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چکیده
یکى از نقاط قوت رهیافت دیویى نسبت به هنر آن است که او نگاهى پویا به چیستى هنر دارد در نتیجه
تقسیم بندی او از اشکال بیان هنری نیز امری است پویا و انعطافپذیر .این پژوهش بر آن است با تبیین
آفرینش اثر هنری مبتنى بر تجربهی زیباشناختى در آراء دیویى ،به پاسخى درخور در باب چرایى تکثر
اشکال بیان هنری در دوران معاصر دستیابد .بدین منظور با روش توصیفى -تحلیلى به بررسى
مؤلفههای بنیادین تجربهی زیباشناختى ظهور در آراء دیویى و تبیین تکثر و دگرگونىهای اشکال بیان
هنری بر مبنای آن در دوران معاصر پرداخته شدهاست .از جمله یافتههای پژوهش اثبات نقش عاطفه در
آفرینش و ادراک اثر هنری است .آن چه معنای آثار را با این گستردگى برای مخاطب قابل فهم مىکند،
بهره گیری هنرمند از عنصری تاریخى و فرهنگى به نام عاطفه است .هنرمند با تبدیل عاطفهی اولیه و
خام به عاطفهی پالوده ،از نظامهای نشانهای و معنادار بهره گرفته و مخاطب را به تجربهی زیستجهان
اثر فرا مىخواند .اثر هنری ابژهای فراواقعى در جهان است که معنای آن به جهان همگانى تعلق دارد .در
تجربهی زیباشناختى گزینش و بهرهگیری از معانى گذشته و نمادها فرم را غنىتر مىکند .فرم هنری
وحدتبخش عاطفه ،عمل بیان ،رسانه ،نظام نشانهای ،شناخت و تعامل است .درجات تجمیع و
پیوستگى این عوامل و همچنین مؤلفههای ارتباطى و بافتاری برسازندهی طیفى از فرمها هستند و این-
گونه است که فرم اثر هنری در دوران معاصر از فرم مادیاش فراتر مىرود.
کلیدواژهها :جان دیویى ،تجربهی زیباشناختى ،عاطفهی زیباشناختى ،خیال ،فرم ،معنا.
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مقدمه
تجربههای هنری معاصر گسترهی وسیعى از فعالیتها را در برمىگیرد؛ چند رسانهای
شدن آثار ،ورود عناصر روزمره به عالم هنر ،گرایش به سلیقهی مردم میانهحال ،ارائهی
محصوالت تولید انبوه به عنوان اثر هنری تحت نام حاضر و آمادهها ،استفاده از بدن به
عنوان رسانهی هنری و هزاران پدیدهی نو ظهور دیگر .این تعدد رویکردها منجر به دشوار
شدن فهم آثار و همچنین از هم گسیختگى مرزهای دنیای هنر شدهاست .به دیگر سخن
یکى از شاخصههای مهم هنر معاصر تمرکز بر طبیعت «تجربى» هنر است .در دنیای
امروز «با ظهور اجراها ،رویدادها ،حوادث ،چیدمانها و سرانجام ویدئو موقتى بودن فرم
هنری مسأله اصلى شد» 9،در واقع هنر معاصر نظام طبقهبندی و مبانى نظری هنر و
زیباشناسى را به چالش کشیدهاست ،بنابراین باید از منظری نو به آن نگریست .با تحلیل
زیباشناسى مبتنى بر تجربه دیویى که برآمده از ویژگىهای زیستى و تکاملى انسان در
ارتباط با محیط است ،مىتوان به معنایى از هنر دست یافت که گسترهی وسیع آن را به
هم پیوند داده و آثار هنری معاصر را برای مخاطب معنادار مىسازد.
این پژوهش بر آن است با تبیین آفرینش اثر هنری مبتنى بر تجربهی زیباشناختى در
آراء جان دیویى ،به پاسخى درخور در باب چرایى تکثر اشکال بیان هنری در دوران
معاصر دست یابد .اهمیت این مسأله در آن است که در بسیاری از نظریات رایج در
رابطه با هنر تقسیمبندیهایى ایستا و انعطافناپذیر از هنر و اشکال بیان آن ارائه
شدهاست ،و این نظریهها در نتیجهی این ایستایى ناتوان از ارائهی شرحى بسنده از تکثر
اشکال بیان هنری و دگرگونىهای پر سرعت آن در دوران معاصر ناتواناند و در نتیجه
نمىتوانند نقش و جایگاه هنر را در جوامع امروزی به درستى تبیین کنند .یکى از نقاط
قوت رهیافت دیویى نسبت به هنر آن است که او نگاهى پویا نسبت به چیستى هنر دارد
______________________________________________________
 .9راش ،مایکل ،رسانههای نوین در هنر قرن بيستم ،ترجمه بیتا روشنى ،تهران ،چاپ و نشر نظر9311 ،ش،
ص.90
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در نتیجه تقسیم بندی او از اشکال بیان هنری نیز امری است پویا .بنابراین در قیاس با
بسیاری از نظریات موجود در رابطه با چیستى هنر توانایى بهتری در رابطه با تبیین تکثر و
دگرگونىهای اشکال بیان هنری در دوران معاصر دارد.
از آنجا که دیویى اثر هنری را همچون رخدادی حضوربخش مىداند به این
پرسش خواهیم پرداخت که تبیین عناصر تجربهی زیباشناختى به منزلهی رخداد چگونه
به تکثر رسانههای هنری معاصر و از هم پاشیدن مرزهای فرم مىانجامد .پرسش دیگر آن
است که هنرمند چگونه از عناصر معناساز تجربه برای خلق اثر به منزلهی رسانهای
ارتباطى بهره مىگیرد به نحوی که حافظ فردیت خویش نیز باشد .همچنین در پى پاسخ
به این مهم خواهیم بود که در آثار هنری تفردیافته مخاطب چگونه به فهم معنا نائل مى-
شود .در این پژوهش در پى ایضاح و تفسیر چرایى تکثر فرمهای هنر معاصر مبتنى بر
تحلیلى مؤلفههای بنیادین تجربهی
زیباشناسى ظهور هستیم .تبیین توصیفى و
ِ
زیباشناختى مىتواند در پاسخ به پرسشهای مقاله راهگشا باشد .بنابراین برای تبیین
زیباشناسى ظهور در اندیشهی دیویى به بررسى و تبیین مفاهیم ذیل مىپردازیم :تجربه
زیباشناختى به منزلهی رخداد ،عاطفهی زیباشناختى ،بیان به منزلهی ابژهای در جهان،
اثر هنری به منزلهی رخداد حضوربخش و ّ
تعین معنای اندوخته در اثر هنری.
تجربهی زیباشناختی به منزلهی رخداد حضوربخش

آنچه فیلسوفان و زیباشناسان به عنوان مدخل مباحث خود در باب زیباشناسى برمى-
گزینند ،مىتواند بیانگر رویکرد فلسفى و محور تفکر آنان باشد .برای مثال همچنان که
پریکن بیان داشتهاست« :کانت کتاب نقد قوه حکم را با بحث "نقد حکم زیباشناختى"
آغاز مىکند .کالیو ِبل کتاب خود با عنوان هنر را با بحثى درباره "چیستى هنر" آغاز

مىکند .سوزان النگر کتاب احساس و صورت را با بحثى درباره "هنر نماد" آغاز مىکند.
مونرو بردزلى کتاب خود با عنوان زیباشناسى را با بحث دربارهی "ابژههای زیباشناختى"
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آغاز مىکند .ریچارد وولهایم کتاب هنر و ابژههای آن را با نقل قولى از ویلهلم دکونینگ
آغاز مىکند" :هیچ چیزی درباره هنر مثبت نیست مگر این که هنر یک واژه است؛" و
جان دیویى کتاب هنر بهمثابه تجربه را با بحث دربارهی "موجود زنده" آغاز مىکند».
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توجه دیویى به انسان در کسوت موجود زنده گویای تأثیر داروین بر اوست .او
تحت تأثیر داروین به اصل تغییر ،پیوستگى و انتخاب طبیعى توجه دارد و ِاشکال نظریه-
های هنری را بخشبندی حاضر و آماده ،بدون انعطاف و مطلق هنرها مىداند که پیوند
میان اثر هنری را با موضوعات تجربهی انضمامى مىگسلد .در مقابل او «در پى بازیابى

پیوند تجربهی زیباشناختى با فرایندهای معمول زندگى است» 2.بهزعم دیویى ،نظریهی
هدف آشکار کردن این مهم که آثار هنری چگونه به کیفیاتى که در
مبتنى بر تجربه ،با ِ

تجربهی مشترک هست صورت آرمانى مىبخشند ،و از این رهگذر معنا ،ارزش و لذت
موجود در آثار را غنى مىسازد ،مىتواند هنر را از نظام دوگانهانگاری متافیزیکى خارج
ساخته و آن را به بطن زندگى روزمره و طبیعت بازگرداند .در تفکر او زیبایى اصطالحى
عاطفى است و نه تحلیلى ،بنابراین «به هیچ وجه مفهومى نیست که بتوان آن را به صورت
ابزاری برای تبیین یا طبقهبندی در نظریهای آورد» 3.او هنر را کیفیتى از فعالیت مىداند
که به شیوه و محتوای عمل داللت دارد ،بنابراین ماهیت و صفت عمل است« .اگر هنر
منحصر به اعیان بود اسم بود و قابل طبقهبندی به گروهها و انواع با مرزهای بدون

تغییر» 4.اما هنر منحصر به اعیان نیست و نمى توان مرزهای قطعى برای آن تعریف کرد.
______________________________________________________

1. Perricone, Christopher, “The Influence of Darwinism on John Dewey's
Philosophy of Art”, Journal of Speculative Philosophy, The Pennsylvania
State University, University Park, vol.20, no.1, 2006, p.24.
 .2شوسترمن ،ریچارد ،پراگماتيسم :دیویى .بریس گات و دومینیک مک آیورلوپس .دانشنامهی زیبایى شناسى .با
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9311ش ،ص.25
 .3دیویى ،جان ،هنر به منزله تجربه ،ترجمه م .علیا ،تهران ،ققنوس9313 ،ش ،ص.916
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بنابراین مىتوان نظریهی زیباشناختى دیویى را در گسترهی نظریههای تحولى 9دانست.
نظریههای تحولى تجربه زیباشناختى را برای بسط زمینه زیباشناختى به فراسوی ابژهها،

اعمال و حوادث تثبیت شده تسری مىدهند ،در مقابل هدف نظریههای تحدیدی ،2تبیین

یا توجیه دقیق طبقهبندیهایى است که پیشتر تثبیت شدهاند و انواع مختلف اشیاء و
اعمالى را که بنا بر قراردادها هنر (یا امر زیبایى) محسوب مىشوند از چیزهایى که

فراسوی حدود مورد نظر قرار دارند متمایز مىسازند» 3.فلسفهی دیویى «فلسفهی تجربه-
ی روزمره است ،تجربهی روزمرهای که با یک آبنبات چوبى یا قوطى سوپ کنسرو گره
خورده است .دیویى بر آن است تا توجه ما را به محیط اطرافمان معطوف کند و در مقابل
این سخن مقاومت کنیم که میان جریان عادی زندگى ،خلق و لذت بردن از آثار هنری
ستیزی ذاتى برقرار است».
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دیویى بر این باور است که هنر تنها بدیل رخداد است و با اشاره به نقل قولى از

5

ظاهری سائقى بازداشته»
هیوم که زیبایى را «زمان ایستاده ،نوسان بىحرکت و وجد
ِ
ِّ
مىداند ،بر این مدعا صحه مىگذارد .او در کتاب طبيعت و تجربه هنر را وحدت محلل

مرتبهی منظم ،جا افتاده و با ثبات طبیعت با آن مرتبه از آن مىداند که ناقص ،جاری و
هنوز غیریقینى ،ممکن ،نو و خاص است؛ وحدتى از ضرورت و آزادی ،هارمونى کثرت
و وحدت ،تلفیق امر حسانى و معقول ،که وقوع آن خودانگیخته ،غیرمنتظره ،نو ،و

غیرقابل پیشبینى است« .آرمیدن در انگیزش» توصیفگر ذات هنر است 6.در تفکر او
مشخصه ذاتى رویداد همانا جدا کردن معنا و ارزش ابزارها و غایت از یکدیگر است.
______________________________________________________
1. transformational
2. demarcational
3. Shusterman, Richard, “Aesthetic Experience: From analysis to Eros”,
The Journal of Aesthetics, 2006, pp.220-221.
 .4شایگان فر ،نادر ،زیبایى شناسى زندگى روزمره دیویى و هنر پاپ ،تهران ،هرمس9319 ،ش ،ص.946
 .5دیویى ،هنر به منزله تجربه ،ص.920
6. Dewey, Jhon, Experience and Nature, London, George Allen & Unwin,
LTD, 1929, p.359.
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الزم به توضیح است که غایت در این معنا بسط مداوم معنای گرایشات کنونى است یعنى
چیزهایى که ما به آنها ابزار مىگوییم .او جادوی هنر را اینگونه معنا مىکند؛ «آشکارگى
معنا در ضمن چیزی قدیمى که به واسطه امری نو بیان مىشود .این "جادو" شعاعى است
از نوری که هرگز بر زمین و دریا نتابیده است ،اما از این زمان به بعد اشراقى پایدار از
اشیاء خواهد بود».

9

تببین نظام زیباشناسى تجربه محور دیویى به منزلهی ظهور ،رخداد یا ناگهآمدگى
رهیافت مناسبى است برای فهم این مهم که چگونه جهان در آثار هنری نمود مىیابد .اثر
هنری در فرایند خلق و ادراک بر هم زنندهی ریتم متعارف و مألوف است« .حضوربخشى
هنری همواره در مقام رخدادهای مهم و معنادار ادراک جلوهگر مىشوند» 2.در تجربهی

زیباشناختى انسان بر جهان اثر در مقام سوژهای آگاه ظاهر مىشود .در این تجربه انسان
وارد جهان تعاملىای مىشود که به واسطه نمادها صورت مىگیرد ،یعنى جهان
صورتهای معنادار یا «الگوهای معنادار» .در این اصطالح« ،الگو به جنبه فیزیکى
عالمت اشاره دارد و همه گونههای الگو را شامل مىشود ،همچون الگوهای بصری،
صوتى ،حرکتى ،زبانى و متنى .همچنین معنادار ،به جنبههای فکری و فرهنگى عالمت و
لذا به معنای نمادین اشاره دارد ،یعنى به رابطه نماد با اندیشه ،عمل انسانى و تجربه

مشترک عواطف انسانى به بیان هنری
مشترک اشاره دارد» 3.بنابراین هنرمند با بهره از زبان
ِ

مىرسد.

______________________________________________________
1. Dewey, Experience and Nature, p.360.
 .2سیل ،مارتین ،در باب گسترهی تجربهی زیباشناختى ،ر .ش .تاملین در تجربهی زیباشناختى ،تهران ،نشر
ایجاز9316 ،ش ،ص.13
3. Hohr, Hansjog, “The Concept of Experience by John Dewey Revisited:
Conceiving, Feeling and ‘Enliving’”, Stud Philos Educ, 2013, p.32.
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عاطفهی زیباشناختی
اهمیت پرداختن به عاطفه در فلسفهی هنر دیویى آن است که از نظر او تجربهی
ً
زیباشناختى هرچه باشد مسلما با عاطفه سر و کار دارد .او تعبیرهای مختلفى از عاطفه
دارد؛ عاطفهی اولیه ،عاطفهی ثانویه ،عاطفهی خام ،عاطفهی طبیعى و عاطفهی زیبا-
شناختى .اما نکتهی کلىای که در تبیین مفهوم عاطفه از منظر دیویى مىتوان گفت آن
است که از نظر او همهی انواع عاطفه پدیدارهایى تخیلى ،9تکوینى و اتحادبخش هستند.
الزم به ذکر است تجربه امری عاطفى است ،اما هیچ چیز جداگانهای به نام عاطفه وجود
ندارد .عاطفه یا عواطف به رویدادها و اعیان در همان حال که دستخوش حرکت هستند
پیوسته است .هر چند عاطفهی زیباشناختى به معنای عاطفه در هنر نیست ،هنر برترین
رسانهی آشکارگى عاطفه و بیانگر باالترین درجهی رشد عاطفى است« .این مفهوم بیشتر
حاوی مفهوم تحول عاطفى به روشى پارادایمى 2است .عاطفه از نظر دیویى سرنوشتى

3

بیولوژیکى نیست بلکه پدیدهای فرهنگى و تاریخى است که به طور مداوم در حال تحول
است».

4

عمق و دامنهی وسیع عواطفى که در گسترهی تجربهی زیباشناختى تجربه مىشوند،
نظریهپردازان را بر آن داشته است که عادیترین نامهای عاطفه را نابسنده بدانند"« .باغ

مجموعهی عواطف" 5گویا سرراستتر و ناپیچیدهتر از جریان عاطفىای هستند که در
حالتى زیباشناختى مورد تجربه قرار مىگیرند» 6.روانشناسى جدید عواطف را
______________________________________________________
1. imaginative
2. paradigmatic way
3. destiny
4. Hohr, H., “‘Aesthetic Emotion’: an Ambiguous Concept in John
Dewey's Aesthetics”, Ethics and Education, 2015, p.247.
 ،garden variety emotionss .5نامى که پیتر کیوی به آنها مىدهد.
 .6هیگینز ،کاتلین« ،عاطفهی پالوده در تجربهی زیباشناختى ،مقایسهی میان فرهنگى» ،ر .ش .تاملین ،تجربهی
زیباشناختى ،ترجمه ش .و .پور ،تهران ،نشر ایجاز9316 ،ش ،ص.11
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رخدادهای کوتاه مدت ،گذرا و اپیزودیک مىداند و تجربیات عاطفى را زنجیرههایى از
ً
اتمهای عاطفى .حال آنکه «تجربهی زیباشناختى نوعا جریانى از عاطفه را شامل مى-
شود که به لحاظ زمانى ادامهدارتر است و اغلب لحن تأثرآمیز متغیری دارد[ .بنابراین]
الگوی اپیزودی از عاطفه برای تبیین آنچه در حاالت زیباشناختى رخ مىدهد مناسب

نیست» 9.عاطفهی کوتاه مدت در تجربهی آفرینش اثر هنری باید به عاطفهای ادامهدار
پختگى
بدل شود یعنى وضوح یافته یا پالوده شود« .عواطف پالوده را مىتوان مرتبط با
ِ
بیشتر دانست ... .آن نوع پختگى که مىتوان با تجربهی زیباشناختى مرتبط دانستش،
اغلب بر حسب آن چیزی درک مىشود که روانشناسان «انضباط عاطفى» یعنى عواطف

خویش را کنترل کردن ،مىنامند» 2.در چارچوب فلسفهی دیویى ارتباطى بنیادین میان
تجربهکردن عاطفهی پالوده و کار هنری وجود دارد .در وهلهی نخست ،این ارتباط در
سطح خلق اثر هنری خود را نشان مىدهد .در واقع ،هنرمند نیز عواطف پالوده را تجربه
مىکند ،چه به عنوان پیش شرطى برای ایجاد اثر هنری و چه به عنوان پیامد چنین کاری.
بنابراین ،مىتوان عواطف پالوده را واجد تأثیری بر تصمیمات هنری هنرمند دانست.
هنرمند برای خلق هنر ارزشمند باید عاطفه را به انضباط درآورد .دیویى بر این باور است
که خلق هنر مستلزم کنترل مکفى عاطفه است تا فرد بتواند به عاطفهای شکل دهد که اثر

هنری بیانش مىکند« .پیدا کردن  3 mot justeرقم زدن رویداد درست در جای درست
آن ،رقم زدن تناسب بىعیب و نقص ،پیدا کردن لحن ،رنگ و سایه روشن دقیق و درست
آن  ...از طریق عاطفه صورت مىگیرد».

4

به بیان دیگر دیویى عملکرد عاطفه را پدیدآورندهی «کلیت» اثر هنری مىداند.
عملکرد گزینشى در مورد مواد یا موضوعات که عاطفهای بالنده آن را در رشتهای از
______________________________________________________
 .9هیگینز« ،عاطفهی پالوده در تجربهی زیباشناختى ،مقایسهی میان فرهنگى» ،ص.900
 .2همان ،ص.909
 .3کلمه یا عبارت درست و درخور.
 .4دیویى ،هنر به منزله تجربه ،صص.999-990

تبیین تکثر فرمهای هنری معاصر بر مبنای تجربهی زیباشناختى ظهور دیو یى 33/

اعمال پیوسته و مستمر به ّقو ِت بسیار تحقق مىبخشد ،ماده را از دل انبوهى از اعیان که
ِ

متعدد هستند و تمایز مکانى دارند بیرون مىکشد و آنچه را جدا شدهاست در عینى که

عصارهی ارزشهایى است که به همهی آنها تعلق دارد متراکم مىسازد« .عاطفه همچون
مغناطیسى عمل مىکند که ماده مناسب را به طرف خود مىکشد .مناسب از آن رو که
قرابت عاطفى تجربه شدهای دارد با آن حال روحى که پیشاپیش جریان پیدا کردهاست».

9

بنابراین دیویى نماد را واسطهی عاطفه زیباشناختى مىداند .از این منظر دیدگاه دیویى با
گودمن همگرایى دارد؛ «تجربه زیباشناختى از نظر گودمن تجربهای شناختى است که بر
اساس غلبه برخى ویژگىهای نمادین که او آنها را به عنوان اموری مىداند که امر
زیباشناختى را از دیگر امور جدا مىکند از تمام حوزههای دیگر متمایز مىشود؛ و به این
طریق او تالش مىکند تا هنر را تعریف کند .این شاخصههای متمایز به نحو ،چگالى
معناشناختى ،سرشاری نسبى ،تمثیل ،و ارجاع پیچیده و چندگانه مربوط هستند».

2

همبستگی عالم خیال و ماده
در تفکر دیویى عمل بیان روشنسازی عاطفهی تیره و تار است .عاطفه شکلى از
احساس که به نحوی مستقل وجود داشته باشد نیست .عاطفهی زیباشناختى بر انگیخته-
ی مادهای بیانگر است و «چون برانگیخته و بسته و پیوسته این ماده است ،مرکب از
عواطف طبیعى است که دگرگون شدهاند» 3.بنابراین عاطفهی زیباشناختى حاصل تکوین

تجربههای عاطفى طبیعى است .دیویى شرط آفرینش اثر هنری را در همبستگى تکوینى
مادهی تخیل و مادهی عینى اثر مىداند؛ «روند فیزیکى تخیل را مىپرورد و در عین حال
تخیل بر حسب ماده انضمامى متصور مىشود .تنها با سازماندهى تدریجى و پیشرونده
ماده «درونى» و ماده «بیرونى» در پیوند جدایىناپذیر و ارگانیک با یکدیگر است که
______________________________________________________
 .9همان ،ص .901
2. Shusterman, “Aesthetic Experience: From analysis to Eros”, p.220.
 .3دیویى ،هنر به منزله تجربه ،ص.920
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مىتوان چیزی پدید آورد که سندی عالمانه یا نمونهای از چیزی آشنا نباشد» 9.او نقاشى
ونگوگ را حاصل آمیزش تالطم عاطفى و صحنهی خارجى مىداند و بر این باور است
که غنای عاطفى و خودانگیختگى بیان تنها برای هنرمندی روی مىدهد که در تجربهی
وضعیتهای عینى غوطهور بوده؛ دیر زمانى به مشاهده ماده و موضوع مربوطه پرداخته و
در تخیل بارها آنچه را دیده یا شنیده بازسازی کردهاست .به تعبیر آندره مالرو در چنین
آفرینشى است که «تسخیر جهان جانشین بازنمایى جهان مىشود».

2

بنابراین عمل بیان در نگاه دیویى چیزی نیست که بر الهامى که پیشاپیش کامل شده
ِ
عینى
است عارض یا مترتب شود ،بلکه عمل بیان تکمیل الهام است از طریق مادهی ِ
ادراک و تخیل .مادهی خام برای تبدیل شدن به رسانه باید جرح و تعدیل شود .به همین
سان ،عاطفهای که مادهی اولیه را فراخوانده نیز برای آنکه بتواند تبدیل به بیانى هنری
شود ،باید در پیوند با مادهی جدید تعدیل شود ،و اینچنین است که در یک سیر تکاملى
عاطفهی اولیه یا خام بدل به عاطفهی زیباشناختى مىشود .در این سیر« ،مواد درونى
اولیه همچون صور خیال ،مشاهدات ،خاطرات و عواطف نیز دگرگون مىشوند .به طور
خاص ،در بیان هنری این دگرگونى در یک عمل رخ مىدهد ،در طى این فرآیند هنرمند

همانگونه که به مواد سامان مىدهد ،در خیالش اندیشهها و احساساتش را نیز نظم مى-
دهد ،و به این ترتیب است که تخیل هنرمند در مادهی انضمامى عینیت مىیابد .به
عبارتى ،یکبارگى ظهور به نمود ماده در سطحى باالی آستانهی آگاهى تعلق دارد نه به

روند تکوین آن» 3در توضیح این مهم مىتوان از مفهوم عادت 4در نظام فلسفى دیویى
بهره جست ،عادات نتایج تجربههای فردی را انعکاس داده و ثبت مىکنند؛ آنها منابع را
______________________________________________________
 .9همان ،ص.991
 .2الکست ،ژان ،فلسفهی هنر ،ترجمه محمدرضا ابولقاسمى ،تهران ،نشر ماهى9310 ،ش ،ص.66
3. Kestenbaum, Victor, The Phenomenological sense of John Dewey:
Habit and Meaning, Atlantic Highlands, Humanities Press Inc. 1977,
pp.3-4.
4. habit

تبیین تکثر فرمهای هنری معاصر بر مبنای تجربهی زیباشناختى ظهور دیو یى 35/

در قالب معانى مسلم برای تجربههای آتى بشر فراهم مىآورند« .موجود زندهای که در
پدید آوردن عین یا متعلق تجربه واکنش نشان مىدهد موجود زندهای است که گرایش-
هایش در مشاهده ،میل و عاطفهاش را تجربههای قبلى شکل مىدهند .این موجود
تجربههای گذشته را نه با یادآوری آگاهانه بلکه با انباشتن بى واسطه در خود حمل
ِ
مىکند»« 9.هر اندازه که یک عادت کارآمد باشد به همان اندازه ناآگاهانه عمل مىکند.
بنابراین ،هرچند نمایش عادات ممکن است در سطحى آگاه اجرا شود ،تجربه موضوعى
و منابع آن چیزی هستند که دیویى در مقاطع مختلف به آن به عنوان اموری ناآگاه یا نیمه
آگاه اشاره دارد .از نظر دیویى ،عادات همیشه ساکت و حاضرند .همانطور که

مرلوپونتى مىگوید ،آنها "ناشناس" هستند» 2.به عبارت دیگر ،دیویى بر این باور است
ً
که تولید هنری امری کامال فعال است و شامل عادات ذهنى و جسمى هنرمند است.
حیث التفاتی عاطفه
در فرایند آفرینش اثر هنری آنچه بیان مىشود ِصرف هیجان نیست بلکه هیجان دربارهی

چیزی است .دیویى در این زمینه مىنویسد« :کمابیش همهی دیدگاههای خطا دربارهی

ماهیت عمل بیان در این اندیشه سرچشمه دارند که هر عاطفهای فىنفسه در درون کامل
است ،جز اینکه وقتى اظهار شد بر مادهی خارجى تأثیر مىگذارد .اما واقع مطلب این
ِ
است که هر عاطفهای ،نسبت به چیزی عینى یا از چیزی عینى یا دربارهی چیزی عینى
است ،خواه در واقع خواه در فکر .هر عاطفهای درگیر وضعیتى است ،که تکلیف حاصل
آن معلوم نیست و خودی که در عاطفه متأثر مىشود و به حرکت در مىآید به نحو حیاتى
در آن دخالت دارد» 3.اگر تصور کنیم بیان هنری نوعى خروج مستقیم و صرف عاطفهای

______________________________________________________
 .9دیویى ،هنر به منزله تجربه ،ص.915
2. Kestenbaum, The Phenomenological Sense of John Dewey: Habit and
Meaning, p.24.
 .3دیویى ،هنر به منزله تجربه ،صص.906-905
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ً
ً
است که فىنفسه کامل بودهاست ،منطقا نتیجه خواهیم گرفت که تفرد 9کار هنری ،صرفا
امری ظاهری و بیرونى است .زیرا ،بر اساس این نگاه ،هر عاطفهای ،از جمله ترس،
عشق و ...امری عام و کلى است و نمىتوان میان موارد تجربه شدنش از سوی افراد
گوناگون ،یا از سوی یک فرد واحد در زمانهای گوناگون تفاوتى نهاد .بنابراین تنها امری
که مىتواند تفاوت مورد نظر را فراهم کند ،تفاوت در شدت تجربه شدن آن عاطفه خواهد
بود .نقد دیویى بر این دیدگاه آن است که نمىتوان چیزی را تحت عنوان عاطفهی کلى و
ً
علىاالطالق ترس ،نفرت یا عشق در نظر داشت ،مگر اسما .زیرا سرشت منحصربهفرد و
یگانهی رویدادها و وضعیتهایى که تجربه مىشوند در عاطفهای که برانگیختهاند وارد
ً
شده و در ّ
تعین یافتن آن نقشى حذف ناشدنى دارند .بنابراین ،اگر کار بیان هنری صرفا
این بود که عین چیزی را که بر آن داللت مىکند تکرار کند ،هیچگاه نمىتوانستیم از یک
ِ
عاطفهی خاص سخن بگوییم بلکه تنها مىتوانستیم از ترس-از-این-اتومبیل -خاصى-
که-از-روبهرو -مىآید ،با تمام ّ
تعینات خاص زمانى و مکانىاش ... ،سخن بگوییم.
زیرا آنها مىتوانند وضعیت انضمامىای که واکنش عاطفى مورد نظرشان را پدید
آوردهاست به خوبى توصیف و منتقل کنند».

2

بنا بر رأی دیویى مبنى بر آن که در فرایند آفرینش اثر هنری ایدهای انتزاعى و خارج
از جهان تجربه در اثر ظهور نمىکند در تقابل با رأی کانت قرار مىگیرد که ایده را
بازنمایىهای متخیله مىداند ،بدین سبب به زعم او که هنرمندان «در تقالی یافتن چیزی
هستند که در فراسوی مرزهای تجربه قرار دارد ،و از این راه در پى آنند که به نمودی از
مفاهیم عقلى (یعنى ایدههای عقلى) نزدیک شوند ،تا از این راه بتوانند به این مفاهیم
ظاهر واقعیتى عینى را ببخشند[ ... .هنرمند] با گذر از مرزهای تجربه مىکوشد به مدد
قوهی متخیله  ...از محدودههای تجربه فراتر رود و چنان صورت محسوس کاملى به
______________________________________________________
1. individualization
 .2همان ،صص.902-906

تبیین تکثر فرمهای هنری معاصر بر مبنای تجربهی زیباشناختى ظهور دیو یى 32/

آنها ببخشد که هیچ مصداقى در طبیعت برایش یافت نشود» 9.حال آنکه موضوع و
محتوای اثر برای دیویى برآمده از تجربهی طبیعت است .توضیح آنکه «اگرچه تخیل به
منزلهی عدم ادراک حسى است ،ولى از اساس بر واقعیت تکیه دارد .زیرا در واقع
واکنشهای خودسرانهی بدن و غلیان احساسات و عواطف است که به انطباعات حسى
معنا و قوام مىدهد».

2

دیویى بر این باور است که اثر هنری مادهای را فراپیش ما مىگذارد که از دستگاه
تقطیر تجربهی شخصى عبور داده شدهاست و مسبوق به سابقهای در وجود یا در هستى
نیست .ماده یا محتوایى که بیان مىشود شخصى نیست و متعلق به جهان همگانى است،
اما نحوهی گفتن آن فردی است« .یک اثر هنری کیفیت کل بودن و تعلق داشتن به کل
بزرگتر و جامعتر را که جهانى است که ما در آن زندگى مىکنیم ،روشن و برجسته مى-
سازد .تو گویى ما با جهانى فراسوی این جهان روبهرو مىشویم که در واقع واقعیت

ژرفتر جهانى است که ما در آن تجربههای روزمرهمان را مىزییم» 3.بنابراین اثر هنری
کیفیاتى مشترک با مادهی تجربههایى دیگر دارد ،حال آنکه این محصول در اشخاصى
دیگر ادراکات تازهای از معانى جهان مشترک برمىانگیزد .بنابراین دیویى عمل بیان را
گونهای فراواقعیت مىداند .او مىگوید در بیان ،تجربهای جدید رخ مىدهد که بىواسطه
و مستقل از معیارهای تفسیر است .بنابراین «بیان ابژهای در جهان است که ممکن است
همچون دیگر ابژهها تجربه شود ،با این تفاوت که بیان ،یک الگوی منظورشده و ساخته
شدهاست که ساختاری بهتر را ارائه مىدهد ،یعنى نسبت به دیگر ابژههای تصادفى در
زندگى روزمره ،متمایزتر و ساختاریافتهتر است» 4.همچون تعریفى که بودلر از هنر به

______________________________________________________
 .9کالینسون ،دایانه ،تجربه زیباشناختى ،ترجمه فریده فرنودفر ،تهران ،فرهنگستان هنر9315 ،ش ،ص.11
 .2الکست ،فلسفهی هنر ،صص.26-25
3. Burnett, Joe R., “The Relation of Dewey's Aesthetics to His Overall
Philosophy”, The Journal of Aesthetic Education, vol.23, no.3, Autumn
1989, p.52.
4. Hohr, “The Concept of Experience by John Dewey Revisited:
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دست مىدهد؛ او هنر را سورناتورالیست 9مىداند؛ یعنى «ترجمهی روح به یک زبان
نمادین .ترجمهای که بر خالف رویا از محدودهی فردی فراتر مىرود» 2.اثر هنری فارغ

از ابژهای در میان ابژهها بودنش ،واجد هویت هرمنوتیک است ،یعنى نیاز به فهمیده
شدن دارد و این یعنى خود را درون قلمروی معانى فرهنگى جای مىدهد .مهمتر از آن
« نه فقط یک ابژه است ،یک چیزی است ،بلکه درباره چیزی است که ممکن است نمود
نیابد[ .آثار هنری] تعامالت نمادینى هستند که قادرند به ابژههایى ارجاع کنند که نمود و

حتا وجود ندارند» 3.در نهایت مىتوان تعبیر دیویى و ژان پل سارتر را از تخیل همسان
دانست سارتر مىنویسد« :تخیل به منزلهی ُبعد «انعدامى» 4آگاهى است که از طریق
ْ
یک شىء متناظر مادی ،یک شىء مادی و غایب را مد نظر دارد .بنابراین در فرایند تخیل
ایده در قالب مادی ّ
متعین نمىشود ،بلکه یک شىء مادی از خودش سلب مادیت مى-
کند».

5

ابژهها رخدادهای معنادار هستند
یکى از پرسشهای محوری فلسفه هنر پرسش از جایگاه ایده در اثر هنری است؛ «آیا اثر
ً
هنری صرفا حاصل حسپذیر شدن امر غیر حسى (از جنس ایده) است ،یا امر حسپذیر
به تعبیری خود «مىاندیشد» ،یعنى تجاربى را پیش روی ما مىگذارد و در واقع فرا مى-
افکند (فراتر از اندیشهی مفهوم محور ما) که تفکر مفهومى باید در تالش برای درک
_____________________________________________________
Conceiving, Feeling and ‘Enliving’”, pp.33-34.
1. surnaturalist
 .2الکست ،فلسفهی هنر ،ص.62
3. Hohr, Hansjog, “The Concept of Experience by John Dewey Revisited:
Conceiving, Feeling and ‘Enliving’”, p.34.
 .4نیستگردان
 .5الکست ،فلسفهی هنر ،ص.10

تبیین تکثر فرمهای هنری معاصر بر مبنای تجربهی زیباشناختى ظهور دیو یى 31/

محتوای حقیقت آن جد و جهد کند  9.» ...پرسش دیویى از تجربهی ادراک زیباشناختى
نیز در همین راستا قرار دارد؛ «دربارهی کاری که اثر هنری با ما و برای ما مىکند تنها دو
ً
شق مىبینید .یا عمل و تأثیر اثر هنری از آن روست که ذاتى متعالى (که معموال «زیبا»
نامیده مىشود) از بیرون بر تجربه نازل مىشود ،یا اینکه تأثیر زیباشناسانه از آن روست
که هنر به شکلى بىهمتا از نیروی چیزهای جهان روگرفت برمىدارد».

2

در پاسخ به این سؤال توجه به این نکته ضروری است که از نظر دیویى« ،نه تنها

تجربهی نخستین ،بلکه آگاهى (یعنى تجربهی تأملى) نیز التفاتى 3است – اما در سطحى
متفاوت .تجربهی نخستین معطوف به اشیاء وجودی کیفیتدار یا حوادثى است که در
درون یک موقعیت «دادوستد»4ی قرار دارند .وقتى این حوادث و رخدادها مورد پژوهش

قرار مىگیرند ،به ابژههای هوشیاری آگاهانه یا تجربهی تأملى تبدیل مىشوند .بنابراین
رخدادها و ابژهها دو چیز متمایز و متفاوت نیستند ،زیرا ابژهها رخدادهای دارای معنا
هستند؛ میزها ،راه شیری ،صندلىها ،ستارهها ،گربهها ،سگها ،الکترونها ،اشباح،
سنتورها ،دورانهای تاریخى ،و جستارمایههای مختلف و رنگارنگ که با اسامى عام،

افعال و صفاتشان قابل توصیف هستند» 5.اثر هنری جهان را در تجربهی تازهای پیش
ً
روی مخاطب قرار مىدهد؛ دیویى اثر هنری را تنها زمانى بالفعل ،و نه صرفا بالقوه ،اثر
هنری مىداند که در تجربهی تفردیافته و نویى حیات داشته باشد .دیویى مىنویسد:
ً
«نقاش خودش صحنهای را سازمان مىدهد ،مثال پل ،چند ساختمان ،پیکره تا بتواند
ابژهای نو را نمایش دهد که بیانگر حسى باشد که واجد معنای یگانه و مختص خود
است .این ابژهی نو ،خود این نقاشى ،نه "بیانى" از صحنهی تنهاست و نه بیانى از حس
______________________________________________________
 .9اخگر ،مجید ،بازیابى امر محسوس :هفت گفتار در زیبایىشناسى ،تهران ،بیدگل9315 ،ش ،ص.43
 .2دیویى ،هنر به منزله تجربه ،ص.225
3. intentional
4. transaction
5. Mathur, D. C., Naturalistic Philosophies of Experience, Missouri,
U.S.A., Warren H. Green, INC, 1971, p.74.
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تنها ،بلکه بیانى است از "معنای" یگانهای که آمیزهی این دو موجب به بار آمدن آن
شدهاست».

9

اکنون برای پیشبرد بحث باید به نکتهای در رابطه با اندیشهی دیویى بازگردیم.
همچنان که بیان کردیم ،مهمترین ویژگى تجربهی زیباشناختى وحدتبخش بودن آن
است .حال مىتوان به این پرسش پرداخت که چه چیزی در اثر هنری هست که درک و
دریافت آن موجب ایجاد تجربهای وحدتبخش در مخاطب مىشود؟ پاسخ به طور
معمول ،صورت یا همان فرم اثر هنری است .یعنى این صورت اثر است که در اثر
وحدتى پدید مىآورد که در نهایت منتهى به وحدتبخش بودن تجربهی درک آن نیز
مىشود .دیویى زیبایى را نامى برای کیفیت زیباشناختى مىداند؛ این کیفیت هنگامى
ظاهر مى گردد که ماده به نحوی صورت یا فرم پیدا کند که به قدر کفایت بیانگر باشد .اما
باید توجه داشت در چارچوب فلسفهی دیویى حتا فرم اثر را نیز نمىتوان یکسر مستقل از
ارتباط دانست .در واقع ،در این نگاه ،اثر هنری از کنار هم قرار دادن امور جهان پدید
مىآید .اموری که در حالت عادی به هم بىارتباط هستند ،اما در اثر به گونهای در کنار
هم قرار مىگیرند که در کلیتشان بتوانند شیئى وحدتیافته و یگانه را پدید آورند .دیویى
مخالف این نظر است که «کیفیات حسى از آن رو غیر زیباشناختى هستند که بر خالف
روابطى که فعاالنه برقرار مىسازیم ،بر ما تحمیل مىشوند و ما را فرا مىگیرند  ...روابطى
که حاصل مىشوند رقم زنندهی فرم هستند و حکایت فرم "به کلى" حکایت روابط

است» 2،همانگونه که دلوز که اثر هنری را «تودهای از تأثرات و ادراکات» 3مىداند« .در
اثر هنری ،نسبتها را نمىتوان از آن چیزهایى که این نسبتها میانشان هست جدا کرد
ً
4
مگر بعدا در مقام اندیشیدن».
______________________________________________________
 .9کالینسون ،تجربه زیباشناختى ،صص.991-991
 .2دیویى ،هنر به منزله تجربه ،ص.956
”3. “block of affects and percepts
 .4همان ،ص.922

تبیین تکثر فرمهای هنری معاصر بر مبنای تجربهی زیباشناختى ظهور دیو یى 49/

بنابراین توضیحات مىتوان نتیجه گرفت که فرم اثر هنری _به ویژه در دوران
معاصر_ مىتواند از فرم مادیاش فراتر رود .زیرا همچنان که بیان داشتیم معنای اثر تنها
در ارتباط ّ
تعین پیدا مىکند ،و ارتباط امری است پویا و پیامد مشارکت کردن افراد.
بنابراین در چارچوب فلسفهی دیویى باید اثر هنری و معنای آن را مانند یک گفتوگوی
ً
پیوسته در نظر گرفت؛ و اساسا در چنین نگاهى فعالیت هنری چیزی نخواهد بود جز
تالش برای ایجاد ارتباط میان موجودات آگاه؛ هر اثر هنری پیشنهادی است به زیستن در
یک جهان مشترک ،و کار هر هنرمند دستهای از ارتباطات با جهان است ،که خود منتهى
به ایجاد روابط نویى مىشود .فرم هنری معاصر از طریق نشانهها ،ابژهها ،فرمها ،و
طرد هر نوع «تأثیرگذاری
حالتها تحول و تکامل مىیابد .رایجترین نقد به چنین آثاری ِ
فرمى» 9و تحلیل تأملى فرم در مقابل محتوا است .حال آنکه «در مشاهده کارهای هنری
معاصر باید به جای فرمها از شکلگیریها 2صحبت کرد» 3.بنابراین در چارچوب نگاه
ارتباط محور دیویى« ،وجه میانذهنى هنر تنها بستری برای درک و پذیرش اثر نیست،
بلکه خود وجهى ذاتى از فعالیت هنری است .بنابراین پدید آوردن یک فرم هنری چیزی
نخواهد بود جز خلق ارتباطاتى ممکن ،یا خلق شرایطى برای مبادلهی تجربیات» 4.هنر

حیطههای جدید تجربه را کاوش مىکند و همواره مرزهای خود را به چالش مىکشد چرا
ً
که در پى نسبتها است؛ «هنر در هر رسانهای ضرورتا مستلزم "گزینش" و "انتزاع" است،
ً
دقیقا به این علت که هنر باید از سطح تجربه فراتر رود تا به نسبتهایى دست یابد که
فراز و نشیبهای تجربه را به وجود مىآورند».

5

دیویى در پى معنای فرم آنگاه که مىپرسد« :آیا فرم چیزی است که به طرز منحصر
______________________________________________________
”1. “formal effectiveness
”2. “formations” rather than “forms
3. Bourriaud, Nicolas, Relational Aesthetics, Columbus, Les Presses du
reel, 2002, p.20.
4. Ibid, p.24.
 .5گایر ،پل ،زیبایىشناسى در قرن بيستم ،ترجمه پدرام حیدری ،تهران ،ققنوس9315 ،ش ،ص.32
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به فرد ،از آغاز ،حیطهای از اعیان را به عنوان اعیان زیباشناختى مشخص و متمایز
مىکند ،یا اینکه اسم معنى است برای آن چیزی که هرگاه تجربهای به بالندگى کامل
مىرسد ظاهر مىگردد» 9.او بر این باور است که بیان از فرم به منزلهی یک زبان استفاده

مىکند و فرم را برساختهی بافتاری ارتباطى مىداند .امروزه «بههم پیوستگى» 2عناصر
فرم کمتر آشکار است چرا که تجربهی دیداری ما پیچیدهتر شدهاست و طى یک قرن
ایماژهای تصویری غنىتر شدهاند .با معرفى دنبالهای از صحنهها به عنوان یک وحدت
پویای نو در قالب سینما ما قادر مىشویم که مجموعهای از عناصر ناهمگون را همچون
یک عالم درک کنیم؛ هیچ نوع ماده وحدت بخش و پیوندی در کار نیست .تکنولوژیها
ممکن است به روح بشر اجازه دهند تا انواع دیگری از اشکال جهان را درک کنند که تا به

حال ناشناخته بودهاند» 3.مادهی اثر هنری تنها هنگامى مىتواند تبدیل به یک رسانه شود

که با توجه به جایگاه و نقشى که در مناسباتش با امور دیگر دارد به کار گرفته شود .برای
مثال« ،اصوات موسیقایى تنها هنگامى که در قالب نسبتهای زمانى با هم قرار بگیرند
ریتم ،و هنگامى که در نسبتهای زیر و بمى خاصى با هم قرار بگیرند ،ملودی و
هارمونى را ایجاد مىکنند و بهصورت موسیقى در مىآیند .همین صداها ممکن است در
مناسبت با حالتى از شادی ،غافلگیر شدن یا اندوه ادا شوند و محمل برونریزی طبیعى
احساسات خاصى قرار گیرند .به این شکل ،این صداها مىتوانند "بیانگر" عواطف
گوناگون شوند» 4.در واقع این نسبتها هستند که فرم را ّ
متعین مىکنند .در بیان هنری،
فرم و محتوا مقوم یک کل هستند؛ آنها جز از طریق تجزیه و تحلیل قابل تفکیک نیستند.

______________________________________________________
 .9دیویى ،جان ،هنر به منزله تجربه ،ص.963
”2. “glue
3. Bourriaud, Relational Aesthetics, p.20.
 .4دیویى ،هنر به منزله تجربه ،ص.909

تبیین تکثر فرمهای هنری معاصر بر مبنای تجربهی زیباشناختى ظهور دیو یى 43/

ّ
تعین معنای اندوخته در اثر هنری
در تفکر دیویى زیبایى اثر به وجه اجتماعى و به تعبیری دیگر به وجه معناداری آن
وابستهاست« .هرچقدر یک فرد به تجربهی زیباشناختى نزدیکتر باشد به همان میزان
تجربهی مورد نظر اجتماعىتر است و هر اندازه یک تجربهی زیباشناختى اجتماعىتر
باشد به همان اندازه به بیان و فرم هنری نزدیکتر است .اگر کسى درباره ابعاد
ً
زیباشناختى یک مراسم جمعى مانند آواز خواندن و رقصیدن قبیلهای ،بیندیشد یقینا در

این حالت احساس زیباشناختى از احساس اجتماعى غیرقابل تمایز است» 9.همانگونه
که ارسطو مىنویسد« :دلیل لذت ناشى از تماشای یک تصویر آن است که شخص با
نگاه کردن به آن همزمان چیزی نیز مىآموزد؛ آموختن در معنای گردآوری معنای اشیا»

است 2.این مطلب ما را به سوی بحث درباره مسأله معنا رهنمون مىشود .معنا چیست؟
ً
آیا معنا صرفا واکنشى سوبژکتیو به موقعیتى ابژکتیو است؟ آیا ارزشها در واقع فقط
ترجیحات هستند؟ «دیویى بر این عقیده است که معنا از طریق تفاوتى تجربه مىشود که
تجربهی ما ایجاد مىکند .بنابراین تفسیر عنصری اساسى در فرایند فهم است« .اگر
نتوانیم از مرتبهای از معنا به مرتبه دیگر در درون تجربه سیر کنیم ،هیچ امکانى برای
گسترش عرضى و عمقى ارزش در واقعیت وجود نخواهد داشت».

3

حال باید به این مسأله بپردازیم معنا در ابژهی ناگه آمده چگونه ّ
متعین مىشود .از

نظر دیویى ،تنها زمانى که هیجان دربارهی یک موضوع ،عمق و شدت پیدا مىکند،
معانى ناشى از تجربهی قبلى را به جنبش در مىآورد .در این
اندوختهای از برخوردها و
ِ

حالت« ،این اندوخته در همان حال که بهصورت اندیشهها و عواطفى آگاهانه به فعالیت
______________________________________________________
1. Graña, César, “John Dewey's Social Art and the Sociology of Art”, The
Journal of Aesthetics and Art Criticism, vol.20, no.4, 1962, p.411.
 .2کالینسون ،تجربه زیباشناختى ،صص.34-33
3. Grange, Joseph, John Dewey, Confucius, and Global Philosophy, New
York, State University of New York Press, Albany, 2004, p.7.
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برانگیخته مىشود ،به صورت تصاویری که رنگ و بوی عاطفى دارند ،در مىآید» 9.او بر
آن است که انسان به درجات مختلف و در سطوح مختلف چیزی از ارزشها و معناهای
مندرج در تجربههای گذشته را در وجود خود جذب مىکند که برخى از آنها به عمق
ً
مىرسند و برخى در سطح مىمانند .بهزعم او چیزهایى که کامال بخشى از وجود انسان
شدهاند دیگر وجود آگاهانهی مجزایى ندارند .هنگامى که موقعیتى شخص را برمىانگیزد
نیاز به بیان سر بر مىآورد آنچه بیان مىشود نه دادههای گذشتهاست و نه موقعیت کنونى
محض «آنچه بیان مىشود به میزان خودانگیختگىاش نوعى وحدت عمیق ویژگىهای
وجود کنونى با ارزشهایى است که تجربههای گذشته آنها را بهصورت جزیى از
شخصیت درآورده است .بىواسطگى و فردیت ،خصوصیاتى که مشخصهی وجود
انضمامى است ،ناشى از موقعیت کنونى است؛ و معنا ،جوهر و محتوا برخاسته از آن

چیزی است که از گذشته در خود 2جایگیر شدهاست» 3.اگر هنرمند تأثری بىواسطه را از
معانى برگرفته از تجربهی اندوختهی مایهور پیشین آ کنده نسازد ،محصول او محقر و فرم
آن قالبى است« .حتى اثری که در سر پروراند شده و بنابراین از لحاظ فیزیکى شأن
خصوصى دارد ،از حیث محتوای معنادارش عمومى است ،زیرا با توجه به تحقیق و اجرا
شدن در محصولى که ادراکپذیر است و بنابراین به جهان مشترک تعلق دارد در سر
پرورانده شده است .در غیر این صورت ،نوعى نابهنجاری یا رویایى گذرا مىبود».

4

دیویى بیانگری عین هنری را به موجب این واقعیت مىداند که چنین عینى نمودار
در هم تنیدگى تمام عیار و کامل مواد فعل و انفعال است ،بهزعم او این در هم تنیدگى
شامل از نو سازمان دادن مادهای است که از تجربه گذشته با خود آوردهایم« .زیرا در این
در هم تنیدگى ،ماده اخیر مادهای نیست که از راه تداعى بیرونى یا از طریق بارشدن روی
______________________________________________________
 .9دیویى ،هنر به منزله تجربه ،صص.904-903
2. self
 .3همان ،ص.992
 .4همان ،صص.13-12
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کیفیات حسى اضافه شده باشد .بیانگری عین ،خبر دادن و تجلیل از امتزاج کامل است
اک توأم با توجه ما وارد آن چیزی
میان آنچه دستخوش آن مىشویم و آنچه فعالیت ادر ِ

مىکند که بهوسیله حواس دریافت مىکنیم» 9.در ذهن ما انبوهى از حالتها و
برخوردهای عاطفى ،احساساتى که وقتى محرک مناسبى از راه مىرسد آمادهاند از نو
برانگیخته شوند ،همچون چیزی که در مایعى حل شده باشد وجود دارند ،و بیش از هر
چیز دیگر ،این فرمها ،این باقیماندههای تجربه هستند که ،غنىتر و پرمایهتر از آنچه در
ذهن انسان معمولى هست ،سرمایهی هنرمند را تشکیل مىدهند .چیزی که جادوی
هنرمند خوانده مىشود در این است که مىتواند این ارزشها را از یک حیطهی تجربه به
حیطهای دیگر انتقال دهد و آنها را به اعیان زندگى مشترک ما وصل کند و با بینش
خالقانه خویش این اعیان را تأثرانگیز و حیاتى کند 2.در تفکر دیویى فقط معانى فکری از

تجربههای گذشته انتقال نمىیابند بلکه کیفیاتى که به هیجان عاطفى اضافه مىشوند نیز
چنینند« .کیفیات حسى از آن حیث که کیفیات حسىاند ،هیچ کدام ماده یا فرم نیستند،
ارزش انتقال یافته و آبستن آنند چنین
بلکه این کیفیات در مقام کیفیتى که سراسر آ کنده از ِ
ِ
شأنى دارند 3.بنابراین دیویى در تضاد با نظر کالیو بل مبنى بر عدم تأثیر مؤلفههای
فرم معنادار ،معنا را متعلق به جهان همگانى مىداند .در نگاه بل،
فرهنگى و تاریخى بر ِ

«ما در تجربه زیباشناختى هنرهای بصری ،از زندگى روزمره بیرون مىرویم و وارد جهان
دیگری مىشویم ،جهانى واجد معنایى عمیق و خاص خودش ...که ربطى به معنای
زندگى ندارد» 4.اما در نظر دیویى تجربه زیباشناختى مجزا از جهان و زندگى روزمره

وجود ندارد.
______________________________________________________
 .9دیویى ،هنر به منزله تجربه ،ص.952
 .2همان ،ص.921
 .3همان ،ص.910
 .4کالینسون ،تجربه زیباشناختى ،ص.11
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دیویى تجربه را تعامل موجود زنده با محیط مىداند« ،این جنبه تعاملى 9مستلزم آن
است که کش و قوس تجربه همیشه در معرض تفسیر باشد و تفسیر کردن جانمایى
معانىای است که در درون یک تجربه مأوا دارند .بنابراین ،تجربه همیشه معطوف به
پرسشهای ارزشى است .در مرکز آن یک خواست برای تفسیر ارزشهای مأوا گزیده در
درون مرزهای آن وجود دارد» 2در نتیجه تجربههای زیباشناختى هر فرد تا حدودی

ساخته و مخلوق خود او هستند« .البته نه بدان معنا که چنین امری بر اثر قصد آگاهانهی
خود فرد رخ دهد ،بلکه امری است که به صورت خود به خودی و بر اثر عادات پیشین

فرد ،و تعامل خود با جهان و به طور خاص تعامل با اثر هنری رخ مىدهد» 3.از نظر
دیویى اگر ما دریابیم که زندگى روزمره و تجربیات برآمده از آن در نهایت سرچشمه

اصلى هر معنا و ارزشى است آنگاه مىتوانیم دریابیم که اثر هنری و تجربهای که مىتواند

برای هنرمند و مخاطب اثر پدید آورد نیز چیزی نیست جز تشدید و تقویت کردن سویه-

های معنادارتر ،ارزشمندتر و لذتبخشتر همان تجربه روزمره امور« .در تجربهی
ً
زیباشناختى ماده متعلق به گذشته نه ،مانند یادآوری ،توجه را کامال به خود معطوف
مىکند و نه تابع مقصودی خاص مىشود .در حقیقت ،بر آنچه پیش مىآید محدودیتى
تحمیل مىشود .اما این محدودیت ،محدودیت سهیم شدن در مادهی بىواسطه تجربهای
است که اکنون دست مىدهد .این ماده به صورت پلى به سوی تجربهای دیگر به کار
نمىرود ،بلکه تجربهی حاضر را فزونى و تفرد مىبخشد.

4

محتوای اثر هنری به جهان مشترک تعلق دارد ،معنا داشتهی هنرمند و مخاطب
است که «به منزله دارایى اعیانى که به تجربه در مىآیند ظاهر مىشود .در اینجا نیازی
______________________________________________________
1. interactive
2. Grange, John Dewey, Confucius, and Global Philosophy, p.6.
3. Gauss, Charles Edward, “Some Reflections on John Dewey's
Aesthetics”, The Journal of Aesthetics and Art Criticism, vol.19, no.2,
1960, p.130.
 .4دیویى ،هنر به منزله تجربه ،صص.916-915
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به نوعى رمز یا قاعده تفسیر نیست؛ معنا همانقدر ذاتى تجربه بىواسطه است که معنای

باغ گل چنین است» 9.دیویى کیفیت منحصر به فرد اثر هنری را در روشنسازی و متمرکز
کردن معناهایى مىداند که در ماده تجربههای دیگر به شکل پراکنده و ضعیف مندرج
است .بنابراین معناداری اثر هنری را مىتوان اینگونه تبیین کرد؛ «کل گسترهی "چیزها"
کل آنچه اسباب و اثاثیهی جهان مرئى و محسوس را تشکیل مىدهد ،که با تمام کثرت و
رخدادگى و ّ
مادیت و گنگى و بىمعنایى خود وارد قلمرو بازنمایى هنری مىشود؛ و این

شیوهی جدید انتقال معنا و تجربه ،این معنای جای گرفته در دل ّ
مادیت چیزها که مىتوان
آنها را معنای درون ماندگار یا معنای ّ
متعین نام داد ،همان چیزی است که تجربهی
زیباشناختى به معنای جدید کلمه را تشکیل مىدهد».

2

نتیجه
دیویى آفرینش اثر هنری را قابلیت عمل آوردن ایده و عاطفهای مبهم در چارچوب رسانه-
ای معین مىداند ،عاطفه آغازگر فعالیت هنرمند است اما هنر راجع به عاطفه و تخلیهی
هیجانى عاطفه نیست بلکه کاوش ،کشف ،نظم دادن و پاالیش عاطفه است .تجربهی
زیباشناختى جریانى از عاطفه است که به لحاظ زمانى ادامهدارتر و تأثیرگذارتر است.
آنگاه که هنرمند دستخوش عاطفهای مىشود به بیان ناگهانى و نابسندهی آن نمىپردازد،
بلکه عاطفه به منزلهی رخداد کوتاه مدت را به عاطفهای تأثیرگذارتر و ماندگارتر بدل مى-
کند و این مهم را با جذب ارزشهای تجربههای فردی و اجتماعى خود به انجام مى-
رساند .در این حالت است که هنرمند در مقام سوژهای آگاه مواد مناسب برای بیان را بر
مبنای عاطفه برگزیده و آن را به رسانه بدل مىکند .بنابراین هنرمند معانى عواطف مشترک
و همگانى را که نظام نشانهای را برساختهاند به اثری با بیان فردی بدل مىکند؛ اثر هنری
______________________________________________________
 .9همان ،ص.921
 .2اخگر ،بازیابى امر محسوس :هفت گفتار در زیبایىشناسى ،ص.42
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او تجسم عواطف مشترک انسانى در قالب فرمى تفرد یافتهاست .به دیگر سخن تجربهی
زیباشناختى به منزله رخدادی حیاتبخش سنتزی بین عاطفهی فردی و نظام نشانهای
همگانى است و این همان رخدادی است که در آفرینش اثر هنری به ظهور مىرسد.
عاطفهی زیباشناختى حاصل تکوین عاطفهی طبیعىای است که به واسطهی مادهی
عینى دگرگون شده و به بیان رسیدهاست.
به همین سان عواطف هنری به واسطهی یافتن فرمى درخور و بسنده تجسم مى-
یابند .در تجربهی زیباشناختى گزینش و بهرهگیری از معانى گذشته و نمادها فرم را غنىتر
مىکند .فرم یا صورت هنری وحدتبخش عاطفه ،عمل بیان ،رسانه ،نظام نشانهای،
شناخت و تعامل است .درجات تجمیع و پیوستگى این عوامل و همچنین مؤلفههای
ارتباطى و بافتاری برسازندهی طیفى از فرمها هستند و اینگونه است که فرم اثر هنری در
ً
دوران معاصر از فرم مادیاش فراتر مىرود .معنای یک اثر هنری لزوما در خود آن نهفته
نیست بلکه وابسته به متن آن است ،متن هر اثر بستر اجتماعى و تاریخى و فرهنگى آن
است .بنا بر رهیافت تجربهگرایانهی دیویى ،تحلیل آفرینش اثر بر مبنای سیر تکوینى
تجربهی بالواسطه به تجربهی نمادین در نظام نشانهای ،فهم آثار معاصر با فرمهای متنوع
را امکانپذیر مىسازد .هنرمند با جذب معانى برخاسته از زندگى جمعى ،عاطفهی خام
را که تاریخى و فرهنگى است به عاطفهای زیباشناختى بدل مىکند.
دیویى عین بیانگر را حاصل تکوین عمل بیان مىداند که سازماندهى شده و
ساختار یافته است و واجد هویت هرمنوتیک است بنابراین نیاز به فهمیده شدن دارد،
یعنى خود را درون قلمروی معانى فرهنگى جای مىدهد .مخاطب به تجربهی معنای اثر
نائل مىشود چرا که معنا پیشداشته و زیستهی او است .تجربیات مشترکى که در بستر
عادات پیشین معنادار شدهاند ،داشتهی هنرمند و مخاطب هستند و هنرمند با تکوین
عاطفهی فردی و نظام نشانهای مخاطب را به جهانى نو بر پایهی اشتراکات انسانى فرا
مىخواند .بنابراین مىتوان گفت ،در نهایت زندگى روزمره و تجربیات برآمده از آن،
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سرچشمهی اصلى معنای اثر است .در نتیجه اثر هنری و تجربهای که مىتواند برای
هنرمند و مخاطب اثر پدیدآورد نیز چیزی نیست جز تشدید و تقویت سویههای
معنادارتر ،لذتبخشتر و یا ارزشمندتر همان تجربهی روزمرهی ما از امور .بر مبنای
چنین رویکردی ،دیویى امر زیباشناختى را از محدودهی ّ
متعین و موقعیت خاص جدا
گوناگون کیفیات حسى،
سرشت نوعى تجربه قرار مىدهد .در عمل بیان مواد
کرده و در
ِ
ِ
عاطفه و معنا در وحدتى گرد مىآیند که مشخصهی تولیدی نو در جهان است ،بنابراین به

تجربهای تخیلى و بیان فراواقعیتها بدل مىشود .بیان ابژهای در جهان است و ویژگى
ارتباطى دارد و در ارتباط ّ
متعین مىشود .اثر هنری بیانگر یک شىء فىنفسه نیست ،بلکه
تعاملى نمادین است که قادر است به ابژههایى اشاره کند که نمود و یا حتا وجود ندارند.
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گایر ،پل ،زیبایىشناسى در قرن بيستم ،ترجمه پدرام حیدری ،تهران ،ققنوس9315 ،ش.
الکست ،ژان ،فلسفهی هنر ،ترجمه محمدرضا ابولقاسمى ،تهران ،نشر ماهى9310 ،ش.
هیگینز ،کاتلین« ،عاطفهی پالوده در تجربهی زیباشناختى ،مقایسهی میان فرهنگى» ،ر .ش .تاملین،
تجربهی زیباشناختى ،ترجمه ش .و .پور ،تهران ،نشر ایجاز9316 ،ش.
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