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مقدمه 
آنریملدینهفیلسوفپدیدهشناسمعاصرفرانسوی
و زیباشناسی لیون دانشگاه در است. )1912-2013(
فلسفهتدریسکردهوژیلدلوز1همكاراوبودهاست.در
بحثهایگستردهاشدربارههنروپدیدهشناسیمباحث
همكارروانتحلیلگرش،لودویگبینسوانگر2راگسترش
دادهوازمفاهیمارویناستروس3روانشناِسپدیدهشناس
هایدگری مفاهیم میان از است. برده بهره نیز آلمانی
قرار مفهومگشودگی4 راحول اساسیخود بحثهای
روی هایدگر و برهوسرل تأکید با ملدینه است. داده
پدیدهشناسیهنربهویژهشعرونقاشیتمرکزداشتهو
بااتخاذرویكردروانتحلیلیاگزیستانسیالبهبرجسته
کردِنرابطهبینخالقیتواروتیسمنیزاهتمامورزیده
است.آثارمتنوعاودرزمینههنر،ماراازرابطهضروری
دوجانبهپدیدهشناسیوهنرآگاهمیکند.بهویژهاینكه
استتیکملدینهقادراستباتوسلبهاینارتباط،فراتر
ازمؤلفههایزیباشناسیابژکتیویستیوسوبژکتیویستی
حرکتکند.نگاه،گفتاروفضا؛هنرووجود؛سزانوسن
هستی5؛ روشنیگاه هنر: حقیقت؛ و نقاشی ویكتوار:
ظهوراثر؛گشودنهیچ:هنربیپیرایه؛میراثچیزهادر
آثار این از ناممكن،چندی امر پونژ؛پدیدهشناسِی اثر
هستند.دراینمیانطیفگستردهایازآثارهنرمندان
این میکند. بررسی را هنر تاریخ مختلف دورههای و
مقالهدردوبخشتنظیمشدهاست:بخشاولیعنی
ریتمکلیددرکاستتیکملدینهاستکهدربخشدوم
ارتباطشانتبیینمیشود.درهربخشمؤلفههایمهم
وتعیینکنندهتوضیحدادهشدهاند.تالشبرایناستتا
بر تأکید با ممكن تاحد را استتیک معنای دو تمایز
زمینههایهایدگریتفكرملدینهروشنکنیمونقطه
تالقیایندومعنارادرلحظهآفرینشهنریتوضیح

دهیم.

1. ریتم 
یعنی ریتم یونانی، واژه ریشهشناسِی براساس
روتموس)Ruthmos(6بهعنوانهیأتوپیكربندیاتمها
حینحرکتکاربرددارد.ملدینهبهریشهداشتنریتم
درنظرگاهارسطواذعانداردومیگویدازنظرارسطو

این بر تأکید با )214: 2013( است زمان نظم ریتم
ریشهیونانیگوییهمهتعاریفریتم:

»دردیدگاهارسطونهفتهاست،ریتمنظموترتیب
زماناست.ریتمنظموترتیبیکدورهیااستمرارو
پیامدیاتسلسلفواصلمنظماستوبابازگشتیک
عالمتیانشانهمحسوسمیگرددوبدینترتیبکارکرد
میکند« ایجاد زیباشناسی تشخص و نقش یا

.)Sauvanet, 2012(

ملدینهباتوجهبهیکمثالتلقیازریتمراازخطر
درافتادنبهیکتعبیرسادهوابتداییبهمفهومانتقال
چیزهادرمكانبرحذرمیدارد.ویمیگوید:»جهش
شخص یک بازگشتن اول جای به از کوهی بز یک
متفاوتاست.فرِمحرکتبهمفهومریتمکهیکشخص
انتقالی ساده بهیکحرکت تقلیل قابل میکند، اجرا

.)Maldiney, 2007: 171(»نیست
بنابراینالزاماًحرکت،جابهجاییدرمكاننیستکه
بهواسطهطیکردنمسیریبتوانبهآنپیبرد.در
اینجاحرکتبااندکیاغماضشبیهشكلـموجاست.
بایکموجمادهپیشنمیرودودرمكانحرکتیندارد
همان شدن پایین و باال این میرود. پایین و باال اما
تپیدنازسطحدریاستکهباآن»شكلـموجپیش
میرود،امامادهجابهجانمیشود«)وولف،43:1389(.
شكلـموج،مادهرابهتپشوامیدارد.اگرمنظوراز
حرکتراجهش،تنشوگردهمآییتنشهاوتغییرها
درنظربگیریم...میتوانبهتغییر؛تنشدرجاودر
در ریتم کرد. اطالق را ریتم عنوان نیز سكون حالت
شكلهایزندگیوفرمهایاگزیستانسبدینمعنانیز
بهکارمیرودوالزاماًبهمعنیحرکتوشكلیکهحین
حرکتپدیداریایجادمیشود،نیست.درنتیجهریتم
نمیشود. ناشی پدیداری حرکت از ملدینه نظر مورد
زندگی، ضرباهنگ از میشناسیمجدای ریتم از آنچه
ریتمالقایییکاثرهنریوریتمموسیقیاییاست.به
اندازهموسیقیایی باوزنو نباید را گفتهملدینهریتم
اشتباهگرفت،زیراریتمشرطظهوروحضوراست.ریتم
عنصربنیادینتجربهدرجهانبودناست.افزونبراین،
محسوسودیدنینیست،امابهعنوانشرطپدیداری،

محسوسوقابلدیدنمیکند.ایننوعریتم:
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»مفهومیآنتینومیک7استومتناقضوپارادوکس
خاصی تم و موضوع در ریتم دارد. خود در را خود
قابلمحدودکردن نشانهگذاری باسیستم نمیگنجد،
فزونِی یک همهجانبه، فضای یک بُعِد ریتم؛ نیست....
بیکاستیوپُراپراست.خودرادگرگونمیکند...واز
طریقشكافها،گسلهایخاِصخودش،تحققمییابد.
خود گردهمآیی با که است این ریتم مشخصات از
و متفاوت نامتجانس، عناصر جهشهای تكوینگِر

.)Sauvanet, 2012(»دگرگونمیکند
بلكه نیستند، وقفهها واقع در ریتم سازنده عناصر
جهشیاتنشهاییهستندکهعناصربهظاهرگسسته
رابههممربوطمیکندوازدلاینوقفههابیرونمیزند.
بحث تناسب به مختلف بخشهای در مورد این در

توضیحخواهیمداد.


1. 1. بنیاد و آشوب؛ ریتم
اما متغیر؛ نسبتهای بر تأکید با ریتم از صحبت
 .)Maldiney, 2007: 72( میگیرد صورت همیشگی
وجود ریتمی تا باشد رابطهای یا نسبت باید همیشه
داشتهباشد.بااینمبنا،ریتمدربدویترینچیز،موتیف،
یابلوکاحساسوتاشنقاشی،نیزوجوددارد.ازآنجا
بنیاد به میگیرد شكل بنیادی، اساس بر ریتم که
محیط و ارگانیسم بحث در ملدینه پرداخت. خواهیم
بحث از  زمینه و موتیفهنری بین رابطه و پیرامون
هایدگر تفسیر به و میبرد بهره بنیاد درباره شلینگ
دربارهزمین،جهانوگشتلدراثرهنریالتفاتدارد.
شرحاساسیبنیادبهتفسیرهایدگردرنوشتهایتحت
سال در انسان، آزادی باب در شلینگ رسالة عنوان
1936بهمعنایپایهایکهدازایندرآنآزادیداردو
ازسیطرهکسانگسسته،برمیگردد.بدینترتیب،بنیاد
فرآیند نیز و زمینه بستر، پایه، معنای به نزدشلینگ
میتوان شلینگ لحن به تكیه با است. نهادن8 بنیاد
گفت:»آشوبهمبنیاداولیه9وهمبیبنیاد10است،زیرا
بنیانمینهد.بدونانبساطوانقباض،بسترتجربه،یک
:1394 )آفرین، میماند« باقی فرم و بیشكل آشوب
11(.درحقیقتریتموقتیازبستراینمغاِکآشوبناک
حرکت دو و میشود بنیاد آشوب این برمیخیزد،

ریتمیکانبساطوانقباضبراساسموتیفآنرابنیاد
مینهد.بهگفتهملدینه:

»آشوبنقطهخاکستریاستنهسیاهونهسفیدنه
سردونهگرمنهباالونهپاییننقطهبیبعدیکهبین
ابعادگمشدهاست.]….[...پلکلهبهزباندیگرمیگوید
جهان)بهمعنایریتم(ازنقطهایخاکستریازدلخود

.)Maldiney,2013 :205(»آشوبزادهشدهاست
درحقیقت،گذرازآشوبدومرحلهدارد.شكلگیری
حرکت با آشوب، به واکنش اولین عنوان به موتیف،
انقباضیوانبساطیاینبنیادیابستررابنیادمینهد.
اما و باقیمیماند همچنان آشوب اینحرکت، بدون
»ریتمدومینواکنشبهمغاکیاآشوباست.«)206 
:ibid(اینریتمسرمیگیردتاازمحلایجادآشوب،که

بهمعنیگسستیدرجریاناست،قطعههایبعدوقبل
یکشكافباهمتنظیمودرتطابققرارگیرند.منظور
ازآشوبنهبینظمیکهآریتمیاستوریتمهمنهنظم

کهتنظیمشدنودرتطابققرارگرفتناست.
دربارهرابطهزمینوجهاندرنظرهایدگربایدگفت
است. کار در تنشی جهان و زمین بین هنری اثر در
تنشیبینزمینبهمعنیمادهاثرهنریوجهانظهور
یافتهیاساختارآنبرقراراست.پیكاریاتنشیکهدرون
خطمرزنما،رقمزنندهگشتالتیمیشودکهساختاریرا
شكلمیدهد.اینپیكارخودرادرونسنگینیسنگیا
سختیچوبیاتاشرنگعقبمیکشدوازوجهدیگر
بر میشود. گشوده آن ساختار یا اثر جهان سمت به
مبنایهمینشكافبهتعبیریخطمرزنما)حدنما(
عرضه را زمین و مینهد11 بنیان را هنریجهان »اثر
اجازه که شكافی .)Heidegger, 2005: 92( میکند«12
نمیدهدهریکازوجوهزمینوجهانبریكدیگرتعدی

کنند.
شكلگیریریتمازدِلآشوبپسزمینهدردیدگاه
سطح در آشوب است. موتیف به منوط ملدینه
اگزیستانسبهمعنایدادههایدرهموبرهموکثیری
بهمعنایآشوبمادهودر نیافتهاندو استکهتعین
حقیقتنامادهاست.درمرحلهعدمتمایزاگووجهان
هنوزجهانمتمایزبهادراکدرنیامدهاستودرمرحله
اینهمانیقراردارد.درمرحلهرویاروییباتوانهستی
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محضهمدرسیالنیاجریانِابژههایبهادراکآمده
شكافمیافتدجهانادراکیباآشوبروبرومیشودو
جهاننامتمایزازاگوجدامیشود.همچنیندراستتیک
هنریهمبهمعنیزمینهآشوبناکفیگورهنریاستو
همحسیافتهایدرهموبرهمهنرمندکههنوزبرای
ساماندادنبهآشوبپسزمینهاثرهنریچهدرسطح
تابلووچهدرجهانبهقابدرنیامدههنرمندتعینی

نیافتهاست.

1. 2. ریتم و فرم، فرِم ریتم
ازنظرملدینهفرمهمیشهدرحالشكلگیریاست.
فراهم را پیرامون و ارگانیسم وحدت ویژگی، همین
مكان مكانی، فرِم فضا، نظر نقطه از گفتیم میکند.
مواجههبینارگانیسمومحیطاطرافشاست.اماازنظر
)حضور(تمام اکنون تكوین مثابه به باید فرم زمانی
 Maldiney, 2013:( میگیرد بر در را ممكن زمانهای
223(.صورتدیگرهنریایندادوستد،دررابطهفرم

نمونه برای میشود. دیده  ماده از گشتالت یا هنری
میتوانبهفرآیندمجسمهسازیاشارهکردکهموتیف،
شكلگیریحرکتدیاستولیوسیستولِیسنگاستو
کشیده بیرون پسزمینه آشوب دل از نقش آن با
که گشتالت نه ملدینه نظر از فرم رو این از میشود.
گشتالتونگ13است.»گشتالتونگراهویاروشیاستکه
نیست بیرونی فرم به نسبت میآورد. وجود به را فرم
بلكهتكوینآناست«) ibid :216(.درنتیجهریتم)یا
و دائم تحول و تغییر فرم،14 شكلگیرِی روتموس(
متناوبیاستکهملدینهدربرابرفرِمبهمثابهنمایاطرح
کلی15قرارمیدهد.ریتمیاشكلگیرِیفرمیکفرآیند
است،نهیکابژهیاچیزیدرجاییکهمجاِلدرگیرشدن

بهمانمیدهد.
است. فرمال16 بعد ملدینههمان نزد ریتمیک بعد
بعدفرمال،بهعنوانپایهومایهزمانیوغیرتقویمی
تنشها، با همراه را پدیدهشناختی ماده که است
پدیدهشناختی، مادة میدهد، سامان ... گسستها،
از کثرتی یا متراکم و ناشناخته نامتعارف، مادهای
وجههایپدیدارشدناست،کهخودپدیدارنمیشود،اما
یا فرمال، بعد .)50 )مشایخی،1392: میکند پدیدار

بنیاد،تنشرابرایشكلدهیبهریتمیافرِمدرحال
.)Maldiney, 1973 :157(شكلگیری،تختهبندمیکند
ملدینهبعدفرمالاثرهنری،رابهطوردقیقبهمثابهبعد
ریتمیکدرکمیکند.اودرکتابهنرواگزیستانس
»شكلگیرییکفرمراجهشی17درفضا-زمانمیداند،
Sau-,2012 )...دگردیسیفضا-زمان...بررویخودش«
vanet(فرمیکتایفضااستکهازطریقآنفضابر

رویخودشدگردیسیمییابد.
فرمدراینمعنانهداللتکنندهاستونهقصدی.
را فضایی میبرد. و میآورد خودش با را فضایش
میگشاید،آشكارمیکندولحظهایتأثربرانگیز18رادر
ماده از فرم نمیکند. بازنمایی اما میزند؛ تا خود
است، ماده ریتم »فرم، میگیرد. شكل پدیدهشناسانه
توسِط  آن تداومهای و توانها ریتمیک مفصلبندی
 Maldiney,(»تكنیكیاستکهخودریتمبرمیانگیزد
189 :2013(. مادةپدیدهشناختیباتلقیمتعارفازماده

متفاوتاست.اینماده،بهتعبیرییعنیهمانشرایط
یا ابژه بند از پدیدارشدناستکهگاهیاحساسرها
احساسزیستهاست،وگاهیمادهپدیدهشناختیهمان
نوریاعینپدیدارشدناستزیراباوجوداینكهپدیدار
نیست،اماپدیدارمیکند.بااینشرح،مادههنریبرای
نقاشیچینی نورودر راونا نمونهمادةموزاییککاران
دورةسونگ19مادهارتباِطکوهوآباست.ماده،بنیاِد
موتیفهنریاست،وموتیف؛بنیادیابعدریتمیكیرا
برایشكلگیرِیریتم،بنیادمینهد.مهیرشاپیروبهاین
اشاره سزان20 پل آثار و نقاشی کنش در ناپیدا ریتم
بنا تصویری عالمی او کوتاه قلمهای »ضربه میکند:
نیروهایعظیمی آن ماحسمیکنیمدر میکندکه
بهکارنداینجاسكونوحرکت،تخالفوتجانسباقوت
تمامبرکیفیتاشیاسنگینیمیکند«)شاپیرو،1369:
همفشردگی در و انقباض از حاصل ریتم این .)327
ضربهقلمهایموافق)ازنظرتوان،تُنولحن(وانبساط
یاازهمگسستگِیضربههایناموافقبهصورترابطهتند
وکند،حرکتوسكونو....مرتبدردلهرضربهقلمو
تاشدرتپشاست.هرتاش،ضربهقلموهرپارهکوچکتر
وسطحرنگیبزرگترمرتبدرحالتپیدناستوبا
حال در دیگر رنگی سطح و پاره ضربهقلم، تاش،
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جفتوجورشدن.بدینترتیب،بهآهستگیریتمکلیو
شكل آنها توان یا پارهها هماهنگی از اثر وحدِت
میگیرد.شاپیرواینگونهبحثماراتأییدمیکند:سزان
باظرافت،»تمامروابط،پیوندهاوشكستگیهارابهپرده
نقاشیواردکردوهمینکمککردتاعناصریکهاشیا
رادرسطوحمختلفدرعمقدرکنارهمقرارمیدهند
دریکالگویمشترکوحدتیابند«)329:1369(.
شكلگیریفرم،ازوجهیدرگیریکتپش21سراسریاز
تُن،لحنوتوانونیروِیتاشهاوپارههایبسیارکوچک
افقی، میدانهای یاپالنهایهندسی، تواِنسطوح تا
میدانهای بین حتی نهایت در و عمودی میدانهای
سطوحافقیوعمودیدرکلتابلوست.»ریتموبنابراین
دو بین تاش مثل فرم، مثابه به اثر یا هنری اثر فرِم
است« بازی در نامتناهی و متناهی گستره
)goddard,2013(.نامتناهیهمانمیداندرهموبرهم

نیرویاتواندرهمتنیدهچیزها؛ابژهها،سطوحومیدان
رنگهاستومتناهیسطحنهایییاتصویرالقایینهایی

است.


1. 3. شکل گیری موتیف و ریتم
موتیفبهعنوانشرطشكلگیریریتمدرهردو
موتیفیک است. بسیارمهمی مولفة استتیک معنای
لحظهاست:»لحظه،ترکیباحساسواندیشهاست.«
)وولف،151:1383(یعنیباظهورموتیفیاپدیدارشدن
ناگهانیموتیفاستکهاحساسواندیشههردوساحت
ظهور هنری اثر در موتیف میآیند. هم گرد متفاوت
که است گاهی ـ جای یا مكان و زمان متغیر قالب
اثرهنری اثرهنریراممكنمیکند.ساختار ساختار
متشكلازروابطیاستمبنیبرتوانچیزهاکهزمانو
زمان/فضایی اینكه نه میآفریند. را خود خاص مكان
باشدکهساختارخاصیبطلبد.موتیفبهمثابهبذر،یا
از نحوی به هنری اثر هر در پارادوکسیكال ایدهای
رابطههاونسبتهاشكلمیگیردوریتمکلیاثررارقم
میزند.فرآیندشكلگیریموتیفازگردهماییمجموع
اینگونه بیرونمیزندوتصویرظهورمیکند.و پارهها
استکهبهجایهرچیزهنرمندومخاطبدرگیریک
»فرم شاپیرو قول به میشوند هنری اثر در فرآیند

پیوستهدرکارساختهشدناست،ونحویازتصادفو
اتفاقرادرشكلگیریوظهورنهاییصحنهواردمیکند
ومارابهکشفوجستوجوییبیپایانفرامیخواند«

)شاپیرو،337:1369(.
هنرمند که است ایدهای مثابه به موتیف ظهور
براساسآنترکیببندیراجلومیبرد،امابهجایسر
لحظه دریک بیاید. بیرون وضعیت دل از باید نقاش
موتیفبرهنرمندازمیانآشوبالیههایزمینشناختی
ظاهرمیشودوبرمانیزازمیانالیههاوسطوحرنگی
سطحتابلو.موتیف)معیاراستتیكی(بهعنوانیکلحظه
پارادوکسیكالوبهاصطالحدوسویه،دوسلسلهرابههم
یا فیگوراتیو دادههای آنگاهکهآشوب نزدیکمیکند.
ناتوانی از ابعادجهانرخمیدهد،موتیف اغتشاشدر
کنشتخیلبرایگردهمآوردندوسلسلهزادهمیشود.
و ابژه از رها رنگ زیستة محِض احساسهای سلسله
اینوضعیت ازدل سلسلهقواعدترکیببندی،موتیف
آشوبناکدرنهایتتصویریرابدونتبعیتازواقعگرایی
آشكار را تصویری واقع امر و میکند ظاهر محض

میگرداند.

2. دو معنای استتیک و ریتم
اشارهمیکندکه بهدومعنایی بهدرستی ملدینه
کانتدراستفادهازواژه»استتیک«بهکارگرفتهاست:
محض، عقل نقد استعالیی استتیک معنای به یكی
شرایطامكان»تجربه«راودیگریبهمعنایزیباشناسی
درنقدقوهحكم،شرایطامكان»هنر«و»زیبایی«رادر
مورد استتیک معنای دو این نتیجه در برمیگیرد.
استفادهکانتبهریشهآنها،یعنیفعل»احساسکردن«،
معانی شدن روشن برای اینجا در است؛ خورده گره
فراهم را بحث زمینه مقدماتی صورت به استتیک
میآوریم،امادرقسمتآتیبهصورتمبسوطتریبه
یک »استتیک ملدینه نظر از گشت. بازخواهیم آن
رودخانه آن در که دارد هراکلیتوسی متغیر ساختار
هیچکسدوبارنمیتواندبرود«)Goddard, 2013(.بدین
معنییکبعدریتمیکسیالومتغیردربِناستتیکبه
هردومعنیاستیکبهمعنیاحساسواستتیکهنری
در شكلی به خود با را آن لحظه هر که دارد وجود
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زمان/فضای یک و ریتم توضیح به ملدینه، میآورد.
خوردهدرریتمویکموتیفمتغیربهعنوان تاـ درونـ
زندگی شكلهای و زیستن نحوههای شناخت؛ بنیان
سازماندهی استتیک اول معنی نظرگاه از میپردازد.
مكانیـ زمانی22نامتصلبیبهنامموتیفیابعدریتمیک
متقدمبرهماندرکاستتیكیازفرِماگزیستانسوجود
داردکهمقارنتپندگیوسیالیتریتمشكلمیگیرد.
ـ هنرمندانه فرمهای قوامدهندة بُعد ریتم،
مستقر زمان در و فضا در هست. هم زیباشناسانه
نمیشودوازتابازنمیگردد.برعكسفضا/زماندرریتم
ـ فضا تحرکِی ـ خود ریتم میشود. تاخورده ـ درون
مفصلبندی آن، فرم تكوین حاصل که است زمان،
سیال23است)Maldiney, 2007: 151(.اینفضاـزمان،
درریتمبهصورتدرونتاخوردهوجوددارد.اینریتم
پویااستکهبهعنوانیکواحدمتغیرودینامیکبه
فضاـزمانمعنامیدهد،آندوراتعینمیبخشد.ریتم
تولیدکنندهفضاـزماناست.ریتمبدینترتیبدرهر
دومعنایاستتیک،ازدلآشوبدردومرحلهتكوین
مییابد.درمرحلهاولموتیفوبعدریتمشكلمیگیرد.
ریتمچهدرشكلهایزندگیوچهدرساحتهنر
یکمعیارمتغیرازدلآشوبنامتعیناستکهتعین
زمانیـمكانیمیبخشد.جملهمعروفیازملدینهدر
فصل»استتیکریتم«بخشفرِمریتمدرکتابنگاه،
گفتاروفضاوجودداردبااینشرحکه:»استتیكیجز

ریتموریتمیجزاستتیک،وجودندارد.«
واقعیتاحساس )Maldiney, 2013 208:(و»هنر،

استتیک حقیقت ریتم، که همانطور است، )sentir(

در تأمل با )2012( سوانه )ibid( است.« )aesthesis(

توضیحملدینه،بهطورجزییابعادآنرابرایماروشنتر
مینماید:

»ایندوگزاره)قضیه(عكسهمدیگرنیستند.بدین
دلیلکهواژهاستتیکبهیکمعنادردوگزاره)قضیه(
بهکارنمیرود.بنابراینبایکریتمـاستتیکسروکار
داریمکهدرمورداولبحثبرسرایناستکهآیاریتم
بهعنوانواقعیِت24استتیک،اصلواساِس»هنر«است؟
دوماینكهریتمبهعنوانیکواژهکلیدِیبیناهنریآیا
گفته به میآید؟ شمار به هنرها همه مشترک ریشة

گرفته اشتباه هم با اغلب مهم سؤال دو این سوانه
میشوند.«

مشترک اساس ریتم میگویند اینكه حقیقت در
همههنرهاست)یعنیتصدیقسوالدوم(بدینمعنی
نیستکهریتمباوجوداین،همهجوهرواساسیاذات
هنرراتقویممیکند)نفیسؤالاول(.ریتمشرطامكان
تجربهزیباشناختیرافراهممیکند.مجموعهنر،ریتم
واحساسدرتجربهزیباشناختییااستتیكیوهنگام

آفرینشاثرهنریبههمگرهمیخورد.


2. 2. ریتم، احسا  و ادراک 
دراینبخشبرایروشنشدنمعنایاولاستتیک
وهمچنینتعیندرجههایاحساسهستندهتارسیدن
بهمرحلههستنده/هنرمندبهتجربهاستتیكیخواهیم
درجههای به اگزیستانس عرصه در ریتم پرداخت.
احساساطالقمیشود.ازتجربهیكیبودنباجهانیا
تجربهتأثربرانگیزوتجربهحسیتااحساسمحضیعنی
ارتباطوجودیباهستیمحضرادربرمیگیرد.درهر
مرحلهدرجهایازاحساسبرایهستندهرقممیخورد
همین است. فعالتر حواس از یكی درجه هر در و
احساسبهمثابهبنیاد،بستریبرایتجاربحسیونیز
ادراکجهانیکهیک ابژههایجهانمیسازد؛ ادراک
سوستومندرسویدیگرآنقراردارم.امانكتهمهم
اینكهاحساسریتماستوتجربهحسیدرهردرجهای

پدیدارشدِنتجربهریتماست.
بهنظرملدینه،احساسبهمثابهریتم،عینینیست،
احساس است. ادراک بنیاد و پدیدارشدن شرط بلكه
یا ناِبرنگقرمز ناِبمحسوساست.کیفیت کیفیت
ابژهاست.حسهایمختلفکیفیتهای از صداِیرها
هماناحساسهایرهازبندابژهاند؛واحساسرهاازبند
بعد آشكارکنندة یا نمایشدهنده کیفیتهای ابژه،
احساس بنابراین زیباشناسیاند. بُعد یا ریتمیک
ادراک25 یا دریافت است. قصدی ادراک و غیرقصدی
کیفیتیکشی،یعنیقرمزییکابژهاست.اماادراک،
برمبنایاحساسشكلمیگیرد،احساسبنیاِدادراک
استروس اروین از تبع به ملدینه برای ادراک است.
آن از مشتق و حسی تجربه به نسبت ثانویه »امری
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محسوبمیشود«)مشایخی،52:1392(.یعنیرابطه
اشتدادیباجهاناستکهبنیادادراکماازابژههای
جهانودربعدامتدادودرسطحاگزیستانسراقوام
میبخشد.درمرحلهادراکفاصلهبیطرفانهازابژههابه
یكانگی از جهان ابژههای و خود زیرا میرسد، پایان
بیرونآمدهاندودردوسوایستادهاند.درادراکخودبه
معنایمرکزفعلوانفعاالتبیواسطهازخودبهمعنای
جهانبهعنوانجلوهایازدرونتاخوردگیایندوجدا

میشود،یکطرفاگواستوطرفدیگرجهان.

2. 2. 1. تجربه استتیکی و ادراکی
تفاوتی کردن« »ادراک و کردن« »احساس میان
وجودداردکهملدینهازآنبهعنوانتفاوتمیان»تأثر«
و»ادراک«یادمیکند.اگرچهواژه»تأثر«هیچشناختی
بهمانمیدهد،اماهستنو»وجودداشتن«مارااثبات
میکند.واژة»تأثر«کهدرفرانسهمعادل)Pathique(ـ
ازواژهیونانی)Pathos(گرفتهشدهوبهمعنایاحساس
کردن،نشاندادن،رنجبردن،تحملکردن،تابآوردن
وبهمعنای»هستییاوجودداشتن« وعذابکشیدنـ
انساناست؛تأثریا»زیستنهستی«،خاصومنحصربه
هرفرداست.حتیاگرآنفردهیچدربارهآننداند؛اما
آنرامیآزمایدودررفتارها)اتوس(وشیوههستیاش
پدیدارمیشود.بدینترتیبهربُعدیاُمدهایهستی،
تأثرشناسی26خودرادارد.»احساسکردن«27دووجه
و برمیگردد اعیانجهان تصور به که احساسی دارد،
به رو و جهان به رو پنجرهای تأثر، معنای در دومی
هستیاست.وتصوریازاعیانراازآنتوقعنمیتوان
از نقل به ملدینه .)Maldiney, 1973 :153( داشت«
میگوید: آلمانی، روانشناس استروس اروین
ارتباط در تغییر توان با بهطورذاتی »احساسکردن
است.«)ibid(شیوةابتداییهستن؛گشودهبودناست.
تأثریاپاتوس28بهمثابةبنیاد،رقمزنندةدرجاتمختلف
احساسیعنیتجربهحسییعنیدرهمتنیدگیخودو
و )تأثرانگیز(همخود احساسکردن است.»در جهان
همجهانبهطورهمزمانبهرویسوژهحسگرگشوده
میشوندوهستندةحسکنندهخودشوجهانراتجربه
میکند.خودشرادرجهانتجربهمیکندوخودشرا

باجهانتجربهمیکند«)Bouge,2003: 117(.احساس
شیوهایاستکهماباتوانچیزهادرعینحفظفاصلة
وهله در احساس »طی میشویم مواجهه بیطرفانه29
نخستباخودمواجهم،یعنیمعروِضخود)کههمان
جهاناست(واقعمیشوم،نهچیزیدرجهانواصاًلبه
تعبیریدرترازاحساسهنوزتمایزخودوجهانمطرح
نشدهاست«)مشایخی،52:1392-53.خودمرکزفعل
وانفعالتبیواسطهوسلسلهایازفعلوانفعاالتدر
عرصهنیازاستوجهانهمکلیتیمعناداروشبكهای
استکهبرایرفعنیازبهصورتزنجیرهدرآمدهاست
)همان،25:1394و26(.بههرجایاینکلیتنگریسته
شودنیازیازمنرفعمیشود.پساینجهان؛خودمن
یانیازمناست.باپیشنهادملدینه،درفولد،30خودو
پارهای تامیخورند،خود هم در اولیه بهطور جهان،
تراز در اینكه خالصه و است جهان از جداییناپذیر
احساسبهمعنیتجربهحسی،اگووجهان،ماننددو
هستند چیز یک دقیقه دو و پیوسته هم به پاره
این است. خود همان جهان ،)Maldiney, 2007: 91(
زیستنهستی،هماناحساسکردن31آناست.بااین
تفسیر،ویژگیاولیهاحساسنهاتمیزهبودنحسهاکه
گشودگیویاخودراهموارهگشودهنگاهداشتناست

.)Escoubas, 2010:195(

ارتباط تكثیر معنای به ریتمیک بازشدن تا از با
وجودیاستکهفضاـزماننهبهمعنایاقلیدسیبه
با قیاس همینجا میشود. ساخته استعاری معنای
شكلهایزندگی32بهوجودمیآید.زندگینمیتوانددر
فرا را جهان زندگی شود. گسترده آن سوای جهانی
نمیخواند.زندگیجهانرادرونـتاـخوردهمیکند.
 Maldiney, 2007:(زندگیجهانرادرونخودتامیزند
175(.ریتمدراینزندگیدرجریاناست.»ریتمعنصر

همین و ندارد مواجههها ـ رویداد از غیر بنیادینی
پدیدارگیکلیراقواممیدهد.موقعیتیوجودنداردکه
نتواندجایگاهیبهامكانیریتمیمکبدهد.]...[ریتم
میتوانددرهرلحظهدادهشدهایمتولدشود.امااین
لحظهموقعیتیاستکهریتمراارائهمیدهد...ریتمدر
اینتحقِقحضوِرهمهچیزها،بهنوعیعزیمتخاص
خودشهمهست«)Maldiney, 1973: 229(ازاینرو
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درجاتمختلفاحساسمیتواندرقمزنندهنحوةارتباط
هستی با ارتباط برمبنای باشد. )اتوس( جهان با ما
ازهستندههااست(کهضرباهنگهستِی محِض)جدا
رقم او ذات دیگر عبارت به و میشود تنظیم فرد
میخورد.ایندوازهمتفاوتسطحدارندوبراساس
همیناختالفسطحاستکههستیبرایهستندهروی
ابژه)خودو و تمایزسوژه از تاپیش میدهد،رویداد.
جهان(یکجهانآشوبناِکنامتعینوجودداردکههنوز
و ریتم است. نیاورده دست به را خود تعین ریتم با
ضرباهنگوجودیراارتباطباهستییاتوانهستیرقم
هستی، توان با هستی، با ارتباط تعبیری به میزند.
رقمزنندهوجهتدهندهبهتجاربحسیازیکسوو
تجاربادراکیماازسویدیگرمیشود.تجاربحسیرا
مسامحتاًتجارباشتدادیوتجاربادارکیراامتدادی
یک یا پایه مثابه به دارد وجود بنیاد یک مینامیم.
لنگرگاه،اینبینادتواِنهستییاارتباطباتوانهستی
هم در ارتباط سطح یعنی حسی تجربه به اما است،
یعنیزمان ادارکی بهتجربه اگووهم و تنیدهجهان
روبرویهمایستادنجهانواگوجهت،تعینوشكل

میدهد.
هستی، تواِن عنوان به »تأثرانگیزی« از که زمانی
باشد، نمیتواند ما هستن آن بدون که چیزی یعنی
صحبتمیکنیم،از»استتیک«بهمعنایدوگانهایکه
کانتازآنمنظورداشتهدورنشدهایم.ملدینهمینویسد:
»لحظةمتأثرشدندرواقعدربرگیرندةنوعیعمل33هم
است.درواقعاحساس)حداقلدرنوعخودش(افقیاز
که میگشاید انفعال در عمل، این طبق را حس
نوع هر برسازنده اقدام کانت توسط آن بازشناسی
استتیكیاست«)70:1973(.چگونه؟هستیرااحساس
فرا امر، این با را. آن توان حال همین در و میکنیم
امكانیرخمینمایدکهواقعبودگیوشیوههایاحساس
مادرجهانتغییرمیکند.گونهایدیگریازاحساس
کردنوجوددارد،معیاردرکاستتیكیماتغییرکرده
استوتمایلبهآفرینشزیباشناسانهرخمیدهد.حتی
مورد در که میشویم نزدیک آنچه به گفت میتوان
استتیکاستعالییکانتودازایِنهایدگرصادقاست:

»درنقدعقلمحض،کانتبرپیششرایطسوبژکتیو

کلی وهرشناختی تجربه هر برای که تأکیدمیکند
آنجا آنجا، )وجوِد دازاین واژه در هایدگر اکنون است.
نوع هر از شرطهایی پیش دنبال به Dasein هستن(
بهعنوانپرسشیدرمورد واقعیتحقیقی جستجوی
هستیهستندهاست.ازآنجاکهدازاین،موضوعمورد
»استتیک از تأملی تحلیل نوعی هایدگر است، بحث
درست بسیار نتیجه در میدهد. بسط را استعالیی«
استکهآنچهمادراینجاازآنبهعنوان»تأثرانگیزی
امكان شرایط پیش یعنی میکنیم، یاد استعالیی«34
هستنکهدرواقعمكانوزماناست،همانساختارهایی
باشندکهتحلیلوجودییادازاینآنالیزازآنحمایت
میکندوازآنهستن،چهبیمارگونهوچهغیرآن،و

.)Escoubas, 2014(»آفرینشآثارهنریپدیدمیآید
دازاینآنالیزتحلیلحضوردرجهاناست.فضا/زمان
ملدینه تفكر در که دارد اشاره دازاین گاه ـ جای به
حضوریاحسکردنهستیمحضآنرارقممیزند.نزد
تبدیل هستم« اینجا »من به هستم« »من ملدینه
روی زمانی اکنون و جهان در مكانی اینجا میشود.
تقویمنیست.»پرتابشده،فراموششدهیاگمشدهو
اینجابودن، ناتوانآنجادرمیانهفضایشقرارگرفته.
بودنیجزبودندرنقطهیالحظهبحرانیندارد.اینجا
جاییغیرازیکنقطهبحرانینیست.پارادوکسموجود
درآنهرایجابیتیرادرکامخودفرومیکشد«)229 
در را بحرانی نقاط یا نقطه ریتم .)Maldiney, 1973:

لحظهدربردارندههمهزمانها،مفصلبندیمیکند.این
لحظهبحرانیمیتواندنشاندهندهبحراناگزیستانسیال

باشدکهشرطآفرینشخواهدبود.

2. 3. بحران اگزیستانسیال، آفرینش  و ریتم
اگزیستانسیالطرحروشیاستکههستی بحران
ازدوامرغیرقابل انسانیازخودفراترمیرود.ملدینه
یاد مصیبت به گشودگی و انتظار از فراتر یا تحمل،
گفت باید کلمه این ریشه دریافتن برای میکند.35
به شدن قادر یعنی سزاوار36 مستوجب، مستحق،
تحملکردن،قادرشدنبهتحملرنجورنجکشیدن؛
چنینظرفیتیکنشی37راهمدربردارد،درونماندگار
اینآزمودن)تحمِلرنج(کهمیداِنخاِصخودرادارد
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کنشیوجوددارد.میدانیمنوعیدرهمتاخوردگیبین
کنِشقصدیومتعلقآنوجوددارد....اماقصدیتمورد
نظرملدینهبهسویچیزهارفتنیابهسویامكانهاخیز
این البته .)Escoubas, 2010:195( نیست  برداشتن
فضای گشودگی برابر در قریبالوقوع، بهطور کنش،
درکودریافتخودمقاومتمیکندوبیاحساسییا
بیتفاوتی38رخمیدهد.بیاحساسییابیتفاوتیمعنای
دومیهمدارد:امرغیرقابلتحمل،وفراترازانتظار39در
اینشرایطنیرویادراکبابیتفاوتییاعدمتمایزمطلق
جای-گاِه ناامكانی، و بیتفاوتی این در میشود. روبرو
به گشودگی امكان؟ کدام میشود. ظاهر امكانی
از انتظار مصیبت،40قادرشدنبهتحملمصیبِتوراِی
پسیکشكاف.»شكافیکهمیتوانفاجعهراازآندید
کجاست؟ایندایرهبیرخنهاست،اینهماهنگیکامل
است.ریتماصلیاینجاست،شاهفنرمشترکاینجاست.
میبینمبازمیشود،بستهمیشودوباردیگربازمیشود
]....[حاالدایرهمیشكند.حاالجریانراهمیافتد.حاال
تندترازپیشهجوممیبریم«)وولف،201:1389(.و
اینجریانراهافتادهکههمهچیزراباخودهمراهمیبرد
وهجومراتندترمیکند،همانتوصیفرویاروییباامر
فراترازتحملوظاهراًمتوقفکنندهنزدملدینهاست.
دراینگشودگینیروییوجودداردکهقدرتادراکرا
جهان نتیجه در و میکند، روبرو مقاومت و چالش با
ابژههاازهممیپاشد.دایرهفعلوانفعاالتازهمگسسته
میشود،همهچیزوهمهکسشرحهشرحهمیشود،
همان مصیبت به گشودگی میگردد. ناممكن عمل
 Maldiney,:265(لحظهیانقطةمفصلبندیبحران41است
2007(.بهواسطهبازشناسیبحراناینكهکجاوچگونه

رخ بیمارگونه وضعیت از معمولی حالت یک انشقاق
یعنی فراامكان .)ibid:92( میگیرد صورت میدهد
همان یا »کنونی« جهان امكانهای از فراتر »امكانی
ارزشهایمستقر،توانیکهدرمنطقمناسباتموجود
نمیگنجد.اینتوانبیسابقه،اینفراامكان،بذرجهانی
نواستکهآرامشبدنرابرهممیزند،گوییبدنبه
:1394 )مشایخی، درمیآید« هولناک شبحی تسخیر
9(.اینناامكانکهبرفردعارضمیشودتمامامكانها
راناپدیدمیکندونقابیاماسکفراامكان42رادارد.در

پیشینی امور تمام ناممكن،43 یا محال بیسابقه، امر
گشودهمیشود.گشودگیبهرویدادآنجااستکهحضور
دازاین جایگزین را »حضور اساس از ملدینه هست.
.... به نزدیِک یعنی حضور  .)Rordorf,2014( میکند«
بودن.نزدیکخودیانزدیکدیگرانبودنواینیعنی
همان جهان با رابطه چیزی. با مواجهه ظرفیِت
طرز به ما رابطه،حسهای این در است. اگزیستانس
فعالیبهکارمیافتند.بیناییماوقتیکهخودمانرابه
از وقتی و است فعالتر میداریم گسیل جهان سمت
باالمسهسروکار میکشیم کنار را آشوبجهانخود
داریم.ازاینرو،حسهایمادردولحظهمعنامیگیرد.
جهانهرباردریکرویدادگشودهمیشود.مرگباغرق
یعنی مرگ میافتد، اتقاق انتظار فرا رویداد در شدن
خودراازافكندنبرامكانیناتواندیدن.هستندهدراین
فراامكانبیرونازاقتضائاتنظاممستقرمیتواندفرمهای

اگزیستانسجدیدرابیازماید.
اگرانسانمیتواند»بیافریند«بهایندلیلاستکه
»وجوددارد«»هست«واثرهنریکهاومیآفریندنیز
»وجوددارد«یا»هست«.هستنیاوجودداشتنبهچه
بیرون یا  Ex-sister یا شدن بیگانه خود از معناست؟
نگه خود از خارج را خود دقیق، معنای در ایستادن
داشتن،خودراپیشازخودوامكانها،نگهداشتن.از
خودبهمعنیمرکزبیواسطهکنشهاوواکنشهابیرون
بیرون جهان، انعكاس معنای به خود از یا ایستادن،
ایستادن.درنتیجهشرطاساسیهرآفرینشی،همانند
شرطاساسیهستی،آشكارگیاست؛»وقتیمیگویم
دارد«44جاییدر در»اینجاوجود »اینجا« واژه جهان،
جهاننمیتواندباشد؛اینجاآشكارگیاستکهبهواسطه
آنجهانآغازمیشود«)Escoubas,2014(.درزیرورو
از یا ناپدیدشدن شدنجهان،رابطهایبرقرارمیشود.
بینرفتنجهان،مارادررابطهباهستیبیدارمیکند.
و چیزها کلیت نه و کسی نه چیزی؛ نه هستی اما
اشخاص،خوِدواقعههستنیاوجودداشتناست.این
ازتحمل فراتر باهستی، یا امرغیرقابلتحمل با لحظه
هستندهروبرومیشویم.همینرویاروییومعروضآن
واقعشدناستکهذاترارقممیزندوباجلوههمین
زمانیدرون گاهفرددرمفصلبندیمكانیـ ذاتجایـ
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تاخوردهدرریتمتعیینمیشود.درحینهستندریک
صورت اندیشه که است فضایی زمان/ مفصلبندی
میگیرد،یعنیمناینجاهستمحینعمِلپسکشیدن
یعنی میاندیشم. جهان، امكانهای در پاگذاشتن یا
اندیشه؛کنشاست؛کنشیکهدردولحظهافكندنو

پسكشیدن،انبساطوانقباضصورتمیگیرد.


2. 4. ریتم و تقسیم بندی دوگانه هنر 
در است. هنر و زیباشناسی استتیک، اساس ریتم
یعنی معنایدوم به استتیک بر تمرکز با اینقسمت
تئوریهنروزیباشناسیبهتقسیمبندیدوگانةملدینه
خواهیمپرداخت.بهنظراوهراثرهنرییاحتییک»فرم
فیگوراتیودوبعدداردیکبعدقصدیوبازنمایانهکهبر
اساسآنتصویربهوجودمیآیدوبعدیدیگرتكوینی
فرم،کشش ریتِم فرممیسازد. واقع در ریتمیککه ـ
تصویررافرماندهیوتضمینمیکندوتعیینکنندهی
از ما آن اساس بر که است اثرگذاری تنالیته یا لحن
جهانداللتگرازطریقتصاویرفاصلهمیگیریم«)211 
:Maldiney ,2013(.اینتقسیمبندیدوگانهکلیاواز

در معروف دوگانه مبین میتواند طرفی از گویا هنر
پدیدهشناسییعنیظهوروشرایطظهورباشد.همانطور

ادراک پدیدارِی و ظهور شرط احساس میدانیم که
رقم و حسی تجارب پدیدارگی شرط احساس است.
فعال مسیرهایحرکتی در که است زنندهحسهایی
تجربه بنیاد ریتم مثابه به احساس میشود.همچنین
حسیاستوتجربهحسیبنیادادراکابژههایجهان
است.ازاینرواودوگونههنرتصویرگر45وهنروجودی46
تقلیدی47 یاتصویر نظرمیگیرد.هنرتصویرگر، رادر
به و اشخاصاند و ابژهها صفات و ویژگیها القاکننده
مثابهتصویرهایشناختیوادراکیاند.اماهنرظهوری48
ویكتوار« سنت »کوه نقاشی نمونه برای پدیداری، یا
)تصویر1(اثرپلسزان،بیشترازآنكهتقلیدیباشند
ظهوروجهیازجهانراآشكارمیکندوهنروجودی
محسوبمیشود)Escoubas,2010:196(.نقاشی»کوه
ایجاد و داستانگویی از عاری سزان ویكتوار« سنت
کشمكشهایدراماتیکاست،بهعالوهنقشبازنمایی
جهانراوانهادهتااثرینقاشانهرابیافریند،بااینتأکید
مارامجابمیکندکه»هیچکسبهاندازهسزاناززمان
بود« ندیده عظیم چنان را کوه یک تاکنون موسی
)ریلكه،11:1392(.اثرظهورییاپدیداری،نهمشتمل
برنشانه49هاستکهبهطورداللتمندبرابژههایجهان
صورت به نه و تقلیدی تصویِر یک نه و برند دلیل

تصویر1:کوهسنویكتور؛پلسزان،فیالدلفیا،موزههنر)ایتن،102:1391(
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قصدی50است،بلكهمبتنیبرفرمدرحالشكلگیری،
موتیفوریتماستکهنبضدرحالتپشتوانچیزها
بیان هنرمند، وجودی یا ریتمهستی با تناسب در را
یاتاش،لحنو بهمثابهفرم،هررنگ اثر میکند.در
تنالیتةخاصیداردودریکرزنانس)رابطهمشدد(دو
امر ارتباطخودتكوینگردو جانبهقرارمیگیرد.ریتم
متفاوتمانندسطِحتنالیتهوتواِنیکتاش)متناهی(و
سطحآریتمیِکپسزمینةآشوبناکنقاشی)نامتناهی(
تابلوی سفید سطح بین آغازین مرحله در که است
طرف از است. نوسان در تاش یک مساحت و نقاشی
دیگربینسطحآشوبناکجهاندربردارندههنرمندو
باتكیهبههمین شدتیکاحساسدرجریاناست.
موقع میگوید وقتی سزان شدت، مثابه به احساس
با یكیشدن منظورش میشوم یكی موتیف با نقاشی
ازجهان باوجهی ابژهایدرجهاننیست،یكیشدن
الیههای قزحی و قوس متلون آشوب از که است
زمینشناختیبهجایمنظره،درحالظهوراست.به
اینترتیب»اثرهنرینهبرایدیدهشدن51کهدیدنو
.)Maldiney, 1973: 123(»آشكارکردنرانشانمیدهد
اثرهنریبهمعنیهنروجودییاتصویرظهوریخوِد
یاآشكارگیوبهجای دیدناست؛خودپدیدارشدن

ادراکشدن،مشارکتمانرامیطلبند.
ملدینهبهاثریوجودییاریتمیکمیگویدکهبه
منبِعارتباطماباجهاندستیابد.هنگامیکهدرتفكر
هدف میکنیم صحبت هنری آفرینش از ملدینه
بیرونکشیدنموتیفهایجدیدبهعنوانقاعدهتولید
است. درحالشكلگیری فرم یا درحالظهور اثری
میتوانازطریقپیوندبینمفصلبندیمكانـزمانی
در معنِی به بودن اکنون( )و اینجا معنای به دازاین
به پاتوس واژه یونانی ریشه با بودن، آشوب یا بحران
دست هنری اثر هستی مورد در قانعکنندهای توجیه
عین پاتوس ریتمیک یا وجودی هنری اثر در یافت.
نیز و فعل مبنای که است پاتوس این است. لوگوس
دریک فراهممیکند. را مبنایکنشسوژه/هنرمند
لحظهکهارتباطهنرمندبالحظهتأثربرانگیزیعنیواقعه
هستییاوجود،برقرارمیشود،انگارکلجهان)کلیت
اشیاواشخاص(حضوردارند.ازطرفیدرسایهاثرهنری

بهعنوانرقمزنندهآنلحظهتأثربرانگیزاستکهامكان
باهمبودنفراهممیگردد.گشودگییاحضوردرفضای
اگزیستانسیالبهعنوانمیداِنحضوِرگشوده،ازفضای
ابژکتیومتمایزاست.درفضایاگزیستانسیال»اساسو
ریشهالتینفضا52ابتدابهفضاـزمانکهازهمانریشه
امیدواربودن،53امید54وانتظار55است،داللتمیکند«
)Dastur, 2013: 46( فضایاگزیستانسیالیامفصلبندی

را بودن باهم انتظاِر و امید اثرهنری، ـزمانی مكان
فراهممیآورد.

نتیجه 
استتیکملدینهازرهگذِربنیادوریتمباشیوههای
زیستنوفرمهایاگزیستانسهستندهارتباطمییابد.
ریتمتنظیمضرباهنگوجودیهنرمنداستکهارتباط
حسِی تجربه میکند. ممكن را آن محض هستی با
آشوبناکدرهمپیچیدهباجهان،وقتیکههنوزخودبه
عنوانمرکزواکنشهایبیواسطه،ازجهانجدانیست
زمینهوبنیادیبرایادراِکاعیاِنجهانمیشود.اولین
مرحلهازاحساسکردن،احساس/تأثراستکهباابژة
و مییابد در را آنها توان ندارد، سروکار روبرویش
هستندهدراینمرحلهبسیارحساساست.براینمونه
لحن، با رنگ، با هنرمند/هستنده احساس مرحله در
تنالیتهرنگوبارزنانسآنروبرواست،نهبارنگاینیا
آنابژه.درادراک،اینرنگمتعلقبهابژهایدرجهان
است.معنیدوماستتیک،بهمعنیشروطشكلگیری
امرزیباوتأملدرهنراستکهملدینهباشرحبحران
اگزیستانسیالوامرفراترازانتظار،آنراتوضیحمیدهد.
فرا امكان شدن گشوده با فرانتظار، امر دادِن روی با
از بحران این اگزیستانسیالرخمیدهد. بحران امكان
شكافمیانسطحآشوبناِککیفیاتاحساسهایمحض
)تنهایاشدِترنگهایزیستةرهاازبندابژه(یاماده
پدیدهشناختیاستکهشكلگیرییاتكوینموتیفرا
نویدمیدهد.ازعدمتطابققواعدونحوهترکیببندیو
هنری، ماده آشوب معنای به رنگها تواِن گردهمآیی
بُعد زننده رقم عنواِن به موتیف، میشود. موتیفیزاده
استتیكی،احساسیرادرهنرمندرقممیزندکهبستری
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برایرهاییازآشوبدرسطحتابلوفراهممیکند.تمام
رنگهاباتنالیته،توانولحنمتفاوت،سطوحافقیو
عمودیومورب،حتیضربهقلمهایناداللتگرتوسط
موتیفباهمهماهنگمیشوندوباتكوینبُعدریتمیک
یافرمال،ریتمکلیاثربهوجودمیآید.مدعابرایناست
یا لوگوس ـ )پاتوس امردوسویه مثابه به کهموتیف
احساسواندیشه(همنحوةرفتار)اتوس(وکنشنقاش
وهمآریتمیموقتتابلوراسامانمیدهد.ملدینهمنشأ
ظهورریتمراموتیفبرآمدهازدلآشوبمادهبهمعنی
نامادهیاتواِنوتنرنگهامیبیندکهریتموسازماندهی
در اصوالً که موتیفی میزند. رقم را هنری اثر مجدد
حاصل  و نمیآید در پیشبینیپذیر نحو قواعد قالب
تصادفیضروریاست.درنهایتاینكهبامعرفیبرخی
مثابه به ریتم، بر تأکید با ملدینه استتیک مولفههای
روابطونسبتهانشاندادیمچگونهاستتیکاوعالوهبر
از امرتصمیمناپذیروتصادفیآریمیگوید، به اینكه
نهایتاً و درونگرایی و ابژکتیو ویژگیهای تصلب
درباره بحث میگزیند. دوری سوبژکتیو نسبیگرایی
استتیک،بهدومعنامنوطبهتشریحریتماستکهبر
شكل آشوب میان در لنگری عنوان به موتیف اساس
میگیرد.ریتمیکقالبمتغیراست،نهازپیشتعیین
شدهاستونهصلب.ریتمدردوبعدامتدادیواشتدادی
تأثیرگذاراستوباتكیهبهآنازاستتیکسوبژکتیویستی
کهبنابهنظرهایدگرازضرورتمیافتد،فراترمیرویم.

پی نوشت ها
1.اهمیتبحثهایملدینهازیکجنبهبهایندلیلاستکه
دلوزبهگواهمدعیانیچونکریستفگدارباارجاعبهاوست
به آن محدودیتهای و پدیدهشناسی از میتواند که

خصوصدرمباحثمرلوپونتیبگریزد.
2. Ludwig Binswanger
3. Erwin Strauss
4. disclosedness/ Ouverture
5. l'art l'éclair de l'être
زبانشناسی مسائل کتاب در بنونیست تحلیل از ملدینه .6
همگانیدرموردروتموسیونانینقلقولمیآورد.امیل
بنونیستشرقشناس،زبانشناسوایرانشناسفرانسوی
بر کار برای بیشتر او نامآوری استکه )1976-1902(
رویزبانهایهندواوپاییبود.روتموسیونانیبهمثابه
طرح؛فرمیایستااست.ازجنبهدیگرریتمسیال،غیرقابل
دیگری کتاب در است. ماده ریتم متحرک، و پیشبینی
)هنر،بارقه)روشنیگاِه(هستی(سالهابعدملدینهمفهوم

ریتمرابهطورجدیترپیمیگیرد.
7. antinomique
8. Grounding )en( , fondement )fr(, gründen 

)gr( 
9. ungrund, originary ground
10. abgrund, groundless ground, sans- fond

پیوند استتیک و  ریتم نزد انری ملدینه

پدیده
شناسی

تجربهشناخت
استتیكی

تجربه
فرازیباشناسی

دوگانههنرنقاشیتجربههنری

احساسرهاشرایطظهور
ازبندابژه

بحرانتأثر/پاتوس
اگزیستانسیال
وامرفراتراز

انتظار

آشوبقوسو
قزحیمنظره

آشوبپس
زمینه

بعدریتمیک
هنروجودی/

ظهوری

شیوههایادراکظهور
هستیوفرم
اگزیستانس

ظهورموتیفریتم/امرزیبا
وتصویر/ایماژ

امرواقع
تصویری
فیگور

بعدفیگوراتیو
هنرتصویر
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11. set up 
12. set forth
Gestaltung.13:بهمعنایشكلگیریگشتالت)Gestalt( یا
نقاش ازپلکله)1940-1879( ایناصطالح است. فرم

سویسیـآلمانیبهعاریتگرفتهشدهاست.
14. Formation
15. Skhèma
16. dimension formelle
17. saute
18. pathique
19. song
20.نقاشفرانسوی)1839-1906(باسبکپستامپرسیونیسم
به و به20 قرن19 از معبرگذری عنوان به آثارش که
مورد فوویسم و کوبیسم چون جنبشهایی دیگر سمت

بحثقرارمیگیرد.
21. palpiter
زمانترکیبیمانندنوارموبیوسیاست.ترکیب 22.یکمكانـ
مكانـزمانبامكانوزمانکهباحرفربطوازهمجدا
میشوندتفاوتدارد.خطتیرهاتصالییکرابطبینمكان
وزماناستویکزمانـمكانترکیبیرانشانمیدهد.
مكانـزماناصطالحیدرفیزیکوعلمریاضیهماست
وبههرنوعمدلریاضیگفتهمیشودکهدرآنایندوبه
صورتبههمپیوستهوواحدتعریفمیگردند.اینترکیب
بهطورواضحاززمانبهمعنایتیکتیکعقربهساعتو
مكانبهمعنایجادرهندسهاقلیدسیفاصلهدارد.فضاـ
زماندرفیزیکمتشكلازپیوستاریچهاربعدیاستکه
هرجسمپرجرمیآنرادارایخمیدگیمیکند.هرآنچه
بهطرفجسم بهسببخمیدگی اینفضاقرارگیرد در

سنگینترتمایلدارد.
23. mouvante
24. vérité
25. perception
26. sentir
27.پاتوس،اتوسولوگوسسهتمهیددرفنخطابهارسطوست.
پاتوسفرمیازحسیااحساساستکهازطریقنمایش

تراژدیبهمخاطبمنتقلمیشود.
28. objective
29. pli=fold
30. sentir
31. Figures de la vie
32. act
33. Pathétique transcendentale

34.همانطورکهپیشترگفتیمبسیاریازمضامینیکهاینجا
مطرحمیشوندشایدبهنوعیریشهارسطوییدارند.همه
میدانیمدرتراژدی،هامارتیا)خطایغیرتعمدی(،هوبریس
)غرور(وپریپتیا،بهمعنیدگرگونیاستکهمیتوانامر
ناگهانیوخالفانتظارراازآنمستفادکرد)ارسطو،1382
:192(ویکقهرمانمانندادیپرامجبوربهزیرپاگذاشتن
تعادل رفتن ازبین باعث امر همین و میکند حدومرز
میشودکهبامجازاتخاطیاینچرخهتعادلدوبارهبه
حالتاولیهاشبرمیگردد.اماریشهداشتنیاروشنکردن
سرچشمههاییکمفهومبدینمعنینیستکهباهمان
دستگاهفكریبتوانتمامابعادمفاهیماینمتفكررادرک

کرد.
35. Passible
36. action
37. Impassible
38. Impassibilité
39. transpassibilité
40. crise
41. transpossible
42. Impossibilité
43.درفرانسهواژهـبهمعنایاینجادراصطالحil y a یعنی

وجودداشتناست.
45. illustrative art
46. existential art
47. imitative image
48. Appearing  art
49. signe
50. intentionnelle
51. être vu
52. spatium
53. Spes
54. espoir
55. Attente

کتابنامه 
،)1394( موسویلر. اشرفالسادات و فریده آفرین،
بر تأکید با دلوز نزد نقاشی در ریتم »هستیشناسی
دوره تابستان، و بهار شناخت، فصلنامة دو زیباشناسی«،

هفتم،ش2،صص7ـ30.
ارسطو،)1382(،ارسطووفنشعر،ترجمه:عبدالحسینزرین

کوب،تهران:امیرکبیر.
ایتن،یوهانس.)1391(،هنررنگ،ترجمه:عربعلیشروه،چ9،
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تهران:یساولی.
سزان، زندگی و هنر در سزان«، )1369(،»پل مهیر. شاپیرو،

ترجمه:علیاکبرمعصومبیگی،تهران:نگاه.
ریلكه،راینرماریا.)1392(،مقدمههاینریشویگاندپِتِزتدر
نامهها:دربارةسزان،ترجمه:سیاوشروشندل،تهران:نظر.

مشایخی،عادل.)1394(،»مقدمه«درتعالیاگو،ژانپلسارتر،
ترجمه:عادلمشایخی،تهران:ناهید.

ــــــــــ.)1392(،دلوز،ایده،زمان،تهران:بیدگل.
وولف،ویرجینیا.)1383(،یادداشتهایروزانهویرجینیاوولف،

ترجمه:خجستهکیهان،تهران:قطره.
ــــــــــ.)1389(،موجها،ترجمه:مهدیغبرایی،تهران:نشر
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