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مقدمه 
امرزیباگاهیبهعنوانویژگیذاتیتعریفمیشود
کهالگوییدرجهانیدیگرداردوبهرهمندیازآنباعث
خوشایندی و کارایی تناسب، مانند ویژگیهایی بروز
این از فراتر مدرن، دوره در زیبایی تعریف میگردد.
وجوهمیرودوکیفیتوحالتیسوبژکتیومییابد.بهاین
دستگاه به متكی زیبایی و زیبا امر درک اگر تعبیر
شناختیانسانباشد،براساسچهارمقولهبهمنزلهحكم
ویژگیهای به متكی اگر میشود. تعریف زیباشناسی
روانیوفیزیولوژیکسوژهباشددرجهتتأمیننیازهای
اوبهکارمیرود؛درنتیجهخواستوطلبویرامرتفع
میگرداند.ازاینرودرتالئمبازندگیخواهدبود.در
دروهمعاصرتلقیاززیبایینهقائمبهویژگیهاوکیفیات

ابژکتیوونهقائمبهحالتوکیفیاتسوبژکتیواست.
آثارهنریمعاصرهموارهموردبحثومناقشههای
سو، این به 1960 دهه از است. گرفته قرار گوناگون
هنرمندانتالشکردندتاانواعمعیارهایتعریفهنرو
رو نو و تازه تجربههای به و بگذارند کنار را زیبایی
بیاورند.برخیازاینگرایشهاهمبهطورضمنیعلتی
سیاسیداشت.دردهههای1970سویةمبارز،چپگرا
ومتعهداجتماعیهنربیشازپیشپررنگشد.دراین
مبارزة ایدة ازای در کمونیسم نظام فروپاشی با زمان
کارگر طبقة ایدة جایگزین »دیگری« مفهوم طبقاتی،
مبارزة جای اصلی جریان علیه بر حاشیه مبارزة شد.
طبقةپرولتاریابرعلیهبورژوازیراگرفت.هنرسیاسی
همبیشازآنكهبیانموضوعاتطبقاتیباشد،بهنقد
مسائلاجتماعیرویآورد.برخیازگرایشهاهمجهت
نقدنهادها،موسساتهنریوسرمایهداریبهکارآمدند
وبرخیحوزههایدیگرمانندزبانشناسیونشانهشناسی
رابهمرکزتوجهخودتبدیلکردند.عدهایهمبهطور
معیارهای از جدیدی تعاریف کردند تالش بنیادین
سازمانبصریارائهدهندوبهعبارتیجهانطراحانو
هنرمندانگرفتاردرجهاِنکلیشههاراازهمبپاشندو
نشاندهندمعیارهایارزشهنریامورثابتوالیتغیر
از گریز و بودگی نو کردن تجربه بر عالوه نیست.
مقتضیاتسازمانبصری،امكانآفرینشهایتازهراهم
آزمودند.درراستایاینفعالیتهابهطورخودانگیخته

تعاریفزیبایینیزعوضگشت.هنرمندانمعاصرگاهی
چنانازتعابیررایِجتعریفزیباییدرزیباشناسیفاصله
و غریب بعضاً و نو امر رویداد، جز چیزی که گرفتند
هنرمندان از برخی اجراهای ابعاد نمیتواند هراسآور
معاصرراروشنسازد.دراینراستااورالنبهعنوانیک
دوره در زیبایی معیارهای نقد جهت مناسب نمونه
معاصرموردمطالعهقرارگرفتهاست.بنابرایندرچهار
دورة از زیبایی تعریف استحاله و چرخش به بخش
کالسیکفلسفهیونان)قرنپنجمق.م(ومالکهای
تعینبخِشحكمزیباشناختیوزیباییدردورهمدرن
)قرن18میالدی(بهزیباییبهعنوانرویداددردورة

معاصرپرداختهمیشود.

1. زیبایی ابژکتیو
ازنظرافالطون1،متفكریونانیقرن5ق.م،امرزیبا
نیز نابود و نمیآید وجود به هرگز هست، همیشه
نمیگردد.زیباییبهرهازایدهومثالیاالگوییدرجهانی
دیگردارد.افزونبراین،ایدهومثالزیباییخودزیبا
واقعی عینی لحاظ از راچیزی زیبایی افالطون است.
را زیبایی بزرگ هیپیاس رساله در او میکرد. تلقی
معادلواژهکالون2قراردادهاست.هیپیاِسموردروایت
افالطون،یکسوفسطاییاستوزیباییراطوریتعریف
میکندکهافالطونبرایردهرتوجیهاویکبهیک
این در افالطون هیپیاِس برای زیبایی میآورد: دلیل
رسالهبهسهمعنابهکارمیرود:1.زیباییکاراییاست.
اززیباییباعثمیشودچیزی بدینمعنیبهرهمندی
مفیدباشد.مفیدیعنیکاراکهازسودمندمتفاوتاست.
بد چه و خوب چه میآید کاری به آنچه یعنی کارا
)تفنگهمبهکاریمیآید(.اینتعریف،سقراطیاست،
و تناسب در و آن کارکرد در را زیبایی معیار زیرا
سازگاریباهدفآندرنظرمیگیرد.سودمندیبرای
افالطونمهمترازکاراییاست.سودمندیوامرسودمند
بینندهوهمدرهنرمندبهخیراخالقیمنجر همدر
به رسیدن درجهت باید سودمندی بنابراین میشود.
خیرباشدتازیباباشدوچیزیزیباستکهبرایغایتی
خیرزیباباشد.اگرچهزیباسودمنداست،یعنیبهخیر
منجرمیشودزیباییوخیرنمیتوانندیكیباشند،زیرا
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یكی)خیر(شرطیاعلتدیگریاستوعلتوآنچه
علتپدیدمیآوردیكینیستند.زیباییبرایافالطون
خیر به زیبایی سودمندی. گاهی و است خیر گاهی
گوش و چشم به که است چیزی زیبا .2 میانجامد.
معیاِر است. سوفسطایی تعریف این باشد. خوشایند
تجربهزیباشناختیسوبژکتیواست.ازنظرافالطوننباید
داوریرابهگوشوچشمسپردزیرابهداوریحواس
بایدحسومعیاری او ازنظر نمیتواناطمینانکرد.
ایراد افالطون همچنین  داد. قرار زیبایی درک برای
میگیردکهگوییزیباییچیزیمشترکبرایچشمو
گوشاست.درنهایتهممعتقداستزیبایینمیتواند
حكمت، شامل زیرا باشد، منحصر چشم و گوش به
دانایی،فضیلتورفتاراصیلوقوانینمیشود.3.زیبایی
عبارتاستازاندازهوتناسبواینتعریففیثاغورثی
است)افالطون،555:1380و563(.اودراینبارهدر
زیبایی »علت تناسب میگوید: بزرگ هیپیاس رساله
نیست،بلكهباعثمیشودچیزهازیباترازآنچههستند
در افالطون نظر به )552 )افالطون:1380، بنمایند.«
اینتعریفچیزیکهجامیافتدزیباییفینفسهاست
چیزهاییکهبهخاطرخودشانبهآنهابهامیدهیم،نه

برایتناسب.
برمفهوماندازهوتناسبدررسالهقوانیِنافالطون،
تأکیدبیشتریمیشود.تناسبماهیتیریاضیاتیداردو
تناسب مفهوم پردازش در فیثاغورث تفكر بطن از
موسیقیاییونیزتأثیررابطهطولسیمبرزیروبمیک
قوانین و تناسبدرموسیقی ربط غلیانمیکند. نت،
تناسبدر زیباییمیانجامد. به اثرهنری شكلگیری
موسیقیوبهتبعدرسایرهنرهاباتناسبریاضیجهان
آثار در جهان ریاضی تناسب تنظیم مییابد. پیوند
افالطونبهویژهدررسالهتیمائوسبیانشدهاست.هنر
و هماهنگ جهان قوانین با افالطون نظر از خوب

متناسباست. 
)ضیافت( مهمانی رسالة در زیبایی افزونبراین،
رساله این در است. عشق موضوع عالیترین و نتیجه
و میشود. ستایش عشق و زیبایی آسمانی، وحدت
مراحلاولیهرسیدنبهایدهزیبایییاامرزیباازامور

محسوسمیگذرد.گرچهشایددرتفكرافالطونمثال
عینی لحاظ از اما است، دیگر جایی در زیبا ایده یا
نمودهاییکهاشیاوچیزهادارندبهرهآنهاراازامرزیبا
ازلحاظ اینكهزیباییبرایافالطون، با نشانمیدهد.
روحانیهمحائزاهمیتاست،امازیبایینزدافالطون
مردم نگاه در آنچه »نه او قول به است...زیرا ابژکتیو
من نظر مد زیبایی چیستی و ماهیت بلكه زیباست،
است.«)Tatarkiewics, 2005, vol 1: 116( درنهایت
تالشافالطونبرایناستکهتعریفزیباییرابااتكابه
ایدهزیبایاامرزیباازدستزیباییسوبژکتیوسوفسطائی

برهاند.
نزددیگرفیلسوفیونانی،ارسطو،3نیززیباییعینی
است.اوایدههارابهدامنجهانمیآوردوذاتاشیارا
چیزیدرکنهامورمیداند.زیبایینیزبهامورابژکتیو
از ارسطو تعریف بهترین تاتارکویچ میشود. مربوط
یافنشعرشمیداند»آنچهدر زیباییرادرپوئتیک
است« لذتبخش حال همان در و  ارزشمند خودش
)Ibid : 150(.زیباییهمخیروهملذتیامطبوعیت
است.اصلیاایدهزیباییهمدرجهاندیگرینیستو
به معطوف ارسطو نزد زیبایی است. جهان همین در
ذاتی زیبایی ارزش است. درجهان ویژگیهایچیزها
است.اودرفصلهفتمپوئتیکیافنشعرمیگوید:
»امرزیباخواهموجودزندهییباشدوخواهچیزیباشد
مرکبازاجزاناچاربایدبیناجزاآننظموترتیبیوجود
داشتهباشدوهمچنینبایدحدواندازهییمعینداشته
باشدچونزیباییوجمالشرطشداشتناندازهمعین
شروط تناسب و معین اندازه است. نظم همچنین و
به ارسطو بنابراین .)126 :1382 )ارسطو، زیباییاند«
در را زیبایی افالطونی  – فیثاغورثی سنت از تبعیت
ارتباطمفهوماندازه،نظمیانسبتبررسیکردوبهآن
افزود. هم را اشیا ماهیت با سازگاری سقراطِی جنبه
خود در کننده حلول و اشیا واقعی خاصیت زیبایی
پدیدههاستوقلمروگستردهایازکنشها،بدنانسان،
طبیعتتاهنررادربرمیگیرد.زیباییامرواقعیو

متضمنخیرولذتاست.
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2. زیبایی بیناسوبژکتیو و سوبژکتیو
دراینبخشبهطورخالصهبهتفكرایمانوئلکانت4
وفردریشنیچه5دردورهمدرندربارهزیباییبهعنوان
میشود. پرداخته سوبژکتیو و بیناسوبژکتیو زیبایی
میکنند. طی را متفاوتی مسیر متفكر دو این گرچه
بررسیاست. قابل ازدوجنبه برایکانت زیباشناسی
یكیتأکیدیکهدرنقدعقلمحضدربخشاستتیک
استعالییبرحسیاتداردودیگریدرنقدقوةحكمبه
تئوریتأملوحكمدربارهامرزیباوزیباییمیپردازد.
مهم مسائل و مفاهیم بر ما تمرکز صرفاً اینجا در
)1760( کانت قوهحكم نقد در که است زیباشناسی
مطرحشدهاند.دراینکتابایشاننظریهزیباشناسیرا
بهبخشجداییناپذیریکنظامفلسفیتبدیلکرد،به
انضماماینكهبسیاریازمسائلپیشترمطرحشدهرااز
نقطهنظراتیتكمیلنمود.کانتبهبررسیانتقادییابه
تعبیریچگونگیامكانحكمزیباشناختییاحكمذوقی
زمینه در او تالش بنابراین پرداخت، کتاب این در
فرازیباشناسیمیگنجد.امااینتالشفرازیباشناسانهبه
نحوتناقضآمیزیسوبژکتیواستچونسوژهازتأمل
مییابد. در را زیبایی آن فرمال ویژگیهای و ابژه در
حكماستتیكییکحكمتأملیاستوازحكمامرخیر
ومطبوعمتفاوتاست.درضمِناینحكمتوافِقدیگران
از منطقی طور به یا میشود همگانی6طلب اعتبار و
باشند. موافق حكم این با که میرود انتظار دیگران
بنابرایناینحكموجهبیناسوبژکتیوهممییابد.چهار
دقیقهحكمزیباشناختیازدیداینفیلسوفبدینشرح

است:
نمونه برای زیباشناختی بیانحكم در 1.کیفیت:
»اینxزیباست«نسبتبهابژهایکهزیباییمحمولآن
برانگیخته سوژه، در ابژه خواست برای میلی است
نمیشود،زیرااینمیلوخواست،زیباییراشخصیو

شبیهامرمطبوعمیکند.
ازسویی بهتجربهایمیرسدکه 2.کمیت:کانت
از و نمیانگیزد بر ابژه بهسمت سوژه جانب از میلی
زیرا نمیماند. باقی هم شخصی تجربة دگر سوی
سوژه درون مشترک نامحس به احساسی برانگیزندة
استوبااینحالمیتواندهمگانیهمباشد،زیراقابلیت

انتقالپذیری7داردوبنابراینکلیترادربرمیگیرد.در
با منطقاً که داریم انتظار همگان از زیباشناسی حكم
باشند.یعنیوقتیمیگوییمزیباست حكمماموافق
منطقاًازدیگرانانتظارداریمکهحسمشترکآنهانیز

همینامرراتصدیقکند.8
3.نسبت:زیباییبرایکانتصورِتغایتمندییک
عیناست،تاجاییکهاینصورتبدونتصورغایتیدر
xعین،دریافتمیشود.درحكمزیباشناختیمثلاین
زیباستکهازتصورصورتیکعینحاصلشده،چون
شناختحاصلنمیشود،مفهومیهمشكلنمیگیرد.به
یعنی مفهوم شكلگیری مراحل تمام بهتر، بیان
نزدیککردنتصوِریکعینتامقولههاصورتمیگیرد.
درنتیجهغایتمندی9یاصورتآنحاصلمیشود،اما
در  و مقوله اطالق به زیرا میماند، باقی غایت بدون
مقام در عبارتی به نمیگردد.10 منجر مفهوم نتیجه

مفهومبهعنوانیکطرحکلیتحققنمییابد.
4.جهت:11نسبترضایتیکهازنظارهیکعیِنزیبا
درسوژهحاصلمیشودضروریاست.امااینضرورت
نهضرورتینظری،پیشینونهعملیوقاعدهمند،بل
ضرورتینمونهواریاالگوواراستکهمتكیبهنمونهایاز
قاعدهایکلیاست،نهنمونهایازیکحكمشناختیو
نهاحكامتجربیوکلیتآن.ضرورتیالگووار،12متكیو
مشروطبرحسمشترککهدراینحكمضرورتاًتوافق
همگاندرپیحكمذوقیطلبمیشود. )35-71 ,2007: 

 )Kant

نزدکانت،حكمبهزیبایییعنیحكمذوقِیتأملی،
ابتدابرایرفعیککمبودیانقصانونیزرسیدنبهخیر
یاغایتمطلوبیامفهومصورتنمیگیرد،بلكهازتأمل
یااندیشیدندرصورتیاتصوریکابژهایکهحاصلاز
هماهنگیآزادقوهفاهمهومخیلهاستایجادمیشود.
غاییت ویژگیهایصورت بر ناظر سوبژکتیو وجه این
حس انگیختن بر باعث و جداست ابژه از که است
وشرِطضرورِی تنظیمگر مبنایی عنوان به مشترک13
انتقالپذیریدرسوژهمیشود.درنتیجهانتقالپذیری
کلیصورتمیگیردوسپسلذتزیباشناسیحاصل
میگردد.اینلذتازمشاهدهعین،لذتازهماهنگی
قوایشناختیوخودتواِنشناختبهطورکلیاستکه
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تأثیرپذیریآنصرفاًحسمیشود.زیبایینزدنیچه
نظرورزیهای در متفكر این است. سوبژکتیو قویاً
و هنر تالئِم از  زیبایی، عالوه به و هنر باب در خود
زندگیسخنبهمیانمیآوردوبابازگشتبهبحثهای
زیباشناسانهشوپنهاوری-کانتیانتقاداتخودرابهآنها
اعالممیدارد.جریاناصلیایندورهدرفاصلهایکهاز
برجسته میگیرد، کانتی-شوپنهاوری زیباشناسی
لذت، ابژه کانتی-شوپنهاوری زیباشناسی در میشود.
هموارهفارغازخواستاست.نیچهبراینزیباشناسِی
بریاست ارضایمیل و ازخواست،طلب ُرهبانیکه
خردهمیگیردوبراینعقیدهپایمیفشردکهزیبایی
دربارة اخالق تبارشناسی در نیست. خواست از فارغ
حكمکانتومتعاقباًشوپنهاورمبنیبربیعالقهبودن

بهزیباییوبرداشتهایحاصلازآنمیگوید:
»اگرزیباشناسانمانهرگزدستبردارازآننباشند
اثرجادویزیبایی بر بههوادارِیکانتبگویندکه که
تندیِسزِنعریانرانیزمیتوانبیکشش14نگریست،
باب این در و خندید ریششان کمیبه میتوان
تجربههایهنرمندان15کششدارتراست.قدربیگناهِی
زیباشناسانمانراکهدراینبحثهابازمیتابدبیشاز
اینبایددانست.خدمتکانتعرضادببایدکردکه
دربارةویژگیهایحسِبساواییباسادهدلییککشیِش
که بهشوپنهاور گردیم باز میرود! منبر روستاییسر
هزاربارازکانتبههنرنزدیکتربودوبااینهمهخودرا
ازطلسمتعریفکانتیآزادنكرد:چرا؟وضعبسیارشایان
توجهاست:برداشتاوازواژهبیکششبسیارشخصی
بودوبرآمدهازتجربهایکهمیبایستبرایاوهمیشگی

بودهباشد«)نیچه،135:1390(.
درحقیقتنیچهمعتقداستاینگرایششوپنهاور
بهکانتازنوعیاحساسشخصیوبیزاریخودویاز
جهت همین به میآید. بر جنسی جاذبه و کشش
شوپنهاورآرمانزهدرادرپیشگرفتهوحتیدراین
موردمنظورکانتراهمدرستنفهمیدهاست.ازآنجا
کهنیچههنررابهمثابهکنشوذهنراهمنهبهمثابه
تعریف گزینشگر و کنشگر عنوان به بلكه سفید لوح
میکند،»زیباییبراینیچهکشفنمیشودکهساخته
جنبه بر ساختن این .)176 :1390 )یانگ، میشود«

آفرینشگرانهتفكرنیچهصحهمیگذارد.درنهایتبا
مقام در گویی پیگمالیون به نیچه اشاره به توجه
را زیبایی خود و باشیم هنرمند باید هم زیباشناس
بیافرینموعاشِقهمانآفریدههمباشیم.ازاینرونیچه
و کنش در فیزیولوژی نقش و هنرمند روانشناسی به
منظری از زیبایی میدهد. اهمیت زیباشناسانه بینش
منظر این از است. شادکامیجنسی وعده نیچه برای
زیبایی،واجدخواستوطلباست.پیوندهنروهیجان
و استحاله، زندگی، به آریگویی جهت در جنسی،
اینكه اومیگوید:»برای بهکمالهنراست. دستیابی
مانند فیزیولوژیک شرط باشد.یک میان در هنری
حساسیت( )یا حسیت که است، ناگزیر »سرمستی«،
تمامدستگاهراباالمیبردوگرنههنریدرکارنخواهد
بود«)نیچه،107:1384(.نیچهدرقیاسباکانتزاویه
ارتباط و زیباشناختی ازحسمشترِک را تمرکزخود
بیناسوبژکتیوبرفیزیولوژی،زندگیوکاراییجنسیآن
ابتدا که تراژدی زایش در بهخصوص تنظیممیکند.
نوع باچهار داشت نام موسیقی روح از تراژدی زایش
تعریفیکهازهنرارائهمیدهد16پیوندزندگیوهنررا
موکدتربیانکردهاست.بههمیندلیلمعیارارزشگذاری
هنرمنددرهنرملتفتزندگیاست.نیچهوجودرابه
عنوانپدیدهایزیباشناختیدرنظرمیگیردواخالقرا
این بهطوریکه میخواند، زیباشناسی از خاصی نوع
خود به وسیعتری گستره زیباشناسی یعنی حوزه
از اوبیشتر بنابراینمیشودگفت  اختصاصمیدهد.
حقیقتوخیربههنروزیباییپرداختهیاهنروزیبایی
است،17 داده قرار خیر و حقیقت برای مبنایی را
ترتیب به معروفخود کتاب درسه کانت درحالیکه

دربارهحقیقت،خیروزیباییبحثنمودهاست.

3. زیبایی نهد مارتین هایدگر و در تفکر فرانسوی
نیچهوکانتدرتعریفزیباییهردوبهنوعیبه
سوژهوبیناسوبژکتیویتهنظردارند،امادرفلسفهمعاصر
نهازوجهابژکتیووسوبژکتیوکهبیشتربررویدادمحور
بودنزیباییتأکیدمیشود.بهنظرمیرسددراینگذر
مارتینهایدگر18فیلسوفآلمانینقشبسیارمهمیرابر
عهدهدارد.اوتالشمیکنداستتیکیازیباشناسیرااز
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دستسوبژکتیویسموابژکتیویسمبرهاند.بعدازهستی
چرخش19 یافت، انتشار 1927 سال در که زمان و
سرنوشتسازدرتفكرهایدگرازهستیوزمانبهزمان
وهستیاتفاقمیافتد.بعدازاینچرخشدامنهعالقه
زیبا، هنرهای به تازهای توجه و مییابد گسترش او
بهطوریکه میزند جوانه او در شعر و موسیقی
دردرسگفتارهایشباعنوانسرمنشأاثرهنریایرادشده
درسال1935-1936ودرسگفتارهاینیچهاشایراد
و دغدغهها از برخی 1940-1936 سالهای در شده
عالیقشبههنرومسائلزیباشناسیرامطرحمیکند.
ازطریقآن زیباییراهیاستکه ازنظرهایدگر
واقع در )39 :1390 )هایدگر، مینماید. رخ حقیقت
تجربهزیباییتجربهیکرویداد20استوزیباییهمان
آثار است. حقیقت و هستی آشكارگی شیوة یا وجه
هنریچیزهاراطوریکهپدیدارمیشوندنشانمیدهد،
وحقیقترایانحوههایظهورهستیهستندههارابرای
ماآشكارمیکند.حقیقت،ساماندادنبهمادهاثرهنری
براساسساختاریافرمیانحوهپدیدارشدگیآناست
یاتنشمیانمادهو براساسپیكار اثرهنری کهدر

ساختاریازمینوجهانبهوجودمیآید.
اینمتفكردرسرمنشأاثرهنریمیگویداثرهنری
اجازهمیدهدهستندههابدرخشندوبهعنوانامریزیبا
نمایانشوند.هایدگرسرمنشأهنروزیباییرادرخود
اثرهنرینهدرهنرمندونهدرمادهاثرهنریونیزنه
درعالمیدیگرقرارمیدهد،اینجداییازتفكردوگانهنگر
بههرتقدیراتفاقپراهمیتیاست.حقیقتاًدرسگفتارهای
هایدگردربارهنیچهآغازگاهبحثهایاستتیکاوبوده
است.هایدگربهوجهسوبژکیتوزیباشناسیبدبینبود
زیباشناسی »تجربه و سوبژکتیویسم نظرش در زیرا
تجربهایاستکههنربزرگدرآنمیمیرد.«)یانگ،
28:1384(بهعقیدهیویهنربااستتیکسوبژکتیو
در و ابزاری هنر، این میافتد. ضرورت از  و میشود
خدمتبرآوردنهدفییابرانگیختنلذتزیباشناختی
میگردد.بههرحالازنظرویپایانتاریخزیباشناسی
براینمونهدرنیچهرقممیخورد،زیرابهسوژهاندیشی
به نیچه نقد مقابل در هایدگرهمچنین است. رسیده
مفهومبیتفاوتییابیعالقهبودِن21کانتیوشوپنهاوری

بهامرزیبا)زیبایی(تفسیرهایتندوتیزیروامیدارد.
اودرکتابنیچهاش،بهاینبیتفاوتیوبیعالقگیراکه
خواستهای از کشیدن دست انفعال؛ به آن از نیچه
جهان از بریدن و اراده عدم مطلق، نخواستن فردی،
تعبیرکردهاستنقدواردمیکندواینتفسیرراچندان
مثبتارزیابینمیکند.بهنظرهایدگردراینبیتفاوتی
یابیعالقگِیبهامرزیبا،کانتحقبهجانبترازنیچه
ابژهها، زیبایی تعینبخش مبنای بهایندلیلکه است،
تأملصرفدرصورتیکابژهاستنهخواستوطلب
آن)هایدگر،159:1388-60(.هایدگریکدورهبهنام
ازحیث یاحقیقت بههستی اندیشیداردکه رویداد
به بههرحالدریککالم رویدادبودگیاشمیاندیشد.
نظِرهایدگردرهنرغیرابزاریزیباییشیوهایاستکه
هرهستندهایهستیکههمانحقیقتاستراآشكار
میکند.زیباییدراثرهنریهمانرویدادحقیقتاست.
حقیقتهمچیزینیستجزنحوهپدیدارشدنچیزها.
رویدادیکهچیزهارابهگونهایآشكارمیکندوهمفرد
مشاهدهکنندهدراینمواجههبهگونهایپدیدارمیشود.
بنابراینبهنظرزیباییازنظرهایدگررویدادمحوراست.
زیبایی تعریف فرانسوی پدیدهشناسی در متعاقباً
نظر از نمونه، برای مییابد. را خود ویژگیهایخاص
امانوئللویناس22هنر،فاقدچهرهحظبردنیولذتبخش
چیزهاوتجربهدرمیان-جهان-نبودناست.تجربه
جهانبههمریختهاست.چراکههنرمندازپوستهحظ
یا رویداد »با حقیقت در فرومینشیند، چیزها بردنی
 levinas,(»تجربهایمبهم،بانزولشب،باحملةسایه

1948:132( روبرومیشود.

اطالق چیزها غریب وجه بر نیز زیبایی بنابراین
میشود.هرچهکمتروجهحظآفرینچیزهاماراجذب
تجربه است. بیشتر غریببودگیشان یا زیبایی کند
زیباشناسانه،تجربهچهرهازریختافتادهوغریبجهان
ازمفصلبازشدهاست،یعنیتجربهسویهدیگریغیراز
سویهحظآورچیزهاست.بههمینجهت»زیباییپنهان
کردنسایةهستیاستپوشاندنکاریكاتورهستیاست
با توازی در کنندههستی تاریک رویداد هنری …اثر

.)ibid: 139آشكارسازیحقیقتچیزهااست«)137ـ
کاریكاتور پوشاندن تصویری هر لویناس نظر از
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یا تعبیرکهشخصیکسایهدارد این به چیزهاست.
اغراق و برجسته نشدنی، جدا وجهی که کاریكاتور
شدهایاستوماازآنحظمیبریم.هرچیزیکهبه
نظرمامیرسدودرجایگاهنمادینقراردارددقیقاًسایه
یاکاریكاتوریکچیزیاشخصاستکهپوشاندنآنبه
دستهنرصورتمیگیرد.هرچهرهایرابیگانهیاامر
یک است. کرده تسخیر نمادین جایگاه در بیگانهای
بیگانهرامثلسایهدرپسچهرهفردمیتواندیدکه
بایستیآنراترکگفتمانندلباسکهنهایکهروحی
ادگاردگا23که»در اینجمله راترککردهاست. آن
هنر،بایدتجاوزکرد«schlesser, 2015 : 99(24(راباید
همینتجاوزبهپوستهواقعیتودریدنآندرککرد.با
و ابژهها چیزها، وجهحظآور واقعی زیبایی تعبیر این
است. رویداد با شدن یكی زیبایی، و نیست اشخاص
باز مفصلبندی25 از جهان که است زمانی هم رویداد

میشود.
شبكة بازشدن مفصل از واقعه با مواجهه رویداد
کشیدن پس رویداد اینجا در هستندههاست. ارجاعی
بر که است بصری سازمان مقتضیات و القائات جهان
آمدنجهانجدیدیازدلآنرانویدمیدهد.بنابراین
جهان پاشیدگی هم از همین  گویای هنرمندان آثار
حظآوروازسرگذراندنعدمآرامشحاصلازآناست.
هنرمندتجربهقصدیابژههارابهنمایشنمیگذارد.این
مهم آنچه داریم. سروکار بودن از وجهجدیدی با جا
هنرمندکهیک نهقصد و ابژهها دادن نشان نه است
رابطهاست.رابطهبهمثابهرویداد،امریدرفرآیند.در
محاق به افالطونی ذاتگرایانهی زیبایی مورد این
زیبا از پرسش بنابراین میشود. سپرده فراموشی
چیست؟افالطونرابایدحذفکرد،زیرامارادردام
سوفسطایی »یک میاندازد. متافیزیک شكل بدترین
زیبایی ( کسی چه پرسش بزرگ، هیپیاس مانند
پرسش بهترین را آن و میدهد ترجیح را سوبژکتیو(
اما  .)143: تعیینذاتمیداند.«)دلوز،1391 برای
سواِلچیست؟سوالدرموردماهیتوذاتاست،به
زیبایی برای ذاتی و ایستا ماهیتی دنبال طوریکه
میگردد)افالطون(ویاعلِلصورییاغاییرابهمنزلة
قاعدةتعیینکنندهیواقعیتدرنظرمیگیرد)ارسطو(.

باید زیباچیست؟ نمونه برای برابرسواِلچیست؟ در
پرسیدچهکسی؟وچهکسیهممنظورشخص،نیست.
آوارشدن نیستجز آنچیزی ذات و زیبایی بنابراین
بارقهیکامكان،درواقعیکناامكانکهتمامموقعیتو
را ساختار یک قواعد یا هنرمند فرد نمادین جایگاه
متزلزلومحومیکند.زیباییچیزینیستجزکشش
وبارقهایکهاینموقعیتویاوضعیتآشكارمیکند،
روی ما برای بلكه نیستیم، فاعلش »ما که موقعیتی
پارهمیکند« پاره را اشخاص و اشیا وجهان میدهد
)سارتر،40:1394(ودرآنسوژهجدیدباتوانجدید

ساختهمیشود.
ابژکتیومانندتعادل، اینترتیبقواعدفرمالو به
تناسب،هارمونیوهماهنگیحاصلازتناسبدراولویت
و هنر به سوبژکتیو دیدگاه آنكه دیگر نیستند. مرتبه
زیبایی،درلفافهفرورفتهاست.زیراماحصلآنآشوب
نسبیگراییاستوبهعددموجوداتزیباییوجوددارد.
پلوالریدرسال1929نوشت:»زیباییبهیکمعنا
تمام کالم یک در و غرابت نومایگی، است، مرده
ارزشهایبهتآورجایآنراگرفتهاند«)سوانه،1391:
99(.هایدگروبهطورویژهتفكرفرانسویدرقرن20
کهپدیدهشناسیخودراپدیدآوردند،درتقویتطرز
تلقیتازهاززیباییبهمفهومرویداد؛امرنو،امرغریب
معاصر هنر در تغییراتی چنین مهمیداشتهاند. نقش

فرانسههممشاهدهمیشود.

4. زیبایی معاصر در پی امر نو و رویداد  
بهتعریفزیباییو اززیباشناسی بیتردیدبخشی
از امرزیبامربوطمیشود.برخیمعتقدندهنرمعاصر
زیباشناسیبیبهرهاست.هنرمعاصرگونهنوینیازفضا
وزمانراارائهمیدهد)کشمیرشكن،279:1394(و
کم جایگاه بصری زیبایی و فرمال زیباشناسی آن در
رنگتریدارد.براینشاندادناینتفارقدرزیباشناسی،
باتمرکزبراجرا/جراحیهاییكیازهنرمندانمعاصر
تعاریف که میشود داده نشان اورالن26 نام به فرانسه
هنرمندان انتقاد مورد معاصر هنر در زیبایی پیشین
است.اورالنزنهنرمندیاستکهگویاازسنینپایین
بهاینسوبدنخودرادرمعرضتجاربوآزمونگریهای
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گوناگونقراردادهاست.تجاربتأثیرگذاروبحثانگیز
وی،دراعمالجراحیاشپیگیریشدهوبدناورادر
تعاملباحوزههایگستردهایازفرهنگتاعلمقرارداده
است.اورالندرحیناعمالجراحیدریکپرفورمنس
به گالریها از بسیاری در که میکرد شرکت اجرا یا
کامل صورت به چون و میشد پخش زنده صورت
بهسؤاالتمخاطبانحینعمل نمیگردید،27 بیهوش
پاسخمیگفت.درعینحالبهموسیقیمتن،طراحی
لباسو...نیزدرایناجرا/جراحیاندیشیدهبود.دراین
سریازجراحیهاگوییدوبارهبابدنخودمعیارهای
زیبایِیتاریخهنر،راموردبازنویسیقرارمیداد.شاید
ابتدابتوانبایکبرداشتشخصیدرمورداینقبیل
اقداماتاینتلقیراداشتکههنرمند،بااقدامیبهاین
مهارت یا باشد شهرت انگیزه دارای یا باید دردناکی،
کافینداشتهباشدکههنریخلقکندویااصاًلهنرمند
نباشندکهبخواهندبهآفرینشهنریاصیلدستبزند.
که است خودآزار و ناهنجار فردی بگوییم اینكه بدتر
میخواهدباروشهایغیرمعمولوبههربهاییجلب
از که میشود مشخص بیشتر تأمل با اما کند، توجه
نحو به را اقدامات این میتوان مختلف دید زاویای
دیگریموردبازخوانیقرارداد.بهنظرمیرسداقدامات
اورالننقطهنظرمتفاوتیبهزیباییدرنگرشزیباشناسی
ناخواسته اقداماتش با هنرمند این میکند. اتخاذ
به را زیبایی جراحی پزشكان نزد زیبایی معیارهای
چالشمیکشد.گرچهطبیعیاستمعیارهایزیباییدر
بخش با داشتن سروکار علت به اغلب پزشكی عرصه
سختافزاریبدن،ازمعیارهایزیباشناسیبهعنوانیک
نرمافزاری28 بخش کمک با بعضاً که فلسفی گرایش
تعریفمیشود،متفاوتباشد،امااینایرادهمبهآنها
وارداستکهتعریفزیبایینزدپزشكانجراحاندکیاز
مالکهایتعریفزیبایییونانکالسیکقرن5ق،مبه
خصوصلذتدرسنتسوفسطایی،تعیینمعیارثابت
حتی است. نرفته فراتر  افالطونی سنت در آن برای
هنگامروبروشدنباتعریفزیبایینزدآنها،میتوانیم
مجسمةونوس29رابهذهنبیاوریم.پاسخسؤالزیبایی
است« میلو ونوس »زیبایی است: این اغلب چیست،
ارزیابی معیارهای ترتیب این به )sartre, 2004: 111(

به تناسب پیشرفتهشان، جراحیهای در آنها زیبایی
نیز آن حاصل و خوشایندی اجزا، بین نسبت معنای
جذابیت،مطلوبیتوزیباییاروپاییمحوراست.بهنحوی
کهبراینیلبهاینهدفتمامملتهاوقومیتهارااز
و اروپایی تاکشورهای وکرهگرفته ژاپن،چین،هند
و میکنند نزدیک الگو و شكل یک به را آمریكایی
بین از را ملی قومیو فردی، ویژگیهای ناخواسته
را زیبایی این که »مادام دانست باید اما میبردند.
وامگرفتهشدهاند، ازعلم تعریفکنندکه معیارهایی
عدم تقارن31، تناسب30، و اندازه همچون معیارهایی
تقارن32،فرافكنی33ودگرگونییاتغییرشكل34، آنگاه
آنگاه ندارد. وجود زیباشناسی جنبه هیچ دیگر اینجا
نگفتهایم.« آن درباره زیباشناسانهای چیز هیچ
سال از اورالن )Deleuze & guattari 1994: 217(
عنوان با جراحیهایی سلسله  1993 تا 1990
»بازتجسِد35قدیسهاورالن«راازسرگذراندکهمجموعاً
نه)9(اجرا/جراحیرادربرداشت،)ودهمینعملمیسر
معیارهای با مطابق خود شكل تغییر بر عالوه نشد(،
زیباییارائهشدهتوسطدنیایهنرمانندبینیپسوخهیا
روحژرارژرومولبهایاروپایفرانسوابوشه،پیشانی
چشمهای و بوتیچلی ونوس چانه لئوناردو، مونالیزای
به بلو36 فونتن فرانسوی مكتب نقاشیهای در دیانا
De-( اروپاییمیپردازد زِن زیبایی بررسیمعیارهای
یک همكاری با سال1998 در .)vis, 1997 : 26

شكل1.اورالندراتاقعملگوییدریکمراسمآیینیشرکتمیکند.،
منبع:

 https://www. pin/533324780848431244/pinterest/
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به و دیجیتالی عكسهای قالب در کانادایی37، عكاس
رنگ و شكل به دفرمگی و اغراق با مجازی، صورت
نشان تا درآمد اولمک39 فرهنگ و 38 مایا قومیتهای
تعریف در اروپامحور ارزشگذاریهای و معیارها دهد
زیباییمحدودیتایجادمیکندوتفاوتهایافراداقوام
متفاوترابیتفاوتمینگرد.البتهاینهامسائلیاستکه
سرمایهدارینمیخواهدبهآنهابیندیشد،زیرااندیشیدن
بهاینگونهمسائلهرگزبهنفعانباشتسرمایهآنها
نبودهاست.بنابراینبهکارآنهانمیآید،اماهنرمندان
و فلسفه هنر، مواجهه از میخواهند و میتوانند

زیباشناسیوعلمبهنفعدیگرانبهرهببرند.
نتیجهاجراهایاینهنرمندرامیتوانخلقآثاری
امادر زیباییمتعارفبیبهرهاند، از اگرچه دانستکه
عوضمهیبوبهسرعتتأثیرگذارند.زیباییاینبدنها
دردفرمهکردنوغریبساختنشاندرطییک»اجرا
/جراحی«است.اورالناعمالجراحیراکاماًلبرعكس
اهدافآنهاانجاممیداد.اگراهدافاینقبیلجراحیها
بااهداف بهتروزیباکردناست،هدفیکهدردورانی
هنرنیزهمسازبود40،درآثاراورالننهتنهاازایناهداف
نشانینیستکهاوباایناجراهاتالشمیکند،مرگ
زیباییابژکتیووسوبژکتیورااعالمکند.اوباایناجرا/
جراحینسبتهاورابطههاییرادریکموقعیتاجرا
میکندکهدرآنموقعیتتنظیممیشود.معیارهای
جای به  رویداد و غرابت بودگی، نو چون جدیدی
سلطنت طریق از و مینشیند خوشایندی تناسب،
آثار این در هنرمند میشود. تزریق مردم به رسانهها

هنر زیراخلق بیافریند، بصری لذت ندارد قصد هرگز
لذتبخشبهطورمعمول»بهخالقچیزیغیرازغم
پیگمالیوننمیدهد«)لویناس،74:1392(.افزونبر
اینبدندفرمةاورالن)بعدازعمل(مانندمجسمهای
متحرک پایه، بریک تقرر و بهجایسكون که است
است.بهجایاینكهزیباباشدولذتببخشد،مهیبو

غریباستوازفشاربیذوقیروزمرگیمیکاهد.
دیگری ابعاد بر تأمل برای را راه که است اینگونه
میگشاید.گوییاورالنتالشمیکند،برمبنایبدنش
گریزیراازخودنمادینشآغازکند.ازخودیمیگریزد
راجویا آیینهودرعكسهاآن بارهاشیفتهواردر که
شدهوازدیدنآنهالذتبردهاست.اماباانتخابمسیر
دیگری،هربارطیاعمالجراحیوتغییرظاهری،به
گونهدیگریشكلمیگیردکهبااورالنغریبهاست.به
نظرمیرسدبااینگونهاعمالاورالنهرگزنمیتواندبه
بدن این نیست معلوم برگردد. ظاهریاش اولیه خود
تقدیر هر به نه؟ یا قدیمیهست همانشخص جدید
صورتظاهریویازعملیبهعملجراحیدیگرآنقدر
متفاوتمیشودکهازخوداوچیزیباقینمیماند.اما
آیابهراستیاینتنهاظاهروزیباییظاهریماستکه
ماراآنیمیکندکههستیم؟آیاپوستهبیرونیمادر
تعاملباامكاناتجهانودیگرموجوداتاستکههویت/
استقطعا اینطور اگر رقممیزند؟ را ما اینهمانی41
معاصر فلسفه رویكرد به توجه با است. مرده اورالن
نمیتوانیمبهیکذاتثابتکهاصلشدرجاییدیگری

شكل2:تلفیقمعیارهایزیباییدرتاریخهنر،منبع:
)/)https://www.pinterest.com/pin/419960733980563773

تصویر3:تصویردیجیتالاورالنباشكلورنگفرهنگهایمایاواولمک،
منبع:

/)https://www.pinterest.com/pin/419960733980563773
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کنیم. تكیه فرد یک هویت مشخصکردن برای است
پسبایدپرسیدآیاتفاوتهایقومیومنطقهایاستکه
و روانی مشخصههای نقش میزند. رقم را ما هویت
اما اینکهماکیستیمچهمیشود. تعیین رفتاریدر
اورالندرپساینسیالنازچهرهایبهچهرهدیگر،به
مثابهیک به را تاخودش بزند بایدچنگ چهچیزی
هنرمنددریابد.باتوجهبهروشیکهاواتخاذمیکند،
به ازتمسک فراتر ایندست از پرسشهایی به پاسخ
ویژگیهایدرونیومشخصههایظاهریفردمیرود.
پاسخمناسب،بهنظرایناستکه»وجودانسانی42به
طوربنیادینکوناتوس43نیست،بیتفاوتی،در-جهان
انسانی »وجوِد و است«، شستن44 دست یا نبودن
)levinas, 2014 : 24, 30( است.«  دیگری گروگاِن45
ساختار یا نبودن جهان در وضعیت گروگان یعنی
ازمفصلبندیافتادهاست.رویدادیاموقعیتیکههربار
میآورد.رویداد، در نمایش به را ما هویت از جلوهای
همینازهمپاشیدنسازماناقتضائاتبصریاستکه
باتكیهبهاجرا/جراحیفراهممیشود.رویدادهنرمندی
بهناماورالنرامیسازدوازاینپسهرموقعیتتازه،
بهاوبدنتازهوبهعبارتیهویتنومیدهد.اورالندر
مراسم کهطییک اورالن قدیسه - عنوان لفافهیک
آیینیبرایخودبرگزید-درحقیقتیکنشانههنری
میشود.نشانهایکهتمامتصاویرحاکیازاعمالجراحی
اووتمامازشكلافتادگیهایشدرالیههایاین نشانهتا
خوردهاست.بهگفتةکاترینمیه»اینچهرهچهلتكه
است هنر بزرگ اسطورههای از یكی دیگر رویه دقیقاً
چهرهزئوکسیسنقاشکهباالهامازپنجتناززیباترین
الگوی واقع امر دیگر اجراکرد. را ونوس دخترانیک
عملبازنمایینمیشود،بلكهبازنماییهاوآثارخیالیاند

کهدرامرواقعحکمیشوند«)میه،136:1390(.
اورالنهربارطیموقعیتیکهدرحینعملفراهم
میشود،خودشرابهمثابهکمپلكسیازخون،گوشت
وماهیچهازهمگشودهدرمییابد.درنتیجةجراحی،
چهرهجدیدیبرایاورالنفراهممیشودکهازدلخوِد
جسمانیِازهمواشكافتهاش،ساختهمیشودومخاطبان
رامتأثرمیکند.براینمونه)درتصویر1(شكافدادن
بازتجسد جراحی اعمال سری در صورت از عضوی

قدیسهاورالن،مخاطبرازیرتأثیرقرارمیدهد.تجربة
هنریتجربةیکرابطهتعینبخشومتفاوتسازاست.
اینرابطههمانعملجراحیاستکهنهتوسطاورالن
اینعمل اورالنتحمیلمیشودو بر بهگونهای بلكه
جراحیاستکهمخاطبراهمدربرمیگیردواورادر
مینوردد.دراینموردهنرمندومخاطبدریکرابطه
مشارکتمیکنندوهردوبهیکاندازهمنفعل.اورالن
زن، عنوان به نمادینش ازخودشخود رابطه این در
ارگانیسموهنرمندفاصلهمیگیردودیگریمیشود.
خودیازهمشكافتهکهشباهتیبهخوداولیهندارد،
خودیکهبهعنوانسوژهتماشاگروابژهتماشایی)مورد
تماشا(ازساختاراقتضائاتبصریبیرونمیماند.اورالن
پسازعمل،درانظارعمومیونیزدرگالریهابهصورت
یکمجسمهیافیگوریظاهرمیشودکهدرپسزمینه
در یا و میکند ساختارحرکت یک شبكهای بافت یا
همچنین میآید.  گرفتار تازه موقعیتهای چنبرة
چارچوبیاقابتصویرچهدرحینعملجراحیوچه
جلوه و میشود آکنده وحرکت کنش از آن، از پس
اجرا/ حین اورالن بدن مشددتر. اقدامات این باروکی
ادغاممیکند.هنرمند درهم را وسوژه ابژه جراحی،
کاماًلبامادههنریومصالحخودیكیمیشود.اوماده
هنریاستوکارگاهاشاتاقعمل،کهدرعیناینكهبه
اثرششكلمیدهد،خودشهمفرممیگیردودرعین
حالبعدازعملهمیکاثرهنرییامجسمهمتحرک
است.بنابراینادغامهنرمندواثرهنرینوعیقراردادن
اهمیت،درخودموادومصالحهنروتأکیدبراهمیت
عبارت هنرمند »عمل است. همزمان طور به هنرمند
خارج که ماده در واردشدن میزان همان به از است
هم بنابراین .)57 :1389 روژ، )مزون آن« از شدن
اندازه یک به هنری اثر ماده هم و ایدهاش و هنرمند
اهمیتدارند.درنهایتنمایشدفرمهکردنیکفیگور
یک در آن، دل از جدید فیگور وشكلگیری بدن یا
رویداد شدید نور یک زیر جراحی اتاِق ـ  میزانسن
باروکگونهایمیسازدکهمخاطبرادرگیرمیکند.اثر
هنریمجموععواملموردمشاهده،قابلکنترلوغیر
قابلدیدنیاستکهاگرتماشاگریدوبارهباآنبرخورد
کندآنرابهگونهدگردرمییابد.اینرابطهدرترکیب
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جدیدیشكلمیگیردودوبارهاینرویداد)درفیلمیا
نسخهفیلمبرداری(رویمیدهداگرچههمانبهنظر
راشكل ترکیبجدیدی دیگری گونة به اما میرسد،

میدهد.
مراحل و است، فرآیند در همواره اورالن هنر
شكلگیریظاهروفرمیجدیدرابهنمایشمیگذارد.
اینفرآیند،جاذبه،کششوعالقهچنانکهمدنظرنیچه
بودایجادنمیکند،امابرسیستمعصبیمخاطبتأثیر
آثار این در که افرادی به بنابراین میگذارد. مستقیم
یا افالطونی ایدهآل زیبای امر از ناشی زیبایی دنبال
دنباِللذتناشیاززیباییونوسگونهاند،بایدبگوییم
حال همان در است، بیموردی انتظار اینكه عین در
کهنهوارتجاعیاست.فیلسوفانمعاصرتالشکردهاند
شوند. متذکر را سوبژکتیو و ابژکتیو زیبایی نواقص
زیباشناسیسالیانمدیدیاستکهدرتالشاستکه
ازیوغایندونوعزیباییبرهد.بنابراینطبیعیاستکه
مدعیباشیماینآثاردرحالتصدیقیاتعینبخشیدن
حظبردنی زیبایی زیباییاند. نامتصلب ویژگیهای به
اورالنتخریبمیشودودرحیِنعمِلجراحیتقریباًبه
متعارف بدن از متفاوت و ارگانیسمیغیرقابلکاربرد
تبدیلمیشود.حتیاگراینعملبهبهایاطالقصفت
از گریز برای او اما پذیرد، صورت منحرف و خودآزار
و زیبایی، تعریف عرفیات و ثابت ذات تعریف
تعریف در فرهنگی حتی و بیولوژیكی محدودیتهای
بدنایناقدامراانجاممیدهد.اوعمل/جراحیهایخود
 Clarke & orlan,(»را»مبارزهبادی.ان.ایوطبیعت
195 :1999( میخواندزیراساختاردیانایهنرمند
فرمجدیدشراتصدیقنمیکند.اونتیجهایناقدامات
راازجنبهدیگریهمتوصیفمیکند:»منتصویرهایی
متفاوتباآنچهدرشوهایتلویزیونی،مجلهها،بازیهای
ویدئوییاستتولیدمیکنم«)jeffries, 2009(.بنابراین
تصاویر تولید در رایج کلیشههای از بهشدت تنها نه
از نو تعریفی نوو هنریدوریمیگزیندکهتصویری
بدنوزیباییارائهمیدهدکهدرنوعخودجاهطلبانهو

چالشانگیزبهنظرمیرسد.
اورالنخودشراازفرممیاندازدوهرباردرفرمتی
تازهازریختمیافتد،امادرنهایتباوجودجملههایی

ازاینقبیلکه:»اورالنزنزیباییکهبدنخودرابه
هنرتقدیمکرد«)مزونروژ،25:1388(.اینهنرمند
درپوستاینتصاویرتازه،بهتدریجنوبودگیخودرااز
دستمیدهدوبهکلیشهتبدیلمیشود.بااینتعریف
زیباییپوشاندنوجهحظآورجهانبهنظرمیرسد.زیرا
برای تالش نشاندهنده باشند، آنكهحظآور از بیشتر
پوششاینوجهاست.بهنظرمیرسداینهنرمندبه
نقشسرمایهداریدرزدونرسوبماللبهضربخالی
کردندخِلانسانمعاصرانتقادواردمیکند.آثاریکه
هدفاولیهشانبرآوردِنمقاصدسرمایهدارینیست،در
نهایتبهکلیشهتبدیلمیشودودردامسرمایهداری
اسیرخواهدگردید.ازاینروستکهاورالندرنهایت
فروش برای عتیقهای جعبه در را خود بدن پارههای
میگذارد.اگرچهازراهیدگرونهازطریقنهادهاو
هم به مجدد سرمایه، و هنر اما هنری، موسسات
میپیوندند.بایدگفتاورالنازدیدگاههنرتجسمی46با
اتخاذشیوههاینوین،موضعخاصخودرااعالممیکند.
همواره که پیشین هنرمندان غالب دیدگاههای به او
زیباترینزنانرامطابقدیدگاههایمردمحوردرکانون
 Oorschot, 2010 :( دارد انتقاد داشتهاند، خود نگاه
تفكرات با راستاشدن هم از زمینه این در و  )33
فمینیستیواهمهایندارد،گرچههمیشهاینهمراستایی
صرفاً او اقدامات کرد. مشاهده او آثار در نمیتوان را
محدودبههمینچارچوبنمیماندواوسعیمیکندبا
مانند فمنیستها مطرح شعارهای از درد حاشاکردن
تأکیدبردردورنجیکهدرطولتاریخبهبدنزنانرفته
به او جراحیهای اجرا/ بیشتر تا گزیند دوری است،
بازنگریمعیارهایزیباییبهنظربرسد.اینكهافرادبه
شوند، واقع دیگران توجه مورد ظاهری زیبایی علت
واقعیتیبدیهیودرعینحالگلدرشتو»خطایی
استهمگانیومضربهحالذوقاصیل،سلیمواستوار«
)کانت،129:1390(.ازقولکانتاینزیباییدرواقع
است. وابسته زیبایی بلكه نیست مستقل زیبایی اصاًل
اورالنبهطورتعمدیازابژهنگاهولذتبودنمیگریزد،
زیرادراینسطحاندیشیدن،دیدنودرککردن،اگر
چهغیرطبیعینیست،امابهدغدغهیونانیاندرقرن
دغدغه به یعنی میشود مربوط م ق 4 و 5 پنجم
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سوفسطاییها)بهروایتافالطون(وبهنحویبهسنت
و لذت را زیبایی که برمیگردد فیثاغورثی افالطونی
ثابت معیار دارای افالطون مانند یا خوشایندی

میخواندند.
امروزاغلبزیباییتمامافرادرابامعیارهایزیبایِی
ارزشگذاری هالیوود بازیگران نیز و لباس مدلهای
میکنند.اجرا/جراحیاورالنازجنبههایدیگریهمبه
وارد اعتراض زیبایی جراحان توسط زیبایی تعریف
میکند.آنجاکهمعیارهایزیباییدرحالتقلیلیافتن
بهیکفرمولاستوتفاوتهایافرادرانادیدهمیگیرد،
را تبرشان و تیشه  و نمینشینند ساکت هنرمندان
راقطعه ارتجاعی ایندرخت تاتنةضخیم برمیدارند
معیارهای اغلب جراحیها در گفتیم کنند. قطعه
نادیده زیبایی تعریف در گوناگون تمدنهای فرهنگی
گرفتهشدهاست.بهویژهاینكهیکژاپنیچشمبادامییا
شرایط از آمده بر فردی شبیه کاماًل هندی یک
جغرافیایی،بیولوژیكیوفرهنگیقارهدیگریمیشود.
اینجاستکهتعاملهنر،فلسفهوعلمبهکارمیآیدو
برمیدارد. گام مسیر این در اورالن جراحیهای اجرا/
زیباشناسیبهعلمکمکمیکندتاعلیرغمتكنیکو
را زیبایی به درنگش عقبافتادگی پیشرفته، عملیات
جبرانکندوآنرامجبورنمایدحداقلفرمولزیباییرا
درفرهنگهمانکشورحلکند.فلسفه،هنروعلمباید
نقاطتالقیخودرابهخوبیشناساییکنندوآنهارا
و اندیشیدن برای جدیدی مفاهیم تا نمایند تقویت
زیستنیاعملکردن)کهازهمجدانیستند(،دراختیار

انسانمعاصرقراردهند.

نتیجه 
دربارة مهم دیدگاههای شرح بر عالوه مقاله این در
زیباییدرتاریخزیباشناسینشاندادیم،اجراهایاورالن
چگونهتحولمفهومزیباییدردورهمعاصررارقممیزند.
جریانهایهنریمعاصرهموارهبهطورانتقادیبهمبادی،
بنیادهایهنرومؤلفههایزیباییتوجهمیکند.بهنظر
میرسددردورانمعاصرباتفكرهایدگروبسطآننزد
حتی و ابژکیتویستی تلقی از فرانسوی، فیلسوفان
در نه زیبایی رهیدهایم. زیبایی تعاریف سوبژکتیویستی

نه و بیفتد نسبیگرایی ورطه به که است سوژه چشم
برخاستهازویژگیابژهها.اصلزیباییدرعالممتعالنیز
نیستکهتجلیآندراینجهانبگسترد.زیباییدرخود
اثرهنریاستآنگاهکهازدلمادهاثرهنری،جهانیبه
بیرونگشودهمیشودوساختاراثرشكلمیگیرد.زیبایی
رویمیدهدنهاینكهچیزیباشددرجایی،وماراجذب
خودکند.زیباییقرارگرفتندردیدگاهیاستکهحیِن
تحقق زیبایی ماجهتمیدهد. به هنری اثر با مواجهه
رویداداست.زیباییدرهنرمعاصربهرویدادیاامرنوتغییر
ویژگیهای بر تمرکز جای به که طوری به است. یافته
ابژکتیوموجدزیباییوخوشایندیوتمرکزبرکیفیات،
پاشیدن هم از لحظه معروِض سوژه، کنش و حاالت

سازماناقتضائاتبصریمیشویم.

پی نوشت ها
1. Plato
2. kalon
ازریشهیونانیکالسبهمعنایزیبایِیجسمانیآنهمزیبایی
بدنواجساماست،امابهطورگستردهترهمبایدبهشریف

وخوبترجمهشود.)پنجتنی،33:1393(
3. Socrates
4. Immanuel Kant
5. Friedrich Nietzsche
6. General validity
7. Communicapibility
واحد شیوهای به را کثرات افراد همه که همانگونه .8
مفهومبندیمیکنندوهمهافرادنظم)وحدتکثرت(رابه
یکشكلتشخیصمیدهند،پسمیتوانپذیرفتهمهافراد
بهتصورحاصلازهماهنگیآزادمخیلهوفاهمهبهیکشكل

واکنشنشاندهند.
9. purposiveness
با پیوسته است، مخیله قوه از تصوری زیباشناسی ایده 10
مفهومیمعینکهدرکاربردآزادشدرارتباطباقوهفاهمهبا
بیانی کههیچ است متحد تصوراتجزیی از کثرتی چنان

حاکیازمفهومیمعینبرایآننمیتوانیافت.  
11. modality
12. examplary
13. Common sense
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14. dés�intér�essement
پیگمالیون یونان، اسطورهای روایتهای اساس بر .15
مجسمهسازیازقبرسبودوالبتهنهآدمزیباشناس.اوعاشق

مجسمهایشدکهساخت.
اخالقی، شناختی، تعریف چهار هنر برای یعنی .16
هستیشناسانهونیزکیهانشناسانانهدرنظرمیگیرد.تعریف
درونی شناخِتجذبهآمیزهستی هنر، آن در که شناختی
اخالقی- تعریف در است. آن دیونیزوسی مرکز و جهان
عاطفی،هنرتسالییاستکهباعثمیشودبهزندگیادامه
دهیم.هنربهعنوانظاهر،نمود،امر،یاپندارشاکلهتعریف
هستیشناسیراشكلمیدهدودرتعریفکیهانشناسیهم

هنربازیجهانباخوداست)شفر،313:1387(.
افراطینشده بایدبدانیمکهنیچهدراینامردچارهیچ .17
است،زیباشناسینیچهمبنایهردوحوزهفلسفهواخالق
است.بهطوریکهاواعتقادداردهنرارغنونفلسفهاست.
برایکسانیکهباواژهارغنونorganonآشناینداینادعا
موجهمینماید.شایدبتواناینگزارهرااینگونهتعبیرکرد

کههنراصولوقواعِدفلسفهرافراهممیآورد.
18. Martin Heidegger
19. kehre 
20. event
21. inter-esse
)1906ـ فرانسوی پدیدهشناس :Emmanuel Levinas  .22
1995(،دارایآثاریمانند1.ازوجودبهموجودو2.زمانو

دیگری.
23.نقاشفرانسویکهاورادرزمرهنقاشانامپرسیونقرار
کادرهای از استفاده با آثارش در هنرمند این میدهند.
نامتعارفکهباعكاسیممكنشدهاندزنهاوبالرینهاحین

تمرینواجرا،رابهتصویرمیکشد.
24. viole
25. articulation

اتین  ـ  درسنت   1947 می  30 فرانسوی زاده  هنرمند  :ORLAN .26
)saint-etienne( فرانسه که در سال 1971 نام و تخلص اورالن را 
قدیسه  را  خود  تعمید  با غسل  او   1971 در سال  برگزید.  خود  برای 

اورالن نامید. این هنرمند در امریکا کار و زندگی می کند.
از محتماًل اما میکند، کتمان را بیهوشی هنرمند این .27

بیهوشیموضعیبهرهمنداست.
بهنقشبدنبیشتراهمیت 28.برخیمتفكرانپدیدهشناس
ادراکبه بهنقشبدندر براینمونهمرلوپونتی دادهاند.
طورمبسوطپرداختهاست.بااینحالهمیننقشدرتفكر

هوسرلوهایدگربسیارکمرنگاست.
29.ونوسنسخهرومیالههیونانیبهنامآفردویتاستکهبه

صورتبرهنهبهنمایشدرمیآمد.
30. Proportion
31. Symmetry
32. disymmetry
33. projection
34. transformation
35. Re-incarnation
36. fontainebleu
37.پیرزووی)Piere Zoville(عكاسدیجیتالازمونترال

کانادا.
38. maya
39. Olmeques
دورة در بوشه فرانسوا فرانسوی نقاش آثار نمونه برای .40
روکوکورادرنظربگیرید.مشاهدهاینآثارزیبایی،زندگیو
جوانیرابهتماشاگرعرضهمیکند.اینامربهطورطبیعی
اشكالینداردامادرسطحهماناهدافجراحانزیباییجهت
بهتعریف اتكا با باقیمیماندکه بیشتر، مطلوبیتهرچه
دورة طلبانه آرمان نگاه از فرمول، یک طبق بر زیبایی
کالسیکیونانپیشرفتیدرآنحاصلنشدهاست.ایننگاه
آرمانطلبانهدرتعریفزیباییزنانتامدتهاچارچوبوقاب

نگاههنرمندانراشكلمیداد.
41. identity
42. Esse humain 
43. Conatus:کوشش،تمایل،صیانتوحفظنفس
44. adieu
45. Otage d`autrui 
46.بیشترازآنكهپرفورمنسیااجرامربوطبهحوزهتئاترباشد
بیشتر و میکند دوحرکت این تداخلی هم مرز و لبه در
شاخهایازهنرتجسمیمحسوبمیشودکهازدیگرهنرها
برایمشارکتبهرهمیجوید.نگاهیبهدیگرآثاراینهنرمند
)اورالن(ایننكتهرابارزترمیکند.اولینریشههایهنراجرا
از آمریكا، اجرای حوزه هنرمند اولین کاپرو، آلن گفته به
حرکتهایرقصگونهجكسونپاالکهنگاماجرایآثارش

سرچشمهمیگیرد.
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ارسطو،)1382(،ارسطووفنشعر،ترجمة:عبدالحسینزرین

کوب،تهران:امیرکبیر.
آثار دوره دوم جلد در بزرگ هیپیاس ،)1380( افالطون،
افالطون،ترجمة:محمدحسنلطفیورضاکاویانی،تهران:

خوارزمی.
پنجتنی،منیرهوسعیدبیناییمطلق،)1393(،زیباییوفلسفه

هنردرگفتگو:افالطون،تهران:فرهنگستانهنر.
سارتر،ژانپل،)1394(،»مقدمهمترجم«درتعالیاگو،ترجمه:

عادلمشایخی،تهران:ناهید.
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