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مقدمه
جرجدیكی،نظریهنهادیرابهعنوانامكانیدرارائه
تعریفیذاتیازهنرمطرحساخت.نظریاتاودربستر
فكرینوعیشکگراییشكلگرفتکهبهواسطهآرای
حاکم زمانه بر نوویتگنشتاینیان به موسوم فیلسوفانی
بود،وبرطبقآنهرنوعتعریفذاتیازهنرناممكن
منزله به را خود نهادی تعریف دیكی میشد. دانسته
انتقادبراینرویكردضدذاتوبهواسطهاثباتمصنوعیت
بهعنوانیكیازشروطالزمهنرپیشمیبرد.اینگونهاو
ازطرفییكیازشروطتعریفیهنرراارائهدادهوتعریف
آرای دیگر، ازطرف و میبخشد راشكل خود نهادی
غیرذاتگرایانرابهتحلیلبردهوبرامكانتعریفاز
هنربرحسبشروطالزموکافیپایمیفشرد.بنابراین
بخصوص فیلسوفان این نظریات دل از استداللی او
نظریاتشان توسعه واسطه به و کرده آغاز وایتس،

رویكردیرادربرابرآنهاپیشمیبرد.
برمصنوع عقیده دلیل به را نهادی رویكرد دیكی
بودنآثارهنری،بازگشتیبهروشسنتینظریهپردازی
هنرمیداند.امابهمنظوردربرگیریآثارمناقشهبرانگیز
نظر به که حاضر-آمادهها و دادا هنر جمله از معاصر
از متفاوت مفهومی او نیستند، انسان تالش حاصل
مصنوعراشكلمیدهدکهدرروایاتاولیهبهواسطه
مفهوم»اعطایشأنمصنوعیت«آنرامعرفیمیسازد.
مصنوع، شیئ کلی معنای حفظ با نهایی روایت در
این رااشتباهتشخیصدادهو اعطایشأنمصنوعیت
محدودهمتفاوتومسئلهسازخلقهنریرابهواسطه
مفهوم»استفادهازیکمدیومبهمنظورخاصودربستر

معینی)بسترعالمهنر(«توضیحمیدهد.
درمقالهحاضردرابتدابربسترفكریاشارهمیشود
کهآرایدیكیدرآنشكلگرفتوازآنمتأثرگشت،
وسپسبهتلقیدیكیازمصنوعیتدرروایاتاولیهو

روایتنهاییاومیپردازم.

استدالل در برابر ضدذات گرایان
از تعریفیجامع امكان بر زمانهای در دیكی جرج
هنرپایفشردکهبرایسالهانوعیشکبراینامكان
بیستم قرن اواسط شکگرایی این بود. افكنده سایه

متأثرازآرایویتگنشتاینوبرخیفیلسوفاندیگرزبان
بودوپیروانآنرا»نوویتگنشتاینیان«1نامیدند.وایتس
ازپیروانایندیدگاه،معتقدبودکهناکارامدیتعاریف
قبلی،عدمامكانارائهموفقیتآمیزیکتعریفواقعیاز
هنربراساسشروطالزموکافیرااثباتمیکند.امااز
آنجاکهتشخیصمفهومهنرومصادیقآنباشكلگیری
زمان هر از بیشتر هنر، پیشرو و گوناگون شكلهای
احساسمیشود،برایاینتشخیصراهیارائهمیدهد.
اینراهبراساسروشنساختنمفهومهنروتوصیف
شرایطیاستکهتحتآنهابهدرستیمواردمرتبطبا
مفهومهنررابهکارمیبریم.بدینمنظوراودواستدالل
و خانوادگی« مشابهت »استدالل میکشد: پیش را

»استداللمفهومبازهنر«.
بااستداللمشابهتخانوادگیوایتسبیانمیکند
که»مابانگریستندرآثارهنریخصوصیاتمشترکی
درآنهانمییابیم،بلكهتنهامجموعهایازتشابهاترا
خواهیمیافت.بنابراینبرایفهمیدنآنكههنرچیست،
و تشخیص باید تنها بلكه نداریم؛ نیاز نهفته ذات به
توضیحدهیمکهبراساساینتشابهاتچهچیزیرا

)Weitz, 1956: 15(».هنرمینامیم
مشابهت »اسلوب را هنر تشخیص شیوه این
تعریفی آنجاکه از اینروش خانوادگی«مینامند.در
بر را آثارهنری ناممكناست،درعوض، ازهنر ذاتی
مبنایمشابهتشانباآثارهنرینمونهتشخیصمیدهیم.
از پارهای با شباهتهایی جهات، برخی از اثرجدید
سرمشقهایمانداردوازبرخیجهاتدیگرشباهتهایی

باسرمشقهایدیگر.
»باز مفاهیم این اساسی تشابه وایتس، نظر در 
که هنگامی است، باز مفهوم یک آنهاست. بودن«
استدالل باشد. تغییر و اصالح قابل آن کاربرد شرایط
ارائه با بازهنربیانمیداردکهنظریاتسنتی مفهوم
شروطالزموکافی،مفهومهنرراهمچونمفهومیبسته
آشكار آن کارگیری به آنكه حال میگرفتند، نظر در
باز«است.»هموارهممكن میسازدکه»هنرمفهومی
طبیعت یا و هنرمندان را جدیدی موارد که است
پیشبینییاایجادکنند،واینمواردتازهمستلزمآن
استکهشخصتصمیمگیردتامفهومقدیمیراتعمیم



45

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� مصنوعیت در نظریه نهادی هنر

دادهیاکنارگذاردهویامفهومجدیدیابداعکند.پس
و یابنده گسترش ویژگی همین که است آن برهان
غافلگیرکنندههنروتحوالتوآفرینشهایبدیعآن،
وجودهرمجموعهایازخصوصیاتتعریفکنندهراغیر

 )Ibid:15-16(».ممكنمیسازد
توسط که ویژگیهایی تمام وایتس اساس این بر
نظریاتسنتیبهعنوانپیششرطهنرارائهشدهبودرا
ردمیکند.ازجملهویژگیبهظاهربدیهیکهفیلسوفان

سنتیبرآناتفاقنظرداشتند؛یعنیمصنوعیت.
آمد وارد نوویتگنشتاینیان آرای بر که انتقاداتی
پیشرفتآنهارامتوقفومسیرتعریفهنررادوباره
هموارساخت.دیكیازجملهاینمنتقدینبودکهبنابر
نظرکارول»رویكردشباهتخانوادگی/مفهومبازرابا
 Carroll, 2001:(».نظریاتنوعنهادیخودبهتحلیلبرد

)75

دیكیعقیدهدارداینفیلسوفاندرشکبرنظریات
سنتیبرحقبودند،اما،هنگامیکهبهدلیلشكستاین
نظریات،کلپروژهتعریفبراساسشروطالزموکافی
رامنتهیبهشكستدانستند،بهمسیراشتباهیرفتند.
چراکهازنظراو،میتوانتعریفیازهنرارائهداداگردر
جایمناسببهدنبالاینویژگیهاگشتوآن،توجه
بر توجه عوض در ناآشكار و نانموده خصوصیات بر
خصوصیاتآشكاروبیرونیآثارهنریست.دیكیاین
توسط پیشتر که میکند حاصل نقدی از را دیدگاه
مندلباومبراسلوبشباهتخانوادگیصورتگرفتهبود.
درایناسلوبازمفهومشباهتخانوادگیصحبت
میشود،اماآنچنانکهمندلباومبهدرستیاشارهدارد،
شباهتخانوادگیمستلزموجودیکنسبتزیستیو
تنها ما نسبت، این نبود در و است اعضا میان ژنی
میتوانیمازشباهتمحضصحبتکنیمونهازشباهت
و دقیق معنای میان تفاوت آنچه بنابراین خانوادگی.
وجود میسازد، را خانوادگی شباهت مفهوم استعاری
مندلباوم، عقیده به اعضاست. میان ژنی نسبت یک
اینتفاوتموفقعمل برقراری اینرویكرددر پیروان
همین به داشتند. نظر مورد را شباهتی هر و نكردند
علت،آنهاازجملهوایتسنتوانستندیکویژگیذاتی
باشیوهای و بیابد،چراکهدرمكاندرست برایهنر

حل راه نپرداختند. شباهتها جستجوی به درست
و شباهتها بر توجه عوض در که است آن مندلباوم
نا صفات دنبال به باید ظاهری و آشكار ویژگیهای
آشكارونانموده2»نظیرصفاتژنتیكیدرمثالخانواده«
بود.بدینشكلیافتنماهیتذاتیهنردراینصفات
 Mandelbaum,(.نسبیونانموده،نامحتملنخواهدبود

)1965: 222

دیكیدراینبسترعرضهنظریاتخودراآغازنمود.
اودرطیدوراننظریهپردازیخود،چهارتعریفنهادی
ازاثرهنریراعرضهکرد.سهتعریفاولرابهدلیلدر
و اولیه« »روایات مشابه، مفاهیم و عناصر برداشتن
تعریفآخررا»روایتنهایی«نظریهنهادیهنرمینامد.
روایاتاولیهشكلکاملوجامعخودرا1974درکتاب
اثر تعریف آن، طبق بر یافتند. زیباییشناسی و هنر

هنریاینگونهارائهمیشود:
»اثرهنریدرمعنایتبویبیآنعبارتاستاز1.
یکمصنوع؛2.کهبرخیازجنبههایآنموجبمیشود
شخصیااشخاصیبهنیابتازسوینهادخاصی)عالم
هنر(شأننمایندگیبرایارزیابیرابداناعطاکنند.«

)Dickie, 1974: 34(

برایدیكیهمرایبافیلسوفانسنتی،اثرهنریدر
درجهاولوقبلازهرچیزبایدشیئمصنوعباشد.او
از شرطی عنوان به مصنوعیت ارائه با تا دارد تالش
تعریفهنر،ازطرفیتعریفنهادیخودراپیشبردهو
ازطرفدیگرباشكستایدۀغیرذاتگرایانمبنیبر
ازجمله برایهنر تعریفکننده عدموجودهرشرط

مصنوعیت،برامكانتعریفهنرتأکیدورزد.

مصنوعیت در روایات اولیه
دیكیمصنوعیت3راشرطاثرهنریبودنیکشیئ
و اوست، تعریفات میان مشترک ویژگی این میداند.
دیكیازآنتحت»جنس«4یاشرطالزمتعریفخود
گفتگومیکند.ازنظراو،اثرهنریبایدمصنوعباشدو
نهشیئطبیعی.اورویكردنهادیخودرابهدلیلعقیده
سنتی روش به بازگشتی هنری، آثار بودن مصنوع بر
هر مصنوعات، همة اما میداند. هنر نظریهپردازی
مصنوعاتهنرینیستند.دیكیدرشرطدومخود،میان
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مصنوعاتهنریوغیرهنریتفاوتمیگذارد.مصنوعی
هنریاست،کهدربسترنهادینهعالمهنرمورددرکو

ارزیابیقرارگیرد.
نقطةآغازاستداللدیكیبرایاثباتمصنوعیتبه
عنوانشرطیازتعریفهنر،آنبخشازنظریاتوایتس
و تعمیمبخشی«5 »استدالل نام تحت آن از که است
»استداللناظربرتبویب«6،یادمیکند.واودرپایان
بررسیهرکدامازایناستداللهابهمصنوعیتبهعنوان

یكیازشروطهنرمیرسد.
مفهوم میان تعمیمبخشی« »استدالل در وایتس
رمان، قبیل از هنر گوناگون زیرمفاهیم و هنر کلی
میکند اشاره سپس او میگذارد. تفاوت و.... تراژدی
زیر اعضای که معنی بدین است؛ باز رمان زیرمفهوم
یامشترکی ذاتی تعریفی رمانهاهیچخصیصه طبقة
ندارند،وایننتیجهرادرموردزیرمفاهیمدیگرهنرنیز
صحیحمیداند.امادیكیاینادعایوایتسکهدرادامه
بدونبحثبیشترنتیجهمیگیرد،»مفهومکلیهنرنیز

بازاست«رابیاساسمیداند.ازنظردیكی:
»تمامیابخشیاززیرمفاهیمهنرممكناستباز
باشندوبااینوجودمفهومکلیهنربستهباشد.بدین
معناکهممكناستتمامیابخشیاززیرمفاهیمهنر
شرایطالزموکافیرادارانباشند،ودرعینحالاثر
بر بتواند است، آن مفاهیم زیر تمام کلیِت که هنری
از حسبشرایطالزموکافیتعریفشود...هیچچیز
نمیکند.« ممانعت باز گونههای / بسته کل رابطه

)Dickie, 1974: 21-2(

برایمثال،تراژدیها)بهعنوانیکزیرمجموعه(
ممكناستخصیصهمشترکینداشتهباشندتاآنهارا
ازکمدیهادرمحدودۀهنرجداسازد.اماحتیاگراین
چنینباشد،تمامتراژدیهاوآثارهنری)بهعنوانکل(
حداقلیکویژگیمشترکدارندکهکارهایهنریرااز
مصنوعیت ویژگی، این و میسازد، متمایز هنری غیر

است.
وایتسدر»استداللناظربرتبویب«بیانمیکند
بایستی هنری مفاهیم درست تشخیص منظور به که
تفاوت هنری اصطالحات گوناگون کاربردهای میان
توصیفی معنای دو تحت را هنر معموالً »ما گذاریم.

)صندلی(وارزشی)خوب(بهکارمیبریم.گاهمیگوییم،
گاه و دهیم توضیح را چیزی تا است هنری اثر این
 Weitz,( کنیم.« ارزشگذاری را چیزی تا میگوییم
»معنای اساسی، معنای وایتس برای اما )1956: 16

او،باوجودآنكههیچ توصیفی«اثرهنریاست.بنظر
اما ندارد، وجود هنر تعریف برای کافی و الزم شرط
ویژگیهاییوجوددارند،بهعنوان»معیارهایشناخت«
این واسطه به ما میآیند. کار به مواقع این در که
ارائه نظریاتسنتیهنر معیارهایشناختکهتوسط
شده ساخته مثاًل میکنیم؛ توصیف را اثری شدهاند،
تخیل یا توانایی واسطه به یا و مصنوع یک همچون
انسان.امااستداللاصلیوایتسآناستکهماگاهاین
قبیلگزارههارانیزبهکارمیبریم،»اینتكهچوب،
گفتهها این که آنجا از و زیباست«، مجسمهای قطعه
منطقیاند،پسغیرمصنوعاتیمانندیکتكهچوبنیز
در قرارگیری منظور به عبارتی به هنریاند؛ کارهای
طبقهآثارهنری،گاهالزمنیستکهشیئیکمصنوع
ترتیب بدین باشد. انسان( بوسیلة شده )ساخته
هنر، سنتی تعاریف واسطه به شده ارائه ویژگیهای
بایستی اثرهنریباشند،بلكه نمیتوانندتعریفکننده
تمام که گیریم نظر در باز آنچنان را هنر مفهوم
کاربردهایآن)ازجملهکاربردگزارهدرموردتكهچوب

را(دربرگیرد.
دو میان وایتس تفاوتگذاری به ارجاع با دیكی
معنایاثرهنری،سعیدرزیرسؤالبردنادعایاودارد.
بهنظراووایتساظهارنظردرموردتكهچوب)بهعنوان
یکغیرمصنوع(راهمچونیکگزارهتوصیفیدرنظر
گرفته،حالآنكهدرواقعیکگزارهارزشیاست.انتقاد
دیكیدربرابرایناستداللبیانمیدارد،اگرآنچنانكه
اثر از کاربرد و معنا یک از بیشتر دارد، اشاره وایتس
هنریوجوددارد،پساظهارنظردرموردتكهچوب)به
عنوانیکغیرمصنوع(آنچهوایتسقصداثباتآنرا
دارد،ثابتنمیکند.زیرااودرابتدابایداثباتکندکه
تبویبی« »معنای در پرسش، مورد جملة در مجسمه
)همانمعنایتوصیفیوایتس(بهکاررفتهاست.کاری
کهانجامنمیدهد.حالآنكهبهمحضآنكهاینتفاوت
برقرارشود،مشخصمیشودکه»مجسمه«درجمله
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نظر در است. رفته کار به ارزشی معنای در وایتس،
دیكی،»معنایتوصیفیاثرهنری،هنگاماینپرسش
که،آیااثرهنریمیتواندتعریفشود؟موردبحثاست.
کاربردتوصیفیاثرهنریمعلوممیداردکهآیاچیزیبه
طبقهخاصیازمصنوعاتتعلقدارد؟حالآنكهمعنای
غیر اندازه به مصنوعات مورد در میتواند ارزشی
دیكی )Dickie, 1969: 253( رود.« کار به مصنوعات
وایتس،معنای ودرکناردومعنای رفته فراتر سپس
سومیازاثرهنریپیشنهادمیدهدکهبرایمواردیاز
دارد. کاربرد غیرمصنوع( )موارد چوب« »تكه قبیل

استداللاوبدینگونهاست:
قفس در پرنده مثال، برای هنری، اثر نمونه یک
برانكوزیبایکتكهچوبکهبسیارشبیهآنبهنظر
میرسدرادرنظربگیرید.میتواندرموردتكهچوب
گفت،»اثرهنریاست«،بهعلتویژگیهایمشترک
بسیاریکهباقطعهبرانكوزیدارد؛یعنیتكهچوبهنر
هنری آثار نمونه برخی با شباهتش علت به است،
پیشین.دراینجامسیرحرکتماازآثارهنریسرمشق
)مصنوع(به»هنرغیرمصنوع«است.بنابراینیکمعنای
مبناوسرمشقوارازآثارهنری)همانمعنایتبویبی(و
از مواردی که دارد، وجود ومشتق ثانویه معنای یک
قبیلتكهچوبراشاملمیشود.وایتسبهطریقیدر
گفتنآنكه»تكهچوبهنراست«،برحقبود،امااین
نتیجهگیریاونادرستبودکهمصنوعیتبرای)معنای
 Dickie, 1974:(.هنرغیرالزماست)مبنایییاتبویبی

)24-5

بنابراستنباطدیكیازاستداللوایتسحداقلسه
معنایمتفاوتازاثرهنریوجوددارد.معنایمبنایییا
تبویبیهنر،معنایثانویهیامشتقهنرومعنایارزشی.
وگزارهموردنظروایتسدرمعنایارزشیومشتقبه
کاررفتهاست.معنایمشتق،هنگامیکاربردمییابدکه
سرمشق هنری اثر با را خصایص پارهای چوب تكه
مشترکباشدومعنایارزشی،اگرخصایصمشترک،
دیكی، شوند. داده تشخیص ارزشمند گوینده، توسط
که میگیرد نتیجه وایتس استدالل برابر در اینگونه
»مصنوعیت«یکشرطالزممعناِیمبنایییاتبویبی

هنراست.

اکنونمشخصشدکه،بنابرنظریهنهادی،اثرهنری
نظریه اولیه روایات در دیكی باشد. مصنوع بایدشیئ

نهادیدومعنابرایشیئمصنوعذکرمیکند:
است؛ آن لغتی فرهنگ رایج تعریف اول، معنای
یعنیشیئیکهتوسطانسانساختهمیشود،مخصوصاً
بادرنظرداشتناستفادهبعدیازآن.اینمعناازشیئ
مصنوعباصناعت)ساختاستادانه(وتغییراتیدرماده
مورداستفادههنرمندحاصلمیآید.عالوهبرآنشیئ
مصنوعنیازینداردکهشیئمادیباشد.بهعنوانمثال،
اشعارواجراهاشیئمادینیستند،بااینوجود،شیئ
مصنوعاند.پسدراینجامعنایآزادیازشیئمصنوعرا

بایددرنظرداشت.
مصنوعیت شأن اعطای مفهوم تحت دوم، معنای
بیانمیشود.دیكیاینمعنایمتفاوتشیئمصنوعرا
به او میپروراند. هنر عالم نهادی مفهوم توضیح طی
خصوص به و دادا هنر نامتعارف آثار توضیح هنگام
پررنگ آنها در را اعطایشأن نقش آمادهها، حاضر-
میگرداند.ازنظراوهنرمند»شأنموردیبرایارزیابی
بودن«رابهاثرشمیبخشد؛بهعبارتیاواینشأنرابه
اثرخودمیبخشدکهبهمنزلةیکمصنوعموردارزیابی
قرارگیرد،ومابهواسطهایناعطایشأناستکهاثری
آثار اگر حتی میکنیم، درک هنری اثر منزلة به را
آثار این اما باشند. دادا هنر آثار همچون جدلآمیزی
هنوزهممیزانیازفعالیتوکوششانسانی،هرچندکم
راداراهستند.دیكیدرمرحلهبعد،حتیفراترازاین
رفتهوبهآثاریدرعالمهنرمیپردازدکهبهنظرحاصل
فعالیتهنرمندنیستند،اماهمچنانشرطمصنوعیترا
برایآنهاقائلاست.اوازاینهنرنامتعارفدرکتاب

هنروزیباییشناسیاینگونهمیگوید:
مثالهایداداوپیشرفتهایامروزینمشابهآنکه
ماهیتنهادینهنررابهمرکزتوجهکشاندند،سؤالیرا
پیشمیکشد.اگردوشانمیتواندمصنوعاتیازقبیل
آبریزگاهوپارویبرفروبیرابهاثرهنریتبدیلسازد،
چرااشیاءطبیعیمانندیکتكهچوبنتوانندآثارهنری
هر اگر بتوانند شاید قلمدادشوند؟ تبویبی معنای در
کدامازایناعمالبرآنهارخدهد.یکراهآناستکه
شخصشیئطبیعیرابردارد،بهخانهبردوبردیوار



48

فصلنـامۀ علمی پژوهشی                   سال چهارم، شامرۀ 16، پاییز �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1394

را بیاویزد.راهدیگرآناستکهشخصشیئطبیعی
برداردودریکنمایشگاهواردسازد...اشیاءطبیعیکه
ابزار از استفاده بدون تبویبیاند، معنای به هنری اثر
پذیرایمصنوعیت8میگردند.یعنیمصنوعیتبرآنان
اعطامیشودتاآنكهاعمالشود.اینبدینمعناستکه
میشوند، محسوب هنری آثار که طبیعی اشیاء
مصنوعیتشانرادرهمانزمانیکسبمیکنندکهشأن
موردیبرایارزیابیبهآنهااعطامیشود...بنابرایناگر
چهمصنوعیتوموردیبرایارزیابیچیزهایمشابهی
نیستند،بااینوجود،ویژگیهاییاندکهممكناستدر

)Dickie, 1974: 44-5(».یکزمانحاصلشوند
برایناساسازنظردیكی،اگرکسیصرفاًموضوع
موردنظرشراقاببندییافهرستکندویااثرپیش
به یاحتی و کند ارائه نمایش منظور به را ساختهای
موضوعموردنظرشاشارهکند)چنانچهدوشاندرمورد
ساختمانوولورثدرمنهتنچنینکرد(،بازهمحكم
شیئمصنوعرادارد.بهعبارتیفقطاشیاءساختهشده
را مصنوع شیئیت شرط که نیستند سنتی طرق به
عبارت موارد قبیل این برای دیكی میسازند. برآورده

»اعطایشأنمصنوعیت«رابهکارمیبرد.
مورددیگریکهدیكیتحتعنوانشیئمصنوعاز
آنصحبتمیکند،موردنقاشیهایشامپانزهایبهنام
واسطه به شده ایجاد آثار کلی طور )به است بتسی
حیواناتکهبنظردرکیازمفهومهنرندارند(.دیكیاول
باردرمقاله»تعریفهنر«اینمثالراپیشکشیدهو
میگوید:»اگرنقاشیهایبتسیدرعوضباغوحشدر
نمایشگاهنقاشیویاموزهایهنرینمایشدادهشوند،
اثرهنریتلقیمیشوند.بهدلیلآنكههرچیزوابستهبه
 Dickie, 1969:(».بسترنهادیاستکهدرآنقراردارد
256( امامشكلاینبحثآنبودکهدراینصورتآیا

بتسیرابایدبهعنوانیکهنرمنددید؟
اودرکتابهنروزیباییشناسیبرایاجتنابازاین
همچون بتسی تولیدات »نامیدن مینویسد، مفهوم
نقاشی،بهاینمعنانیستکهآنهاراهمچونآثارهنری
موردپیشداوریقراردهیم.بلكهتنهابدیندلیلکه
کلمهایبرایارجاعبهاینتولیداتالزماست،آنهارا
اینگونهمینامیم.اینپرسشکهآیانقاشیهایبتسی

هنرند،بستگیداردبهآنچهباآنهاانجاممیشود.اگر
نقاشیهادرموزهتاریخطبیعینمایشدادهشوند،آثار
هنرینخواهندبود.امااگرهماننقاشیهادرموزههنر
نمایشدادهشوند،هنرند.ایننقاشیهاهنرخواهندبود،
اگرگردانندهموزۀهنر،خواهاننمایشآنهاهمچون
قرار آن در شیئی که نهادی ابستر باشد. هنری آثار
نهادی بستر یک دارد. آن بر بسزایی تأثیر میگیرد،
نیست.« دیگری و است هنر شأن اعطای مناسب

)Dickie, 1974: 45-6(

امادیكیهمچنانتأکیدداردکهنقاشیهایبتسی
حتیاگردریکموزههنرنمایشدادهشوند،نقاشیهای
یکحیوانباقیمیمانندونبایدبهعنواناثرهنریبه
اونسبتدادهشوند.زیرابتسیقادرنیستخودشرا
همچونعضوعالمهنردرککردهوبنابرایننمیتواند
عمل به قادر انسانها اما کند؛ اعطا را مناسبی شأن
اعطایشأنهستند.دراینموردمثالی،گردانندهموزه،
مسئولاعطایشأنخواهدبود.البتهدیكیایناستدالل
رادرموردتولیداتانسانهایابتدایینیزمیپذیردکه
دست مصنوعات، خلق به هنر مفهوم از درکی بدون
مصنوعیت مفهوم توسعه در دیكی بنابراین میزنند.
نقشنیتمندیانسانراپررنگمیسازد.چراکههنررا
مفهومیمیداندکهنیتمندیبشریرادرگیرمیسازد.
بدینمعناشخصآگاهازمفهومهنر،میتواندشأنهنر
رابراشیاءطبیعیویابرتولیداتحیوانهاویاانسانهای
معنایی اعطاکند.پسدردیدگاهدیكیشأن ابتدایی
بیطرفانهداردکهتوسطاعضایعالمهنراعطامیشود،
به شیئ یک از هنرمند تلقی همچون سادگی به و
طریقیخاصیاقراردادنیکشیئدریکنمایشگاه
است،بهمنظورآنكهموردیبرایارزیابیباشد.بنابراین
انگاشتنچیزیهمچوناثرهنری،تنهاحاصلطریقی
استکهآناثرراموردتوجهقرارمیدهیمونهخصایص
ذاتیآناثرویاصفاتزیباییشناسانهاش.ایننیتو
تلقیخاصبشریاستکهشیئرابهمرتبةمصنوعی
امری بودگی هنر اینگونه میدهد. ارتقا ارزیابی قابل
بود.نسبتیمیانشیئیمصنوعوبستر نسبیخواهد

نهادینهایکهدرآنقراردارد.



49

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� مصنوعیت در نظریه نهادی هنر

مصنوعیت در روایت نهایی
در شده مطرح مفاهیم بر که فراوانی انتقادات با
در دیكی میگیرد، صورت نهادی تعریف اولیة روایت
1984روایتنهاییخودازایننظریهرادرکتابحلقه

هنریاینگونهارائهمیدهد.
»اثرهنریبهمعنایتبویبیعبارتاستاز:1.یک
عالمهنر بهمخاطبان ارائه برای شیئمصنوع؛2.که

خلقشدهاست.«9
ویژگیتعریفاتاولیهدیكی،تمرکزاوبرتوضیحو
تبیینشرطدومتعریفونادیدهگرفتنشرطمصنوعیت
اینویژگیراموجبعدمتعادلمیان است.منتقدان
شروطهنردانستهاندکهمنظوردیكیازآنچهبهواسطه
مصنوعموردنظرداردراروشننمیسازد.روشنسازی
او که آنجا از است، مهم دربارهمصنوع دیكی دیدگاه
میخواهدشروطالزموکافیرابرایتعریفاثرهنری
فراهمآورد.»اگراونتواندماراراضیکندکهمصنوعیت
یکشرطالزمتعریفاست،بقیهطرحاوبیهودهخواهد
بودوبرعكساگرماراراضیبهاینامرسازد،یکقدم
کافی و الزم شروط اساس بر هنر تعریف در بزرگ
که است کسانی ادعای برابر در این و است، برداشته
 wieand,(».معتقدبهتعریفهنربهاینشیوهنیستند
80 :1985(پساودرتعریفنهایی،بهروشنیسعیدر

توضیحطبیعتاشیامصنوعبهمنزلةجنسآثارهنری
روایات در شرط این به توجهی کم علت دیكی دارد.
اولیهرابدیهیانگاشتنآنوعالقهبیشتربهشرطدوم
تشخیص اشتباه نهایی روایت در که شرطی میداند،

دادهوکنارمیگذارد.
ازنتایجاینعدمتوجه،اینبودکهدوشرطنسبت
نزدیكیباهمبرقرارنكردندومصنوعیتکماهمیتتر
تلقیشد.درنسخهجدیداماهردوبخشبطورتنگاتنگی
بههمپیوستهاند.ازنتایجدیگر،ایننتیجهگیری،دیكی
همان به میتواند که است چیزی مصنوعیت که بود
میزانکهکسبشود،اعطاشود.دیكیدرروایتنهایی،
اینبرداشتراتصحیحکردهوچشمهومواردمشابهرا
همچونمصنوعاتهنرمندانونتیجهکارکمینةآنان

تلقیمیکند.
برایدیدگاهنهادیدیكی،بحثکارکمینه)حداقل

چند دارای بودن، جدلآمیز امكان وجود با کوشش(
فایدهاساسیاست؛اول،همچونعاملمحدودکنندهدر
عضویتطبقهآثارهنریعملمیکند.عاملیکهکمبود
برطبقروایت بنابراین بود، اولمشهود آندرنسخه
اثرهنریتلقیشود.دوم، جدید،هرچیزینمیتواند
فایدهدیگرتأکیدبرمصنوعیت،توقفاستفادهازعبارت
»اعطایشأنموردیبرایارزیابی«درایننسخهاست.
دردیدگاهجدید»کارانجامشدهبهمنظورخلقشیئ
مصنوعدربسترنهادیعالمهنراستکهآنرااثری
هنریمیسازد.«)Dickie, 1984: 12(بنابرایناحتیاجی
شأن اعطای خواه نیست. نوع هیچ از شأن اعطای به
نمایندگیبرایارزیابیوخواهاعطایشأنمصنوعیت.
بلكهاستفادهخالقانهازیکواسطه10آنرابهمرتبهاثر

هنریارتقامیدهد.
در خود استدالل نیز نهایی روایت در دیكی
مصنوعیترابانقداستداللپیروانرویكرد»مفهومنو«
آغازمیکند.نامیکهدیكیبرایآندستهازفیلسوفان
کهبهمخالفتباامكانتعریفهنربرآمدند،ازجمله
وایتسبرگزیدهاست.دیكیدردومرحلهبرابروایتس
واکنشنشانمیدهد.مرحلةاول،استداللمصنوعیتو
میان تمایزگذاری اساس بر استداللی دوم، مرحلة

معناهایگوناگوناثرهنری.
استداللاول،اشارهشدکهپیروانرویكرد»مفهوم
نو«معتقدندکهاعضایطبقههنرویژگیمشترکیرا
دارانیستند،بلكهتنهادارایشباهتهاییبادیگرآثار
هنریهستند؛بطوریكههرعضو،بهبعضیاعضادیگر
شبیهاست.آنانبهاینروشدرپیتأکیدبرویژگیباز
مفهومهنرند.پیرواناینرویكرد،حتیمصنوعیتکه
فلسفههنرشرطبدیهیتعریفهنردرنظرمیگرفت،به

عنوانویژگیمشترکآثارهنری،نمیپذیرند.
نو،سیر مفهوم رویكرد ویژگی این دیكی، نظر در
قهقهرایینامحدودیراموجبمیشود،بدینشكلکه
درانتها،اساساًهیچاثرهنریوجودنخواهدداشت.بر
اثر مشابه آثارهنری، اعضایطبقه دیدگاه، این طبق
هنریساختهشدهپیشین11هستند،وهمینشباهت
موردنیازبهاثرپیشین،بروزاشكالمیکند.زیرااینگونه
رامتوقف قهقرایی اینسیر تا ندارد راهیوجود هیچ
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را اولیهای هنری آثار میتوان بنابراینچگونه ساخت.
توضیحدادکهبدوناینپیشینهشكلگرفتهاند.پس
قهقرایی سیر این روشی به تا دارد نیاز رویكرد این
بیانتهارامتوقفساختهوچیزیرامستقلازشباهت
بهاثرهنریپیشازخود،هنرتلقیکند.ایناثرهنری
متوقفکننده،میتواندبهاثرهنریپیشینشبیهباشد،
اماموجودیتآننبایدوابستهبهاینشباهتباشد.در
اینحالت،نظریهمفهومنوهنر،یکنظریهدوگانهاست
هنرمحسوبشدن راه دو باید دیكی پیشنهاد به که
چیزیرادرنظرگیرد.اول،شباهتبهاثرساختهشده
پیشینوبنابراینهنرنامیدهشدنآن،کهایننوعهنر
را»هنرتشابهی«مینامد.ودوم،راههایدیگریمستقل
اثرساختهشدهپیشین،کهآنرا»هنر به ازشباهت

غیرتشابهی«مینامد.
نظریهمفهومنودرموردهنرغیرتشابهیتوضیحی
از را غیرتشابهی« »هنر ماهیت دیكی اما است. نداده
نظریهرسمیمفهومنواینگونهاستنباطمیکند:»اول،
هنرغیرتشابهیمبناینظریه)نظریةمفهومنو(است)به
داشته وجود نمیتواند تشابهی هنر که(ـ صورت این
داشته غیرتشابهیوجود ابتداهنر در آنكه باشد،مگر
آثار مجموعه نو، مفهوم نظریة طبق بر دوم، - باشد
هنریشاملدوزیرمجموعهمجزاهستند،کهیكی)هنر
غیرتشابهی(پایهایترازدیگری)هنرتشابهی(است.«
اینكه با که است معتقد دیكی )Dickie, 1983: 48(

نمیتوانازخاللنظراتمفهومنواینامررااثباتکرد،
نتیجه این به گیریم پیش در را او استنباط اگر اما
هنر واقعی مدعی تنها مصنوع« »هنر که میرسیم
غیرتشابهیاست.منظوراواز»هنرمصنوع«،آثاریاند
بلكهبه کهبهعلتتشابهبهاشیاءدیگرهنرنیستند،
علتطریقیکهبوجودآمدهاند،هنرند.کهاینمجموعه
اشیاِءهنرغیرتشابهی،سرچشمههنرتشابهیمیباشند
واعضایاینمجموعهمیتوانندسیرقهقراییرامتوقف

سازند.
بنابرایننظریهمفهومنودرنسخهجدیدپیشنهادی
را شدن تلقی هنر راه دو و است، دوگانه نیز دیكی
میپذیرد.اول،زیرطبقه»هنرتشابهی«کهدرآنهر
هنر پیشین، اثرساختهشده با مشابهت دلیل به عضو

است.ودوم،زیرطبقه»هنرمصنوع«)هنرغیرتشابهی(
کهاعضایآنبهعلتمصنوعبودن،هنرتلقیمیشوند.
کهاینهمانطبقهآشنایقدیمِینقاشیها،شعرهاواز
شكل گوناگون سنتی طرق به که است، قبیل این

گرفتهاند.
فعالیت حاصل مصنوع« »هنر دیكی، دیدگاه در
ساختناستو»هنرتشابهی«حاصلنوعدیگرفعالیت
به فعالیت دو هر بنابراین شباهتهاست. بر توجه که
اندازهکافیمتفاوتندکهفیلسوفانبتوانندبرهنرمصنوع
یعنی کنند. تمرکز تشابهی هنر از نامی آوردن بدون
آنهامیتوانندفلسفههنررابهشكلسنتیدنبالکنند،
حالآنكهنمیتوانهمچونپیروانرویكردمفهومنوبر
هنرتشابهیبدونتوجهبرهنرمصنوعبهعنوانهسته

اساسیآنتمرکزکرد.ونتیجهمیگیرد:
»حتیاگرکسیبازیفووایتسموافقباشدکههر
این چرا هنرند، اصطالحاً تشابهی و مصنوع هنر دو
مطلببایدفیلسوفانرامتقاعدسازدتاازعالقهمرسوم
خودبهنظریهپردازیدرموردآنچهدرواقعهنرمصنوع
که حقیقت این و آورند؟... عمل به جلوگیری است،
گروهیدیگرازموضوعاتهستندکهبهطریقی،توسط
تشابهاتازگروهموضوعاتیکهآنهابهطورمرسومبه
تا نیست دلیلی گشتهاند، مشتق عالقمندند، آن
منصرف مرسومشان فعالیتهای از را هنر فیلسوفان
سازد.اینفعالیتهایمرسومتالشبرایتوصیفدرست
اشیاء ماهیت نتیجه در و مصنوع هنر ساخت ماهیت
ویژگی یک واقع در مصنوعیت است. شده ساخته
است.« هنری کارهای به فیلسوفان عالقه »ذاتی«،

 )Ibid: 48-9(

استداللدوم،درمرحلهبعددیكیبرایپیشبرد
استداللخوددربرابررویكردمفهومنو،بهمعنایهنرو
اثرهنریمیپردازد.وایتسمعتقدبهوجوددومعنای
توصیفیوارزشیازهنرواثرهنریبود.انتقاددیكی
اشارهداردکهوایتس)باوجودذکردومعنایمتفاوت(
قائل تفاوت هنری اثر و هنر گوناگون معناهای میان
یكسان به را واژهها این کاربردهای تمام و نمیشود،
حقیقیودرستدرنظرمیگیرد.برایمثالشخصی
آثار به مشابهتش علت رابه چوب( تكه )یک شیئی
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هنریدیگر)مجسمهایازمور(،اثرهنریمینامد.در
اینحالآنشیئاثرهنریخواهدبود،حتیاگرشخص
دیگرینظریبرخالفآنداشتهباشد.بدینترتیبدر
رویكرد»مفهومنو«میانکاربرداستعاریوحقیقیاثر
هنری،نمیتوانتفاوتیقائلشد،کهاینامرقضاوتهای
متضادومخالفدرموردهنررابطورمساویبرحقدر
نظرگرفتهوهرنوععدمتوافقیراغیرممكنمیسازد.
دراینحالهرچیزیمیتواندبدونهیچمحدودیتیو

تنهابهصرفقضاوتشخصیفرد،هنرتلقیشود.
برایدیكیاما،معناهایبیشتریوجوددارد.12در
وایتس به که دووجهی معیار اساس بر هنری، حلقه
نسبتمیدهد،)الف(صناعتسنتی)ب(شباهتبهآثار

پیشین،اینمعناهارااینگونهمشخصمیسازد:
آثار برخی وایتس، نظر مورد توصیفی معنای در
با گشتهاند محسوب هنر شباهت اساس بر که هنری
شیوهصناعتسنتیساختهشدهاند.دیكیایندستهاز
برابر در مینامد. توصیفی«13 هنر »مصنوعات را آثار
برخیآثارهنریدرمعنایتوصیفیمصنوعنیستند،که
البته توصیفی«14مینامد. را»غیرمصنوعاِتهنر آنها
بعضیغیرمصنوعاتهنرتوصیفیممكناستمصنوع
ساخته سنتی صناعت شیوه با که آنجا از اما باشند،
نشدهاند،مصنوعهنرینیستند.براینمونهیکماشین
باوجود زیرا باشد، توصیفی غیرمصنوعهنر میتواند
آنكهمصنوعاستاماصناعتسنتیدرآننقشیندارد.
امااکثراعضایایندسته،غیرمصنوعاتیاندکهبراساس
شباهت،هنرتلقیشدهاند؛برایمثالتكهچوبکنار
معنای توصیفی، معانی این دو هر یاصدفها. و دریا
مورد در ارزشی معنای نمیسازند. درگیر را ارزشی
شدۀ ساخته اثر مشابه که مییابد، کاربرد اشیائی
داده تشخیص ارزشمند طریقی به که پیشینیاند،
ساخته صناعت با آثار این آیا که امر این و شدهاند،
است. نامربوط آنها ارزشی معنای به یاخیر، شدهاند
اینگونهشخصمیتواندازمعنایارزشیاثررامبراندیا
یکماشینیاغروبخورشیدصحبتکند.پستمایز
مصنوع/غیرمصنوع،درمحدودهارزشیبهکارنمیرود.
طبقههنِرمصنوعتوصیفی،باطبقهایکهدیكیازآن
تحتنام»هنرمصنوع«ناممیبرد،برابراستکهاین

هنرمیتواندبعضیاشیاءِمعنایارزشیراشاملشود.
دیكیادعاداردکهبامتمایزساختنمحدودههای
متفاوتمعنایی،نشانمیدهدکهوایتسهنگامیکه
تنهایکمعناازهنرواثرهنریرادرنظرداشته،در
اشتباهبودهاست.بنابراینبرایدرکدرستمفهومهنر
واثرهنریبایدمیانمعناهایمتفاوتاثرهنریتفاوت
قائلشد.بایدمشخصساخت،آیاشیئیکمصنوعهنر
توصیفیاستیاغیرمصنوعهنرتوصیفیویاتنهاهنر
که مییابد بروز کاربردی حال این در است؟ ارزشی
میتوانیم یعنی نمیداد؛ را آن اجازه وایتس نظریات
میانکاربرداستعاریوکاربردواقعیوحقیقیاثرهنری
وهنرتفاوتقائلشویم.دراینحالمیبینیمکهکاربرد
آن و است، شده مشتق واقعی کاربرد از استعاری
کاربردیکهحقیقیومبناست،کاربردهنرواثرهنری

درمعنای»هنرمصنوعتوصیفی«است.
تفاوتمیانکاربردمعنایواقعیومعنایاستعاری
اشیاءدرتشخیصهنریبودنآنهااساسیاست.مثاًل
نظر در را ماشین یک و خورشید غروب رامبراند، اثر
هنر مصنوعات طبقه باالی در رامبراند اثر بگیرید.
توصیفیقراردارد.درموردغروبمیگوییمکهشبیه
برخیویژگیهایارزشمنِدبرخیآثارهنریدرمعنای
هنرمصنوعتوصیفیاست)یعنیمصنوعنیست،امااز
برخیجهاتشبیهمصنوعاتهنریاست(ودرمورد
برخی )همچون ماشین این که گفت میتوان ماشین
مصنوعاتهنرتوصیفی(،درظاهرزیباستویاخوش
ساختاست.)یعنیمصنوعاستامابهلحاظهنرمندانه
ساختهنشدهاست(.بنابراینماباارجاعبه»هنرمصنوع
از استفاده گوناگون کاربردهای میتوانیم توصیفی«

واژههایهنریرابشناسیم.
صناعتسنتی15برایمصنوِعهنرِیتوصیفیتلقی
شدنالزموضروریاستواینمعنا،یعنی»هنرمصنوع
توصیفی«برایکاربردهایدیگر،یعنیکاربردهای»هنر
اساسی و مبنا ارزشی« »هنر و توصیفی« غیرمصنوع
این به توصیفی« غیرمصنوع »هنر از صحبت است.
معناستکهشیئشبیهاثرهنریساختهشدهپیشین
یک میتواند پیشین شده ساخته اثر این حال است.
مصنوعهنرتوصیفیباشدیاغیرمصنوعهنرتوصیفی
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دیگری؛کهاگرغیرمصنوعباشد،بایدسلسلهایرادنبال
ودرمورد برسد. توصیفی بهیکمصنوعهنر تا کند
معنایارزشیمیگوییمکهاثر،یکمصنوعهنرتوصیفی
خوباست،ویا)اگریکمصنوعهنرتوصیفینیست(
میگوییمکهکیفیاتارزشیمشابهبایکمصنوعهنر

توصیفیراداراست.
به مصنوعیت بر استدالالت، این واسطه به دیكی
عنوانیكیازشروطتعریفهنرتأکیدمیورزد.امادر
چه »مصنوع« اصطالح از دیكی منظور نهایی نسخه
میباشد؟چهتغییراتیازبرداشتاوازاینمفهومبوجود

آمدهاست؟
ازجملهانتقاداتاساسیکهمتوجهروایاتاولیهبود،
مانند تعریف، رسمی اصطالحات که میداشت بیان
مفاهیماعطایشأنویاعملبهنیابتازنهادیخاص،
باکنشغیررسمیخلقهنریسازگارنیست.دیكیدر
روایتنهایی،باپذیرشاینانتقادات،مفاهیمرسمیبه
کاررفتهدراینتعاریفازجملهمفهوم»اعطایشأن
و است داده تشخیص اشتباه برداشتی را مصنوعیت«
تأکیدداردکهشیئمصنوعحتماًبایدبهطریقیساخته
شود.بدینترتیبدرروایتنهاییبهکارگیریمفهوم
»اعطایشأنمصنوعیت«رامتوقفمیسازد.اودرهنر
وزیباییشناسی،دربارزترینمثالخوددرتوضیحاین
مفهومعقیدهداشتکه»یکراهاعطایشأنمصنوعیت
آناستکهشخصیشیئطبیعیرابردارد،بهخانهبرد
این اکنون )Dickie, 1974: 44( بیاویزد.« دیوار بر و
برداشترااشتباهتشخیصدادهوعقیدهدارد،»برداشتن
وآویختنوکنشهایمشابهآن،راههایرسیدنبه)و
نهاعطای(مصنوعیتاست.«)Dickie, 1984: 44(اودر
حلقههنریسعیمیکندکهبهواسطههمینموقعیت
ازما ایناساس مثالیاشتباهخودراتصحیحکند.بر
میخواهدمواردیمثالیرادرنظرگیریمکهدرآنها
تكهایچوبنقشیاساسیومرکزیرابازیمیکند،در
تمامیاینمواردبهدنبالآنیمکهآیادراینمیانچیزی
ساختهشدهاست؟اینموقعیتهایمثالیبدینشرحاند:
ساحل دیگر قسمت به و برداشته را چوبی شخصی
میبردتاسرراهنباشد.دراینحالهیچادعاییمبنی
برآنكهچوبیکمصنوعگشتهاست،وجودندارد.بلكه

تكهچوببهسادگی،تنهاجابهجاشدهاست.درمورد
دیگرشخصچوبراباچاقوییبهشكلنیزهدرمیآورد.
دراینحال،یکموردآشكارهرچندناپختهمصنوع
داریم:شیئکهتغییریافتهاستتابرایهدفیمناسب
مصنوع لغتی فرهنگ شكل با کاماًل مورد این شود.
مناسباست:شیئکهبهواسطهانسانساختهمیشود،
اکنون آن. بعدی استفادۀ داشتن نظر در با مخصوصاً
موردیرادرنظرگیریدکهدرمیاندوموردباالقرار
میگیرد.شخصیچوبیرابرداشتهوبدونتغییرباآن
ترساندن تكانآنسعیدر با یا و سوراخیحفرکند
سگیکند.چوبباتوجهبهاستفادهایکهازآنمیشود،
بهوسیلهیاسالحتبدیلشدهاست.دراینحالت،چوب
بانیتقبلیساختهنشدهونیزبههیچطریقینیزتغییر
نیافتهاست)آنچنانكهدرموردنیزه(.بنابرایناگرچوب
تغییرینیافته،دقیقاًچهچیزیساختهشدهاست؟در
موردنیزه،یکشیئترکیبیساختهشدهاست:چوبی
کهتراشیدهشدهتابرایاستفادهبهعنواننیزهمناسب
شود.درموردآخرنیزیکشیئترکیبیساختهشده:
چوبیکهبهعنوانیکوسیلهیاسالحاستفادهمیشود.
درهیچکدامازاینموارد،چوببهتنهاییشیئمصنوع
روشی به که است چوبی مصنوع، شیئ بلكه نیست.
خاصدستكاریواستفادهمیشود.تكهچوببهتنهایی
)بدونتغییرواستفاده(یکشیئسادهاست،اماتكه
قرار استفاده مورد یا یافته تغییر روشی به که چوبی
است. مصنوع نتیجه در و ترکیبی شیئ یک گرفته،
بنابرایننهتنهاحداقلتغییردریکشیئطبیعیبه
بلكه نیزه( به چوب تغییر مثال )برای خاصی منظور
خاصی هدف و منظور به شیئ یک از استفاده صرف
)برایمثالاستفادهازچوببهعنوانوسیلهیاسالح(
آنرایکمصنوعمیسازد.درمرحلهبعد،دیكیازما
میخواهدتكهچوبرادرزمینهعالمهنردرنظرگیریم.
واسطةشخص به که گیرید نظر در را »اکنونچوبی
آشنابهعالمهنر،برداشتهمیشود؛اینشخصآنرابه
خانهبردهوبدونتغییربردیوارآویزانمیکند،بااین
نیتکهمشخصهایمشابهخصیصهیکنقاشیرابنماید.
دراینجا،چوببهمنزلهواسطهایهنریودربسترعالم
شیئ یک از بخشی بنابراین است. شده استفاده هنر



53

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� مصنوعیت در نظریه نهادی هنر

یعنی؛ ترکیبی« شیئ این میشود. پیچیدهتر ترکیبی
چوبیکهبهعنوانواسطهایهنریمورداستفادهقرار
 Dickie,( است.« هنر عالم نظام مصنوع »یک گرفته،
مصنوع تنهایی به چوب تكه عبارتی به )1984: 45

نیست،بلكهتكهچوببهمنزلةاثرهنریویابهتعبیر
اثر )Wieand, 1985: 80( چوب« تكه »نمایش ویاند

هنریاست.
آویخته و برداشته بستر این بدون چوب تكه اگر
میشد،جزییازشیئپیچیدهترکیبینمیشد،ودلیلی
نبودتاآنرامصنوعتلقیکنیم.)برایمثالاگرشخصی
تكهچوبرابرداشتهوآویزانکند،بدینمنظورکهسر
راهنباشد.(بنابراینهنریافته،هنرداداونظایرآندر
پیش شده، یافت اشیاء از هنرمندان استفاده نتیجه
ابزارومصالحعالمهنر،واجد ساختهوغیرهبهمنزلة
حداقلمصنوعیتهنریمیباشند.ازاینروآبریزگاه-
مورداستفاده-همچون-چشمه،مشابه،چوب-مورد
استفاده-همچون-واسطههنری،بخشیازنظامعالم
هنرمیشود.بنابرایندرنسخهنهایی،درعوضاعطای
شأنمصنوعیت،حداقلتغییردریکشیئویااستفاده
ازآنبهمنظورخاصی،برایمصنوعتلقیشدن،ضروری
است.وهنگامیکهاینتغییرواستفادهدربسترعالم
بود. آنمصنوع،یکمصنوعهنریخواهد باشد، هنر
که نیست چیزی »مصنوعیت دیكی تعبیر به اکنون
بتواناعطاکرد...بلكهخصلتیاستکهبایدبهنحوی

)Dickie, 2001: 80(».حاصلشود
یكیازموارددیگریکهدرهنروزیباییشناسیاز
آنبهعنوانعاملیبرایهنرمحسوبشدنودرنتیجه
اعطایشأنمصنوعیتدرزمینهعالمهنریادمیشود
آنجا در دیكی است. هنری« آثار »نامیدن کاربست
شأن بر  هنری( آثار )نامیدن عمل »این مینویسد:
هنریآثارتأکیدکردهوبرآنگواهیمیدهد.یکشیئ
نیز بدون»نامیدن« راحتی ممكناست،شأنهنری
کسبکند؛امادادنعنوانبهآنآشكارمیسازدکهکار
دارد. کاربرد گوناگونی طرق به عنوان است. هنری
راه همچون یا هنری اثر فهم برای کمكی همچون
مناسبتشخیصآن.بنابراینهرعنوانی«-حتیعنوان
 Dickie,( نشانشأنهنریاست.« »بیعنوان«-یک

)1974: 38-39

امادیكیدرحلقههنری،دیگرایناعتقادرادرمورد
کاربست»نامیدن«ندارد،اواثردیل16رامثالمیزند،
کهبهصخرهایاشارهکردوگفت:»اینهنراست«.از
و کردن اشاره واسطه به چیزی اینجا در دیكی، نظر
نامیدن،ساختهنشدهاست،صخرههانهتغییرکردهاندو
 Dickie, 1984:( نهاستفادهشدهاند؛پسهنرنیستند.

)46

بنابراینازنظردیكیدرمواردیازقبیلتكهچوب
و ماشاهدحدودمصنوعیتهستیم.چوب وچشمه،
چشمهبهسادگیوتنهابامسامحه»مصنوع«اند.میان
چشمهومورددیلفاصلهایوجوددارد؛فاصلهایکه
خطفاصلمیانمصنوعوغیرمصنوعاست.بدینگونه
دیكی،موردمسئلهسازچشمهدرآرایخودراکهمورد

سؤالمنتقدانشبود،درمرزنگهمیدارد.
ازجملهانتقاداتیکهبرروایتاولیهصورتگرفت،
کمبودعاملمحدودکنندهدراینتعاریف،ازجملهدر
بحثمصنوعیتاست.بهعنواننمونه،انتقادکوهنبیان
شیئ هر قرارگیری صرف به نمیتوان که میدارد
مصنوعیدربسترنهادینههنر،آنرااثرهنریدرنظر
برای ارزیابی قابلیت و زمینه بایدحداقل بلكه گرفت.
اشیاءقایلبودتابتوانآنهارابهعنواناثرهنریدر

نظرگرفت.
ارزیابی نمیتوانند که چیزهایی مورد در »مسئله
شوند،بهچهصورتاست؟مثاًلپونزمعمولی،پاکتهای
چیزهایی چنین پالستیكی، چنگالهای ارزان،
مصنوعاتیاندکهنمیتوانندشرطدومدیكیرابرآورده
 Cohen,(»).سازند)نمیتوانندموردارزیابیقرارگیرند
192 :1973( برایناساس،کوهنچشمهدوشانرااثر
برای الزم ویژگیهای حاقل که چرا نمیداند. هنری

نامزدیارزیابیرادارانیست.
هر دیكی، دیدگاه در که دارد عقیده نیز شولتز
بیان نقدشولتز باشد. ارزیابی نامزد مصنوعیمیتواند
میسازد، تصادفی را هنر اساساً امر، این که میدارد
بطوریكهگوییهمهاشیاءابژههایهنریاند.حالآنكه
ادیپ که است معنی بی و نامعقول شولتز، نظر در
سوفوکل،درختکاجیکهن،قضیهایریاضیوکنشی
 Schultz,(.محبتآمیز،همگیبتواننداثرهنریباشند

)1978: 438
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دیكیدرروایتنهایی،بادرنظرگرفتناینانتقادات،
عامل یک همچون را هنری خلق در کمینه کار
مطرح هنری آثار طبقة عضویت در محدودکننده
بود. اولیهدچارکمبود روایات میسازد؛چیزیکهدر
بنابراینبرطبقروایتجدید،هرچیزینمیتواندهنر
همراه به ابژه بر تغییر و تالش حداقل بلكه باشد.
اثر را ابژه آن مناسب، نهادینه بستر در آن قرارگیری
هنریمیسازد.برداشتدیكیازمصنوعیتدرنسخه
نهایینیزموردانتقاداتیواقعشد؛ازجملهآنها،نقد
دیویسدرتعاریفهنراستکهعقیدهدارد،دیكیدر
روایتنهایی،بهفهمجدیدیازمفهوممصنوعیترسید،
اوتفاوتدیدگاههایدیكیدردوروایتاولیهونهاییرا

اینگونهبیانمیکند:
»درابتدا)روایاتاولیه(اوفهمیدخالقهنرمیتواند
محول بدون حتی برد، کار به را هنر عالم تشكیالت
کردنکاریبهآنتاانجامدهد.امابعدتردرحلقههنری
از است ممكن هنر خالق که میرسد نتیجه این به
تشكیالتعالمهنرسودبرد،اماموفقیتیدرخلقاثر
هنریحاصلنكند.اکنونبرایاوهیچتالشصرفیدر
هنری، اثر گرفتن نظر در بدون هنر شأن اعطای
موفقیتآمیزباشد.بنابرایناواعطایشأنهنربهیک
مفهوم درعوض و میکند. انكار را آن نامیدن با کوه
سخن هنر شأن نمودن17 حاصل از هنر شأن اعطای

میگوید.«
الف(: میکند. ذکر مصنوع برای معنا دو دیویس
معنایاولیهشیئمصنوع،یعنیابژهایکهبهواسطةکار
حالت با تضاد در که است، یافته تغییر آن، بر کردن
مصنوع، دیگر معنای ب(: میشود. ظاهر طبیعیاش
دارد، معنا فرهنگ یک اعضای برای که ابژهای یعنی
برابر در میخواند، تفسیر و تاویل به را ما که چیزی
اول، معنای ضمنی ایدۀ آن. صرف و روشن معنای
ساختنازطریقدستكاریمستقیممواردمادیاست؛
داشته را مادی خصوصیات برخی باید مصنوع یعنی
باشد.دربرابردرمعنایدوم،یعنیدراهمیتاجتماعی
یکمصنوع،احتیاجیبهتغییرویژگیهایفیزیكیآن
کوه، یک به جامعه اعضای توسط مثال برای نیست؛
اهمیتمذهبیاعطامیشود،تاهمچونخانهخدایان

تلقیشود.
دیویسعقیدهداردکهدردیدگاهجدیددیكیدر
حلقههنری،نوعاولمصنوعیتموردنظراستونهنوع
دومبااهمیتفرهنگی.دردیدگاهدیكینوعالفمصنوع
هنری اثر منزلة به چیزی استفاده طریق از میتواند
حاصلشود.بنابراینتكهچوبدرنتیجهاستفادهازآن
یعنی میشود، الف نوع مصنوع هنری، اثری منزلة به
همچونیکابژهپیچیده.امانقددیویساشارهداردکه،
دیكیشكست الف،شرح نوع مصنوع ویژگی برطبق
میخورد.زیرانمیتوانچیزیرابراساساستفادهازآن
همچونمصنوعنوعالف،مصنوعنوعالفساخت.شیئی
اینبدانمعنا اما میتواندهمچونبیلاستفادهشود،
نیستکهآنشیئ،بیلاست.اگرفروشندهایبخواهد
تكهچوبیرادرعوضبیلبفروشد،ادعایاورانمیتوان
پذیرفت.برایساختنچیزیدرمعنایمصنوعنوعالف،
بایدبرآنکارکرد؛نهآنكهفقطبرمبنایاستفادهازآن
همچوننوعخاصیازمصنوع،آنراشیئمصنوعتلقی

)Davies, 1991: 120-129(.کرد

نتیجه 
فراوان انتقادات و توجه مورد دیكی نهادی نظریه
است. نظریه این اهمیت نشانگر امر این گرفت. قرار
منتقدانبخصوصدربرابراصطالحاتومفاهیمبهکار
جمله از دادند، نشان واکنش تعریفات این در رفته
مفهوماعطایشأنمصنوعیت.بهنظرآنها،ایناصطالح
رسمینمیتواندبیانگرکنشنهادغیررسمیعالمهنر
پذیرش مورد مصنوعیت شرط وجود این با باشد.
منتقدانقرارگرفتوآنهابخصوصاستدالالتدیكی
دربرابروایتسراقابلقبولومحكمتشخیصدادند.
خوددیكیباوجودبدیهیانگاشتناینویژگیسنتی
آثارهنری،بهدلیلبرقراریتعادلمیانشروطتعریف
خودونیزتوضیحهنرمعاصرومثالهایمناقشهبرانگیز
آن،بهمقدارقابلمالحظهایبهویژگیمصنوعبودنآثار
هنریپرداختهوبهتلقیجدیدیازاینمفهومرسید.او
شروط از یكی عنوان به تنها نه را مصنوعیت شرط
تعریفیخود،بلكهبهمنزلهاستداللیدربرابرعدمامكان
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نظریات دل از خوبی به و ساخت، مطرح هنر تعریف
وایتسوبابسطآنها،استداللیدربرابراوپیشگرفت
کهنظریاتغیرذاتگرایانیچونوایتسرابهتحلیل
برد.نقشدیكیرامیتوانهمبهعنوانفیلسوفیدر
ارائهدادوهمعالقهبه نظرگرفتکهتعریفیازهنر
تعریفهنررادوبارهاحیاکرد،وآنرابهواسطهاستدالل

مصنوعیتبهانجامرساند.
دیكیویژگیبدیهینظریاتسنتیهنررابهواسطه
مفاهیمبكرخودآنچنانپرداختکهتوانستبهآسانی
باشكلپیشروهنرزمانههماهنگشود.مثالهایاوکه
ازمیانآثارهنریمعاصرانتخابشده،گویایاینامر
بربستر بدینساندیكینظریهایپرداختکه است.
نهادینهشیئمصنوعبهمنزلةاثرهنریتأکیدداشتتا
ویژگیهایظاهری،ادراکیویازیباشناسانةآنمصنوع.

پی نوشت
1. Neo-Wittgensteinism
2. Unexhibited properties
3.  Artifactuality
4. genus
5. Generalization argument
6. Classification argument
7.معنایتبویبیهنر،تماماعضایطبقهآثارهنریاعمازعالی،
متوسطویابدرادربرمیگیرد.بهعبارتی،اینمعنامبنای

ارزشیندارد.
8. artifactualized
9. A work of art is an artifact of a kind created 

to be preasented to an artworld public
10. medium
11. Prior established work of art
به را اثرهنری و ازهنر اولیهسهمعنا 12.دیكیدرروایات
وایتسنسبتداد:1.معنایتبویبیکهدرموردآثارهنری
ازقبیلمونالیزابهکارمیرود.2.معنایارزشیبههنگامی
ارزشمندتشخیصداده بهکارمیرودکهخصایصشیئ
بهکارمیرودکهشیئ شوند.3.معنایمشتق،هنگامی
 Dickie,( باشد. اثرهنریمشترک با پارهایخصایصرا

)1974: 37-38

13. Descriptive art artifacts
14. Descriptive art non artifacts
15. Traditionelly crafted
16. Dail
17. achieving
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