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 هنری اثر شناسیباستان
 

 ایفا هنری اثر مفهوم باب در تأمالتم برای را راه چراغ نقش که ایایده
 به دسترسی وسیلۀ یگانه شناسیباستان که است این کند،می

 را «هنری اثر شناسِی باستان» عنوان شود.می سوبمح حال زمان
 خاطرنشان فوکو میشل که طورهمان  کرد. درک معنا همین به باید

 تفحص و تحقیق که ایسایه جز نیست چیزی گذشته بررسِی  کرده،
 ما حداقل _ هاانسان ما است. افکنده حال زمان به معطوف

 به مکلف را مانخود حال، زمان درک برای تالش در _هااروپایی
پایی ما» قید من یابیم.می گذشته باب در تفحص  ذکر را «هاارو

 اصالا  «اروپا» کلمۀ اینکه فرض بر که، رسدمی نظرم به زیرا کردم
 است، بدیهی امروزه که طور همان معنا، این باشد، داشته معنایی

 بلکه باشد. اقتصادی آن از کمتر حتی یا دینی یا سیاسی تواندنمی
 و هاآسیایی مثالا  برخالف_ هااروپایی باشد: چیزی چنین ایدش

 متفاوتی کامالا  داللت هاآن برای گذشته و تاریخ که هاآمریکایی



 

 

 با حسابتسویه راه از فقط و گذشته با مواجهه طریق از فقط _دارد
 هاسال کنند. پیدا دسترسی خود حقیقت به توانندمی تاریخشان

 رتبۀعالی کارگزاران از یکی که فیلسوفی کوژو، الکساندر پیش،
 سان]آدم ساپینس هومو که داشت اظهار بود، نوظهور اروپای
 فقط مقطع این در و است، رسیده خود تاریخ پایان به 0ورز[اندیشه

 حیوانیِت  قسمی به دسترسی دارد: وجود آن روی پیِش  امکان دو
 یا است( آن مظهر «آمریکایی زندگی سبک» )که پساتاریخی
 که کسانی هستند، آن تجسم هاژاپنی )که فروشیافاده و اسنوبیسم
 معنای هرگونه از عاری گرچه را، خود چای تشریفات همچنان

 نو از کامالا  که آمریکایی میانۀ در کردند(.می برگزار بود، تاریخی
 محتوای هرگونه از پوشیچشم شرطبه فقط که ژاپنی و شده حیوانی
 دهد ارائه را فرهنگی بدیِل  توانستمی اروپا ده،مان انسان تاریخی

 قادر زیرا ماند،می حیاتی و انسانی نیز تاریخ پایان از پس حتی که
 اتیدر ح و شود مواجه آن تمامیت در خودش تاریخ با است

کستر آتِش  یدیجد  .مواجهه سر بردارد نیا از خا
 طورهمان  _ گذراندمی سر از اکنون اروپا که بحرانی دلیل، همین به

 رشِد  به رو سازیایموزه از و آن دانشگاهی نهادهای انحالل از باید که
 امروزه «اقتصاد)» نیست اقتصادی مشکلی _باشد مشهود فرهنگ

 گذشته با رابطه بحراِن  بلکه مفهوم( نه است شب اسم یک فقط
 به آن در تواندمی گذشته که مکانی یگانه وضوحبه که آنجا از است.
 حال زمان اگر بنابراین است، حال زمان دهد ادامه ودخ حیات

گاه زنده امری مثابۀبه خود گذشتۀ از دیگر  و هادانشگاه نباشد، آ
 

1.  Homo sapiens 
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کنی به هاموزه  ما برای هنر امروز اگر و شوند.می تبدیل دارمسئله اما
 تبدیل گذشته زمان از  _تمثال ترینبرجسته شاید _  برجسته تمثالی به

 این برداریم دست آن طرح از نباید هرگز که رسشیپ پس است، شده
 مایلم اینجا در )و دارد؟ مکانی و جایگاه چه حال زمان در هنر است:

 که بود کسی نخستین شاید که کنم احترام ادای 0اوربانی جیووانی به
 کرد.( مطرح منسجم شکلیبه را پرسش این

 نای «هنری اثر شناسیباستان» عبارت فرضپیش بنابراین
 است. شده تبدیل مسئله به هنری اثر با ما رابطۀ خوِد  امروز که است

 در فلسفی مسائل ویتگنشتاین، قولبه که، امشده مجاب چون و
 این هستند، کلمات معنای دربارۀ هاییپرسش نهایی تحلیل

 درکغیرقابل اگر 2«هنری اثر» نحوِی  ترکیب امروز که دهدمی نشان
 که ،«هنر» واژۀ به فقطنه آن ابهام و است؛ ممبه و گنگ الاقل نباشد،

 عادت آن کردن تلقی دارمسئله به را ما شناختیزیبایی تأمل قرن دو
 «اثر» ترساده ظاهراا  واژۀ به همه از بیش و همچنین بلکه است، داده

 چنین ما که ،«هنری اثر» نحوی ترکیب درک شود.می مربوط
 آسان نیز زبان دستور منظر از حتی کنیم،می استفاده آن از سرسری
 )اثر داریم سروکار فاعلی اضافۀ با که نیست روشن اصالا  زیرا نیست؛

 به وابسته )هنر مفعولی اضافۀ یا است( آن به متعلق و هنر محصول
 نیست معلوم دیگر، بیان به گیرد(.می آن از را معنایش و است اثر

 که دو آن از ایآمیزه یا هنر، یا است اثر کنندهتعیین عنصر
 مشخص نیز و است، نشده ارائه آن از بهتری تعریف وجههیچبه

 

1.  Giovanni Urbani 
2.  work of art 



 

 

 یا روندمی پیش هماهنگی و سازش در عنصر دو این آیا که نیست
 دارند. آمیزتعارض ایرابطه

 را سازیسرنوشت بحران «اثر» امروز گویا که دانیممی رفتههمروی
 ناپدید هنری ولیدت سپهر از است شده باعث که گذراندمی سر از

 مفهومِی  یا خالقه فعالیت و )پرفورمنس( «اجرا» سپهر، این در شود.
 آن داشتیم عادت که گیرندمی را چیزی جای پیش از بیش هنرمند

 بینگاریم. «اثر» را
 سالبه ترپیش کالین، رابرت نام به استثنایی و جوان محققی

 0«هنری ثرا کسوف» روشن عنوان با را مختصر ایمطالعه 0907
 قرن هنرِی  آوانگارد حمالت که داشت اظهار کالین بود. کرده منتشر
 بودند؛ اثر در آن تجسد علیه منحصراا  بلکه هنر به معطوف نه بیستم
 بلعیدفرومی را چیزی همان غریبی، خودویرانگر تکانۀ اثر بر هنر، گویی

 خودش. اثر بود: آن اساس و پایه معرف همیشه که
 _ دبور گی بندیجمع به اگر ویژهبه است گونهاین دقیقاا  اوضاع

 آوانگارد آخر صفوف در گرایانه،موقعیت المللبین تأسیس از پیش که
 مسئلۀ باب در موضعش خصوص در _بود جسته شرکت بیستم قرن
 را هنر خواستمی سوررئالیسم» کنیم: توجه خودش روزگار در هنر

 بدون را هنر خواستیم دادائیسم بخشد؛ تحقق آن برچیدن بدون
 تحقق و برچینیم را آن زمانهم خواهیممی ما برچیند؛ آن تحقق

 به اما است؛ اثر شود برچیده باید آنچه که است بدیهی «.بخشیم
 شود برچیده چیزی نام به باید هنری اثر که است بدیهی اندازه همان

 اثر در نه یافتنتحقق خواستار و کندمی فراروی اثر از هنر، خود در که،

 

1.  The Eclipse of the Work of Art 


