدوين و تنظي  چنين فر. ش د مي

هاي  اين برپايي نمايشگاه ،با اين حال پيش از همد. رساند منسج  در اين زميند ياري مي

پرثمر  گيري گفتمان هنري در قاگب مثلث ب د هد بد شکل 5  ۀساالند در اواخر سد

 .ياري رساند مخاطب - منتقد – هنرمند

 تعهد

هنير بي ده    ۀبرانگيزترين مباحث در حي ز  ترين و بحث تعهد هم اره يکي از مح ري ئلۀمس

لد را هنار بگيذارد، اميا   ن مسئتالش هرد اي« هنر براي هنر»اگرچد هنر مدرن با شعار . است

هنرمندان و در نتيجد پي   بي دن آن، ورود    گرياي اين شعار با ميل بيان س اي تضاد ريشد

 دادهايهياي اجتمياعي و رويي    تر و حساسيت آن درقبيال جنيبش   هاي عم مي هنر بد ح زه

بيراي رهيايي هنير از     تراگبتد اين شعار بيش. دفا  ب دن اين شعار را نشان دادسياسي غيرقابل

ميدرن بيد نتيايج     حاهمييت گفتميان متيافيزيکي    سيبب  اما بيد  ؛متافيزيک مطرح شد ۀسيطر

پساسياختارگراياند بي د هيد ت انسيت ضيمن قاميل شيدن         ۀتنهيا انديشي  . نامطل بي منجر شد

در ايين انديشيد   . هنر، آن را از حاهمييت متافيزييک خيالص هنيد     ايرساگت و تعهدي بر

هنير بيراي   »گرفتيار پي چي شيعار     و ت ان هنري غيرمتافيزيکي و زميني داشت است هد مي

 . شدنيز ن« هنر
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-بد. سازد انتها معلق نمي زبان را در يک پ چي بي« گ گ ا» ۀگذاشتن ايد هنار

مشه ر داستاي فسکي،  ۀت ان گفت، برخالف گفت اي متناظر و وابستد بد اين ادعا، مي گ ند

در (. 5 5 .، ص951 داستايفسکي، )سازد  هنار گذاشتن خدا هر هاري را مجاز نمي

زبان براي انتقال آن  ۀهن  و سپس از واسط راک ميديدگاه افالط ني من ابتدا معاني را اد

ديگري نقشي اساسي و ماه ي در  ،در اين نگرش. ج ي  وگ  بهره مي بد ديگري و گفت

اما در ديدگاه  ؛من با گ گ ا وابستد است ۀم اجه ۀفه  من ندارد و درک معاني بد نح 

است و در نب د زبان پساساختارگراياند امکان تحقق معنا و درک آن بد ديگري وابستد 

ديگري  اينجادر . معنا نيز وج د نخ اهد داشت ۀهنند درک ۀمعنا و س ي( دالگتي ۀشبک)

زندگي من مشروت و معط ف بد وج د  ۀگحظدر ذاز هستي من نهفتد است و گحظد

شرت  ۀمثابغيريت را بد( حتي اگ ي جمعي)اگ   .ديگري پيش از من است». اوست

با  "من"بلکد  هند،ازگحاظ اخالقي براي ديگري جا باز نمي "من". ر بر داردخ دش د

 (.Derrida, 2001, p. 84) «غيريتي در خ د ساخت يافتد است

هن ، پيشاپيش با ديگري سهيم  و در درک و بيان هر  هر معنايي را هد درک مي

با هنار گذاشتن گ گ ا، اين ديگري . معنايي بايد پيشاپيش او را در نظر داشتد باش 

. سرن شت من بد سرن شت ديگري گره خ رده است. سازد است هد مرا ملتزم بد خ د مي

درواق   ،هستي ارتباطي دارد و با ناديده گرفتن ديگري ،م ضعيعن ان يک زبانِ بد ،هنر

هنر پيش از هر چيزي يعني ديدن و بد رسميت . گيرد ش محل ترديد قرار ميم ج ديت

تا اينجا بايد روشن شده باشد هد منظ ر از اين . د استهنر اساسا  متعه .شناختن ديگري

دريدايي آن -تعهد، ند تعهدي متافيزيکي و ايدم گ ييک، هد تعهد بد معناي گ يناسي

-مي(  واسازي)خ د  ۀزده و افراطي از انديشهاي شتابدريدا در مقابل خ انش. است

 :گ يد

واسازي . ليق مرجع استاين کامالً اشتباه است که بگوييم واسازي نوعي تع»

                                                           
1. Deconstruction 
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شوم از اينکه من هميشه متعجب مي. زبان را دارد« ديگري» دغدغۀهمواره عميقاً 

دانند که هيچ چيزي وراي زبان من را اعالم اين مطلب مي ۀبرخي منتقدان، انديش

 «من است ۀدرواقع اين دقيقاً در تقابل با انديش .وجود ندارد، که ما محبوس زبانيم

(Kearney and Ricoeur, 1984, p. 123.) 

. هند و انتظاري داشتد باشد« الؤس»ت اند از من  اين تنها ديگري است هد مي

. سازد ديگري با محدود ساختن قلمرو من، من را ملزم بد ديدن و در نظر گرفتن خ د مي

گ يناا . سازد گ يي متعهد مي هشد و درقبال خ د بد پاسي ديگري من را بد پرسش مي

نامد  را اخالق مي« خ دانگيختگي من ت سط حض ر ديگري شدنهشيده  بد پرسش»

(Levinas, 1979, p. 43 .) صرفِ ب دن ديگري يعني نگريستد شدن از جايي آن

اص ل و »، «تاريي» گيت در مقابل ئاگر ه  گاهي از مس.  گيت و تعهدئبيرون، يعني مس

ز ضمني و باواسطد داري  پاي ص رگ يي ، بد و نظاير آن سخن مي« هستي»، «ق انين هلي

يعني در نظر گرفتن  ،هنر يعني بيان خ د براي ديگري. هشي  را بد ميان مي« ديگري»آن 

« ديگري». سازد هنر را پيشاپيش درگير تعهد مي  «گفتد»بر   «گفتن»ديگري، و اين تقدم 

را « ديگري»برد،  گاه هد در انزوا بد سر مي هنرمند، حتي آن. چاگش بزرگ هنرمند است

گ يي و امدچراهد هنر، در معنايي ناب، يک زبان است و زبان خ ش ؛گيرد در نظر مي

بزار استيال قرار گيرد، هنر تنها هنگامي هد از بيرون هنترل ش د و ا. تعهد بد ديگري است

ديگر  ؛ديگر هنر نيست ،تعهد را زير پا گذاشتد است؛ اما اين هنر بد معنايي هد گفتد شد

بلکد تالشي است بر حذف و  ؛گذاري معاني نيست اشتراک زباني براي آفرينش و بد

بد  .هنر است اين شبد. اي هد امکان هنر وابستد بد آن است ديگري ؛«ديگري»سره ب 

اي  خ اهي مياند هنر با اقتدار و تماميت. مقابل هنر و ضد هنر است ۀتر نقط ي دقيقتعبير

 .ندارد

                                                           
1. saying  

2. the said 
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 گيرینتيجه

و آفيرينش   ترهياي بيشي   دالگتي خ دمختار امکان تجربياز جديد و مياجراج يي  ۀهر شبک

هند و در نتيجد تنها براي هسياني هيد بيا آن زبيانِ م ضيعي آشينا        معاني بدي  را فراه  مي

 ،هنر. گذاري چنين تجربياتي فراه  است اشتراک مکان فه  و انتقال اين معاني و بدباشند ا

هنر امکان عمق و ظرافت بخشيدن بد تجربيياز انسيان    .هاي جديدِ ب دن است گش دن راه

هنييد هييد در نبيي د آن هرگييز امکييان تحقييق  هنيير چيييزي را بييد زنييدگي اضييافد ميي  .اسيت 

. انگيز و پ يا بايد بيا زبيان آن آشينا شيد     ان هيجاناما براي مشارهت در اين جه ؛يافت نمي

تجربيياز نياب و بيدي     . ت ان انتظار داشت هد هنر بد زبان مخاطب عام سخن بگ ييد  نمي

هاي گسترده و فراواني است هد در اين قلمرو شيکل گرفتيد و بيا     هنري برآمده از گفتمان

اي را پدييد    درتي  و پيچييده  دالگتيي ت  ۀشبک ،تکيد بر مثلث هنرمندان، منتقدان و مخاطبان

 ؛معنا هنر آفرينشيگر اسيت   در اين. افزايد آورده است هد بر عمق و ظرافت زندگي ما مي

گيرد و براي ت جيد آن ييا باييد قاميل بيد      اما اين آفرينشگري در دل زبان رايج ص رز مي

تعياگي را  اي پساسياختارگراياند ايين    جايگاهي استعاليي براي س يه شد و يا اينکد بد گ ند

« فدراگيسي  زبياني  » ۀاييد  ،چنانکيد نشيان داديي    . ص رز حلي گي و درونيي ت جييد هيرد    بد

. ت اند در عين پايبندي بد مباني پساساختارگرايي، ساحت مستقلي براي هنر ترسي  هند مي

قيرار   ،ساحت هنر در بطن زبان و زنيدگي راييج، اميا مسيتقل و فراتير از آن      ،در اين تلقي

بنيادين ايين مقاگيد بي د؛ اينکيد چگ نيد       ۀجهاني از تعاگي و تعهد هنر، انديش ندفا ِ اي. دارد

 .ت ان ساختار همگني را از درون بد نف  تعاگي فروشکست مي
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