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Abstract
The development of modern art and contemporary art criticized the concept of
representation, which dominated art philosophy for nearly two millennia. Accordingly, the
classical conception of representation was no longer able to analyze the new artifacts that
emerged from the formation of modern art. Arthur Danto is among the twentieth-century
art philosophers reevaluated "representation" taking into account contemporary art. The
current paper aims at explaining Danto's conception of art as a representation based on the
book “The Transfiguration of the Commonplace”. Danto believes that in today's art we see
the emergence of real objects in artworks and other art is no longer merely the representation
of reality but the real objects themselves that have become artworks. He views artworks as
symbolic expressions that embody themselves. Thus, the current paper explains why Danto
proposed this theory and stating how he devised another interpretation of the concept of
representation and explained that concept distinct from its classical conception. The
importance of Danto's view in this regard is to examine contemporary art samples based on
a new interpretation of the concept. The importance of Danto's view in this regard is to
examine contemporary art samples based on a new interpretation of the concept. This article
also mentions a case study of contemporary artist Jeff Koons.
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بازنمایی به منزلة "معنای مجسم" از دیدگاه آرتور دانتو (مطالعه
موردی آثار جف کونز)
سمیه نصری

دانشجوی دکتری فلسفۀ هنر دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال ،تهران ،ایران

علی مرادخانی

چکیده
هنر مدرن و هنر معاصر مفهوم بازنمایی را ،که حدود دو هزارسال بر تاریخ فلسفة هنر سیطره داشت ،مورد نقد قرار داده

مجدد نظریة "بازنمایی" پرداخته است .دانتو معتقد است که هنر امروز ،شاهد ظهور ابژههای واقعی 1در آثار هنری است

و دیگر هنر صرفاً بازنمایی واقعیت نیست بلکه ابژههای واقعی خود تبدیل به اثر هنری شدهاند .وی آثار هنری را بیانهای
نمادینی میداند که خود را تجسم میبخشند .مقاله حاضر تالشی است برای تبیین دریافت دانتو از مفهوم هنر به منزلة
بازنمایی که با تکیه بر کتاب استحالة شئ معمولی ( ،)1981فراسوی جعبه های بریلو ( )1992و آنچه هنر است ()2013
صورت گرفته است .در این مقاله به تحلیل چرایی طرح این نظریه از سوی دانتو اشاره میشود که او چگونه تفسیری
دیگر از مفهوم بازنمایی را طرح کرد و آن مفهوم را متمایز از تلقی کالسیک آن توضیح داد .اهمیت تلقی دانتو در این

تاریخ پذیرش1400/03/30 :

است .بر این اساس دیگر تلقی کالسیک از بازنمایی قادر به تحلیل نمونههای هنری جدیدی نبود که از هنگام شکلگیری
هنر مدرن پدید آمده بودند .آرتور دانتو یکی از فیلسوفان هنر قرن بیستم است که به ویژه با توجه به هنر معاصر به ارزیابی

تاریخ دریافت1399/08/15 :



دانشیار فلسفه ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال ،تهران ،ایران

خصوص بررسی نمونههای هنر معاصر براساس تفسیر تازهای است که از مفهوم بازنمایی در هنر طرح میکند .همچنین
در این مقاله به مطالعه موردی در خصوص هنرمند معاصرجف کونز نیز اشاره شده است.

 نویسنده مسئولdr.moradkhani@yahoo.com :
 این مقاله برگرفته از رسالة دکتری نگارندة اول با عنوان «بررسی مبانی فلسفی طراحی  designو نسبت آن با عالم هنراز نظر آرتور دانتو» در دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران شمال است.
1. Real object
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کلیدواژهها :آرتور دانتو ،بازنمایی ،عالم هنر ،معنای مجسم ،جف کونز.
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مقدمه
مفهوم بازنمایی نخستین بار از سوی افالطون و ارسطو پیش نهاده شد و سپس جایگاهی
ویژه در تفکر بسیاری از اندیشمندان عرصة هنر کسب کرد .بازنمایی قرنها معرف هنر بود
و خصوصیت اصلی تولید اثر هنری دانسته می شد .نفوذ این نظریه تا سده بیستم ادامه پیدا
کرد اما در همین سده بود که رویکردهای جدید هنر ،نظریة بازنمایی را ابطال کرد.
آرتووور دانتووو بووا توجووه بووه کنووار رفووتن نظریووة بازنمووایی در هنوور سوودة بیسووتم از
کارآمودی متفوواوت مفهووم بازنمووایی در فهوم هنوور سووخن بوه میووان مویآورد .بووه نظوور او،

سووال  ،1964یووک "انقووالب کوووپرنیکی حقیقووی" اسووت؛ آغوواز دورهای کووه آن را بووه
نووام "دورة پسوواتاریخی" موویخوانوود .سووالی کووه نمونووه هووای آثووار هنووری بووا طوورح مجوودد

پرسش هنور چیسوت ،مُهور پایوان را بور دورة مودرن مویزنود و دورة دیگوری آغواز موی-
شووود .دانتووو در ایوون بوواره مووی گویوود « :زمووانی کووه مشووخص شوود کووه تعریووف فلسووفی از
هنوور ،مسووتلزم هوویچ گونووه اموور ضووروری سووبک شووناختی نیسووت؛ بووه طوووری کووه هوور

چیووزی مووی توانوود اثوور هنووری بووه شوومار آیوود .مووا وارد آن دیوودگاهی شوودهایووم کووه موون
دورة پساتاریخی مینامم» ).(Danto, 1997: 46-47
اندی وارهول 1در بهار همان سووال یک مجموعه از آثار خود را در گالری اسووتبل 2به
نمایش گذاشت .آن آثار ت ولید دوبارة اشیاء روزمره بودند و در بین آنها مجموعهای بود
که توجه خاصوی را به خود جلب کرد .بسوتهبندیهایی که تحت عنوان جعبههای صوابون
بریلو شووناخته میشوودند .جعبههای بریلوی وارهول ،از حیث ادراکی شووبیه به کارتنهای
حمل و نقل عادی بودند که درآنها صوووابون های ب ریلو از کارخانه به انبار و از انبار به
سوووپرمارکت منتقل می شوودند و این سووبب بوجود آمدن تمایز میان این دو جعبه شوود که
دانتو آن را مسوووئ لة ت مایز م یان هنر و واقع یت عنوان کرد .جع به های وارهول کلیترین
پرسشی را که می شود دربارة هنر مطرح کرد به میان آورد .دانتو با دیدن جعبههای صابون
بریلو با این پرسوووش مواجه شووود که آیا این ها آثار هنری هسوووتند؟ تفاوت آنها با سوووایر
ابژههای هنری چیسووت؟ و اگر آنها " شووئ معمولی" هسووتند پس چه چیزی را بازنمایی
میکنند؟ « چه چیزی باعث می شوووود که اثر هنری و آن چه اثر هنری نیسوووت با یکدیگر
1. Andy Warhol
2. Stable Gallery
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تفاوت دا شته ب ا شند ،وقتی که هیچ تفاوت ادراکی و دریافتی م شخ صی میان آنها نی ست»
).(Danto, 1964: 575-578
دانتو به خوبی از تغییرات هنر در دورة معاصووور آگاه بود و به تعریف دوبارة هنر در این
دوران پرداخت .وی در پاسوخ به این پرسوش ها به کهن ترین مفهوم در تعریف هنر ،یعنی
مفهوم هنر به منزلة بازنمایی ،بازمیگردد .بازگشت دانتو به تعریف هنر مسئلهای قابل تأمل

است .چرا که مجدداً بحث از "ذات گرایی" را به فلسفة هنر وارد می سازد .در میانة سدة
بیسوووتم تعاریف ذات گرا از هنر کنار نهاده شووودند و دیدگاه های غیرذات گرایانه همچون
شووو با هت خانوادگی در خصووووص تعریف هنر به ب حث پرداخت ند .از منظر دانتو ،ذات
مشترک آثار هنری همان "معنای مجسم" است .آندینا در این باره میگوید« :هنگامی که

فیلسوفان و هنرمندان از تعریف هنر ناامید شده بودند ،دانتو بدون هیچ مشکلی توانست در
آن زمان مفهوم هنر را مجدداً تعریف کند .نظریههای گ ذ شته دیگر ر ضایت بخش نبودند

– عدهای که از شوووباهت خانوادگی ویتکنشوووتاین بهره گرفتند – نه تنها ادعا کردند که
تعریف امکان پذیر نیسوووت ،بلکه ،معتقد بودند که تعریف هنر دیگر ضووورورتی ندارد»

) . (Andina, 2011: 68دانتو با تعریف هنر به "معنای مجسوووم" دو هدف را دنبال می
کند :نخست بازگشت به شیوة کالسیک تعریف هنر و دیگری ارائه تعریفی که نمونههای
معاصر با هنر پساتاریخی را در بر میگیرد.
دانتو در تببین خود از تعریف هنر نشووووان می د هد که مفهوم بازن مایی را میتوان به
صوووورتی متفاوت تر از آن چیزی فهمید که در گذشوووته مطرح شوووده اسوووت .باید دید که
اهمیت مفهوم بازنمایی به منزلة معنای مج سم در فل سفة دانتو چی ست و یا به بیان دیگر ،او
در فلسوووفة خود به چه دلیل به تعریف مجدد مفهوم هنر رجوع میکند .پس از مشوووخص
شدن دلیل بازگ شت دانتو به تعریف مفهوم هنر در دورة معا صر الزم ا ست بدانیم وی از
نظریة بازنمایی به من زلة معنای مجسوووم چه اهدافی را مدنظر قرار میدهد؟ همچنین این
مسوووئله چه ارتباطی با مرزبندی بین آثار هنری و شوووئ عادی دارد؟ و موارد این دیدگاه
چیست؟ بررسی چگونگی تبیین این نظریه از سوی دانتو در مقالة حاضر به ویژه بر اساس
کتاب اسووتحالة شووئ معمولی 1و دیگر آثارش ،به جا یگاه این مسووئله در اندیشووة دانتو نظر
دارد.
)1. The transfiguration of the common place (1981
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 .1پیشینه پژوهش
در زبان فار سی تنها یک کتاب از آرتور دانتو با عنوان آنچه هنر ا ست ترجمه شده ا ست .
دانتو در این کتاب که مجموعه ای از مقاالت وی اسوووت به نحوی گذرا به طرح مفهوم
"معنای مجسم" می پردازد و آن را در خصوص تعریف هنر به کار می گیرد  .به زعم اینکه
در زبان فارسی مقاالت و پایان نامه های متعددی در خصوص وجوه مختلف اندیشه دانتو به
نگارش در آمده است اما این ایدة وی تاکنون به صورت مستقل ارائه نشده است .با توجه به
مطالبی که در زبان انگلیسی در این خصوص جستجو کرده ام  ،هیچ مقاله مستقلی را نیافتم
که بر این ایده متمرکز باشد  .این منابع به اجمال در تعریف هنر به این موضوع پرداخته اند.

گونههای نظریة بازنمایی
بازنمایی ترجمة فارسووی اصووطالح انگلیسووی " "representationاسووت که یک دیدگاه
کالسوویک در زمینة فلسووفة هنر به شوومار میآید و معنای گسووتردهای دارد .بازنمایی را در
مباحث زیبایی شووناسووی عموماً به شووکل یک رابطة نیتمندانه در نظر میگیرند که مبتنی
اسوووت بر فرض وجود نوعی سووواخت مفهومی .اوالً ،وجود هنرمندی که بازنمایی را خلق
می کند و نیز مخاطبانی که اثر هنرمند را میفهمد ضروری است.
نظر یة بازن مایی در زی بایی شووو ناسوووی اغ لب نظر یه های بازن مایی تصوووویری یا
تصویرنمایی اند .گسترة عظیمی از هنرهای بصری بازنمایی هستند .از این رو ،بازنمایی در
تاریخ هنر ب صری و از زمانی که ت صاویر ،چارچوب ا صلی این هنر را شکل میدادند ،از
اهمیت بسوویاری برخوردار بوده اسووت .رویکردهای مختلفی به نظریة بازنمایی وجود دارد
که ا صلیترین دیدگاهها به آن عبارتند از )1 :نظریة شباهت 1یا میم سیس 2که قدیمیترین
نظریه اسووت و به افالطون و ارسووطو باز میگردد ) 2 .نظریة توهم که ارنسووت گامبریج در
کتاب هنر و توهم 3آن را مطرح کرده اسوووت )3 .قراردادگرایی که مهمترین شوووارحش
نلسون گودمن در کتاب زبانهای هنر 4است.

1. Resemblance
2. Mimesis
3. Art and illusion
4. Languages of Art
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نمونة برجسته و معیار آنچه بازنمایی "شباهت" تلقی میشود ریشه در یونان باستان دارد
و تا روزگار ما تداوم یافته است .افالطون و ارسطو هر دو اتفاق دارند که هنر دارای سرشت
تقلیدی است ،تقلید از موجودات جهان خارج .از نگ اه افالطون و ارسطو ،نقاشان سعی در
بازسازی یا بازتولید از اشیاء ،اشخاص و رویدادها را دارند (کارول .)39:1394 ،از نظر
آن ها ،یک اثر هنری باید تقلید از چیزی باشد و هیچ چیز اثر هنری به شمار نمی رود ،مگر
این که تقلید باشد .هر چند تقلید و بازنمایی نظریهای بود که در دوران یونان باستان رونق

داشت اما در قرن هجدهم نوعی بازگشت به این سنت افالطونی و ارسطویی صورت می-

گیرد .در این قرن باور اکثر هنرمندان تعریف هنر در چارچوب مفهوم افالطونی و ارسطویی

"میمسیس" بود به گونه ای که در قرن هجدهم و در پی تالش نظریهپردازان برای

رمز گذاری دستگاه مدرن هنرهای زیبا ،بر اهمیت آن افزوده شد .شارل باتو در این دوران
رساله ای با عنوان در باب تقلیل تمامی هنرهای زیبا به اصلی واحد نگاشت که در آن تمامی
هنرها را مبتنی بر بازنمایی می داند .مرجعیت نظریة تقلیدی هنر تا قرن نوزدهم ادامه داشت.
معنا و مفه وم بازنمایی در اواخر قرن نوزدهم و با ظهور نخستین جرقههای هنر مدرن نسبت
به معنای کالسیک آن تغییر پیدا کرد .در بازنمایی هنر مدرن چیزی میتواند به جای چیز
دیگری قرار بگیرد که اساساً هیچ شباهتی به آن چیز نداشته باشد .بسیاری از نمونههای
انتزاعی هنر بصری قرن بیستم ،همانند نقاشی های پیت موندریان چیزی را بازنمایی میکنند
که آن چیز به هیچ وجه رونوشتی از واقعیت زندگی نیست .با شکلگیری هنر مدرن ،صحنة
هنر شاهد دگرگونی هایی بود که از اعتبار این نظریه کاست .آن چه امروز از هنر میدانیم
بسیار گستردهتر از آن چیزی است که تقلید تنها شرط ضروری و الزم آن به شمار رود.
نمونه های هنر مدرن ،نظریة تقلیدی هنر را به منزلة یک مفروض فلسفی نفی میکنند؛
زیرا این آثار نشان میدهد که چیزی می تواند اثر هنری باشد که تقلیدی نباشد .عالوه بر
این ،نمونه های آثار هنری مدرن ،دیدگاه دیگری به سنت هنر بصری بخشیده است .اساساً
هنر قرن بیستم نشان می دهد که نظریة تقلید کاذب است (همان .)42 :به این علت است که
در نظریة شباهت ابهاماتی وجود دارد ،زیرا مقصود از "شبیه به نظر رسیدن" چندان روشن
نیست و لذا اصرار بر شباهت بین تصویر و موضوع آن همواره با این دشواری روبهروست
که دقیقاً نمی توان گفت تصویر و موضوعش از چه لحاظ به یکدیگر شبیهاند (کلی،
.)136:1383
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ارنست گامبریج 1با رویکرد تاریخی و روانشناختی خویش ،در کتاب هنر و توهم
( ، )1969بازنمایی تصویری را بیش از واقع نمایی و چگونگی دریافت مخاطب در شرایط
حسی و فرهنگی خاص خود دانست .او بر انباشتگی ادراک تأکید دارد و رویگردانی او

از مفهوم "چشم معصوم" 2که توسط بسیاری از مدعیان نظریه بازنمایی مطرح شده بود ،از
همین باور نشأت می گیرد .به اعتقاد گامبریچ ،روان شناسی تجربی بر آن است که نگریستن
همانا تفسیر کردن برمبنای دادههای تخیل است .او شکل های دو پهلو را ،نظیر خرگوش–

اردک ،مثال اعالی نحوة مواجهة ما با تصاویر به طور کلی می داند ،به این معنی که یا باید
به سطح منقوش بنگریم یا به محتوای مصّوَر شده .در نتیجه ،همزمان نمیتوان به هر دو
نگریست .این توازی بین دو جنبه و جلوة یک تصویر مشخص میکند که میمسیس در
واقع توهمی بیش نیست (همان .) 138 :و اعتقاد دارد که هر نوع تصویرنمایی توهم انگیز
است و این باور ضرورتاً به طرد نگرش "رئالیسم خام" می انجامد که هنر تقلیدی را مجرای
واقعیت در نظر میگیرد .اهمیت نظریه او در این نکته است که هنر تقلید از طبیعت نیست،
بلکه دریافت مخاطب از اثر را دارای اهمیت میداند.
از دید نلسون گودمن ،3آثار هنری نمادهای پیچیدهای هستند و در نظامهای نمادینی

جای میگیرند .او در کتاب زبانهای هنر این فکر را که " شباهت برای بازنمایی کافی

است" مورد حمله قرار داده است .او مدعی است :دوقلو ها به یکدیگر شباهت دارند ،اما
یکدیگر را بازنمایی نمیکنند؛ کپیهای یک تابلو نقاشی بیشتر به آن تابلو شباهت دارند
تا آن چیزی که تابلو آن را بازنمایی می کند ،اما هم خود آن تابلو و هم کپیهای آن،
اشیایی را که در آن دیده میشوند بازنمایی میکنند ،نه یکدیگر را؛ یک نمونة از یک شئ

1. Ernest Gombrich 1909-2001
2. Innocent eye
نظریهای که آن را به جان راسکین ( )1900-1819منتسب میکنند و بر اساس آن تاریخ میمسیس عبارت است از روند
تدریجی تصفیه و تهذیب شناخت و تفسیر هنرمند از پیش فرضهایی که هنگام مشاهدة جهان مانعی میشوند در برابر
آنچه که واقعاً بر ذهن او تاثیر میگذارد( .فرهنگ زیبایی شناسی .)83 ،چشم معصوم :این دیدگاه بدین منظور است که
ما صرفاً هر آنچه را میبینیم در برابر دیدگان ظاهر میشود ،یعنی بیننده بطور انفعالی دادههای بصری را دریافت میکند
و در میان این بینندگان هنرمندان بازنماگرای وجود دارند که وظیفة خود را بازنمایی این دادهها میدانند.
3. Nelson Goodman 1906-1998
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هم به آن شئ اصلی شباهت دارد و هم آن را بازنمایی میکند؛ اما بازنمایی تصویری
(تجسم) آن شئ نیست .معیار ما به صورتی که بیان شد ،به شباهت میان تجربههای بصری
از یک نقاشی و یک شئ مربوط می شود ،نه شباهت میان خود اشیاء (همان .)128 :بنابراین
گودمن بر این باور است که شباهت کافی نیست و در بازنمایی تصویری نیز عامل مهمی
محسوب نمی شود .از دیدگاه او ،تجسم به نوعی نظام نمادین و قراردادی وابسته است و
همانند زبان مبتنی بر قراردادهاست .اما از نظر ساختار صوری نظام نمادین آن متفاوت

است .گودمن با طرح این دیدگاه به جای شباهت از" قرارداد" بهره میگیرد (هرست
هاوس.)69 :1384 ،
گودمن براین باور است که « :بازنمایی واقع نمایانه ...مبتنی بر تقلید توهم یا اطالعات
حسی نیست ،بلکه مبتنی بر القاء است  .تقریباً هر تصویری ممکن است هر امری را بازنمایی
کند ،یعنی با فرض هر تصویر و متعلق آن معموالً نظامی بازنمایانه ،و طرحی از روابط
متقابل وجود دارد که تصویر بر اساس آن به بازنمایی شئ می پردازد .در این نظام صحت
و درستی تصویر مبتنی بر دقت داده های مربوط به شئ است که از طریق تفسیر تصویر
مبنای آن نظام حاصل میشود .اما این که تصویر تا چه حد واقعی یا برابر اصل باشد وابسته
به این است که معیار نظام چیست .واقع گرایی امری از مقولة خو و عادت است»
) .(Goodman, 1976: 38بر اساس این دیدگاه بازنمایی در تصاویر ،کامالً از مقولة
قرارداد است ،چنانکه گودمن میگوید « :تقریباً هر تصویری ممکن است هر امری را
بازنمایی کند» .امری که اغلب مردم به سختی آن را می پذیرند (هرست هاوس:1384 ،
 .)70برای توضیح دیدگاه گودمن می توان از نقاشی کودکان مثال آورد .نقاشیهای ساده
و خطی کودکان طیف وسیعی از تصاویر را به خاطر ما می آورند که ،به تعبیری ،بسیار
ساده اند .م ا این تصاویر را به خاطر شباهت شان با شئ یا تصویر اصلی نمیبینیم ،بلکه
بالعکس این خطوط را مشابه آنها می بینیم و به سبب آموختن قراردادها ما میتوانیم این
خطوط را همچون تصاویر واقعی ببینیم.
بسیاری از نظرات گامبریچ در کتاب هنر و توهم در خدمت حمایت از دیدگاه

قراردادگرایی گودمن قرار می گیرد .گامبریچ اصطالح "زبان هنر" را "چیزی بیش از
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استعارهای مبهم" برای اثبات این دیدگاه طرح میکند که هنرمندان از "نظامی از شاکله-

ها"" ،1رمزها" و "نشانهها" برای بازنمایی عالم استفاده میکنند و ما در مقام ،بینندة تصاویر
آنان ،اگر می خواهیم این تصاویر را همچون نمونة اصلی اش ببینیم ،باید رمزگشایی و
معناکاوی آن ها را بیاموزیم .گامبریچ میگوید « :هنگامی که در مقابل یک تندیس قدم
میزنیم ،می دانیم چه انتظاری از دیدن آن داریم .ما به عنوان یک قاعده ،آن را بازنمودی
از یک سر بریده در نظر نمیگیریم» .تصاویر باید "قرائت" شوند ،و اگر فرد قرارداد و رمز
مورد استفادة هنرمند را نشناسد قرائت غلطی از اثر خواهد داشت (همان.)74 :

باید توجه داشت که مفهوم بازنمایی در دوران معاصر به گونه ای کامالً متفاوت با
دوران افالطون و ارسطو تعریف میشود .در واقع مقایسه میان تعریف این دو دوران با
یکدیگرگسست میان عناصر تصویری و واقعیت بیرونی را نشان میدهد .در تمام مکاتب و
جنبش های هنری ،که از اوایل قرن بیستم تا دهة پنجاه ادامه دارند ،کمترین میزان بازنمایی
عالم خارج در عناصر تصویری دیده میشود .در این دوره هنرمند ،خود را از قید بازنمایی
واقعیت بیرونی رها کرده و بیشتر دنیای درونی خودش را بازنمایی میکند .در این دوران
تعریف سقراطی -افالطونی از هنر ،با ظهور انتزاع 2و سپس آثار حاضر -آماده 3در سدة
بیستم تغییر میکند و تعریف جدیدی از هنر مطرح میشود.

 .2بازنمایی و نسبت آن با فلسفة دانتو
دانتو در تقسوویم ادوار مختلف تاریخ هنر ،دورة مدرن هنر را از  1880تا  1964میداند که
در آن الگوی بازنمایی عینی کنار گذاشووته می شووود ،چرا که عکاسووی و سووینما واقعیت
خارجی را به مراتب بهتر از نقاشوووی بازنمایی می کردند .در این دوره بازنمایی انتزاعی به
جای بازنمایی عینی در هنر می نشیند که در نتیجة آن ،هنرمند به درون رجوع میکند نه به
بیرون و جهان خارج .در این دوره مسووئلة "هنر چیسووت" ،مسووئله ای بسوویار متفاوت با آن
چیزی است که در گذشته بود.

1. Schemata
2. Abstraction
3. Ready-made

 | 168حکمت و فلسفه | سال  | 17شماره  | 65بهار 1400

درتشوووریح این وضوووعیت تاریخی در هنر در سوووال  1954کلمنت گرینبرگ 1منتقد

فرم الیست در مقالة خود با عنوان "انتزاعی و بازنمودی" 2که به ترسیم طرحی از تاریخ آن

چیزی می پردازد که مدرنیسوووتی مینامند – چنین نوشوووت « :از جوتو تا کوربه ،نخسوووتین
وظیفة نقاش این بوده ا ست که توهم ف ضای سه بعدی را ایجاد کند .این توهم کم و بیش
به عنوان صحنهای درک می ش د که به موجب واقعهای تج سمی حیات مییافت و سطح
تصووویر در حکم پنجره ای بود که فرد از طریق آن به صووحنه نگاه میکرد .اما مانه سووعی
کرد تا پس زمینه را به جلو براند ،و نقاشانی که بعد از وی آمدند این کار را ادامه دادند و
کار به جایی رسووید که امروزه پس زمینه آن قدر ج لو آمده که به پنجره اصووابت و آن را
مسدود کرده است و به این ترتیب صحنه محو کشده است .میتوان گفت تنها کاری که
برای نقاش باقی مانده ،کم ،بیش کار با شوویشووة کدر و مات پنجره اسووت» (دانتو:1394 ،
 .) 117از نظر دانتو هیچ فردی جز گرینبرگ تغییر از بازنمایی سنتی به بازنمایی مدرنی ستی
را این گونه تعریف نکرده است .دانتو می پرسد چه چیزی این تلقی جدید و مهم از فضای
تصوووویری را که اثر مانه مبین آن اسوووت تبیین می کند .از نظر وی عامل چنین اتفاقی،
عکاسی بوده است .حقیقتاً اختراع عکاسی انقالبی در تاریخ تکنولوژی بازنمایی در دوران
مدرن است .عکاسی نقش مؤثری در گذار از هنر سنتی به هنر مدرن ایفا کرده است .دانتو
می گوید مانه هنر نقاشی را به سطح عکاسی ارتقا می بخشد .او به وسیلة نقاشی از عکاسی
تقلید می کرد ،گویی که در آن زمان ،واقعیت تجسمی ،مصنوعات فرایندهای عکاسی بود
(همان.)119 :
دانتو به این نتیجه می رسد که معیارهای پیشین ناتوان از تحلیل این پدیده جدید هستند
و لذا باید نظریه ای مطرح شود که بتواند این معضل را حل کند .از این رو دانتو با دو
رویکرد کلی و دو موضع کالن در خصوص تعریف هنر به چالش بر میخیزد؛ نخست با
نظریه های سنتی بازنمایی مبتنی بر فلسفههای افالطون– ارسطویی و دوم با دیدگاههای
مبتنی بر فرم که برآمده از زیبایی شناسی کانت و قرن هجدهم هستند .دانتو با بررسی آثار

)1. Clement Greenberg (1994-1909
2. Abstract and representational
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دو هنرمند مهم ،مارسل دوشان درسال  1915در جنبش دادا1و اندی وارهول درسال 1964
در جنبش پاپ آرت 2به تحلیل مفهوم بازنمایی در هنر معاصر پرداخت.

تبیین دانتو از نظریة بازنمایی به منزلة معنای مجسم
مسئلة تعریف هنر ،در عرصة فلسفه از زمان افالطون و ارسطو تا دوران معاصر  ،تحوالت
چشمگیری داشته است .افالطون و پیروانش تعریفی ذات گرایانه از هنر ارائه کردند که تا
قرن هجدهم نیز اکثر اندیشمندان همان تعریف را پذیرفته بودند؛ این تعریف ذات گرایانه
هنر را امری تقلیدی می دانست .با تحوالتی که در هنر مدرن رخ داد این تعریف دیگر قابل
قبول نبود .به طور کلی می توان گفت در قرن بیستم ،تعریف هنر به دالیل متعددی با
مشکل مواجه شد .از مهم ترین این دالیل  ،تغییر و تحوال ت بسیاری بود که از یک سو
دستاوردهای تکنولوژی ،فنون و علوم جدید و از سوی دیگر رخدادهای بزرگ سیاسی و
اجتماعی مانند دو جنگ جهانی بود .بنابراین همسو با این جریانات ،گرایشها ،سبکها و
رسانه های هنر نیز دستخوش تحوالت بسیاری بودند .این دگرگونیها موجب شد که در
دید هنرمندان به مقولة هنر ،تحولی اساسی روی دهد .آثاری به عنوان اثر هنری معرفی
شدند که هیچ گونه سازگاری با تعاریف قبلی از هنر نداشتند .و دیگر قائل شدن تفاوت
میان شئ هنری و شئ غیرهنری ،به راحتی امکان نداشت.
« مارسل دوشان و اندی وارهول در حوزة هنرهای تجسمی ا ز جمله هنرمندانی بودند که
در آثارشان پایه های رایج از مفهوم و شأن هنر را لرزاندند .آثار "حاضرآماده" و "شی

یافته" این تعریف قدیمی را که اثر هنری باید ساخته و پرداختة انسان ،و به عبارتی مصنوع
انسان 3باشد نقض می کنند .در اینجا اثر هنری تنها حاصل گزینش شیی از میان اشیای عادی
و موجود از جانب شخص هنرمند بود .اثر مشهور جان کیج ،4موسیقیدان و نوازندة
آمریکایی ،با عنوان چهاردقیقه و سی و سه ثانیه ،قطعه ای که تماماً به سکوت برگزار شد،
مثالی بارز از این دست در عرصة موسیقی است» (رامین . ( 378 :1390 ،این تحوالت بنیادین

1. Dadaism
2. Pop art
3. Artifact
آهنگ ساز ،نظریه پرداز موسیقی و شاعر آمریکایی4. john cage 1912-1992
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ایج اد شده در درک و آفرینش های هنری می توانستند امکان به دست دادن تعریفی از
هنر را یکسر منتفی کنند.
امروزه ما آنچنان شاهد آثار و اجراهای مختلف هنری هستیم که تصور ما از چیستی هنر،
به چالش کشیده می شود .پرسشی که در اینجا مطرح است اینست که آیا ضرورتی برای
ارائه تعریفی برای هنر وجود دارد یا خیر و آیا برای داشتن تجربة هنری باید نظریهای برای
تعریف هنر داشت.
در قوورن بیسووتم طرفووداران هنوور رویکردهووای متفوواوتی را طوورح کردنوود و افووراد

بسوویاری در صوودد تعریووف هنوور برآمدنوود .از جملووه مارسوول دوشووان بووا اشوویاء حاضوور–
آموواده مفهوووم هنوور را دوبوواره ابووداع کوورد و زیبوواییشناسووی را در هنوور بوویربووط دانسووت.
در سووده بیسووتم انتووزاع و آثووار حاضوور -آموواده ،یووافتن تعریفووی بوورای هنوور را هوور چووه
بیشوتر دشوووار مویسوواخت « .آثوار هنووری یکبوار دیگوور بوه یووک شوئ بوودون مکوان تبوودیل
شوودند») .(Andina, 2011: 70پووس از ظهووور آثووار حاضوور -آمووادة مارسوول دوشووان
و ظهووور انوودی وارهووول ،دیگوور جوودایی هنوور از غیرهنوور امکووان پووذیر نبووود .ابووژههووای
زنوودگی روزمووره در ایوون دوران از قابلیووت تبوودیل بووه اثوور هنووری برخوووردار شوودند .در

ایوون دوران از هنوور"ذات زدایووی" 1مووی شووود؛ و دیگوور هوویج خصوولت ذاتووی مشووترک در
تعریووف هنوور وجووود نوودارد کووه مووالک هنووری بووودن یووک شووئ باش و د .در اینجووا شوواهد
روشی نو در اندیشیدن به هنر هستیم.

دانتو در یکوی از مقواالت خوود بوا نوام هنور ،فلسوفه ،فلسوفة هنور موینویسود« :جعبوه-
هووای وارهووول ،کلوویتوورین پرسشووی را کووه مووی شووود دربووارة هنوور مطوورح کوورد بووه میووان
کشووید .در واقووع وضووع بووه گونووه ای شوود کووه گووویی هنوور ،سوورانجام پرسووش از هویووت
خووود را در مرکووز توجووه دیگووران قوورار داد» ) .(Danto, 1983: 2اگوور جعبووههووای
صووابون بریلوووی وارهووول وارد معرکووه نمووی شوودند ،بنووا بوور نظوور ویتگنشووتاین و پیووراوانش
نیازی به تعریف هنور حوس نموی شود چورا کوه ظواهراً بودون بهوره گیوری از تعریوف نیوز،
در تشووخیص آثووار هنووری مشووکلی نداشووتیم .امووا بووا ورود جعبووههووای بریلوووی وارهووول،
دانتووو بووه ایوون نتیجووه مووی رسووید کووه معیارهووای پیشووین نوواتوان از تحلیوول ایوون پدیووده
 .1ذات زدایی از هنر در دوران معاصر بدین معناست که ویژگی مشترک آثار هنری از میان میرود به عنوان مثال دیگر
نمیتوان میان اثر دوشان و یک نقاشی رنسانسی ویژگی مشترکی را مالحظه کرد.
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جدیدند و وجوود نظریوه ای کوه بتوانود ایون معضول را حول کنود ضوروری بوه نظور موی-
رسد و اینجاست که نظریة "عالم هنر" دانتو شکل میگیرد.

دانتو همچنین در مقالة "عالم هنر" ،در سال  ،1964اولین بار اصطالح " عالم هنر" 1را

مطرح می کند و از این طریق به شووکل گیری نظریة جدید در تعریف هنر یاری میرسوواند.
در واقع سنگ بنای فلسفة هنر وی در این مقاله است .معیار تشخیص هنر از غیرهنر از نظر

دانتو که در این مقاله مطرح می شود چیست؟ وی مفهوم "عالم هنر" را به مثابة یک شرط
الزم برای هنر معرفی میکند مثال های متعددی می زند تا نشوووان دهد که هنر به واسوووطة
تعریف ،م شخص نمی شود بلکه نیاز به چیز دیگری ا ست تا هنری بودن آن را تعیین کند.
او مثال دو تختخواب راوشوونبرگ 2و الدنبرگ 3را مطرح میکند .گویی هنرمندان در این
آثار شروع به از میان بردا شتن فا صلة میان هنر و واقعیت کردهاند .فا صلهای که افالطون
میان هنر و واقعیت قرار داده بود و به سوووبب این فاصوووله ،هنر را در مرتبهای نازلتر قرار
میدهد  .اما در هنر معاصوور شوواهد ظهور ابژه های واقعی در آثار هنری هسووتیم و دیگر هنر
صرفاً بازنمایی واقعیت نیست بلکه ابژه های واقعی خود تبدیل به اثر هنری شدهاند .پرسش
بنیادین دانتو این اسوووت که چه چیزی این تخت را تبدیل به اثر هنری میکند .دانتو معتقد
است افالطون هم نمیتوانست میان تخت ها تمایز قائل شود زیرا در آثار این دو هنرمند از
تخت وا قعی به عنوان اثر هنری استفاده شده است.
دانتو در مقالة عالم هنر با طرح مثال های مختلف ،بر این باوراسوووت که هنر از طریق
تعریف مشووخص نمی شووود ،بلکه نیاز به چیز دیگری دارد تا هنری بودن آن را تعیین کند.
دانتو برای اینکه بتواند دیدگاهش را توضووویح دهد پای شوووخص سووواده لوحی را به میان
میکشووود به نام تسوووتادورا ، 4تا به مقایسوووة نگاه او با یک متخصوووص هنر ،هنری بودن و
غیرهنری بودن را تفسوویر کند  .تسووتادورا با دیدن تخت رابرت راوشوونبرگ که به صووورت
عمودی به دیوار آویزان شوووده و با رگه های رنگ پوشوووانده شوووده بود ،رای به نادانی و
شووولختگی صووواحب اثر میدهد .او فکر می کند تخت فقط یک تختخواب واقعی کثیف
است ،در حالی که آن یک اثر هنری است .دانتو معتقد است که تستادورا دچار اشتباه در
1. Art World
2. Robert Rauschenberg
3. Oldenburg
4. Testadura

 | 172حکمت و فلسفه | سال  | 17شماره  | 65بهار 1400

تشووخیص شووده اسووت .دانتو اشووتباه گرفتن تختخواب هنری با تختخواب واقعی از طرف
تستادورا را اشتباهی فلسفی می انگارد .تستادورا دقیقاً نمیتواند تشخیص دهد که هر کدام
از این ها چیسووت و چه چیزی را نشووان میدهد .فقط می بیند که این دو دقیقاً شووبیه به هم
هسووتند ،اصووالً یکی هسووتند ) .(Danto, 1964: 76پس بنابراین نکتة مهم در ارتباط با
تمایز میان اثر هنری و شووئ صوورف این مسووئله اسووت که چیزی اثر هنری را از شوئ واقعی
متمایز می کند تفاوت میان خود این دو چیز نیسووت ،بلکه تفاوت میان نوع نگرشووی اسووت
که نسووو بت به آن ها وجود دارد .در واقع« ت فاوت م یان هنر و واقع یت ،ت فاوت م یان
نگرش هاست نه تفاوت میان نوع چیزها» ).(Danto, 1981: 22
به طور کلی ،رویکرد دانتو به هنر در کتاب اسوووتحالة شوووی معمولی برای تعریف هنر،
مفاهیم دربارة چیزی بودن 1و تج سمبخ شی 2را مطرح میکند « .وی شرط الزم و کافی هر
اثر هنری را "معنای مجسم" و وظیفة ما را به عنوان ناظران این آثار دریافتن معنای مجسم
آنها میداند» (دانتو .) 12 :1394 ،جعبة بریلوی وارهول به طرز معناداری دربارة ماهیت هنر
اسووت و در پرتو همین دربارة چیزی بودن اسووت که به عنوان اثر هنری پذیرفته می شووود.
البته بیشووتر آثار هنری دربارة ماهیت هنرند ،ولی جعبة بریلو دربارة چیزی بودن خود را به
روش خاص بیان می کند ،یعنی از طریق یک سان به نظر ر سیدنش با جعبة بریلوی معمولی،
و نه به روش دیگر .روشوووی که جعبة بریلو بدان روش دربردارنده معنای خودش اسوووت،
رو شی که بیانیة خودش را اعالم می کند ،این اثر را از آثار دیگر متمایز میکند (جوانلی،
.)250 :1398
وارهول به ما می آموزد که اثر هنری می تواند هیچ ویژگی آشکاری نداشته باشد ولی
همچنان هنر باشد و لذا ویژگی های آشکار برای تعریف هنر جنبة ذاتی ندارند .از این
لحاظ ،تعریف ذات گرایانة دانتو که مبتنی بر ویژگیهای غیرآشکار یا پنهان است ظاهراً از
تمام مثال های نقضی که ممکن است در هنر آینده سربرآورند در امان میماند .از نظر دانتو،
چیزی که کار وارهول نشان می دهد این نیست که ما صرفاً باید ذات گرایی را رد کنیم،
بلکه باید ثابت کند که هر تعریف ممکنی از هنر باید افزون بر ویژگیهای آشکار شئ ،
بر اساس ویژگیهای پنهان آن نیز صورت بندی شود .این چیزی است که ذاتگرایی دانتو
1. Aboutness
2. Embodiment
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را از روایتهای ذاتگرایانة سنتی هنر متمایز میکند (همان .)251 :در تعاریف ذاتگرایی
کالسیک از جمله در نظریههای بازنمایی  ،فرمالیسم و فرانمایی که سه گرایش اصلی را در
تعریف هنر بر اساس یک ذات مشترک تشکیل می دهند ،اساساً بر ویژگیهای ظاهری
تاکید می شد .در حالی که از دیدگاه دانتو شباهت ظاهری صرف مالک تشخیص نیست و
در این خصوص جنبه های پنهان یا غیر قابل رؤیت دارای اهمیت است  .طرح مسئلة معنا و
تجسم آن در یک شئ از این منظر مطرح میشود  .تمایز میان جعبة صابون واقعی و اثر
اندی وارهول برآمده از این ویژگی پنهان است.
وارهول با جعبههای بریلو نشان د اد که هر چیزی اگر زمینه و نظریه مناسب داشته باشد،
می تواند اثر هنری باشد .به عبارت دیگر ،اثر هنری ،شیئ است که اندیشه یا تفسیر مناسب
خود را پشت سر دارد و این تفسیر در کلیتی به نام عالم هنر جای دارد .از نظر دانتو چیزی
که جعبه های بریلو را تبدیل به اثر هنری کرد خصلت تاریخی هنر است .او معتقد است:
« برای دیدن چیزی به عنوان هنر نیاز به چیزی داریم که چشم نمیتواند آن را تشخیص
دهد ،یک نظریه تاریخی ،آگاهی نسبت به تاریخ هنر و عالم هنر» ).(Danto, 1997: 38

الزم است .پس برای رسیدن به تعریف مناسبی از هنر به طرز معناداری به بسط تاریخ هنر
و نظریة هنر وابستهایم  .دانتو معتقد است آنچه چیزی را اثر هنری میکند نه صفتی در درون
آن بلکه قصد هنرمند و قصد ناظر است .به عبارت دیگر  ،برای آنکه چیزی اثر هنری تلقی
شود الزم نیست صرفاً با بازرسی ادراکی تعیین و مشخص شود ،فقط کافی است آن را به
منزلة اثر هنری عرضه کنند و بدون نیت به آن بنگرند  .یعنی کاری که بیننده باید انجام دهد
این است که ویژگیهای حامل معنا را به گونه ای تفسیر کند که معنای موردنظر مجسم در
این ویژگی ها را دریابد  .پس او شرط الزم هر اثر هنری را تجسم بخشی معنا و وظیفة ما به
عن وان ناظران این آثار را دریافتن معنای مجسم آنها میداند  .به عنوان مثال معنای مجسم
در جعبة بریلوی وارهول  ،نقد فرهنگ مصرفی جامعه آمریکایی بود ،در حالی که جعبة
بریلوی داخل سوپر مارکت جنبة کارکردگرایانه و مصرفی داشت و در خدمت آن فرهنگ
بود.

 .3بررسی نظریة م عنای مجسم دانتو در آثار جف کونز:1
1. Jeff Koons
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امروزه در نگاه به آثار هنر معا صر ،با کثرتی شگفت آور و گیج کننده از شیوهها ،فرمها،
کارکردها م سائل مطرح شده گوناگون روبرو می شویم .آثاری که د ست کم از دیدگاه
تعاریف سنتی هنر ،ا سا ساً نمی توان آنها را به عنوان اثر هنری تعریف کرد .چنین هنری نه
تنها مواد سنتی نظیر سنگ و فلز را به کار می گیرد ،بلکه هوا ،نور ،کالم ،مواد فاسدشدنی،
اشیای حاضرآماده و بسیاری از چیزها را نیز برای ارائة کار هنری به کار میگیرد.
جف کونز از هنرمندان معاصری است که در زمینه بازآفرینی شئ طراحی شده و هنر
به خلق آثار متعددی پرداخته ا ست .کونز با کارهای تکاندهنده و شخ صیت جنجالیاش
یکی از پرگفتگوترین هنرمندان دهه های اخیر اسووت .او مرزهای هنر با شووئ صوونعتی و نیز
آفرینش هنری با تولید ماشینی را به طور جدی به چالش کشید تا رویکرد هنری پاپ را با
سووواختار مینیمالیسوووتی در هم آمیزد (سووومیع آذر .) 231 :1391 ،جف کونز دربارة خود
میگوید « :هنر من در ادامة سنت حا ضر آماده ا ست .من دو ست دارم آثارم مثل کارهای
دوشوووان از لحاظ اجتماعی با مردم در ارتباط باشووود .هنر به عنوان شوووئ ،چیزی در خود
ندارد ،بلکه بیننده ا ست که به آن ارزش میدهد .زمانی که بیننده هنر را ترک میکند ،او
هم از در خارج می شود .هنر من سعی دارد دَرِ هنر را به سوی هر کسی باز کند و کمک
کند تا پذیرفته شوووود» (راگمن .)27 :1388 ،رایج ترین مضوووامین کارهای او شوووهرت،
جنسوویت ،لذت ،تکنولوژی ،رسووانه و فرهنگ عامه اسووت که در قالب اشوویای برگرفته از
محیط زندگی ،ایدة هنر او را شکل میدهند .وی خود را " مرد ایده" 1میخواند ،چرا که
تنها صوواحب ایده آثارش اسووت و برای سوواخت آنها تکنیسووینها و متخصووصووین را به کار
می گیرد .در کارگاه کونز حدود ش ش صد نفر م شغول فعالیت ه ستند .به باور او برخالف
نگرش سنتی به هنر و صنعتگری د ست ان هنرمند چندان مهم نی ست و " هنرورزی" فرو
ن شاندن قدرت اندی شههای هنری ا ست؛ « من ا سا ساً صاحب فکر و ایده ه ستم و به طور
فیزیکی درگیر تولید نمی شوووم .من توانایی الزم برای تولید را ندارم و لذا به سووراغ افراد
متخصوووص در هر کاری میروم» ( سووومیع آذر .)231 :1391 ،در اینجا اسوووت که هنرمند
مرزهای هنر سووونتی را به چالش می کشووود و رویکرد هنری جدیدی در رابطه با هنر و
طراحی را مطرح می سازد.

1. Idia Man
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دانتو در یکی از مقاالت خود تحت عنوان "هنر جف کونز" دربارة این هنرمند چنین
می نوی سد « :به طور گ سترده اذعان می شود که جف کونز از مهمترین هنرمندان آخرین
دهه های قرن بی ستم ا ست .تمامی مجموعه های هنر معا صر ،شامل یک یا چند اثر شناخته
شده از او ه ستند .مانند هر هنرمند دیگری برخی آثار او از بقیه برج ستهتر اند ،اما ا ساس
اهمیت او در ویژگی کلی آثارش به عنوان یک کل نهفته اسوووت .با این وجود ،اجماع
کمی در مورد چگو نگی شناسایی این ویژگی ،یا اساساً اهمیت او وجود دارد .افرادی که
درصوودد روشوون کردن این موضوووع هسووتند – منتقدان برجسووتة عصوور – عمالً برخوردی
خصمانه نسبت به کار و حتی خود کونز دارند ،هنرمندی که به نظر میرسد استعداد نفوذ
به درون همه را از طریق اظهارات خود دارد » ).(Danto, 2005: 286

مأخذ و سرچ شمة زیبایی شنا سی کونز ری شه در دادا و پاپ دارد .جلوههای هنرش از
همان اندیشووه حاضوور آماده مارسوول دوشووان ،آثار وارهول و اولدنبرگ قابل جسووت و جو
اسووت و از کاالهای مصوورفی و عروسووک و بادکنک به عنوان سووازههای هنری خود بهره

میگیرد .او با فراخ وان شووئ آشوونا و برگرفته از زندگی روزمره ،در واقع از آن "آشوونای

زدایی"می کند تا هر چه بیشووتر در مقام یک نشووانه ،داللت پذیر شووود .پیوندی میان هنر و
طراحی اشووویاء ایجاد می کند بدین ترتیب اشووویایی که در حیات واقعی خود و زندگی
روزمره ،هرگز توجه عمیق ما را به خود جلب نمی کنند ،به هنگام ارائه توسوووط او موجد
اندیشووه و تفکر ،هم در مورد خود شووئ و هم در کلیت الگوواره های زندگی میشوووند و
نوع نگاه مخاطب را ن سبت به شئ روزمره تغییر می دهد .خلق اثر هنری تو سط او همانند
جعبه های صابون بریلو اندی وارهول بود .بدین خاطر مباحث دانتو در خصوص "استحالة
شی معمولی" که در خ صوص اندی وارهول صادق بودند ،در مورد آثار کونز نیز صدق
می کنند .در آثار کونز شووواهد نمونهای دیگر از "معنای مجسوووم" هسوووتیم .این آثار قابل
تفسیر اند و همین قابلیت تفسیر و نقش نظریه در شکل گیری آنهاست که مرز میان هنر و
ناهنر را در خصوووص آن ها مشووخص می سووازد .اگر نظریه را در تعریف آنها حذف کنیم،
بسیاری از آنها همچون اشیای معمولی در زندگی روزمره به نظر میرسند.
اولین مجموعه کارهای کونز ،اشووویاء کاربردی خانگی همچون بخاری برقی ،کتری،

یخچال ،زودپز و از همه گسوووترده تر جارو برقی بود که با عنوان کلی " جدید" در اوایل
دهة  1980ارائه شدند .لوازم مذکور گاه در ترکیب با المپ های فلور سنت به روی دیوار

 | 176حکمت و فلسفه | سال  | 17شماره  | 65بهار 1400

و گاه داخل یک جعبه پلکسی شفاف در روی زمین به صورت تکی یا چندتایی به نمایش
در می آمدند ،آنها ،هم نمادهایی از زندگی لوکس و مکانیزه شووده معاصوور بودند و هم به
خاطر سووواخت صووونعتی و نحوة ارائه تکرار شووووندة خود ،از منطق تولید این زمان خبر
میدادند ( سووومیع آذر .)231 :1391 ،جارو برقی ها که خود اشووویایی برای تمیز کردن به
شیوه ای مکانیزه هستند ،در جعبه هایی شفاف برای همیشه محبوس شده و البته همیشه تمیز
خواهند ماند .کونز این حالت را ملهم از روان شنا سی نو و تازه بودن میداند« :نگاه کردن
به جارو برقی به عنوان شوووئ جامد و ماندگار در جعبهای شوووفاف ،یادآور مکعب های
توخالی سول لوویت 1است .من همیشه دوست داشتم هر چیزی را منظم و تمیز ارائه کنم،
نه صووورفاً برای رعایت مینیمالیسوووم ،بلکه برای جلب اطمینان مخاطب از حیث اقتصوووادی
بودن اثر هنری» (همان ) 232 :در این اثر نگاه هنرمند به جارو برقی به عنوان یک شوووئ
صرف نبوده بلکه با قرار دادن آن شئ در جعبه های پلکسی و نورپردازی آن روایتی دیگر
را در مواجه با اثر ایجاد می کند او بازنمایی کاالی م صرفی را به گونهای دیگر در معرض
دید قرار می دهد معنای مجسووومی که در این اثر با آن مواجه هسوووتیم نوعی بازنگری در
روش و اسوووتفاده یک شوووئ اسوووت هنرمند فرایند اثر را به گونه ای ایجاد کرده اسوووت که
حاصل آن معنایی غیر از معنای کاربردی روزمره آن شئ است او هویت دیگری را به غیر
از هویت ا صلی آن شئ به اثر داده ا ست و آن را از شئ صرف بودن خارج و به عالم اثر
هنری وارد کرده است.
از دیگر آثار معروف او اسباب بازی هایی هستند که در ابعادی بزرگ و با ورق فوالد
بازتولید شووودهاند .یکی از آثار او خرگوش متعلق به سوووال  1986بازآفرینی یک اسوووباب
بازی پال ستیکی ا ست .اثر ساخته شده کارکرد و هویت اولیة خود را از د ست داده و در
نتیجه از چیزی گرم و دوست داشتنی به یک شئ سرد و غیر قابل لمس تبدیل شده است
این اثر نوعی خاصووی از معنای نمادین را به خود می گیرد و نوع نگرش مخاطب نسووبت به
اثر تغییر می دهد نگاه مخاطب به این شووئ دیگر به عنوان یک اس وباب بازی نیسووت ،بلکه
کونز با بازتولید این اثر خواسوووته اسوووت توجه مخاطب را به این شوووئ تغییر دهد هنرمند
مخاطب را وارد دنیای دیگر (عالم هنر) کرده و آن را از شئ عادی و معمولی خارج و به
اثر هنری تبدیل کرده اسووت .در واقع هنرمند با اندیشووه و احسوواسووی که در ذهن داشووته
)1. Sol Lewitt (1928-2007
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توان سته ا ست فرایند خالقیت را طوری هدایت کند که تج سم اح ساس یا معنایی باشد که
او در ذهن دارد .او توانسته است یک احساس یا یک اندیشه را خلق کند .آنچه این اثر را

به یک "معنای مجسم" بدل می سازد ،همین اندیشة موجود در پس این اثر است .بنابراین
اثر هنری از طریق مهارت هن رمند یا ابداع ظاهر اثر پدید نمی آید بلکه ایده و اندیشوووة
هنرمند سبب پیدایی آن است و در نظر گرفتن آن به عنوان اثر هنری  ،در این جا بحث از
هنر خوب یا بد مطرح نیست بلکه به تعبیر دانتو تمایز میان هنر یا غیر هنر مطرح است.
کونز در آثار خود بر آن اسووت که همانند رسووانه های جمعی ،روایتی را بیان کند که
برای همگان دریافتنی با شد .او در صدد ن شان دادن این ا ست که مخاطب خود سازنده و
تکمیل کننده اثر باشوود .گویی هنر از متکلم وحده بودن خارج میشووود و مخاطب را در
ایجاد دیالوگی با اثر همراه می سوووازد .در این مفهوم ،هنر دیگر تجسووومی از تصوووویر و
تصووورات پدیدآورنده نیسووت ،بلکه دریچه و پنجره ای اسووت که مخاطب را به قدم نهادن

در جهان ورای اثر هدایت میکند .این جهان همان "معنای مج سم" اثر ا ست که دانتو در
تقریر خود از بازنمایی به آن استفاده میکند.

 .4نتیجهگیری
با توجه به اینکه دریافت دانتو از بازن مایی در هنر معاصر تبیینی غیر از آن معنایی است که
در گذشووته وجود داشووته اسووت نظریة بازنمایی از سوووی او  ،با وارد شوودن واقعیت در هنر
مطرح می شود .در حالی که واقعیت تبدیل به همان چیزی شده بود که هنر باید بازنمایی
میکرد ،مان ند جع به های بریلوی وارهول ،اثر جاروبرقی و خرگوش جفکونز ،چون
دیگر هیچ تفاوت ب صری میان اثر هنری و یک شئ عادی وجود ندا شت .فا صله میان هنر
و واقعیت بردا شته شد و تمایزی میان هنر و زبان واقعیت نبود و هر چیزی میتوان ست هنر
تلقی شود .بنابراین طرز اندی شة افراد در باب هنر تغییر پیدا کرد .دانتو این م سئله را مطرح
کرد که هنر نمی تواند صوورفاً با بازرسووی ادراکی تعیین و مشووخص شووود ،بلکه ماهیت هنر
باید تحت نظریه و مفاهیم فلسفی تبیین شود.
او معت قد اسووووت با ظهور هنر پاپ ،تاریخ هنر پا یان یاف ته اسووووت و ما وارد دوران
"پسووواتاریخی" شوووده ایم دورانی که به سوووبب کثرتگرایی حاکم بر آن مرز میان هنر و
واقعیت از میان بردا شته شده ا ست .و طرز اندی شه افراد در باب هنر و طراحی ا شیاء تغییر
کرده اسووت و آنچه در هنر معاصوور می توان دید این اسووت که رویکرد تازهای میان هنر و
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طراحی ا شیاء بوجود آمد و در این دوره هنرمندان ا شیاء را بازآفرینی میکردند و شکلی
از نوآوری را بوجود می آوردند که در خصووووص آنها تعاریف ذات گرایی کالسووویک
دیگر پاسووخگوی تعریف هنر بر اسوواس یک ذات مشووترک نبودند .بنابراین دانتو شووباهت
ظاهری صرف را مالک ت شخیص هنر نمیدان ست بلکه جنبه های پنهان یا غیرقابل رؤیت
را دارای اهمیت میدان ست و او طرح م سئله معنا و تج سم آن در یک شئ را از این منظر
مطرح کرد.
آرتور دانتو موج آثار هنری پست مدرن که جریان غالب هنر معاصر را ،نه محصول به
کارگیری خالقانة فنون و روش های هنری ،بلکه نتیجة فرآیندی تحلیلی و اندیشووومندانه
ارزیابی می کند .این آثار از طریق قواعد و روش های هن ری پدید نیامده و در چارچوب
سوواختاری آنها نیز تعریف نمی شوووند ،آنها در اصوول در سووطحی نظری پا به عرصووه وجود
می گذارند؛ او معتقد ا ست که هنر معا صر ضرورتاً مح صول فرآیند ساختن و تولید عملی
نبوده ،بلکه نتیجة اندیشه ،مداقه و چالش نظری است و این نظریه است که آن ابژهها را به
ج هان هنر می برد و از اف تادن آن به دا مان شوووئ واقعی ،یعنی ه مان چیزی که هسووووت،
جلوگیری می کند .دانتو در نهایت نتیجه می گیرد که آثار دوشوووان ،وارهول و جف کونز
مرهون نظریه و تفسوویر هسووتند .پس بازنمایی با نظریه در هم تنیده اسووت و در نهایت دانتو

نشووان میدهد که بازنمایی همان "معنای مجسووم" اسووت که به یاری نظریه توضوویح داده
میشود که چه شی ای هنر و چه شئ غیر هنر است.
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