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دوره  هـر  کـه  دنباله دارنـد  مجموعه هایـی  زمینـه«  »نظرگاه هـای 

از  جلـدی  چنـد  مجموعـه ای  دوره  هـر  دارنـد.  مشـترکی  موضـوع 

مقـاالت و گفت وگوهـا را در بـر می گیـرد، هـر شـماره نظرگاهـی 

ایـن  در  بـه موضـوع دوره. تـاش زمینـه  اسـت مسـتقل نسـبت 

بـرای  مرتبـط  و  مختلـف  گفتمان هـای  از  بهره گیـری  مجموعه هـا 

ارائـه ی چشـم اندازی شـفاف  و فراگیـر از موضـوع هـر دوره اسـت.

نظرگاه های زمینه

نظرگاه های زمینه



۳

»نقادان هنری« مجموعه ی دنباله داری است از تک نگاشت هایی 

دربـاره ی دیدگاه هـای منتقـدان تأثیرگـذار هنـر در قـرن بیسـتم و 

بیسـت و یکم. شـماره ی اول این مجموعه به بررسـی پیشـینه ی 

ایـن دیدگاه هـا در قـرون قبـل می پـردازد. هـر تک نگاشـت از ایـن 

مجموعـه بـا تمرکـز بـر متـون اصلـی منتقـدان بـه خطـوط کلـی 

یـک گفتمـان نقـد می پـردازد.  قـرار بـر ایـن اسـت کـه مجموعـه ی 

»نقـادان هنـر« تصویـری کلی از رویکردهـا و مفاهیم اصلی نقد 

هنـر از قـرن بیسـتم تـا امـروز ترسـیم کند.

درباره ی مجموعه

درباره ی مجموعه



 نقد هنری قبل از قرن بیستم؛ 
دنی دیدرو، شارل بودلر، جان راسکین

نوشــته ی گلناز صالح کریمی

۵

نقـــد هنـــر در اروپـــا ســـابقه ای طوالنـــی دارد و بـــا متن هایـــی از 

افاطـــون، ویتروویـــوس و اگوســـتین آغـــاز شـــده اســـت. از 

اوایـــل دوران رنســـانس، قـــرن پانزدهـــم، در میـــان حامیـــان و 

کارشناســـانی  آن هـــا  شـــد،  پدیـــدار  عادتـــی  هنـــر  خریـــداراِن 

ــد؛  ــار هنـــری را تخمیـــن بزننـ ــا ارزش آثـ ــد تـ اســـتخدام می کردنـ

ــه ی نقدنویســـی مـــدرن را  ــر شـــکل اولیـ ــاِن هنـ ایـــن کارشناسـ

ترســـیم کردنـــد. نقدنویســـی بـــه منزلـــه ی ســـبک نوشـــتاری 

قـــرن  میانـــه ی  در  گرفـــت.  پـــا  قـــرن هجدهـــم  در  مســـتقل 

هجدهـــم در فرانســـه و انگلســـتان عاقـــه ی عمومـــی بـــه هنـــر 

فزونـــی یافـــت، چـــرا کـــه بســـیاری از ســـالن ها1 و گالری هـــا 

به تدریـــج بـــه روی عمـــوم گشـــوده شـــدند و هنـــر از انحصـــار 

اشـــراف خـــارج شـــد. در نتیجـــه، نقدنویســـان دوران تـــازه ای را 

ـــن ســـبک نوشـــتاری  ـــدرو در فرانســـه ای ـــی دی ـــد. دن ـــه کردن تجرب

را بـــه اوج رســـاند، یادداشـــت های او بـــر ســـالن 1765 بـــه یکـــی از 

نخســـتین تاش هـــای حرفـــه ای بـــرای محـــک زدن آثـــار هنـــری 

آثـــار هنـــری  بـــر  قـــرن نوزدهـــم، نقدنویســـی  بـــدل شـــد. در 

وجهـــــــه ای کامـــــاً حرفـــــه ای یافـــــت و چندیــــــن نظریـــــــه ی 

نظرگاه



ـــه آراء جـــان  ـــرورده شـــد، از جمل ـــن قـــرن پ زیبایی شـــناختی در ای

راســـکیِن انگلیســـی کـــه بـــر کل قـــرن نوزدهـــِم بریتانیا سیـــــــطره 

پیــــدا کــــرد. 

در ایــن شــماره بــه معرفــی اجمالــی ســه منتقــد از ایــن دوره ی 

شــارل   ،)1784-1713( دیــدرو  دنــی  می پردازیــم:  دویست ســاله 

بودلــر )1821-1867( و جــان راســکین )1819-1900(. همین جــا یــادآور 

می شــویم ایــن متــن صرفــاً جنبــه ی معرفــی دارد و قــرار اســت 

مخاطبان را با خطوط کلی تفکر این منتقدان آشنا کند. 

ــدرو  ــاب »آراء دی ــر کت ــدرو، ب ــی دی ــرای معرفــی نقدنویســِی دن ب

 Diderot On Art, editrd and translated( »دربــاره ی هنــر

by: John Goodman, Yale University Press. New Hav-

جلــد،  دو  در  کــه  کرده ایــم  en and London, 1995(تمرکــز 

یادداشــت های دیــدرو را دربــاره ی ســالن ها جمــع آوری کــرده 

اســت. ایــن کتــاب تــازه در 1995 بــه انگلیســی ترجمــه شــد و 

پیــش از آن بــرای مخاطبــان غیرفرانســوی زبان ناشــناخته بــود. 

شــارل بودلــر بــرای مخاطبــان فارســی زبان نســبتاً آشناســت. 

بــرای معرفــی نقــد شــاعرانه ی او از متن هایــی بهــره برده ایــم 

که در فارسی در دسترس اند. 

امــا بــرای مخاطــب فارســی زبان جــان راســکین نــام چنــدان 

آشــنایی نیســت. متن هــای او نیــز بــه انگلیســِی بســیار پرتزئیــن 

و بــا تفصیــل نوشــته شــده اند و انتخــاب متنــی کــه بتوانــد 

ــد، دشــوار  خاصــه ای از کل ســاختار فکــری او را نمایندگــی کن

بــرای معرفــی او کتــاب »جــان  ایــن رو،  از  بــه نظــر می رســد. 

قــرار  مرجــع  را   2)2015( بالِنتایــن  انــدرو  نوشــته ی  راســکین« 

بــه  متعلــق  و  رِآکســیون  انتشــارات  از  کتــاب  ایــن  دادیــم. 

موشــکافی  و  دقــت  بــا  و  اســت   critical lives مجموعــه ی 

رویکرد راسکین به هنر را شرح داده است. 

 دنی دیدرو

دنــی دیــدرو از تأثیرگذارتریــن منتقــدان هنــری فرانســه در قــرن 

هجدهــم بــود. او خــود نــه نقــاش بــود، نــه مجسمه ســاز، نــه 

معمــار و نــه اصــاً آمــوزش رســمی هنــر دیــده بــود. همیــن امــر 

ممکــن اســت در ذهنــی ســطحی نگر ایــن شــائبه را پدیــد آورد 

ــا شــناختی  ــه چــه مهــارت ی ــکا ب ــا ات ــا چــه مجــوزی و ب کــه او ب

ــد.  ــر داوری کن ــاره ی هن ــد کــه درب خــود را شایســته ی آن می دی

ایــن پرســش بــه ظاهــر پیش پاافتــاده نیازمنــد پاســخی دقیــق 

و جــدی اســت، ایــن پاســخ می توانــد تصویــری کلــی از زمانــه ی 

بــرای مــا فراهــم آورد. قــرن هجدهــم در اروپــا قــرن  دیــدرو 

فلســفه بــود و فلســفه در ایــن عصــر بــا نقــد ادبــی و هنــری 

یگانگــی آشــکاری داشــت. هســته ی اصلــی تفکــر در ایــن قــرن 

آن بــود کــه جزئیــات متنــوع و فراوانــی کــه طــی صدهــا ســال در 

حیطه هــای مختلــف اندیشــه گــرد آمده انــد، از علــوم طبیعــی و 

ــر  ــد و ب ــا نظمــی جدی ــر، ب ــا نظریــه ی شــعر و هن ــه ت الهــی گرفت

پایــه ی منطقــی تــازه انســجام قطعــی پیــدا کننــد امــا ایــن نظــم 

جدیــد چــه ویژگی هایــی داشــت کــه آن را از نظام هــای پیشــین 

متمایــز می کــرد؟ شــاید بتــوان مهم تریــن نقطــه ی عطــف تفکــر 

را در ایــن دوره چرخــش فکــر بــه ســوی خــود فکــر دانســت. خــرد 

عصــر روشــنگری بیــش از اعصــار قبــل از خــود متمایــل بــه 

را هدایــت  کــه خــود عقــل  بــود  شــناخت قواعــد منطقــی ای 

محدودیت هــای  و  قابلیت هــا  زدن  محــک  پــی  در  می کردنــد، 

خــوِد نیروهــای شــناخت بــود، همــان انــدازه کــه در پــی افــزودن 

دانســته ها در بــاب طبیعــت بــود بــه دنبــال گســترش شــناخت 

اندیشــه از خــود ســاز و کار اندیشــه هــم بــود. بــه دنبــال آن بــود 

کــه معیارهایــی را کــه عقــل بــرای حقیقــت، اخــاق، ذوق تعییــن 

می کــرد دوبــاره بــا عقــل محــک بزنــد، آن معیارهــا را نظــم بدهــد 
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و دســته بندی کنــد و بــر مفاهیــم منطقــی و عقانــی اســتوار 

گردانــد. بــه ایــن ترتیــب، فلســفه معنــای تــازه ای پیــدا کــرد کــه 
عبارت بود از محک زدن، آزمودن، »نقد کردن«.3

ـــه تمامـــی در  ـــده در عصـــر روشـــنگری ب ـــِش تعیین کنن ـــن گرای ای

داوری هـــای دیـــدرو دربـــاره ی هنـــر آشـــکار اســـت. ایـــن فیلـــوزوِف4 

دائرة المعارف نویـــس نقـــد هنـــر را تنهـــا در پـــی ارضـــای عاقـــه ی 

شـــخصی اش نمی نوشـــت، محتـــوای عقانـــی قواعـــد هنـــر را 

دوبـــاره بـــه محـــک عقـــل می گذاشـــت؛ آن جـــا کـــه هنـــر از عقـــل و 

محـــض  ذوقـــی  و  تخیلـــی  خصلـــت  و  می گریخـــت  منطـــق 

می یافـــت، دیـــدرو می خواســـت همیـــن خصلـــت را بشناســـد، 

یعنـــی بـــه آن نظمـــی تـــازه بدهـــد تـــا مخاطـــب و هنرمنـــد بتواننـــد 

آن خردگریزی ها را نیز تشخیص دهند و داوری کنند.

بــه بیراهــه خواهیــم رفــت اگــر در همیــن ابتــدا از خــود نپرســیم 

کــه مفهــوم عقــل بــرای متفکــر اروپایــی قــرن هجدهــم چــه 

معنایــی داشــت و بــر چــه داللــت می کــرد و ذوق و تخیــل بــه چــه 

معنــا نقطــه ی مقابــل عقانیــت تلقــی می شــد. بــا این همــه، 

نیــازی بــه مقدمه چینــی بیش تــر نیســت؛ یادداشــت های دیــدرو 

دربــاره ی نقاشــی بــه روشــنی بــه ایــن پرســش پاســخ می دهنــد، 

امــا پیــش از آن کــه بــه متــن ایــن یادداشــت ها بپردازیــم بــه 

چنــد نکتــه ی کوتــاه و جــذاب در معرفــی ایــن متن هــا و این کــه 

خطاب به چه کسانی نوشته می شدند اشاره می کنم. 

در ســال 1737، آکادمــی ســلطنتی نقاشــی و مجسمه ســازی در 

آثــار  از  عمومــی  نمایشــگاهی  بــار  نخســتین  بــرای  فرانســه 

در  آکادمــی  اســتادان  و  شــاگردان  مجســمه ی  و  نقاشــی 

ســالن های لــوور در پاریــس برپــا کــرد. پیــش از آن نیــز، از 1667 

تــا 1737 آکادمــی هنرهــای زیبــا نمایشــگاه هایی در لــوور برگــزار 

می کــرد، امــا هیچ کــدام بــه روی عمــوم مــردم بــاز نبودنــد. از 

1737 بــه بعــد، نمایشــگاه های عمومــی بــه صــورت ســاالنه و 

لــوور  در  فــرد (  ) در ســال های  بــه صــورت دوســاالنه  بعدهــا 

برگــزار می شــدند و در هــر نمایشــگاه ده هــا اثــر بــه نمایــش 

آثــار  ایــن  خریــداران  و  بازدیدکننــدگان  درمی آمدنــد.  عمــوم 

اروپایــی،  کشــورهای  دیگــر  و  فرانســه  درباریــان  معمــواًل 

زمیــن داراِن مرفــه و هم چنیــن حقوق بگیــران طبقــه ی متوســط 

بودنــد و آکادمــی ســلطنتی بهتریــن و جدیدتریــن آثــار خــود را 

بــرای نمایــش انتخــاب می کــرد. هم زمــان بــا گشــایش ایــن 

نمایشــگاه ها نیــاز جدیــدی ســر بــر آورد. بســیاری از عاقمنــدان 

و خریــداران هنــر، کــه مقیــم پاریــس و اطــراف آن نبودنــد، 

نمایشــگاه  بــه  را  خــود  کــه  نمی کردنــد  پیــدا  را  آن  فرصــت 

برســانند و آثــار هنــری را از نزدیــک ببیننــد و هم چنیــن، از آن جــا 

۹ ۸

 دمیتری لویتسکی، 
 پرتره ی دنی دیدرو، 
رنگ روغن روی بوم، 1773، 
موزه ی هنر و تاریخ، ژنو.



کــه ایــن آثــار همگــی معاصــر بودنــد و هنــوز بــا محــک زمــان 

ســنجیده نشــده بودنــد، بســیاری از بازدیدکننــدگان قــادر نبودند 

بــه قطــع و یقیــن ارزش هنــری آن ها را برآورد کنند. نقدنویســی 

از دل همیــن نیــاز زاده شــد. ال فــون دو ســن یــن5 نخســتین 

نویســنده ی ایــن نقدهــا بــود و ســاختار و محتــوای نقدهــای او 

کمابیــش ســاختار کلــی نقــد در دوره هــای پســین را تعییــن 

کــرد، بــا این همــه، عمــر نقدنویســی او بــر ســالن ها چنــدان دراز 

نبــود. جهت گیــری سیاســی ال فــون چنــان بــر نوشــته هایش 

برانگیخــت.  را  ســلطنتی  نظــام  حساســیت  کــه  شــد  غالــب 

هم چنیــن، نقدهــای تنــد و گزنــده ی او بــر بــازار فــروش آثــار 

ــدان کم کــم  ــه نحــوی کــه هنرمن ــر چشــمگیری گذاشــت، ب تأثی

امنیــت شــغلی خــود را در خطــر دیدنــد و  پرســیدند چــرا فــردی از 

ــاره ی آثارشــان چنیــن بی رحمانــه قضــاوت  بیــرون آکادمــی درب

می کنــد، فــردی بی خبــر از مشــقت هایی که نقــاش و پیکرتراش 

نقــاش  کــه  بــه جــان می خــرد )شــاردن  اثــر  بــرای خلــق هــر 

ژانر6بــود در ســال ســه یــا چهــار نقاشــی بیش تــر نمی کشــید و 

خلــق آثــار تاریخــی در ابعــاد بســیار بــزرگ کار و زمــان بســیار 

زیــادی می طلبیــد (. در حالی کــه هــر پیشــه ور دیگــری پــس از 

چنــد مــاه آمــوزش قــادر بــود وارد بــازار کار شــود و کســب درآمــد 

کنــد، هنرمنــد بعــد از حــدود هفــت ســال آمــوزش در آکادمــی، 

اینــک در ســالن فرصــت فــروش اثــر خــود را داشــت. امــا ناگهان 

مســیو ال فونــی پیــدا شــد کــه پنبــه ی تمــام تاش هــای او را بــا 

قلــم زهرآگیــن خــود مــی زد. در نهایــت، در دهــه ی 1750 سانســور 

و  شــد  کار  وارد  نقــد  گزنــد  از  ســلطنتی  نظــام  حفــظ  بــرای 

هنرمنــدان رویــال آکادمــی، هــر چنــد بــرای مدتــی کوتــاه، نفــس 

راحتــی کشــیدند. حــدود دو دهــه، نقدنویســی بــه توصیــف آثــار 

از نمایشــگاه را  بــرای کســانی کــه فرصــت و امــکان بازدیــد 

نداشــتند محــدود شــد. دیــدرو نیــز در بخشــی از نقدهــای خــود 

همین نیاز را پاسخ می داد. 

ــای خالـــی  ــدند جـ ــته شـ ــا 1770 نوشـ ــه از 1750 تـ توصیف هایـــی کـ

نقـــد را پـــر نکردنـــد. در اوایـــل دهـــه ی 1770، ملشـــیور گریـــم آلمانـــی 

ـــرِر«7 را منتشـــر کـــرد. ایـــن  دوهفته نامـــه ی »کورســـپوندانس لیِت

نســـخه ی  پانـــزده  در  خصوصـــی  صـــورت  بـــه  دوهفته نامـــه 

دســـت نویس در میـــان مخاطبـــان خـــاص منتشـــر می شـــد و از 

ایـــن رو، از حملـــه ی سانســـور تـــا حـــدی در امـــان بـــود. در اوایـــل 

دهـــه ی 1770، گریـــم بـــه دوســـت خود دیدرو پیشـــنهاد نقدنویســـی 

بـــر ســـالن ها را داد و دیـــدرو پذیرفـــت. یادداشـــت های دیـــدرو از 

1759 آغـــاز می شـــود. یادداشـــت ها در ابتـــدا کوتاه انـــد، امـــا در 

1765 و 1767 حجـــم کتابـــی دویســـت صفحـــه ای را پیـــدا می کننـــد. 

گریـــم ایـــن نقدهـــا را در »کورســـپوندانس لیتـــرر« چـــاپ می کـــرد 

ـــی عمومـــاً در دربارهـــای دیگـــر کشـــورهای  ـــه دســـت خریداران و ب

اروپایـــی )از جملـــه روســـیه، لهســـتان، ســـوئد و قلعه هـــای آلمـــان( 

ــه  ــه نقدهایـــش اضافـ ــه ای بـ ــدرو ضمیمـ ــاند. در 1765 دیـ می رسـ

کـــرد بـــا عنـــوان کلـــی »یادداشـــت هایی دربـــاره ی نقاشـــی«8، کـــه 

در آن دیدگاه هـــای خـــود را دربـــاره ی طراحـــی، رنـــگ، سایه روشـــن، 

ترکیب بندی و بیان هنری به تفصیل شرح داد. 

ــار یادداشـــت  ــامل چهـ ــاره ی نقاشـــی« شـ »یادداشـــت هایی دربـ

اســـت تحـــت عنوان هایـــی کـــه بـــا فروتنـــی انتخـــاب شـــده اند. 

اســـت،  تمام عیـــار  منتقـــدی  یادداشـــت ها  ایـــن  در  دیـــدرو 

ــول و  ــراغ اصـ ــه سـ ــک بـ ــه اینـ ــده، کـ ــف و گزنـ ــن، منصـ باریک بیـ

چارچوب هـــای هنـــر مـــورد عاقـــه اش نقاشـــی، البتـــه پـــس از 

شعر، رفته است. 
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یادداشت هایی درباره ی نقاشی
ــاره ی طراحــی«9  ــب مــن درب ــر » نظــر عجیب و غری ــا تیت ــدرو ب دی

ــه مــا نشــان می دهــد کــه  ــا حــدی ب ــوان ت ــد. ایــن عن آغــاز می کن

نظــر  بــه  عــادی  چنــدان  مخاطبانــش  بــرای  او  داوری هــای 

نمی رســیدند، تــا آن جــا کــه او تصمیــم گرفتــه ضمیمــه ای بــه 

افــکار  و  کنــد  اضافــه  ســالن ها  آثــار  دربــاره ی  نقدهایــش 

چــه  هــر  این همــه،  بــا  دهــد.  توضیــح  را  » عجیب و غریبــش« 

بــه  غریــب  کم تــر  می خوانیــم،  را  افــکار  شــرح  ایــن  بیش تــر 

نظرمــان می رســند؛ ایــن موضــوع بخشــی بــه ایــن ســبب اســت 

ایــن  از  ســال  دویســت  اکنــون  امــروزی  خواننــده ی  کــه 

یادداشــت ها فاصلــه دارد و معیارهــای دیــدرو، کــه بســیاری او 

را پــدر نقدنویســی بــه شــمار می آورنــد، در ذهــن ایــن خواننــده 

ته نشــین شــده و شــاید رنــگ و بــوی عقایــدی پیــش پــا افتــاده 

در  زیبایــی  جایــگاه  جابه جــای  این همــه،  بــا  گرفته انــد.  را 

نقدهــای دیــدرو واقعــاً می توانســت بــرای مخاطــب اروپایــی 

قرن هجدهم عجیب باشد. 

دیــدرو در همــان ســطرهای نخســتین چارچــوب کلــی تفکــر 

آن کار  کــه  اعــام می کنــد : » طبیعــت کاری نمی کنــد  را  خــود 

صحیــح نباشــد. هــر شــکلی، چــه زیبــا و چــه زشــت، علتــی دارد و 

در میــان تمــام هســتی های موجــود حتــی یکــی نیســت کــه 

ــا ایــن ســخناِن  ــد باشــد نباشــد.«10 او ب ــه کــه بای درســت آن گون

آغازیــن اعــام می کنــد کــه هنــر در نســبت بــا طبیعــت ســنجیده 

می شــود و از آن جــا کــه غایــت طبیعــت زیبایــی نیســت، غایــت 

هنــر نیــز نــه تولیــد زیبایــی کــه تولیــد تصویــری درســت یــا 

حقیقــی اســت. تصویــر درســت خود به خــود تصویــری زیباســت 

و اگــر مــا آن را زیبــا نیابیــم ایــراد از معیارهــای ماســت. ایــن 

ادعــا بــه آن سرراســتی کــه ممکــن اســت بــه نظــر برســد نیســت. 

ــه تمامــی  ــدرو ب ــرای دی ــر ب ــم کــه هن ــه بپردازی ــن نکت ــه ای اول ب

تقلیــد طبیعــت اســت. امــا طبیعــت چیســت؟ طبیعــت مــورد 

ــات و  ــدرو فقــط شــامل منظره هــا و گیاهــان و حیوان نظــر دی

انســان ها نمی شــود، بلکــه شــهرها، زندگــی اجتماعــی و خانگــی

و حتــی صحنه هــای تاریخــی را در بــر می گیــرد. بــه یــک معنــا 

طبیعــت نــام دیگــر کل ابعــاد زندگــی مــادی اســت. طبیعــت یــک 

نظــام مکانیکــی کامــل اســت، درســت همان گونــه کــه دکارت 

و  دینامیکــی  ارتباطــی  آن  اجــزاء  تمــام  کــه  می کــرد  تصــور 

ضــروری بــا هــم دارنــد، هــر تغییــر جزئــی در ایــن سیســتم منجــر 

بــه تغییــر کل آن می شــود. دیــدرو چندیــن مثــال بــرای روشــن 

شــدن ایــن موضــوع می زنــد. زن نابینایــی را در نظــر آوریــد. 

نابینایــی نــه فقــط چشــم ها کــه کل حالــت صــورت و بــدن او را 

حتــی  آوریــد،  نظــر  در  را  گوژپشــت  مــردی  می دهــد.  تغییــر 

انگشــتان کوچــک پــای او از گوژپشــتی اش تأثیــر می گیرنــد. 

پــس اگــر قــرار اســت زنــی نابینــا یــا مــردی گوژپشــت بــه تصویــر 

کشــیده شــوند، ایــن تصویرهــا بایــد چنــان باشــند کــه اگــر 

ــا کاغــذی بپوشــانیم، دیگــر  ــا شــانه های مــرد را ب صــورت زن ی

اعضــای بــدن آن هــا بــا بــدن زنــی بینــا و مــردی راســت قامت 

ــد. بدیــن  ــر دهن متفــاوت باشــند و از نابینایــی و گوژپشــتی خب

معنــا، کارکــرد طبیعــت در جهــت رســیدن بــه غایــِت زیبایــی 

نیســت، بلکــه حقیقــِت طبیعــت آن اســت کــه هــر چیــز آن باشــد 

فــرد  اگــر گــردن  کــه علت هــای درونــی اش تعییــن می کننــد. 

نابینــا اندکــی بــه بــاال تمایــل دارد، اگــر پاهــای گوژپشــت اندکــی 

خمیــده اســت، همــه معلــول بــه علتــی اســت کــه هیــچ جزئــی از 

فیزیونومــی [چهره شناســی] فــرد را بی تغییــر نمی گــذارد. بــه 

زبــان امــروزی ماننــد آن اســت کــه بگوییــم بــا داشــتن اطاعــات 

دی ان ای موجــودی زنــده می تــوان تمــام ویژگی هــای فرمــی و 
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فیزیولوژیکــی او را بازســازی کــرد. کار هنــر از نظــر دیــدرو چیزی 

شــبیه بــه ایــن اســت. طبیعــت درســت و حقیقــی اســت و هنــر 

تقلیــد طبیعــت اســت. تقلیــد خــوب تقلیــدی اســت کــه بــه علــت 

مشــاهده ی  راه  از  فقــط  ایــن  و  باشــد  نزدیک تــر  پدیده هــا 

پدیده ها در طبیعی ترین حالت ها ی شان حاصل می شود. 

هنـــر  دیـــدرو  کـــه  می دهنـــد  نشـــان   1767 و   1765 نقدهـــای 

فرانســـوی معاصـــر خـــود را هنـــری مطابـــق بـــا ایـــن معیـــار 

آثـــار هنـــری ســـالن ها ســـایه  بـــر اکثـــر  نمی بینـــد؛ منریســـم 

مجســـمه ها  و  نقاشـــی ها  ایـــن  در  آن چـــه  اســـت.  افکنـــده 

بازنمایـــی می شـــود، حقیقـــت یـــک انســـان یـــا واقعیـــت یـــک 

ــِی  ــای تصنعـ ــاً حالت هـ ــه صرفـ ــه ی تاریخـــی نیســـت، بلکـ صحنـ

مدل هـــای آکادمـــی اســـت کـــه در ازای مبلغـــی ناچیـــز ســـاعت ها 

ـــن  ـــد ای ـــان ناگزیرن ـــد و هنرجوی ـــخ زده می گیرن ـــت و ی ژســـتی ثاب

ـــد.11 در حالی کـــه کنـــش و حرکـــت  ـــوم بیاورن ـــر ب ـــم را ب ـــع عقی تصن

ـــد.  ـــه واقعیـــت طبیعـــی آن نزدیـــک می کن ـــر را ب اســـت کـــه تصوی

ــازه ای را وارد  ــار تـ ــت، معیـ ــق علیـ ــار منطـ ــدرو، در کنـ ــا دیـ این جـ

صحنـــه می کنـــد و آن کنـــش اســـت در برابـــر ژســـت. تصویـــری 

کـــه در آن کنش هـــای مختلـــِف دو یـــا چنـــد ســـوژه بازنمایـــی 

کـــه می توانـــد  باالســـت  کنتراســـت  بـــا  شـــده اند، تصویـــری 

ذهـــن را بـــه حرکـــت درآورد و امـــکان ارتبـــاط بـــا موضـــوع را 

دقیـــق  بـــا مشـــاهده ی  تنهـــا  مهـــارت  ایـــن  و  کنـــد  تقویـــت 

انســـان ها در حالت هـــای مختلـــف زندگـــی واقعی شـــان کســـب 

می شـــود. دیـــدرو بـــه هنرجویـــان آکادمـــی پیشـــنهاد می کنـــد 

کـــه تابلـــوی »زندگـــی ســـن برونـــو« را تماشـــا کننـــد یـــا در آثـــار 

رافائـــل دقیـــق شـــوند، یـــا بهتـــر از آن، بـــه کوچـــه و خیابـــان 

ـــگام انجـــام کارهـــای  ـــازار، در هن ـــد، مـــردم را در کلیســـا، در ب برون

روزمـــره مشـــاهده کننـــد، چـــرا کـــه الگوهـــای آکادمیـــک بـــه 

شـــدت در ذهـــن هنرمنـــد جاگیـــر می شـــوند و رفته رفتـــه چشـــم 

او را بر واقعیت/طبیعت می بندند: 

بســیاری بــر ایــن باورنــد کــه هــدف از یادگیــری بــا اکورشــه12 فقــط 

آن اســت کــه بــه کمــک مشــاهده ی طبیعــت بیایــد، امــا تجربــه 

ــه  ــی دیگــر ب ــا چنیــن مدل نشــان می دهــد کــه پــس از آمــوزش ب

ســختی بتــوان طبیعــت را در چارچوبــی دیگــر مشــاهده کــرد. 

بــر  دیــدرو  تأکیــد  کــه  باشــد  ایــن  اســت  ممکــن  مــا  تصــور 

عینــی  رخدادهــای  و  انســان ها  و  اشــیاء  اصــل  مشــاهده ی 

رویکــرد عجیبــی در زمانــه ی او نیســت. تجربه گرایــان انگلیســی 

شکســتن  بیکــن  قــول  بــه  و  عینــی  مشــاهده ی  اهمیــت  از 

بت هــای ذهنــی ســخن گفتــه بودنــد و رویکــرد تجربه گــرا و 
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مشــاهده محور جــای محکمــی در نظریــه پیــدا کــرده بــود. بــا 

ــه ایــن نکتــه الزم اســت کــه خــود دیــدرو در  این همــه، توجــه ب

همیــن نقــل قــول آشــکارا می گویــد کــه »بســیاری بــر ایــن 

باورنــد ... « و پیتــر گــی نیــز در پژوهــش فوق العــاده اش دربــاره ی 

ــد کــه  ــن موضــوع اشــاره می کن ــه ای ــخ تفکــر روشــنگری ب تاری

چنــان نبــود کــه تمــام متفکــران فرانســوی و انگلیســی و آلمانــی 

تمــام آثــار یکدیگــر را خوانــده باشــند، در واقــع چنیــن نبــود کــه 

شــکلی از هماهنگــی کامــِل افــکار و عقایــد در فرهنــگ اروپایــی 

ایــن دوره برقــرار شــده باشــد، از ایــن رو، عجیــب نیســت کــه 

دیــدرو بــا لحنــی چنیــن نوآورانــه بــر مشــاهده ی طبیعــت عینــی 

بــا آموزه هــای منریســتی آکادمــی تأکیــد می کنــد.  در تقابــل 

دیــدرو بــه نکتــه ی ظریــف دیگــری نیــز اشــاره می کنــد کــه در 

و  زنــده  مدل هــای  این کــه  اســت،  بدیــع  بســیار  خــود  زمــان 

ــدان حتــی در  ــد و هنرمن اکورشــه های آکادمــی همــه مــرد بودن

طراحــی از بــدن زنــان هــم از همیــن الگوهــا اســتفاده می کردنــد.

طبیعــت در متــن دیــدرو عرصــه ی وســیعی از نظم هــای علــت و 

معلولــی را در بــر می گیــرد و گاهــی حتــی شــامل نظــم اجتماعــی 

می شــود. آن چــه فــرم حقیقــی یــک پیکــره را می ســازد، عــاوه 

بــر جنســیت و ســن و ســال او، شــغل و جایــگاه اجتماعــی 

اوســت و ایــن نکتــه اندکــی مسئله ســاز اســت. وقتــی محــدود 

بــه مثــال زن نابینــا و مــرد گوژپشــت باشــیم، می توانیــم نظــم 

علــت و معلولــی طبیعــت را هم چــون معیــارِ بازنمایــی بپذیریــم، 

امــا بیــش از ایــن چطــور؟ ژان ژاک روســو، متفکــر هم عصــر و 

تمــدن  از  روشــنی  بــه  را  طبیعــت  عرصــه ی  دیــدرو،  هم زبــان 

متمایــز می دانســت و ایــن ایــراد بــر دیــدرو بــه نظــر وارد اســت 

کــه جبــری کــه علیــت طبیعــی بــر آدمــی تحمیــل می کنــد، مثــل 

کــه  آزادی ای  هم چنیــن  گوژپشــتی،  یــا  مــادرزادی  نابینایــی 

زندگــی در طبیعــت وحشــی ممکــن اســت بــرای آدمــی بــه همراه 

و  تحمیل هــا  از  اســت  متفــاوت  تمامــی  بــه  باشــد  داشــته 

ــای  ــوب آدمــی در دنی فشــارهای اجتماعــی و شــکل آزادی مطل

متمــدن. تمــدن و زندگــی اجتماعــی انســان در شــهر و روســتا را 

نمی تــوان تحــت نامــی واحــد بــا طبیعــت یکــی پنداشــت. در 

واقــع، بــه نظــر می رســد آن چــه خــود دیــدرو نیــز از طبیعــت در 

ــان و  ــت زم ــزی نیســت جــز واقعی ــادی چی ــا حــد زی نظــر دارد ت

ــی و  ــی و خصلت هــای طبقات ــا نقش هــای اجتماع ــه ب مــکان ک

ویژگی هــای نظــام سیاســی حاکــم تعریــف شــده اســت. حتــی 

دیــدرو مثالــی از بــه قــول خــودش بازنمایــی » وحشــیان « می زند 

و معیارهــای بازنمایــی درســت و حقیقــی از زندگــی وحشــیان را 

تطابــق تصویــر آنــان بــا شــکل زندگی شــان می دانــد و بــا تکیــه 

بــر شــناخت محــدود و غرض ورزانــه اش از شــکل زندگــی در 

فرهنگ هــای غیــر شــهرِی غیــر اروپایــی می گویــد بــرای بازنمایــی 

مــردی وحشــی بایــد عضاتــی قــوی و چــاالک به تصویر کشــید، 

بایــد مــردی را بازنمایــی کــرد که قادر اســت در میــان جنگل های 

انبوه با ســرنیزه ای در دســت به شــکار رود و خود را از خطرات 

حفــظ کنــد و زن وحشــی، زنــی اســت بــا کودکــی در آغــوش و بــه 

شــدت نیازمنــد حمایــت فیزیکــی مــرد در برابــر خطرهای جنگل. 

مشــخص اســت بــرای خواننــده ی اروپایــی قــرن هجدهــم چنین 

ــد؛  ــز می زن ــی عجیــب نیســت. دیــدرو مثال هــای دیگــری نی مثال

بــه اعتقــاد او شــکل حکومــت سیاســی بــر حالــت بــدن و بیــان 

چهــره ی مردمــان تأثیرگــذار اســت و مثــاً فیزیونومــی مردمانی 

ــت بــدن  ــا حال ــد ب کــه تحــت حکومــت ســلطنتی زندگــی می کنن

اتباع حکومت های استبدادی متفاوت است. 

دیــدرو بــه خوبــی آگاه اســت کــه هنــر قــرن هجدهــم اروپــا 

بازنمایــی عینــی واقعیــت نیســت و قــرار نیســت چنیــن باشــد. 
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هنرمندانــی کــه صحنه هــای تاریخــی را ترســیم می کردنــد نــه 

خــود شــاهد واقعــه بودنــد و نــه عکســی از واقعــه در دســت 

داشــتند؛ آن هــا تصویرگــر روایت هــا بودنــد، روایت هایــی کــه 

گاهــی از طریــق شــعر بــه دست شــان می رســید. بــه یــک معنــا، 

آن هــا قــرار بــود واقعیــت روایــت را بــه تصویــر بکشــند و نــه 

واقعیــت امــری کــه در لحظــه رخ داده اســت. حتــی می تــوان 

تصــور کــرد کــه هنرمندانــی کــه صحنه هــای زندگــی روزمــره را 

و  تخیــل  مــدد  بــه  بیش تــر  را  صحنه هــا  ایــن  می کشــیدند 

حافظــه روی بــوم می آوردنــد؛ شــاردن کــه بــه نظــر خــود دیــدرو 

اســتاد ژانــر بــه حســاب می آمــد و بــازی کــودکان و کار روزانــه ی 

زنــاِن در خانــه را بــه تصویــر می کشــید، دو کــودک و یــک همســر 

و بعدهــا  پســر جوانــش را از دســت داده بــود و می تــوان تصــور 

کــرد کــه نــه واقعیتــی را کــه خــود مشــاهده و تجربــه کــرده 

باشــد کــه رؤیاهایــش را از زندگــی آرام خانگــی بــه روی بــوم 

مــی آورد. نقاشــان طبیعــت بی جــان گلدان هایــی می کشــیدند 

بــا گل هایــی از مناطــق جغرافیایــی و آب و هــوای مختلــف کــه 

ممکــن نبــود همــه در یــک زمــان شــکوفا شــوند. دیــدرو بــه 

هنرمنــدان توصیــه می کــرد بــه میــان آدم هــای واقعــی برونــد و 

از آن هــا طراحــی کننــد، امــا ایــن بــدان معنــا نبــود کــه او تصویــر 

عینــی از رخدادهــای واقعــی را می پســندید، چنان کــه دوربیــن 

ــد، بلکــه او مشــاهده ی  ــت کن ــد ثب ــگاران می توان عکاســی خبرن

طبیعــت را در برابــر الگوبــرداری محــض از مدل هــای آکادمیــک 

قــرار مــی داد و بــه بیــان دقیق تــر، در برابــر آموزه هــای منریســتی 

اســتادان آکادمــی قــرار مــی داد. او بــر ایــن نکتــه تأکیــد دارد کــه 

هم چــون  مختلفــی  اتفاق هــای  و  ماجراهــا  درون  در  انســان 

بــرای بازنمایــی  جنــگ، ســیل، قحطــی و... زندگــی می کنــد و 

انســان بایــد بتــوان ایــن ماجراهــا را بــه نحــو تجربــی درک کــرد 

ــر مشــاهده، الزم اســت آدمــی  ــرای درک این همــه، عــاوه ب و ب

تاریــخ و شــعر بخوانــد و بفهمــد. بــه نظــر می رســد عجیــب

بــودن ادعاهــای او بــرای زمانــه اش بیش تــر از ایــن جهــت بــوده 

باشــد، یعنــی از جهــت موضعــی کــه در برابــر آکادمــی می گرفــت 

و تأکیدی که بر زندگی اجتماعی هنرمند می گذاشت.

دیـدرو حتـی در بعضـی موقعیت هـا بهتـر آن می دیـد کـه هنرمنـد 

از آن چـه در واقعیـت می بینـد سـرپیچی کنـد و دنبالـه رو محـض 

واقعیـت پدیـداری نباشـد. یکی از ایـن موقعیت ها هنگام چیدن 

معمـواًل  نقـاش  اسـت.  ترکیب بنـدی  سـاختن  و  موضـوع 

موضوع هـای خـود را چنـان در تصویر جای می دهد که با وضوح 

بیش تر به نظر رسـند و ماهیت خود را به درسـتی نشـان دهند 

و ایـن ترکیب بنـدی ممکـن اسـت در واقعیت هرگز اتفاق نیفتد، 

ترتیـب،  ایـن  بـه  اسـت.  درسـت  اثـر  بیـان  و  وضـوح  بـرای  امـا 

تقلیـد طبیعـت  را  دیـدرو گرچـه هنـر  کـه  کـرد  می تـوان تصـور 

می داند، برای آن حقیقتی درونی قائل است و بر این باور است 

کـه هنـر » عـاوه بـر« منطـق طبیعـت، منطـق دیگـری از آن خـود 

نیـز دارد. آن گاه کـه نوبـت بـه ترکیب بنـدی می رسـد، ایـن منطـق 

در  مهـارت  می یابـد.  پیونـد  کـردن  قضـاوت  توانایـی  بـا  درونـی 

ترکیب بندی هم شـور و عشـق هنرمند را می طلبد و هم نیازمند 

دیـده  نـدرت  بـه  طبیعـت  در  کـه  اسـت  انسـانی  ذهنـِی  منطـق 

می شـود. هنرمنـد بـرای چیـدن موضوع خـود روی بـوم ناگزیر به 

انتخاب اسـت، این که کدام تصویر را کجا بنشـاند، کدام تصویر 

ایـده ی اصلـی او را در خـود دارد و کـدام ابژه هـای ترکیب بنـدی 

فرعی اند و باید تابع ابژه ی اصلی شـوند. دیدرو با ناامیدی اعام 

می کنـد کـه در میـان هنرمندان عصر او کسـی را نمی شناسـد که 

قادر باشد این منطق درونی را به تمامی درک کند و ترکیب بندی 

واضح، منسجم و قدرتمندی بیافریند.
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»رنگ آن دم مسیحایی است که به فرم جان می دهد« 
دیـــدرو پـــس از توضیـــح »نظـــر عجیب و غریبـــش« دربـــاره ی 

عنـــوان  بـــا  و  مـــی رود  نقاشـــی  در  رنـــگ  بـــه ســـراغ  طراحـــی 

ناچیـــزش«  »اندیشـــه های  شـــرح  بـــه  دیگـــری  فروتنانـــه ی 

دربـــاره ی رنـــگ می پـــردازد. او معتقـــد اســـت کـــه »حـــس زنـــده ی 

رنـــگ از آن نابغـــه اســـت«.13 و یـــک دلیـــل را بـــر این کـــه عـــده ی 

کمـــی از اســـتعداد رنگ آمیـــزی برخوردارنـــد نقـــص فیزیکـــی، 

ــا  ــد، امـ ــا می دانـ ــخیص رنگ هـ ــم ها، در تشـ ــی ضعـــف چشـ یعنـ

دلیـــل دیگـــر و شـــاید مهم تـــر، پای بنـــدی هنرمنـــد بـــه قراردادهـــای 

آکادمیـــک و بی اعتنایـــی او بـــه ترکیـــب رنگ هـــا در طبیعـــت 

ـــد کـــه چـــه رنگ هایـــی را  ـــد می گوین ـــه هنرمن اســـت. قراردادهـــا ب

بـــا هـــم ترکیـــب کنـــد، کـــدام رنگ هـــا را در مجـــاورت یکدیگـــر بـــه 

ـــب رنگـــی را انتخـــاب  ـــرای هـــر موضوعـــی چـــه ترکی ـــرد و ب کار بب

کنـــد. هنرمنـــِد پای بنـــد بـــه پروتکل هـــای آکادمیـــک را می تـــوان 

ــای  ــری رنگ هـ ــم او و پیش بینی پذیـ ــز و منظـ از تخته رنـــگ تمیـ

ـــد،  ـــال می زن ـــه را مث ـــل، شـــاردن و ورن ـــرش شـــناخت. در مقاب اث

ـــد و بعـــد  ـــی کـــه رنگ هـــای حقیقـــی طبیعـــت را می بینن هنرمندان

ـــا جســـارت  ـــد و ب ـــب می کنن ـــز آن هـــا را ترکی ـــی نبوغ آمی ـــا مهارت ب

ــه  ــه ای بـ ــه ضربـ ــد، بی آن کـ ــرار می دهنـ ــر قـ ــاورت یکدیگـ در مجـ

هماهنگـــی تصویـــر وارد کننـــد. رنـــگ و هم چنیـــن سایه روشـــن 

شـــوند  اجـــرا  درســـتی  بـــه  اگـــر  کـــه  دارنـــد  اهمیتـــی  چنـــان 

مـــــی تواننـــــد ضعف هــــــای طراحــــــــی، شخصیــــــت پــــــــردازی، 

ترکیب بندی و بیان را تا حد زیادی بپوشانند.

از  نبـــوغ و ترکیب بنـــدی  از  رنـــگ  از مشـــاهده،  اگـــر طراحـــی 

منطـــق مایـــه می گیرنـــد، بیـــان وابســـته بـــه تخیـــل اســـت. دیـــدرو 

بـــه جـــادوی واژه ی  فیلســـوفی باریک بیـــن اســـت و خـــود را 

»تخیـــل« تســـلیم نمی کنـــد و هم چـــون مفاهیـــم دیگـــری کـــه 

در ایـــن یادداشـــت ها بـــه کار بـــرده، تخیـــل را تحلیـــل می کنـــد. 

ــت.  ــناختی نیسـ ــای روان شـ ــا از جنـــس تحلیل هـ ــل او امـ تحلیـ

دیـــدرو بـــه نحـــوی پیشـــگویانه تخیـــل را وامـــدار ســـاختارهای 

فکـــری و فرهنگـــی می بینـــد. وقتـــی می گویـــد: »مـــن آن نقاشـــی 

را کـــه عامـــت و هیروگلیـــف بـــرای رمزگشـــایی جلویـــم می گـــذارد 

ـــر  ـــه اث ـــه همیـــن ســـاختارهایی دارد کـــه ب نمی پســـندم« اشـــاره ب

معنـــا می دهنـــد. شـــعر و هنـــر نســـبتی تعیین کننـــده بـــا یکدیگـــر 

دارنـــد، بـــه ایـــن معنـــا کـــه روایت هـــای تاریخـــی و مذهبـــی کـــه 

در شـــعرها و ســـرودها نقـــل می شـــوند دنیـــای نقاشـــِی تاریخـــی 

ـــل نقـــاش را  ـــی را می ســـازند، شـــعرهای عاشـــقانه تخی و مذهب

ـــن  ـــه ای ـــد و روایت هـــا ب ـــرورش می دهن ـــی عشـــق پ ـــرای بازنمای ب

معنـــا، تجربـــه ی ذهنـــی و خیالـــی هنرمنـــد را بـــارور می کننـــد. 

فکـــری  ایـــن ســـاختارهای  از  را  خـــود  بیـــان  الگوهـــای  هنـــر 
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می گیـــرد و بـــرای مخاطـــب الگـــو و ســـاختار زیبایی شـــناختی 

او تصویرهـــای  دیـــدرو بســـیار گویاســـت؛  می ســـازد. مثـــال 

مریـــم باکـــره را مثـــال می زنـــد. روایت هـــای مذهبـــی تخیـــل 

ــون  ــدس هم چـ ــم مقـ ــرِی مریـ ــای تصویـ ــد را از عنصرهـ هنرمنـ

حالـــت چهـــره، حالـــت دســـت ها، رنـــگ و چین هـــای لبـــاس و 

ماننـــد آن سرشـــار می کننـــد و تصویرهـــای مریـــم باکـــره ذهـــن 

ـــد،  ـــر می کنن مخاطـــب را از بازنمایـــی معصومیـــت و پاکدامنـــی ُپ

چنان کـــه دیـــدرو بـــا زبـــان شـــیرین خـــود می گویـــد وقتـــی زنـــی 

را می بینیـــد کـــه صورتـــی هم چـــون تصویرهـــای مریـــم مقـــدس 

ــد.  ــال آوریـ ــا او را در خیـ ــی بـ ــز نمی توانیـــد همخوابگـ دارد، هرگـ

رویـــه ی دیگـــر ایـــن نـــگاِه ســـاختاری آن اســـت کـــه زیبایـــی 

وابســـته بـــه ســـاختارهای فرهنگـــی اســـت. دیـــدرو آشـــکارا بـــر 

ایـــن نکتـــه تأکیـــد دارد و معتقـــد اســـت کـــه شـــاعران و هنرمنـــدان 

دوره ی پاگانـــی اروپـــا مســـحور زیبایـــی زمینـــی بودنـــد، در حالی کـــه 

ـــدا  ـــق پی ـــدی عمی ـــا اخـــاق مســـیحی پیون ـــی در دوره ی او ب زیبای

ــِی  ــی از آن زیبایی شناسـ ــدرو رگه هایـ ــد دیـ ــر چنـ ــود، هـ ــرده بـ کـ

 پاگانــــــی را می دیـــــد کـــــه در هنـــــر مسیـــــــحی راه یافتــــــــه و 

باقی مانده بود. 

دیـــدرو آن اثـــر هنـــری را می پســـندید کـــه تکان دهنـــده باشـــد، 

اشـــک بـــه چشـــمانش بیـــاورد، لـــرزه بـــر اندامـــش بیفکنـــد، حیـــران 

و ســـرگردانش کنـــد و بعـــد از ایـــن همـــه، اگـــر بخـــت بـــا او یـــار 

ـــا صداقـــت را  ـــرِ ب ـــد. او هن ـــی هـــم در آن بیاب ـــود، نرمـــی و لطافت ب

می پســـندید و مثـــاً گرویـــز را هنرمنـــدی باصداقـــت می دیـــد و 

ــی«  ــاز و »طبیعـ ــی بـ ــه ذهنـ ــدی کـ ــود هنرمنـ ــد بـ ــر، معتقـ در آخـ

اثـــری  پیش پاافتـــاده ای  موضـــوع  هـــر  از  می توانـــد  دارد 

تکان دهنده خلق کند. 

شارل بودلر 
اگــر نقدنویســِی دیــدرو در دوران گشــایش عرصــه ی عمومــی 

ــازار آزاد زیســت، تحــول  ــر در عصــر ظهــور ب شــکوفا شــد، بودل

ســریع شــهر ســنتی بــه کانشــهر صنعتــی را از نزدیــک تجربــه 

را  انبــوه  تولیــد  کاالی  بــه  هنــر  شــدن  تبدیــل  رونــد  و  کــرد 

تشــخیص داد. او نخســتین متفکــری بــود کــه واژه ی »مــدرن« 

را در ارجــاع بــه قــرن نوزدهــم بــه کار بــرد، بــورژوازی نوپــا را 

مخاطــب قــرار داد و بــه ایــن طبقــه اعــام کــرد کــه »همــه ی 

را  خــود  زیبایــی  خــاص  شــکل  زمان هــا  همــه ی  مردمــاِن 

داشــته اند، مــا نیــز ناگزیــر بایــد زیبایــی مخصــوص خودمــان را 

داشته باشیم. قاعده این است.«14 

بــرای فهــم موقعیــت تنش آمیــز بودلــر در مواجهــه بــا دوران 

مــدرن، شــاید بتــوان مســئله ی دوگانــه ی نقــد هنــر در آن دوره را 

چنیــن خاصــه کــرد: یــک روی مســئله نیــاز بــه صورت بنــدی 

معیارهــای نــو بــرای نقــد هنــری بــود و روی دیگــر آن، کــه مهم تر 

و پیچیده تــر بــه نظــر می رســد، نیــاز بــه توجیــه جایــگاه نقــد و 

نســبت آن بــا هنــر و هم چنیــن بــا ادبیــات کــه خــود بســتر و ابــزار 

بــه روایــت والتــر بنیامیــن، بودلــر شــاعر  نقدنویســی اســت. 

دورانــی بــود کــه شــهر مــدرن نیــازی بــه شــاعر نداشــت. از ایــن رو 

بودلــر ناچــار بــود خــود در تقابــل بــا بــورژوازی، کــه شــأن وجودی 

شــاعر را بی اعتبــار کــرده بــود، جایگاهــی بــرای خــود ادعــا کنــد.15 

و  تاجــران  بودلــر  بــورژوازی«  بــه  »خطــاب  در  ســویی،  از 

خرده مالــکان و حقوقدانــان را مخاطــب قــرار می دهــد کــه در 

قــرن هجدهــم طبقــه ای کمابیــش متمایــز را در فرانســه شــکل 

داده و در ســال های پیــش و اندکــی پــس از انقــاب 1789، بــه 

ــان( مشــهور  ــاز و روحانی ــه ی ســوم )پــس از اشــراف ممت طبق

بودنــد. او بــا زبــان هجوآمیــزش ضــرورت وجــودی نقــد هنــر و 
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ــد و از  ــان یــادآوری می کن ــه آن ضــرورت شــکل گرفتــن ذوق را ب

ــه نقــدی را معرفــی  ســوی دیگــر، آن گاه کــه می خواهــد آن گون

کنــد کــه قــادر بــه پــرورش ذوق در عصــر جدیــد باشــد، بــا کنــار 

زدِن نقد آکادمیک، از منتقد-شاعر پرده برمی دارد.  

در ذهنیــت بودلــر نقــد آکادمیــک نقــد ســرد و ریاضــی واری اســت 

آناتومــی،  قدیمــی  قاعده هــای  و  ارزش گذاری هــا  بــر  مبتنــی 

تزئینــات و زیبایــی. منتقــد آکادمیــک بــا ایــن قوانیــن، گویــی 

چشــم بندی بــه مخاطــب می دهــد کــه بــا آن قــادر اســت تنهــا 

طیــف محــدودی از تولیــد هنــری را ارزیابــی کنــد و ذوق او نســبت 

بــه زیبایی هایــی کــه خــارج از ایــن محــدوده خلــق می شــوند 

ــا  پــرورش نمی یابــد. منتقد-شــاعر در مقابــل، اثــر هنــری را نــه ب

قاعده هــای قدیــم کــه بــا ذوق شــاعرانه ی نــو حــس می کنــد و 

درمی یابــد. این جــا، دوگانــه ای کــه امــروز آشــنا بــه نظــر می رســد 

ســر بــر مــی آورد، دوگانــه ی دانــش آکادمیــک و ذوق حســی. نقــد 

آکادمیــک زیبایــی را در خدمــت هدفــی می بینــد کــه ایــن هــدف 

زیرمجموعــه ی  می توانــد  لــذت  ایــن  و  باشــد  لــذت  می توانــد 

ســودمندی قــرار گیــرد و بــه ایــن ترتیــب، اثــر هنــری بــه اثــری 

ــذت در مخاطــب تبدیــل  ــرای غایــت ســودمنِد ایجــاد ل ــی ب تزئین

بســیار  را  او  کــه  پــو،  آلــن  ادگار  تحت تأثیــر  بودلــر  می شــود. 

می ســتود و ترجمه هــای درخشــانی از داســتان های او بــه زبــان 

فرانســه کــرده بــود، بــه ایــن نتیجــه رســید که شــعر و هنــر هدفی 

و شــعر  و  هنــر  دیگــر،  عبــارت  بــه  ندارنــد.  خــود  از  خــارج 

 زیبایــی در بنــِد محتــوای اخاقــی، عاقــه و منفعــت، حقیقــت یــا 

ــا حــس کــردن خــود  دانــش نیســتند؛ معیارهــای زیبایــی تنهــا ب

دیــدرو  هم چــون  نیــز  بودلــر  می شــوند.  صورت بنــدی  زیبایــی 

معتقــد بــود زیبایــی در هماهنگــی نسبت هاســت، امــا نــه در 

هماهنگــی نســبت ها بــا قوانیــن آکادمیــک. او زیبایــی را بیش تــر 

ناشــی از تفــاوت می دیــد، تفــاوت بــا آن چــه قاعده هــا بــه مــا 

دیکتــه می کننــد و آن چــه از هنــر قدیــم در حافظــه ی مــا باقــی 

ــه  ــع قاعــده اســت، ن ــه تاب ــر، ن ــده اســت. زیبایــی از نظــر بودل مان

تابع فایده، نه در خدمت هدفی خــارج از هنر. 

بودلــر اولیــن و آخریــن متفکــری نبــود کــه از اهمیــت ذوق در برابر 

دانــش آکادمیــک دفــاع کرد؛جذابیــت موضع گیــری بودلــر زمانــی 

آشــکار می شــود کــه ایــن موضع گیری را در نســبت بــا رویکردش 

به مفهوم »پیشـــرفت« در نـــــظر آوریم.

بی اعتقــادی بودلــر بــه کارایــِی قاعده هــای آکادمیــک در تقــارن بــا 

بی اعتقــادی او بــه ترقــی و اصــاح بــود. بــرای درک ایــن مطلــب به 

مقاله ی »روش انتقادی« )1855( می توان رجوع کرد. 
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ــه، کــه نخســتین بخــش از نقــد نمایشــگاه  ــر در ایــن مقال بودل

جهانــی پاریــس در 1855 اســت، بــر ایــن نکتــه پامی فشــارد کــه 

پیشــرفت در حیطــه ی تخیــل مفهومــی پــوچ و بی معناســت و 

حتــی در عرصــه ی واقعیــت نیــز مصداقــی نمی تــوان بــرای آن 

یافــت، چــرا کــه ملت هــا و تمدن هــا در دوره ای در اوج هســتند 

و در دوره ای در حضیــض و هــر تمدنــی کودکــی و بلــوغ و جوانی 

و پیــری خــود را دارد و هیــچ تمدنــی در جهــان لزومــاً بــه ســوی 

بهتــر شــدن حرکــت نمی کنــد، حتــی بســیار پیــش می آیــد کــه 

تمدنــی کــه در مســیر کمــال گام نهــاده نابــود می شــود و تمدنــی 

قــدرت  بــه  خــود  بنیادیــن  و  اولیــه  اصــول  بــه  چســبیدن  بــا 

می رســد. در عرصــه ی هنــر نیــز وضــع بــه همیــن منــوال اســت: 

ــد فقــط در  ــرادی اســت... هنرمن »هــر اوجــی خودجــوش و انف

ــود و  ــد ســینیورلی ب ــژ فرزن ــه میکل آن خــودش ریشــه دارد.«16 ن

ــود. گویــی هــر  ــو بســته شــده ب ــه نطفــه ی رافائــل در پروجین ن

هنرمنــدی در جهانــی متمایــز از دیگــری ســیر می کنــد و مســیر 

مختــص خــود را می پیمایــد. بــر ایــن اســاس، چگونــه می تــوان 

در  شــده اند،  تنظیــم  خــاص  دوره ای  بــرای  کــه  قواعــدی  بــا 

بــا  اگــر  به خصــوص  کــرد،  خصــوص دوره ای دیگــر قضــاوت 

زمانــه ای کامــاً جدیــد روبــه رو باشــیم کــه در آن، »همه چیــز از 

دســت رفتــه اســت و ناچــار بایــد همه چیــز را از نــو ســامان 

ــی کــه گذشــته را هم چــون  ــن، در دوران ــه قــول بنیامی داد«17؟ ب

میراثــی مــرده می دیــد و رو بــه آینــده و پیشــرفت داشــت، بودلــر 

به دنبال »متوقف ساختن سیر جهان« بود.18   

بــا این همــه، بودلــر در ســامان دهی جدیــد خــود قاعده هــای ثابــت 

ــه تمامــی دور نمی ریــزد،  و مطلــق زیبایــی در نقــد آکادمیــک را ب

بلکــه آن هــا را تنهــا بخشــی از عناصــر ســازنده ی زیبایــی می دانــد 

کــه البتــه اهمیــت آن در حــد ســاختن پس زمینــه ای بــرای ظهــور 

»نقــاش  مقالــه ی  در  او  اســت.  یعنــی فردیــت  اصلــی  عنصــر 

ــد کــه زیبایــی گرچــه  ــر ایــن امــر تأکیــد می کن زندگــی مــدرن« ب

تأثیــری واحــد بــر بیننــده می گــذارد، از دو عنصــر متمایــز شــکل 

می گیــرد: یکــی عنصــر ثابــت و جاویــدان و دیگــری عنصــری 

نســبی کــه بــه شــرایط زمــان و مــکان وابســته اســت. بــه اعتقــاد 

اعتبــار  زیبایــی  مطلــِق  عنصــر  بــه  تنهــا  آکادمیــک  نقــد  او 

می بخشــد و از ایــن رو، بــرای هنرمنــدی کــه قواعــد کاســیک را 

و  یکدســت  هنــر  جــز  حاصلــی  دهــد،  قــرار  خــود  کار  الگــوی 

مــال آور نــدارد. حــال آن کــه، زیبایــی بــه اعتقــاد بودلــر در تنــوع، 

فردیــت، احساســات و تخیــل شــخصی اســت. این جاســت کــه 

ــر را از شــعار »زیبایــی همیشــه غریــب  می تــوان مقصــود بودل

اســت« درک کــرد. زیبایــی کیفیتــی شــخصی و از ایــن رو، غریــب 

و غافلگیرکننــده اســت کــه تنهــا از قــوه ی تخیــل هنرمنــد زاده 

حــس  قابــل  آکادمیــک  قاعده هــای  بــر  تکیــه  بــا  و  می شــود 

کــردن نیســت. از ســویی، دوره ی مــدرن نیــز بــرای بودلــر دوره ی 

ــی  ــر مــدرن زمان ــز اســت و هن ــودن همه چی ــداری و گــذرا ب ناپای

کیفیــت  کــه  می کنــد  خــود  دلبســته ی  را  آدمــی  و  زیباســت 

ناپایــدار امــور را بازنمایــی کنــد. دومینیــک انگــر فاقــد همیــن 

وجــه نســبی و زمان منــد و شــخصی اســت و الگــوی زیبایــی 

کاســیک را، کــه از رافائــل اخــذ کــرده اســت، روی موضوع هــای 

قــرن نوزدهمــی پیــاده می کنــد، الگویــی عالــی و کامــل کــه از 

بیــرون بــر هنــر تحمیــل شــده اســت؛ امــا دالکــروا هــم قــدرت 

الگوهــای کاســیک را حفــظ می کنــد و هــم تب و تــاب مــدرن را، 

در عیــن حــال کــه هیــچ قاعــده ای را بــه اجبــار بــه اثــر نمی افزایــد. 

ــر اضافــه  ــه تصوی ــم را ب ــه از نقاشــان قدی انگــر ســبکی برگرفت

می کنــد، درحالی کــه آن چــه جاشــوا رینولــدز یــا فرانســوا ژرار بــه 

ــا  ــه ای روایــت اســت، روایتــی شــخصی و ی ــد گون ــر می افزاین اث

۲۷ ۲۶



دراماتیــک کــه تنهــا در ماهیــِت خــود اثــر ریشــه دارد، نــه در 

هیــچ ســبک و قاعــده ای از پیــش موجــود. آن چــه انگــر فاقــد آن 

اســت و دالکــروا و رینولــدز بــه تمامــی واجــد آن، قــوه ی تخیــل 

اســت کــه نــه بــرای ســاخت تصویــر کــه بــرای ســاخت روایتــی 

لغت نامــه ی  بــه  را  طبیعــت  دالکــروا  می آیــد.  کار  بــه  خیالــی 

هنرمنــد تشــبیه کــرده و معتقــد بــود تقلیــد صــرف از طبیعــت 

بــه رونویســی کــردِن لغت نامــه می مانــد؛ بودلــر معتقــد بــود 

هنرمنــد اگــر بخواهــد از لغت نامــه ی جهــان پیرامونــش بــه نحــو 

ــد از  ــا بتوان ــد قــوه ی خیــال اســت ت ــرد نیازمن ــه بهــره گی خاقان

واژه هــای ایــن لغت نامــه بــه روایتــی اصیــل دســت یابــد، روایتــی 

خیالــی از کنش هــا، افــکار و عواطــف. هــم از این روســت کــه در 

وصــف کنســتانتین گیــز بــر رونــد کار او تأکیــد می کنــد، این کــه 

گیــز روزهــا را بــه پرســه زنی می گذرانــد و بــا چشــم و گــوش بــاز 

مــواد خــام خــود را تهیــه می کنــد و شــب ها، بــا تکیــه بــر حافظــه 

و خیــال، جهانــی تــازه روی بــوم شــکل می دهــد. درســت بــه 

همیــن نحــو اســت کــه معناهــای جدیــدی غیــر از موضــوع و 

محتــوای اثــر تولیــد می شــود و بــه اثــر کیفیتــی غافلگیرکننــده 

و غریب می بخشد. 

بودلــر معیــار جدیــد زیبایــی را بــر پایــه ی ذوق مبتنــی می کنــد و در 

عین حــال، منتقــد را فــردی صاحــب ذوق می دانــد کــه تخیــل او 

هم چــون تخیــل هنرمنــد در کار اســت تــا زیبایــِی مــدرن را کــه از 

چشــم آکادمی نهان مانده، کشــف و آشــکار کند. ذوق برای بودلر 

نــه یــک اصــل اســت نــه یــک قاعــده، قانــون یــا دانــش، بلکــه یــک 

حــس اســت، حســی کــه منتقد-شــاعر نیــز هم چــون هنرمنــد از آن 

بهــره دارد، امــا تفــاوت ایــن دو در چیســت؟ بودلــر در »دربــاره ی 

رنــگ« می نویســد: »هنــر چیــزی جــز فــدا کــردن جزئیــات بــرای 

رســیدن بــه کل نیســت.«19 نقــد نیــز مشــابه هنــر و مشــابه شــعر، 
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بــا تجریــد و انتــزاع کار خــود را پیــش می بــرد، امــا خواســت نهایی 

نقــد اقنــاع مخاطــب اســت؛ اگــر یــک نقاشــی یــا شــعر بــه دنبــال 

ارتبــاط بــا مخاطــب، تأثیــر نهــادن بــر مخاطــب یــا بیــان عاطفــی 

هنرمنــد اســت، نقــد و قضاوت هــای زیبایی شــناختی همراهــی و 

هــم رأی بــودن مخاطــب را طلــب می کننــد. منتقــد تنهــا بــرای دل 

خــود و دربــاره ی ذهنیــت خــود نیســت کــه نقــد می نویســد، بلکــه 

بــه دنبــال آن اســت کــه بــه توافــق همگانــی دســت یابــد. طبــق 

صورت بنــدِی کانــت، فیلســوف آلمانــی معاصــر بودلر کــه در »نقد 

قــوه ی حکــم« چگونگــی قضاوت هــای زیبایی شــناختی را تحلیل 

می کنــد، نقــِد زیبایی شــناختی بــا وضعیتــی دوگانــه روبه روســت؛ 

از ســویی کیفیــِت ســوبژکتیِو نقــد زیبایی شــناختی کــه کیفیتــی 

نســبی و وابســته بــه ذهــن و حــس منتقد اســت ســبب می شــود 

قضــاوت زیبایی شــناختی بــه آن کلیــت و یقیــِن احــکام دیگــر 

ماننــد احــکام منطــق و ریاضیــات یــا علــوم تجربــی دســت پیــدا 

نکنــد، از ســوی دیگــر، قضــاوت زیبایی شــناختی بــه دنبــال آن 

مخاطبــان  از  بســیاری  جمــع  پذیــرش  مــورد  کــه  اســت 

زیبایی شناســی قــرار گیــرد و قــرار بــر آن نیســت کــه فقــط بــرای 

ذهــن منتقــد وجــود داشــته باشــد. اگــر بودلــر کنســتانتین گیــز را 

هنرمنــدی درجــه یــک و آثــار او را »زیبــا« معرفــی می کنــد، انتظــار 

قبــول  و  توافــق  مــورد  زیبایی شــناختی  قضــاوت  ایــن  دارد 

مخاطبانــش نیــز باشــد. بــه عبــارت دیگــر، خواســت بودلــر آن 

اســت کــه مخاطبــان نیــز در ایــن »حــس« زیبایی شــناختی بــا او 

کــردن  اســتدالل  اســت:  روشــن  مســئله  و  شــوند  شــریک 

براســاس حســیات فاقــد کیفیــت اقناعــی اســتدالل های عقلــی 

اســت، پــس منتقــد چگونــه قــادر اســت دیگــران را بــا حــس خــود 

ــود  ــر می شـــ ــن مســئله در شــرایطی پیچیده تــ ــد؟ ای همــراه کن

کــــه منتقــد-شاعـــــر کـــــل محتــــــوای غیرزیبایی شناختی، مانند 



لــذت و ســودمندی و محتــوای اخاقــی و حقیقــی و علمــی را از 

زیبایــی و زیبایی شناســی جــدا کنــد و مدعــی قلمــرو مســتقل بــرای 

هنــر شــود کــه در ایــن شــرایط آن چــه بــرای منتقــد باقــی می مانــد 

فقــط ذوق اســت و ذوق ماهیتــی چنــان ســوبژکتیو دارد کــه 

»اثبات« احکام آن برای همگان امری ناممکن به نظر می رسد. 

ایــن مســئله ای بــود کــه هــم کانــت، هــم دیــدرو و هــم بودلــر و 

هــم بســیاری متفکــران دیگــری که از هنر آزاد و زیبایی شناســی 

ــد  مســتقل از خیــر اخاقــی و حقیقــت فلســفی دفــاع می کردن

بــا آن مواجــه بودنــد و هــر نظریــه ی زیبایی شــناختی دیگــر، کــه 

بــرای زیبایــی اصالتــی در خــود قائل اســت، همواره بــا آن مواجه 

ــا ایــن مســئله زیبایــی را نــه امــری  اســت. دیــدرو در مواجهــه ب

ــا منتقــد کــه امــری  ــد ی ــه ذهــن هنرمن ســوبژکیتو و وابســته ب

ابژکتیــو قلمــداد کــرد، بــه ایــن معنــا کــه زیبایــی از منظــر او 

وابســته بــه هماهنگــی نســبت های عینــی و از ایــن رو، قابــل 

»نشــان دادن« و »دفــاع کــردن« بــود. کانــت در مواجهــه بــا ایــن 

مســئله، امــکان »اثبــات« زیبایــی را کنــار گذاشــت و امــکان 

کــرد،  مطــرح  زیبایی شــناختی  احــکام  بــرای  را  »توجیــه« 

هم چنیــن، زیبایــی مطلقــاً آزاد را طــرد کــرد و شــکلی از محتــوا 

را بــرای زیبایــی قائــل شــد کــه بــا تکیــه بــر آن محتــوا، امــکان آن 

قابــل  زیبایی شــناختی  قضاوت هــای  کــه  می شــد  فراهــم 

ــر، کــه قضاوت هــای زیبایی شــناختی خــود  توجیــه شــوند. بودل

ــود انتظــار دارد  ــی اعــام می کــرد کــه مســلّم ب ــان یقین ــا چن را ب

دیگران اقناع شوند، راه کاری ویژه ی شاعران داشت. 

ـــی  ـــر نقـــدی اســـت واجـــد کیفیتـــ نقـــد حقیقـــی و آزاد از نظـــر بودل

شاعــــــرانه که از سرشـــــِت منتقد-شاعر ریشه می گیـــــــرد و قــــــرار 

اســـت معیــــــار زیبایـــِی نســـبِی هـــر دوران را شـــکل دهـــد. از ایـــن رو، 

نقـــد حقیقـــی فعـــال اســـت، نـــه منفعـــل، بدیـــن معنـــا کـــه نقـــد بـــه 

ــــ توصیفـــی کامـــاً وابســـته بـــه  دنبـــال توصیـــِف منفعانـــه ی شـــیءـ 

شـــیءــ نیســـت، چـــرا کـــه زیبایـــی کیفیتـــی نهفته در شـــییء طبیعی 

یـــا مصنـــوع نیســـت، بلکـــه کیفیتـــی در ذهـــن اســـت. پـــس نقـــد 

 گونـــــه ای روایـــت از شـــیء اســـت، روایتــــی متکـــی بـــه تخیـــــل 

منتقد-شـــاعر؛ درســـت همان گونـــه کـــه هنرمنـــد مـــدرن بـــا تخیـــل 

خـــود روایتـــی بـــه اثـــر می افزایـــد و آن را از تقلیـــد صـــرف نجـــات 

ـــا تکیـــه بـــر روایتـــی کـــه از ذوق و تخیلـــش  می دهـــد، منتقـــد نیـــز ب

ــاید و  ــب می گشـ ــه روی مخاطـ ــدی بـ ــای جدیـ ــزد افق هـ برمی خیـ

چیـــزی بـــه اثـــر می افزایـــد. بـــرای روشـــن تر شـــدن ایـــن موضـــع 

خـــوب اســـت بخشـــی از مقالـــه ی »روش انتقـــادی« را مـــرور کنیـــم:

۳1 ۳۰

 اوژن دالکروا، 
»آرام کردن طوفان در دریا«، 

رنگ روغن روی بوم، 
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»دربــاره ی بالــزاک داســتانی تعریــف می کننــد )چه کســی می توانــد 

انــدازه  هــر  نابغــه،  مــرد  ایــن  دربــاره ی  لطیفــه ای  شــنیدن  از 

ــار او بــه تماشــای  پیش پاافتــاده، بگــذرد؟( از ایــن قــرار کــه یــک ب

تابلــوی زیبایــی می ایســتد ـــــ منظــره ا ی اندوهگیــن زمســتانی، 

یخ بندانــی ســنگین بــا تــک و تــوک کلبه هایــی پراکنــده در این جــا و 

آن جــا و دهقانانــی بــا ظاهــر فاکت بــار. بالــزاک مدتــی بــه کلبــه ی 

کوچکی نگاه می کند که باریکه ای از دود از آن به آســمان می رود، 

فریــاد برمــی آورد ”چــه زیباســت!“ و ادامــه می دهــد ”امــا آدم هایــی 

کــه در ایــن کلبــه زندگــی می کننــد بــه چــه کاری مشــغولند؟ بــه چــه 

می اندیشــند؟ بــرای چــه غصــه می خورنــد؟ برداشــت امســال خوب 

بوده؟ حتماً موعد پرداخت های شان رسیده!“ 

می توانیــد بــه جنــاب بالــزاک بخندیــد... امــا مــن فکــر می کنــم کــه 

نویســنده ی بــزرگ بــا ایــن حرف هــا، بــا ایــن ســادگی دلپذیــر، درس 

بزرگــی بــه نقــد هنــر داده اســت. چــه بســا خواهیــد دیــد کــه مــن 

تابلویــی را صرفــاً بــه خاطــر مجموعــه ی رویاها و اندیشــه هایی که 

در ذهنم برانگیخته است تحسین می کنم.« 20  

ذاتــاً  نقــد  نیســت،  بی طــرف  شــاعری  منتقــد  عین حــال،  در 

موضع گیــری اســت و منتقد-شــاعرِ موردنظــر بودلــر در قضــاوت 

زیبایی شــناختی چیــزی را بــه چیــزی ترجیــح می دهــد و ایــن همــان 

ــز می ســازد.  وجــه اســتداللی نقــد اســت کــه آن را از شــعر متمای

بودلــر کامــاً آگاه اســت کــه قــادر نیســت زیبایــی ای را کــه خــود در 

یــک اثــر هنــری حــس می کنــد بــرای همــگان اثبــات کنــد، در عــوض 

امیــدوار اســت قضاوت هــای زیبایی شــناختِی کلی نگرانه ی خــود را 

بــر روایت هایــی ســوبژکتیو اســتوار کنــد کــه در عین حــال قابلیــت 

آن را دارند تا مخاطب را قادر سازند زیبایی را حس کند. بنابراین 

کار منتقــد آن نیســت کــه زیبایــی را در آثــاری کــه قبــاً تأییــد شــده 

و بــه موزه هــا راه یافته انــد تشــخیص دهــد، بلکــه کار او قضــاوت 

دربــاره ی آثــار هنرمنــدان گمنام تــر و تشــخیص زیبایــی آن هاســت، 

همــان کاری کــه خــود او دربــاره ی کنســتانتین گیــز انجــام داد. 

نقــد بــرای بودلــر یک جــور بــازی آزاد اســت، بــازی میان امــر جاودانی 

و امــر گــذرا، معیــار و انحــراف از معیــار، گذشــته و حــال. هنــر نیــز 

بیــش از آن کــه آفرینــش فکــری باشــد، بــازی خیــال اســت میــان 

ایــن دوگانگی هــا و آن جــا بــه اوج زیبایــی می رســد کــه بــازی را 

نیمــه کاره رهــا می کنــد تــا در تخیــل مخاطــب ادامــه یابــد. بودلر نیز 

ــر تمام نشــده اســت. در  ــود زیبایــی در اث ــد دالکــروا معتقــد ب مانن

قــرن نوزدهــم، بحــث بــر ســر زیبایــِی آثــار تمام شــده در برابــر آثــاری 

کــه پرداخــت نهایــی نشــده بودنــد، بحــث داغــی بــود. بودلــر معتقــد 

بــود اثــر تمام شــده راه را بــر تخیــل بیننــده ســد می کنــد و آزادی را 

ــا نباشــد، از آن  از زیبایــی می گیــرد. اثــرِ تمام نشــده، حتــی اگــر زیب

جهــت کــه آزاد اســت و معنــا را محــدود نمی کنــد بــه اثــرِ تمام شــده 

ارجحیت دارد. بازی آزاِد تخیل عرصه ای مقدس برای نظریه هایی 

اســت کــه از اصالــت زیبایی شناســی و آزادی هنــر و زیبایــی، از 

محتــوای اخاقــی و حقیقــی دفــاع می کننــد. بــا این همــه، بودلر نیز 

هم چــون بســیاری از دیگــر نظریه پــردازان ایــن طیــِف افراطــی، 

همــواره بــا موقعیتــی تناقض آمیــز مواجــه بــود؛ او تــاش می کــرد 

هنــر و تخیــل را از هــر گونــه غایــت بیرونــی، از میــل و لــذت، از 

بازشناســی زیبایی هــای قدیــم در آثــار مــدرن رهــا کنــد، امــا در 

هر حــال، در بســیاری موقعیت هــا، بــه محــض آن کــه می خواســت 

ترجیح هــای زیبایی شــناختی خــود را توجیــه کنــد ســوبژکتیویته، 

میــل و خیــر به ناچــار بــه متــن نقــد او بازمی گشــت. او خــود در ایــن 

باره چنین اعتراف کرده:

ـــاره ی  ـــخن دادن دربــــ ـــر از داد ســــ ـــن کاری راحت تـــ ـــرای مـــ »بــــــــ
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ــا، تـــــــــوازن  ترکیـــــــب بندی های متـــــــوازن و متقـــــارن تابلــــوهـــ

ـــدارد.  ـــره وجـــود ن سایه روشـــن ها، ســـردی و گرمـــی رنگ هـــا و غی

چـــه کار بیهـــوده ای! امـــا تصمیـــم گرفتـــه ام بـــه جـــای ایـــن کار از 

ــدوارم  ــم و امیـ ــع احســـاس، اخـــاق و لـــذت ســـخن بگویـ موضـ

چنـــد تنـــی آدم باســـواد امـــا نـــه مانقطـــی پیـــدا شـــوند کـــه غفلـــت 
مرا بپسندند.«21

چنیـــن بـــه نظـــر می رســـد کـــه زیبایی شناســـی ناچـــار بـــه پذیـــرش 

پیونـــدی اســـت میـــان گفتمـــان ســـوبژکتیو کـــه از حـــس و 

دریافـــت ذهنـــی و شـــخصی مایـــه می گیـــرد بـــا گفتمـــان ابژکتیـــو 

ــتوار  ــل اسـ ــای میـ ــی و ضرورت هـ ــتدالل های اخاقـ ــر اسـ ــه بـ کـ

اســـت؛ پذیـــرش پیونـــدی بـــرای ایجـــاد معنـــا، امـــا بـــرای بودلـــر ایـــن 

ـــا اتحـــاد مســـالمت آمیز.  ـــود ت ـــش شـــبیه ب ـــه تن ـــر ب ـــد بیش ت پیون

بنیامیـــن اشـــاره می کنـــد کـــه: »شـــالوده ی حیاتـــی تولیـــد بودلـــر 

و  تشدیدشـــده  به غایـــت  حساســـیتی  میـــان  تنـــش  همـــان 

تعمقی به غایت فشرده و متمرکز است.«22 

کـــه  اســـت  از مســـئله هایی  یکـــی  ایـــن فقـــط  این همـــه،  بـــا 

می تـــوان بـــه نحـــو کلـــی در تفکـــر بودلـــر بـــر آن انگشـــت گذاشـــت. 

بودلـــر متفکـــری مالیخولیایـــی بـــود، آن هـــم در بطـــن جهانـــی کـــه 

بـــه ســـوی پوزیتیویســـم )کـــه بودلـــر از آن نفـــرت داشـــت(، بـــه 

ســـوی تجـــاری شـــدن همه چیـــز از کاالهـــای روزمـــره تـــا آثـــار 

ـــه ســـوی رقابتـــی شـــدن همـــه ی فعالیت هـــای بشـــری  ـــری و ب هن

در بـــازار آزاد پیـــش می رفـــت. بودلـــر در جهانـــی کـــه بـــا ســـرعت 

سرســـام آوری مـــادی می شـــد بـــر معنویـــت اصـــرار داشـــت و در 

دوره ای کـــه انســـان اروپایـــی بـــه دنبـــال تصـــرف آینـــده بـــود، 

شـــورمندانه آرزوی ســـنگ شـــدن و متوقـــف شـــدن زمـــان را در 

سر می پروراند.  

 جان راسکین
ــه اِی  ــر انگلیســی، از چهره هــای نمون جــان راســکین، منتقــد هن

عصــر ویکتوریــا بــود و باورهــا و جهت گیری هــای او، چــه آن جــا 

ــه اصــاح  ــر قضــاوت می کــرد و چــه آن جــا کــه ب ــاب هن کــه درب

اجتماعــی می اندیشــید، در تأییــد یــا طــرِد مســتقیِم ارزش هــای 

شــخصیتی  راســکین  بوده انــد.  دوره  ایــن  اخاقــی  و  هنــری 

پیچیــده داشــت و به نوعــی وجــدان آگاه عصــر خــود محســوب 

اثــر  و چندیــن  خــود طراحــی می کــرد  کــه  منتقــدی  می شــد: 

از  مشــتاقانه  هم چنیــن،  گذاشــت.  به جــا  آبرنــگ  نقاشــی 

آمــوزش کارگــران و ارتقــای بینــش هنــرِی ایــن طبقــه حمایــت 

نثــر  آن  بــا  راســکین،  نوشــته های  شــاید  امــروز  می کــرد. 

ــادی نداشــته باشــد، امــا  ــدگان زی پرطمطــراق و دشــوار، خوانن

در انگلســتان قــرن نوزدهــم کتاب هــای او به شــدت تأثیرگــذار 

بودنــد. انبــوه جمعیــت بــرای شــنیدن ســخنرانی هایش جمــع 

الگــو  اندیشــه هایش  از  معمــاران  و  نقاشــان  می شــدند، 

ــد آثارشــان مــورد توجــه و بررســی  ــد و مشــتاق بودن می گرفتن

او قــرار گیرنــد. گروهــی از کارگــران در نهــاد ســنت جــرج گــرد او 

جمع می شدند و چشم بر شگفتی های هنر می گشودند. 

قــرن  پایــان  تــا  و  بــود  ویکتوریــا  ملکــه  همســن  راســکین 

نوزدهــم عمــر کــرد. او هرگــز بــا رشــد ســرمایه داری صنعتــی کــه 

دهه به دهــه  و  بــود  مســیر  آغــاز  در  هنــوز  نوزدهــم  قــرن  در 

ــار نیامــد. در قرنــی کــه ریه هــای  بیش تــر قــدرت می گرفــت، کن

و  می شــد  آشــنا  قطــار  و  ماشــین  دود  بــا  بریتانیــا  مــردم 

بــا شــکل و شــمایل جدیــد ســاختمان های  چشم های شــان 

صنعتــی، راســکین مصرّانــه می کوشــید زیبایــی و حقیقــت را از 

دســتبرد رویکردهــای ســودمدار و ابزارانــگار مصــون نــگاه دارد. 

۳۵ ۳۴



۳۷ ۳۶

برابــر  در  مقاومتــش  و  هنــر  ماشینی شــدن  بــا  او  مخالفــت 

شــاید  معمــاری،  در  به خصــوص  جدیــد،  صنعتــی  فرم هــای 

مقاومــت  یــادآور  هم چنیــن  و  برســد  به نظــر  واپس گرایانــه 

گذشــته نگرانه ی رمانتیسیســم در برابــر ســرمایه داری صنعتــی 

باشــد، به خصــوص کــه راســکین نیــز هم چــون رمانتیک هــا، 

طبیعت را حقیقی ترین الگوی زیبایی می دانست. 

راســکین تنهــا فرزنــِد خانــواده ای بــورژوا و مذهبــی بــود و ایــن 

نکتــه در شــناخت او بســیار اهمیــت دارد، چــرا کــه تــا پایــان عمــر 

محیــط  و  والدیــن  بــه  وابســتگی اش  هشتاد و یک ســاله اش 

خانوادگــی ذره ای کاهــش نیافــت. درواقــع، راســکین تــا پایــان 

عمــر، پســری نســبتاً منــزوی باقــی مانــد کــه خانــه ی مــادر و پــدر 

را بــه هــر مــکان دیگــری در جهان ترجیح مــی داد و در آموزه های 

مذهبــی مــادر و اخــاق بــورژوازی پــدر کوچک تریــن تردیــدی بــه 

ــا داشــت  ــرّ اروپ ــه ب خــود راه نمــی داد. در اکثــر ســفرهایی کــه ب

خانــواده اش نیــز او را همراهــی می کردنــد، ســفرهایی کــه در 

آن هــا خانه هــای روســتایی آلــپ در ســوئیس و معمــاری و هنــر 

ــد و شــیفته ی  ــز را از نزدیــک دی ــا و هم چنیــن ونی شــمال ایتالی

ــر،  ــاره ی هن ــه الی نوشــته هایش درب ایــن ســرزمین ها شــد. الب

می تــوان  کــرد،  چــاپ   1843 در  کــه  آرائــی  به خصــوص 

شــیفتگی اش را بــه ارزش هــای خانگــی و آرامــش خانوادگــی 

طبقــه ی متوســط و مذمــت خودپســندی ها و ریاکاری هــای 

از  بســیاری  برخــاف  هم چنیــن،  کــرد.  پیــدا  آریســتوکراتیک 

هم عصرانــش کــه شــیفته ی رنســانس و گذشــته ی کاســیک 

اروپــا بودنــد، تربیــت انجیلــی مــادرش ســبب شــده بــود از هنــر 

پاگانی یا غیر مذهبی روی گردان باشد.

شــاید تنهــا حیطــه ای کــه او بــا ذوق و اشــتیاق شــخصی بــه آن 

بــود. والدینــش کــه می تــوان  عاقه منــد شــد زمین شناســی 

و  )راســکین مدرســه  بودنــد  آموزشــش  اصلــی  منبــع  گفــت 

دانشــگاه را بــا جدیــت چندانــی دنبــال نکــرد( او را بــه ســوی 

شــعر، هنــر و مذهــب ســوق دادنــد و حتــی مــادرش عایــق 

کــه  چــرا  داشــت،  نظــر  زیــر  بدبینــی  بــا  را  او  زمین شــناختی 

به هر حــال،  شــود.  منجــر  کفــر  بــه  اشــتیاق  ایــن  می ترســید 

صخره هــا  و  ســنگ ها  از  طراحــی  بــه  کودکــی  از  راســکین 

ــری او  ــن گرایــش در نقــد هن ــدا کــرد و ای ــه ی شــدیدی پی عاق

به شــدت تأثیرگــذار افتــاد و در جلــد چهــارم »نقاشــان مــدرن« 

کاماً آشکار شد. 

راســـکین بـــه ارتبـــاط میـــان طبیعـــت، هنـــر و انســـان می اندیشـــید 

و افـــرادی را از طبقـــات مختلـــف اجتمـــاع مخاطـــب قـــرار مـــی داد. 
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۳۹ ۳۸

از ایـــــن رو، ســـــبک های نوشـــــتاری متنوعــــــــی را بــــــرای بیــــــان 

دیدگاه هایـــش می آزمـــود، از شـــعر کـــه در نوجوانـــی مجـــذوب 

ــه و ســـخنرانی؛ جالـــب  ــاله، نامـ ــه و رسـ ــا مقالـ ــود تـ ــده بـ آن شـ

این کـــه حتـــی یـــک داســـتان پریـــان نیـــز از او باقـــی مانـــده. 

ـــی کـــه در نظـــر داشـــت  ـــر اســـاس مخاطب ســـبک نوشـــتاریش ب

ـــن ســـخنرانی  ـــرای دانشـــگاهیان مت ـــه ب ـــود. آن گاه ک ـــاوت ب متف

انتخـــاب  آکادمـــی  متناســـب  ســـبکی  و  لحـــن  می نوشـــت، 

می کـــرد و آن گاه کـــه قصـــد داشـــت بـــا مخاطبـــان کم ســـوادتر 

ارتبـــاط برقـــرار کنـــد نوشـــتاری قابـــل فهم تـــر و ســـاده تر تهیـــه 

می کـــرد. بعضـــی از مهم تریـــن آثـــار او عبارتنـــد از: »نقاشـــان 

بـــرای  راه  چـــراِغ  »هفـــت   ،)1860-1843 جلـــد،  )پنـــج  مـــدرن« 

معمـــاری« )1849(، »ســـنگ های ونیـــز« )ســـه جلـــد، 1853-1851(، 

»تـــا بـــه ســـرانجام« )1860(، »فـــورس کالویجـــرا« )نامه هایـــی 

بـــه کارگـــران و ســـازندگان ســـاختمانی کـــه در دهـــه ی 1870 

نوشته شدند(، »پریتریا« )اتوبیوگرافی، 1889-1885(.

راسکین و ترنر
»نقاشــان مــدرن«، مهم تریــن اثر راســکین، تحت تأثیــر عاقه ای 

شــکل گرفــت کــه راســکین از نوجوانــی بــه ترنــر پیــدا کــرده بــود. 

زمانــی کــه راســکین نوجوانــی خوش آتیــه و بســیار رشــدیافته تر 

از همسن وســال هایش بــود، وظیفــه ی خــود دیــد کــه از ترنــر در 

مقابــل معــدود مخالفانــش حمایــت کنــد. در ایــن دوره، ترنــر 

هنرمنــدی شناخته شــده با شــهرتی تثبیت شــده و عضــو آکادمی 

بــه حمایــت  نیــاز چندانــی  بــه نظــر می رســید  بــود و  طراحــی 

منتقــدی جــوان نــدارد، امــا در عمــل معلــوم شــد آن چــه راســکین 

در ترنر می دید امری تازه و پراهمیت بوده است. 

ترنــر کار هنــری خــود را بــا طراحی از صخره ها و پرســپکتیوهای 

پیچیــده آغــاز کــرد و همیــن موضــوع کافــی بــود تــا عاقــه ی 

راســکین را برانگیــزد؛ راســکین نیــز بــا طراحــی از روی ســنگ ها 

و صخره هــا آغــاز کــرده بــود و ایــن اشــتیاق تــا پایــان عمــر در او 

خامــوش نشــد. راســکین در ابتــدا تحت تأثیــر اســتادهایی کــه 

فیلدینــگ،  کاپلــی  جملــه  از  می آموخــت،  طراحــی  نزدشــان 

و  نقاشــی  پیکتورســک  کــرد.  پیــدا  پیکتورســک  دیدگاهــی 

طراحــی بــه پیــروی از اســتادان قدیــم هم چــون نیــکا پوســن و 

کلــود لــورن اســت، بــه ایــن معنــا کــه منظــره ی پیکتورســک 

منظــره ای اســت کــه تابلوهــای اســتادان قدیــم را در ذهــن 

منظــره ی  یــک  بــودن  زیبــا  و  تماشــایی  می کنــد؛  تداعــی 

پیکتورســک تنها به آن جهت اســت که شــبیه به شــاهکارهای 

نقاشــی اســت و نقــاش پیکتورســک همــواره بــه دنبــال شــکار 

چنیــن مناظــری اســت و بــرای یافتــن آن هــا بایــد گنجینــه ای از 

باشــد.  کــرده  ضبــط  حافظــه  در  را  اســتادان  آثــار  زیباتریــن 

درواقــع، منظــره ی پیکتورســک به خودی خــود و بــه نحــو ذاتــی 

ــا نیســت، بلکــه ذهنیــت هنرمنــد اســت کــه آن را تداعی گــر  زیب

بــه پیکتورســک،  راســکین  زیبایــی هنــری می بینــد. عاقــه ی 

جــدا از تأثیــر اســتادانش، بیش تــر بــدان ســبب بود کــه موضوع 

نقاشــی پیکتورســک را بســیار می پســندید یعنــی منظره هــای 

طبیعــی، کوه هــا، دریاهــا، رودخانه هــا، ویرانه هــا و روســتاها 

رویکــرد  از  می پرداخــت  طراحــی  بــه  بیش تــر  هرچــه  امــا  را، 

پیکتورسک دورتر می شد. 

طراحـــی خیلـــی زود به صـــورت عادتـــی همیشـــگی بـــرای راســـکیِن 

نوجـــوان درآمـــد و او را بـــه دشـــت ها و دره هـــای اطـــراف خانـــه اش 

کشـــاند. ســـنگ ها و صخره هـــا موضـــوع غالـــب طراحی هـــای 

اولیـــه ی او بودنـــد و او بـــا نگاهـــی زمین شـــناختی و نه پیکتورســـک 

آن هـــا را ترســـیم می کـــرد. کم کـــم طراحـــی بـــرای او معنـــای 



جدیـــدی پیـــدا کـــرد کـــه عبـــارت بـــود از مشـــاهده ی چهـــره ی 

حقیقـــِی طبیعـــت و نـــه تداعـــی و به یـــادآوردِن هنـــر اســـتادان 

قدیـــم. هـــدف از طراحـــی لـــذت کشـــف حقیقـــت اســـت، نـــه کپـــی 

کـــردن آن چـــه اســـتادان زیبـــا پنداشـــته اند. بـــه ایـــن ترتیـــب، 

راســـکین به تدریـــج در برابـــر قراردادهـــای هنـــرِی مســـلط موضـــع 

گرفـــت و بـــه ســـوی اصـــول جدیـــدی حرکـــت کـــرد کـــه آن هـــا را 

واجـــد حقیقـــِت هنـــر می دانســـت. او بـــا بیـــان خاطـــره ای از جوانـــی 

کشف حقیقت و لذت ناشی از آن را چنین توصیف می کند: 

ُـــروود، متوجـــه پیچکـــی شـــدم کـــه گـــرد شـــاخه ای  »روزی در راِه ن

خـــاردار پیچیـــده بـــود و حتـــی در نـــگاِه انتقـــادی مـــن »بدترکیـــب« 

جلـــوه نمی کـــرد، در دفترچـــه ی جیبـــی جلدخاکســـتری ام طـــرح 

مـــدادِی سایه روشـــنی از آن کشـــیدم، بـــا دقـــت تمـــام، چنان کـــه 

بیش تـــر  هرچـــه  و  می کنـــم  طراحـــی  مجســـمه ای  از  گویـــی 

می کشـــیدم بیش تـــر آن را دوســـت می داشـــتم. تمـــام کـــه شـــد، 

ـــه بعـــد را هـــدر  متوجـــه شـــدم کـــه کل عمـــرم، از دوازده ســـالگی ب

ـــد آن چـــه را  ـــه مـــن بگوی ـــدا نشـــد ب داده ام، چـــرا کـــه هیچ کـــس پی

بکشم که واقعاً آن بیرون وجود دارد.« 23 

راســـکین در تابلوهـــای اولیـــه ی ترنـــر آن وجـــه پیکتورســـک را 

تشـــخیص مـــی داد، این کـــه ترنـــر منظره هایـــی تماشـــایی را بـــه 

تصویـــر می کشـــید، امـــا موضـــوع توجـــه و نقـــد راســـکین آن 

دســـته تابلوهایـــی بـــود کـــه در آن هـــا ترنـــر طبیعـــت را بـــا وفـــاداری 

ـــر می کشـــید و گذشـــته  ـــه تصوی ـــن فرم هایـــش ب ـــه حقیقی تری ب

از آن، آن چـــه او را از دیگـــر هنرمنـــدان بـــزرگ زمانـــه اش متمایـــز 

ــای  ــته از تابلوهـ ــود. آن دسـ ــارش بـ ــی آثـ ــس اخاقـ ــرد، حـ می کـ

ترنـــر کـــه ایـــن حـــس اخاقـــی را منتقـــل می کردنـــد، ماننـــد تابلـــوی 

»کشـــتی بـــردگان« از نظـــر راســـکین شـــاهکار هنـــری بودنـــد، 

راســـکین دربـــاره ی دســـته ی دیگـــری از آثـــار ترنـــر کـــه فقـــط بـــه 

ــد،  ــایه می پرداختنـ ــگ و سـ ــور و رنـ ــف نـ ــای مختلـ ــت حالت هـ ثبـ

مثـــــــل تابلـــــوی »قلعــــــه ی نورَهــــــم«، ســــــکوت می کـــــــــرد. 

بــه اعتقــاد راســکین نقاشــی و هنــر به طــور کلــی، یــک زبــان واال و 

بیانگرانــه اســت کــه به خودی خــود ارزش خاصــی نــدارد مگــر 

آن کــه افــکار و اندیشــه هایی انســانی را انتقــال دهــد، موافــق بــا 

حقیقــت باشــد و حــس اخاقــی انســان را بیــدار کنــد. بــرای درک 

درســت ایــن موضــع می تــوان به توصیف او از »کشــتی بردگان« 

اشــاره کــرد. »کشــتی بــردگان یــا بــرده داران برده هــای مــرده یــا در 

حــال احتضــار را از عرشــه بــه دریــا می ریزنــد، طوفــان نزدیــک 

می شــود«، اثــر جــی.ام. دبلیــو ترنــر نخســتین بــار در 1840 بــه 

نمایــش درآمــد. ترنــر شــعری ضمیمــه ی ایــن نقاشــی کــرده بــود 

که در آن موضوع نقاشی را روشن تر می کرد.

جاشوان همه بر فراز دکل ها در کارِ بستن مهارها،

خورشید خشمگیِن روبه غروب و ابرهای شرزه و پاره پاره

اعام می کنند: توفون24 در راه است!

پیش از آن که عرشه هاتان را بروبد، به بیرون افکنید

مردگان و محتضران را، با غل و زنجیرشان

امید، امید، امیِد موهوم!

 کجاست بازار شما اکنون؟

 پــدر راســکین ایــن تابلــو را بــرای او خرید و راســکین در بخشــی 

از یادداشــت خــود دربــاره ی ایــن اثــر نوشــت: »بــه گمــان مــن، 

ایــن باشــکوه ترین دریایــی اســت کــه ترنــر تــا بــه حــال نقاشــی 

ایــن  پــس  شــود،  پذیرفتــه  ادعــا  ایــن  اگــر  و  اســت  کــرده 

باشــکوه ترین دریایــی اســت کــه انســان تاکنــون نقاشــی کــرده 

اســت... آتــش غــروب بــر دریــا افتــاده، رنگــی از نــور ترســناک امــا 

باشــکوه بــر آن زده، شــکوِه گرُگرفتــه و بی پایــان و ســرخ فام، 

گدازه هــای طــا و حمــام خــون.«25 راســکین در ایــن یادداشــت 
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اشــاره ی مســتقیم بــه زشــتی بــرده داری نمی کنــد ــــ خریــد و 

فــروش بــرده از 1833 در انگســتان ممنــوع شــده بــود امــا در 

امریــکا هم چنــان ادامــه داشــت ــــ گویــی تابلــو به خودی خــود 

گویاســت و شــعر ترنــر نیــز حــرف آخــر را زده اســت، امــا وقتــی 

از رنگ هــای تابلــو حــرف می زنــد، حــس اخاقــی اثــر در کلمــات 

راسکین تجسمی دوباره می یابد:

و  موج هــای مجــوف  آبــی، ســایه های ســرخ فامِ  و  »ارغوانــی 

کف آلــود بــر غبــار شــب افتاده انــد، شــبی ســرد و خشــن کــه 

ــر کشــتی گناهــکاری  هم چــون ســایه ی مــرگ پهــن می شــود ب

ــدی پیــش  ــه ســختی و کن ــه ی دریــای صاعقــه زده ب کــه در میان

آســمان  بــر  از خــون  بــا خطــی  باریکــش  مــی رود، دکل هــای 

نگاشــته شــده اند، آســمانی کــه عــزم بــر رســوایی و محکومیــت 

]کشــتی گنــاه[ جــزم کــرده، بــا آن رنگ ســایه های خوفناکــی کــه 

نــور  بــا  را  شــعله ور  ســیِل  و  زده انــد  وحشــت  نشــاِن  آن  بــر 

خورشــید آمیخته انــد و در افــِق دوردســِت ایــن تاطــِم غمــزده ی 
امواِج محزون، رنگ قرمز گلگون بر دریای بی انتها.«26

واژه هــا و صفت هــای یادداشــت راســکین بــا بــار معنایــی و 

از  نمونــه ای  می کننــد،  حمــل  خــود  بــا  کــه  شــدیدی  اخاقــی 

تکنیــک »زنده پنــداری«27 در نوشــتارند. راســکین ایــن تکنیــک را 

بســیار می پســندید، امــا در به کارگیــری آن وســواس و دقــت 

فــراوان داشــت، چــرا کــه معتقــد بــود اگــر تکنیــک »زنده پنداری « 

درســت و بجــا اســتفاده نشــود، به شــدت موجــب پریشــانی و 

آشــفتگی معنایــی در متــن می شــود. نکته ی موردنظر راســکین 

دریــا  باشــند،  محــزون  نمی تواننــد  امــواج  کــه  اســت  ایــن 

به خودی خــود خوفنــاک نیســت و آســمان بــه دنبــال محکــوم 

بیانگــر وضعیــت  این هــا  کــردن کشــتی گناهــکاران نیســت؛ 

ذهنــی نویســنده در مواجهــه بــا اثــر اســت و بیانگــر احساســاتی 

کــه اثــر در او ایجــاد کــرده و عقــل و منطقــش را برآشــفته اســت. 

ــن جان هــا و آروزهــای  ــردگان« از دســت رفت ــر در »کشــتی ب ترن

و  ســلطه  قربانــی  کــه  می کشــد  تصویــر  بــه  را  انســان هایی 

منفعت طلبــی بــرده داران شــده اند )تشــبیه طــا و خــون بــه ایــن 

نکتــه اشــاره دارد( و طبیعــت، هم چــون داور نهایــی، طوفــان 

خشم خود را بر سر کشتی گناه نازل می کند. 

بــرای راســکین تکنیــک و مهــارت هنرمنــد مهم تریــن معیــار 

قضــاوت نبــود، چــرا کــه معتقــد بــود هــر هنرمنــِد قابــل اعتنایــی 

ــه باشــد؛  ــی دســت یافت ــل قبول ــک قاب ــارت و تکنی ــه مه ــد ب بای

اثــر هنــری هــم در ارزش هایــی  وجــه تمایــز و مــاک ارزش 

ــدازه  ــا چــه ان ــد و هــم  در آن اســت کــه ت اســت کــه بیــان می کن

طبیعــت را آن گونــه کــه هســت بــه تصویــر می کشــد. البتــه، ایــن 

جوزف ویلیام ترنر، 
»کشتی بردگان«، 

رنگ روغن روی بوم،
91 در 112 سانتی متر، 1840، 

موزه ی هنرهای معاصر بوستون.

۴۲ ۴1



اصــاً بــدان معنــا نیســت کــه راســکین نقاشــی های پرجزئیــات 

و عـــین بـــه عیــــن را مــــی پسندید. رئــــــالیسم راســـــکین چیزی از 

جنــس زمین شناســی بــود، همان گونــه کــه رگه هــا و رنگ هــا و 

خبــر  آن  زمین شــناختی  تاریــخ  از  تکه ســنگ  یــک  طرح هــای 

بــه  ایــن تکه ســنگ  کــه  از آتشفشــان هایی  می دهنــد، یعنــی 

ســبب آن هــا از زمیــن بیــرون جهیــده، از فرســایش آب هــا و 

طوفان هایــی کــه بــه خــود دیــده، رنگ ســایه ها و ضربه قلم هــای 

ترنــر نیــز از حقیقــت منظــره ی پیــش روی او حکایــت می کننــد.  

 

برادران پیشارافائلی
راســـکین جلـــد اول »نقاشـــان مـــدرن« را بـــه نظریـــه ی هنـــر 

اختصـــاص داده و مثال هایـــی از نقاشـــان مـــدرن را بـــا جزئیـــات 

مفصـــل بررســـی کـــرده اســـت. راســـکین جلـــد دوم را پـــس از 

ســـفرِ هفـــت ماهـــه اش بـــه ســـوئیس و ایتالیـــا در 1845 نوشـــت 

ــانس پرداخـــت. ــی پیـــش از رنسـ ــان ایتالیایـ ــه نقاشـ و در آن بـ

ــه  ــر بـ ــد هنـ ــه در نقـ ــد کـ ــه می کنـ ــکین توصیـ ــد اول، راسـ در جلـ

جـــای »اســـتتیک« یـــا زیبایی شناســـی از واژه ی تئوریـــا اســـتفاده 

شـــود. تئوریـــا واژه ای یونانـــی و در اصـــل بـــه معنـــای نگریســـتن، 

ــی  ــز در یونانـ ــتتیک نیـ ــت. اسـ ــردن اسـ ــل کـ ــردن و تأمـ ــر کـ نظـ

»حـــس کـــردن« معنـــا می دهـــد، امـــا در تئوریـــا گونـــه ای کیفیـــت 

الهـــی وجـــود دارد، چنان کـــه گویـــی قـــدرت نگریســـتن و تأمـــل 

کـــردن در جهـــان توانایـــی الهـــی اســـت کـــه خداونـــد در انســـان 

نهـــاده. راســـکین از لـــذت هنـــری دقیقـــاً چنیـــن معنایـــی در نظـــر 

ـــذت نگریســـتن در جهـــان و کشـــف زیبایـــی الهـــی آن.  داشـــت: ل

تئوریـــا بـــه اعتقـــاد راســـکین یک جـــور خدمـــت بـــه پـــروردگار 

اســـت و بنابرایـــن، وظیفـــه ای اخاقـــی بـــر دوش بشـــر. همیـــن 

دیـــدگاه بـــود کـــه او را از پیکتورســـک روی گـــردان کـــرد و بـــه 

طراحـــی از منظره هـــای غیرقـــراردادی و »طبیعـــی« کشـــاند. 

راســکین ایــن ژرف نگــری در طبیعــت را در ســنگ ها و صخره هــا 

از  پــس  و  مــی داد  تشــخیص  به وضــوح  ترنــر  منظره هــای  و 

ســفر 1845، تئوریــا را در آثــار هنرمنــدان ایتالیایــی پیــش از 

رافائــل نیــز مشــاهده کــرد و در جلــد دوم بــه تفصیــل بــه آن 

رافائــل  از  پیــش  هنرمنــداِن  دربــاره ی  او  آراء  پرداخــت. 

الهام بخــش گروهــی از نقاشــان شــد کــه در 1848، دو ســال 

پــس از انتشــار جلــد دوم »نقاشــان مــدرن«، انجمــن بــرادری 

نقاشــان پیشــارافائلی را بــه راه انداختنــد: جــان اورت میلِــی، 

ویلیــام هولمــن هانــت، دانتــه گابریــل روِســتی. آن هــا طبیعــت 

را موضــوع کار خــود قــرار دادنــد و بــه موضوع هــای شــاعرانه و 

از  وســطا  قــرون  نقاشــان  از  پیــروی  بــه  پرداختنــد؛  اخاقــی 

رنگ هــای روشــن و درخشــان اســتفاده کردنــد و کیاروســکورو 

)سایه روشــن( مخصــوص رنســانس را کنــار گذاشــتند؛ به جــای 

آن کــه هم چــون لئونــاردو و کاراواجــو پس زمینــه را ســایه وار 

فراوانــی  توجــه  تصویــر پس زمینــه  جزئیــات  بــه  کننــد،  رهــا 

نشــان دادنــد و آن را بــا صحنه هــای طبیعــی و شــاخ و برگ هــای 

مشخص و متمایز پوشاندند. 

از  امــروزه  کــه  پیشــارافائلی ها هنرمنــدان برجســته ای بودنــد 

عناصــر فرهنگــِی تشــخص بخش بــه بریتانیــای دوره ی ویکتوریا 

زنــده،  از رنگ هــای  به شــمار می رونــد، به نحــوی کــه اســتفاده 

پرداخــت جزئیــات ظریــِف صحنه هــای طبیعــی و بیــان و حــس 

اخاقــی در تصویــر از مشــخصه های اصلــی هنــر ویکتوریایــی 

ــری خــود را مســتقیم از  اســت ــــ و آن هــا تمــام دیدگاه هــای هن

جــان راســکین گرفتنــد و جــان راســکین تــا پایــان عمــر حامــی و 

ــا جــان  خریــدار آثــار آنــان بــود )البتــه مســائل شــخصی ای نیــز ب

اورت میلـِـی پیــدا کــرد کــه در روابــط حرفه ای شــان بی تأثیــر نبــود 
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ولــی بــه ایــن بحــث ارتبــاط چندانــی نــدارد(. بســیاری از منتقــدان 

هنــر، از جملــه چارلــز دیکنــز، ســبک پیشــارافائلی ها را بــی ارزش و 

ــود کــه آن هــا را  ــت راســکین ب ــار دانســتند و فقــط حمای بی اعتب

معتبــر ســاخت. در ابتــدای قــرن بیســتم، پیشــارافائلی ها اغلــب 

ــه ســبب حضــور ســنگیِن »روایــت« در آثارشــان طــرد شــدند،  ب

امــا در پایــان قــرن بیســتم، پیشــارافائلی ها نیــز هم چــون جــان 

بیش تــر  امــروز  گرفتنــد.  قــرار  توجــه  مــورد  دوبــاره  راســکین 

ارج  فوق العاده شــان  تکنیــک  ســبب  بــه  را  آن هــا  منتقــدان 

بــه خاطــر  می نهنــد و عمــوم مخاطبــان نقاشــی های آن هــا را 

موضــوع و حــس و بیــان موضــوع می پســندند و ایــن دقیقــاً 

همان بود که راسکین می خواست. 

میلـِـی، پیــش از آن کــه بــه ســبب مســائل خانوادگــی بــا راســکین 

قهــر کنــد، پرتــره ای از او کشــیده بــود کــه از بســیاری جهــات 

گویــای نــگاه خــاص راســکین بــه هنــر و زیبایی اســت. راســکین 

ــرد کــه دوســت  ــه ای ب ــار رودخان ــه کن ــه اســکاتلند و ب ــی را ب میلِ

داشــت پس زمینــه ی پرتــره باشــد تــا میلــی رودخانــه و ســنگ ها 

و صخره هــای اطــراف را از نزدیــک مشــاهده کنــد. هم چنیــن، 

ــت  ــود و او را هدای ــی ب ــراِه میلِ ــر هم ــد اث ــام مراحــل تولی در تم

می کــرد. در ایــن تابلــو، راســکین کنــار رودخانــه، روی ســنگ ها 

ایســتاده. پیکــرش آرام و ســاکن اســت، وزن بــدن را روی پــای 

چــپ انداختــه و پــای راســتش راحــت و آزاد اســت، بــه نقطــه ای 

اســت.  آرامــش  کمــال  در  چهــره اش  و  خیــره شــده  افــق  در 

رودخانــه امــا در جریانــی متاطــم و خروشــان اســت و ســنگ ها 

و صخره هــا، اگرچــه ســاکن و ایســتا هســتند، گویــی آن هــا نیــز 

جریــاِن تغییــر و تحول هــای میلیون هــا ســال را در خــود حمــل 

می کننــد. ایــن دقیقــاً مطابــق بــا شــناختی بــود کــه راســکین از 

طبیعــت داشــت: پیکــره ی انســان در ســکون و مــاده ی بی جــان 

در حرکــت. او می خواســت میلِــی نیــز عقــل خــود را تابــع عقــل 

را  آن چــه  و  بکشــد  را می بینــد  آن چــه  فقــط  و  کنــد  طبیعــت 

هســت بــا دقتــی درونــی و ژرف »ببینــد«. میلـِـی هــر ســانتی متر 

مربــع از تابلــو را بــا دقتــی یکســان کشــیده و چنیــن نبــوده کــه 

بــه پیکــر انســان توجــه بیش تــری نشــان دهــد، بــه ایــن ترتیــب، 

پیکــر انســان را در هماهنگــی و همتــرازی کامــل بــا طبیعــت 

ذهــن  از  تمامــی  بــه  این همــه،  و  اســت  آورده  در  پیرامــون 

و  مســتقیم  هدایــت  و  نقاشــی  بــه  او  دیــدگاه  و  راســکین 

مســتمرش پدیــد آمــده . ایــن پرتــره همــان انــدازه کــه اثــری از 

میلِی است، اثری از راسکین هم هست.   

سر جان اورت میلی، 
»افلیا«، رنگ روغن روی بوم، 
76 در 111 سانتی متر، 1840، 
موزه ی تیت بریتانیا.

۴۶ ۴۵



هفت چراغ راه برای معماری
راســکین در جوانــی تحت تأثیــر آموزه هــای پیکتورســک عاقــه ی 

شــدیدی بــه ویرانه هــای قــرون وســطایی پیــدا کــرده بــود کــه 

گوشــه و کنــار روســتاها و شــهرها باقــی مانــده بودنــد. تــرس از 

نابــودی و فراموشــی ایــن آثــار انگیــزه ای شــد بــرای طراحــی از 

آن هــا و رونــد مســتمر طراحــی اشــتیاق و عاقــه بــه مطالعــه ی 

معماری قرون وسطا را در راسکین جوان برانگیخت.

قـــرون  بناهـــای  مرمـــت  و  حفـــظ  رونـــد  نوزدهـــم  قـــرن  در 

وســـطایی تـــازه در حـــال شـــکل گیری بـــود. پـــس از آتش ســـوزی 

شـــیوه ای  بـــه  بنـــا  ایـــن   ،1834 در  وست مینیســـتر  کاخ  در 

بازســـازی شـــد کـــه امـــروز بـــه آن گوتیـــک می گوییـــم. ایـــن 

شـــیوه ی مرمـــت را ابتـــدا معمـــاران فرانســـوی در حـــدود ســـال 

ــا  ــد. آن هـ ــرا کردنـ ــه اجـ ــی دولـــت فرانسـ ــا حمایـــت مالـ 1830 و بـ

تـــاش کردنـــد کـــه بـــرای بازســـازی ویرانه هـــای قـــرون وســـطا 

کلیســـای  عمـــل  در  امـــا  کننـــد،  تقلیـــد  دوره  آن  معمـــاری  از 

نوتـــردام را الگـــو قـــرار دادنـــد، کـــه بـــا رمـــان ویکتـــور هوگـــو 

هاله ای از جذابیت و رمز و راز پیدا کرده بود. 

راســکین در واکنــش بــه ایــن روش مرمــت، کتــاب »هفــت 

چــراغ راه بــرای معمــاری« را نوشــت و در آن اصولــی را برشــمرد 

کــه ســاخت هــر بنایــی بایــد مطابــق آن باشــد. او در ایــن کتــاب، 

معمــاری قــرون وســطا را بــه منزلــه ی الگــوی هــر معمــاری 

اصیــل در نظــر داشــت و به هیچ وجــه بــه دنبــال یــک مطالعــه ی 

نظام منــد تاریخــی نبــود. چراغ هــا یــا اصــول معمــاری کــه در 

بــه معمــاری  ایــن کتــاب معرفــی شــده اند، در ظاهــر ربطــی 

ندارنــد و گویــی مســتقیم از کتــاب مقــدس بیــرون آمده انــد: 

تبعیــت.  حافظــه،  زندگــی،  زیبایــی،  قــدرت،  ایثــار،  حقیقــت، 

اســتعاره ی چــراغ و نــور نیــز اســتعاره ای بــه تمامــی انجیلــی 

اســت، امــا ایــن ظاهــر قضیــه اســت. راســکین در ایــن کتــاب در 

معمــاری  برابــر  در  مقاومــت  جبهه هــای  مهم تریــن  از  یکــی 

صنعتــی می جنگــد و از جایــگاه انســان در برابــر ماشــین دفــاع 

می کنــد و همیــن موضع گیــری اســت کــه در پایــان قــرن بیســتم 

سبب احیای ارزش و اعتبار راسکین می شود. 

ـــر حـــول موضوع هـــای زیبایی شـــناختی و  ـــاب راســـکین بیش ت کت

ــته ی  ــاری. هسـ ــی معمـ ــئله های عملـ ــا مسـ ــد تـ ــی می چرخـ اخاقـ

اســـتدالل او آن اســـت کـــه زیبایـــی نبایـــد حقیقـــت را زیـــر پـــا بگـــذارد. 

ــته  ــده، شایسـ ــاخته شـ ــوب سـ ــاختمان از چـ ــتونی در سـ ــر سـ اگـ

نیســـت آن را چنـــان رنگ آمیـــزی کنیـــم کـــه شـــبیه بـــه ســـتونی 

ـــر ده هـــا  ـــا تکیـــه ب ـــد ایاصوفیـــه ب ـــه نظـــر رســـد. اگـــر گنب مرمریـــن ب

ســـتون نگهدارنـــده بـــه آســـمان رفتـــه اســـت، شایســـته نیســـت ایـــن 

ســـتون ها را از نظـــر پنهـــان کنیـــم و چنـــان نشـــان دهیـــم کـــه گویـــی 

ایـــن گنبـــد بســـیار بـــزرگ بـــا نیرویـــی غیبـــی در آســـمان معلـــق اســـت. 

راســـکین معتقـــد بـــود در شـــکوه گنبـــد ایاصوفیـــه نمی تـــوان تردیـــد 

داشـــت، امـــا ایـــن شـــکوه از یـــک دروغ ناشـــی شـــده و همیـــن دروغ 

ارزش آن را به تمامی زایل می کند. 

تزئیناتــی کــه بــه صــورت مکانیکــی و در حجــم انبــوه تولیــد 

می شــدند، ماننــد گچ بری هــای ســقف و دیــوار و شــومینه یــا 

ــچ ارزش  ــات باغ هــا و آبگیرهــا از نظــر او هی ــا تزئین افریزهــا ی

زیبایی شــناختی ای نداشــتند، چــرا کــه آن چــه بــه هــر اثــری ارزش 

می دهــد، کار انســانی ای اســت کــه بــرای تولیــد آن انجــام شــده، 

انــرژی و وقــت انســانی اســت کــه پــای آن ریختــه شــده. حتــی 

ــان تکــراری،  ــا قالــب و ماشــین نباشــند، امــا چن اگــر تزئینــات ب

انجــام  ماشــین  بــا  گویــی  کــه  باشــند  فــراوان  و  بی نقــص 

شــده اند، چــه بدتــر! ایــن همــان چــراغ ایثــار اســت. کارگــران و 

اجراکننــدگان از نیــروی بدنــی خــود مایــه می گذارنــد، بــه نوعــی 
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ــا ســاختمان ســاخته شــود و ایــن ارزشــی  ــد ت از خــود می گذرن

اســت کــه بایــد در بنــا بــه چشــم بیایــد. ایــن حساســیت نســبت 

ناچارنــد  کــه  کارگرانــی  دربــاره ی  دغدغــه  و  انســان  کار  بــه 

وظیفــه ی ســنگین کارهــای بدنــی را بــه انجــام برســانند، همواره 

ــه ای جــذاب در  ذهــن راســکین را مشــغول می کــرد و ایــن نکت

تاریــخ اســت کــه راســکیِن مســیحِی بــورژوای مدافــع حــزب 

تــوری، ُمبلـّـغ پرشــورِ تربیــت و آموزش کارگران بــود و برنامه ای 

بــرای آن هــا در نظــر  آمــوزش حیــن کار  بــه برنامــه ی  شــبیه 

داشت که آن را در نهاد سنت جرج پایه ریزی و دنبال کرد. 

عـــاوه بـــر این هـــا، فـــرم و شـــکل و شـــمایل و جنـــس مـــواد 

اولیـــه ی ســـاختمان بایـــد کامـــاً تابـــع غایـــت و هدفـــی باشـــد کـــه 

ــاختمان  ــکین از سـ ــاس، راسـ ــن اسـ ــر ایـ ــد. بـ ــال می کنـ ــا دنبـ بنـ

ایســـــتگاه راه آهـــــن پدینگتـــــون کـــه در 1854 ســــــاخته شـــد و 

مایــــــه ی فخـــر معمارانــــــش بـــود، نفــــــرت داشـــت، چــــــــرا کـــه 

ایستـــــگاه راه آهـــــن نبایـــــد شبیــــه به کلیســــا ساختــه شود. 

راســکین  نفــرت  مــورد  ســاختمان های  از  دیگــری  نمونــه ی 

ســاختمان کریســتال پــاالس بــود کــه بــرای نمایشــگاه جهانــی 

1851 در هایدپــارک لنــدن ســاخته شــد. ایــن ســاختمان قــرار بــود 

ــه تنهــا راســکین کــه  ــد باشــد، امــا ن نویدبخــش معمــاری جدی

بســیاری از معمــاران نیــز ایــن ســاختمان را نپســندیدند؛ درواقــع 

می تــوان گفــت کریســتال پــاالس بــرای قــرن نوزدهــم زود 

برابــر ماشــین آالت  در  کــه موضع گیــری  اســت  بــود. گفتنــی 

صنعتــی فقــط مختــص راســکین نبــود، بلکــه هــوای رمانتیکــی 

بــود کــه اکثــر متفکــران قــرن نوزدهــم در آن نفــس می کشــیدند 

و بیــش از همــه در رمــان »فرانکنشــتاین« )1818( اثــر مــری 

شــلی بیــان و تجســم یافتــه بــود. البتــه یــک دلیل عــدم موفقیت 

کریســتال پــاالس، خــوِد نمایشــگاه جهانــی 1851 بــود کــه از 

نظــر راســکین و بســیاری دیگــر از منتقــدان هنر، آثــار به نمایش 

درآمــده بســیار صنعتــی و بســیار غیرهنــری بودنــد، همــان چیزی 

که امروز به آن کیچ می گوییم. 

بــه اعتقــاد راســکین، خانه هــای روســتایی کوهســتان های آلــپ 

ــی  ــن ادعای ــد و ای ــر بودن ــاالس زیبات ــب از کریســتال پ ــه مرات ب

بــرای ُخــرد کــردن و کوبیــدِن صــرف کریســتال پــاالس نبــود. 

خانه هــای روســتایی ســوئیس چیــزی را پنهــان نمی کردنــد، هــر 

ســتون نگهدارنــده ای در نمــا دیــده می شــد، هــر عنصــری در بنــا 

بــرای هدفــی ســاخته شــده بــود و مهم تــر از همــه رونــد ســاخت 

آن هــا صنعتــی نبــود. می شــد در وجب به وجــب خانــه ردپــای 

ســازنده ها، اشــتباه های کوچــک و اعمــال ســلیقه ی فرد ی شــان 

را مشــاهده کــرد. از ایــن رو، کریســتال پــاالس نــه تنهــا معماری 
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جدیــد نبــود، کــه اصــاً معمــاری نبــود، محصــول تولیــد صنعتــی 

صــرف بــود کــه فقــط بــه کارکــرد بنــا توجــه می کــرد، ماننــد 

زنبــور  کنــدوی  بــود،  خرگــوش  النــه ی  پدینگتــون،  ایســتگاه 

عسل بود، هر چه بود محصول انسان نبود. 

روشــن اســت کــه بــه اعتقــاد راســکین فــرم و شــکوه و زیبایــی 

ظاهــری نیســت کــه بــه ســاختمان ارزش می دهــد، بلکــه ارزش 

ســاختمان بــه زندگــِی انســانی ای اســت کــه در آن جــاری شــده 

از  بــه اســتفاده  را  ایــن چــراغ می توانــد معمــار  اســت، حــال 

عناصــری هدایــت کنــد کــه کاربــرد و اســتفاده ای در بنــا ندارنــد، 

امــا بــه آن وجهــی انســانی می دهنــد. بــه یــک معنــا می تــوان 

گفــت رویکــرد راســکین بــه معمــاری بــا منطــق بــازار جــور در 

نمی آمــد. آن چــه بــرای او اهمیــت داشــت مهارت هــای فــردی، 

خاقیت هــا و نقص هــای انســانی بــود؛ نقص هایــی کــه بــه کل 

آسیب نمی زنند اما از کار انسان حکایت می کنند. 

معمــاری  منتقــدان  و  مــردم  از  بســیاری  راســکین،  زمــان  در 

گوتیــک را بــه معمــاری صنعتــی ترجیــح می دادنــد. بنابرایــن، کار 

ــد،  ــج را تکــرار کن ــد رای ــن عقای ــود کــه ای ــن نب مهــم راســکین ای

بلکــه آن بــود کــه حجــم انبوهــی از مشــاهده ها و تجربه هایــش 

در ســفر بــه فرانســه، ســوئیس و ایتالیــا را در خدمــت محکــم 

کــردن اســتدالل هایش بــه کار بــرد. »ســنگ های ونیــز« کتــاب 

بــه  اتــکا  بــا  راســکین  کــه  اســت  دربــاره ی معمــاری  دیگــری 

ویرانه هــای قــرون وســطایی ونیــز و معمــاری جدیــد و قدیــم 

این شهر نوشت.

سنگ های ونیز
ــه داســتان  ــی هســتند ک ــگاه راســکین کتاب های ســنگ ها در ن

زمین را روایت می کنند و ســاختمان های ســنگی داســتان هایی 

ــان  ــد. داســتانی کــه راســکین از زب ــرای مــا می گوین از انســان ب

ســنگ های ونیــز می شــنید، داســتان از دســت رفتــن ایمــان 

و  ســاختمان ها  تک تــک  ونیــز،  بــه  ســفرهایش  در  او  بــود. 

بــا دقــت یــک باستان شــناس  کاخ هــا و ویرانه هــای ونیــز را 

بررســی کــرد و دریافــت کــه معمــاری ونیــز چــه پیونــد محکــم و 

عمیقــی بــا تغییــرات زمین شــناختی و جغرافیایــِی ایــن شــهر 

دارد، این کــه جــذر و مــد آب، عمــق کــم آبراه هــا، بافــت ســنگی 

ــده ای در  ســاحل و فرســایش صخره هــا چــه نقــش تعیین کنن

ســاخت کاخ هــا و مصــون مانــدن شــهر از حمله هــای بــزرگ 

ایفــا می کردنــد و این کــه فرهنــِگ مؤمنانــه ی پیــش از رنســانس 

چه شکوِه حقیقی ای به ساختمان ها می بخشید. 

تحلیـــل راســـکین از معمـــاری ونیـــز بـــه بینـــش اجتماعـــی و 

سیاســـی او متکـــی اســـت. ونیـــز، از حـــدود قـــرن نهـــم میـــادی 

تـــا قـــرن چهاردهـــم، ســـرزمینی اســـت دینـــدار بـــا حکومـــت 

نســـبتاً ســـالم و مردمـــی، امـــا از رنســـانس بـــه این ســـو، بـــا 

قـــدرت گرفتـــن اشـــراِف بـــازرگان، فرهنـــگ ونیـــز بـــه ســـوی 

بـــازاری پیـــش مـــی رود و فضیلت هـــای  فرهنگـــی تجـــاری و 

ـــا قبضـــه شـــدن قـــدرت در دســـت  اخاقـــی مردمـــان، هم زمـــان ب

اشـــراف، افـــول می کنـــد. او بعدهـــا اظهـــار کـــرد کـــه هـــدف 

اصلی اش از نوشتن »سنگ های ونیز« آن بود که:

»... نشــان دهــم معمــاری گوتیــک ونیــز از ایمانــی واقعــی در 

ســطح ملی برخاســته اســت و تمام عناصر ســازنده ی آن نشــان 

از ایــن ایمــاِن مردمــش دارد؛ نشــان دهــم کــه معماری رنســانس 

ــی ریشــه گرفتــه و  ــی و فســاِد همگان ــِی نهان ــز از یــک بی دین ونی

تمــام عناصــر ســازنده ی آن نشــان از ایــن کفــر و فســاد دارد.«28   

فصــل »سرشــت گوتیــک« پرخواننده تریــن بخــش از کتــاب 

»ســنگ های ونیــز« بــود و ویلیــام موریــس، نقــاش و فعــال 
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سوسیالیســت و دوســت صمیمــی راســکین، در دهــه ی 1890 

ایــن فصــل را بــه صــورت جــزوه ای جداگانــه منتشــر کــرد و 

دربــاره ی آن نوشــت: »یکــی از معــدود پاره گفتارهــای ضــروری 

و اجتناب ناپذیــر ایــن قــرن«29. راســکین در ایــن فصــل عناصــر 

ــد:  ــا ســبک گوتیــک را چنیــن توصیــف می کن اخاقــی مرتبــط ب

گوتیــک وحشــی و آزاد اســت، تغییرپذیــر اســت، طبیعــی اســت، 

ــه ذهنــی ســرد و منفعت طلــب.  از تخیلــی بی قــرار برمی خیــزد ن

ــد و  معمــاری گوتیــِک مســیحی را کارگــران آزاد محقــق کرده ان

از ایــن رو، ایــن معمــاری ذاتــاً از معمــاری یونــان و مصــر و آشــور 

کــه متکــی بــه نیــروی کار بــردگان بودنــد، برتــر و انســانی تر 

اســت. گوتیــک، برخــاِف معمــاری ماشــینی، کامــل و بی عیــب 

نیســت، هم چــون طبیعــت وحشــی و پرحشــو و زوائــد اســت. 

گوتیــک انســان را ابــزاری بی فکــر بــرای تکــرار طرح هــای دیگران 

نمی بینــد. ســازندگان معمــاری گوتیــک خــود طــراح یا شــاگردان 

طراحــان بــزرگ بودنــد و از درک و نگــرش خــود در ســاخت بنــا 

اســتفاده می کردنــد. راســکین ســبعیت های قــرون وســطا را 

فرامــوش نمی کنــد و نادیــده نمی گیــرد، فقــط معتقــد اســت 

خشــونت ماشــین، کــه انســان را بــه ابــزار صــرف فرومی کاهــد، 

بسی فجیع تر از خشونت کشیشان است. 

ـــا اشـــتباه های انســـان  ـــه ب ـــود ســـاختمانی ک ـــد ب راســـکین معتق

اســـت،  زندگـــی  از  و سرشـــار  دارد  جـــان  ســـاخته می شـــود، 

و  بی عیـــب  و  کامـــل  در حالی کـــه ســـاختمان ماشین ســـاخِت 

نقـــص جســـمی مـــرده اســـت. وحشـــی بـــودن گوتیـــک بـــه معنـــای 

ایـــن خصلـــت  بـــا این همـــه،  بـــودن اســـت.  همیـــن انســـانی 

ماشـــینی در ســـاختمان های دست ســـاز نیـــز دیـــده می شـــود. 

اشـــاره ی راســـکین بـــه بازســـازی کاخ وست مینیســـتر اســـت 

گوتیـــک  معمـــاری  طبـــق  را  آن  بـــری ســـاختمان  چارلـــز  کـــه 

ــه  ــرد. بـ ــن کـ ــن آن را تزئیـ ــتوس پوجیـ ــرد و آگوسـ ــازی کـ بازسـ

اعتقـــاد راســـکین ایـــن ســـاختمان ســـاختمانی ماشـــینی اســـت، 

چـــرا کـــه طـــرح اصلـــی متعلـــق بـــه بـــری و پوجیـــن اســـت و 

کارگـــران در حـــد ابزارهایـــی مکانیکـــی آن طرح هـــا را تکـــرار 

ــاخته  ــان سـ ــز چنـ ــن مارکو در ونیـ ــل، کاخ سـ ــد. در مقابـ کرده انـ

ـــران،  ـــی کارگ ـــی، یعن ـــه نشـــان می دهـــد ســـازندگاِن اصل شـــده ک

تخیـــل خـــود را در طـــرح و نقشـــه وارد کرده انـــد. آن چـــه راســـکین 

در ســـنگ های ســـن مارکو می بینـــد، داســـتان آزادی و خاقیـــت 

ــیدند. ــنگ ها را می تراشـ ــود سـ ــت خـ ــا دسـ ــه بـ ــود کـ ــی بـ مردانـ

جیمز مک نیل ویسلر،
 »نوکتورن سیاه و طایی«، 

رنگ روغن روی بوم، 1875، 
انستیتو هنر دیترویت.
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ایـن نـگاه فرهنگـی کم کـم بـه یکـی از جهت گیری هـای اصلی در 

تفکر راسـکین بدل شـد. یکی از سـاختمان هایی که تحت تأثیر 

افـکار او و بـا نظـارت خـود او سـاخته شـد، سـاختمان مـوزه ی 

تاریـخ طبیعـی بـود کـه راسـکین گرچـه در تمـام مراحـل بـر آن 

نظـارت کـرد، از نتیجـه راضـی نبـود. ایـن پـروژه او را بـه ایـن باور 

و  مهـارت  حاصـل  فقـط  خـوب  سـاختمان  یـک  کـه  کشـاند 

امکانـات و نگـرش نیسـت، بلکـه عاملـی اساسـی در معمـاری و 

هنـر بـه طـور کلـی محدودیت هـا و امکاناتـی اسـت کـه فرهنـگ 

زمانـه بـرای سـازنده و هنرمنـد رقـم می زنـد. بـه ایـن معنـا که در 

فرهنـگ سـرمایه دارِی عهـد ویکتوریـا هرگـز نمی تـوان معمـاری 

فرهنـگ  در  کـه  همان طـور  کـرد،  احیـا  به تمامـی  را  گوتیـک 

تاجرانـه ی ونیـز پـس از رنسـانس نمی شـد ارزش هـای گوتیـک 

را ادامـه داد. شـاید در پرتـو همیـن بصیرت بود که راسـکین در 

دهه ی 1870 صنف سنت جرج را راه اندازی کرد. 

راســـکین در 1871 شـــروع کـــرد بـــه نوشـــتن نامه هایـــی خطـــاب 

ـــوان شـــکل قـــرن  ـــا. ایـــن نوشـــته ها را می ت ـــه کارگـــران بریتانی ب

نوزدهمـــی وبـــاگ تصـــور کـــرد. او در ایـــن نامه هـــا، کـــه بـــا عنـــوان 

»فـــورس کاویجـــرا«  بـــه معنـــی نیـــروی پتـــک منتشـــر می شـــدند، 

ــران  ــه کارگـ ــری را بـ ــی و هنـ ــم اجتماعـ ــم مهـ ــائل و مفاهیـ مسـ

ـــا امیـــد تغییـــر در وضعیـــت آگاهـــی ایـــن طبقـــه،  می آموخـــت و ب

ـــا حقیقـــت آشـــنا کنـــد تـــا بدیـــن طریـــق  قصـــد داشـــت آن هـــا را ب

آنان را آگاه ســـازد تا خود را از بند تفکر ابزارانگار ســـرمایه داری 

صنعتـــی برهاننـــد. هرگـــز نبایـــد تصـــور کـــرد راســـکین هدفـــی 

دنبـــال  بـــه  به نوعـــی  بلکـــه  می کـــرد،  دنبـــال  را  انقابـــی 

ســـودمدار  و  تجـــاری  فرهنـــگ  تغییـــر  بـــرای  آگاهی بخشـــی 

ــدف او  ــکین و هـ ــب، کار راسـ ــر ترتیـ ــه هـ ــود. بـ ــی بـ ویکتوریایـ

تغییـــر سیاســـی نبـــود. او بـــه دنبـــال آن بـــود کـــه کارگـــران را از 

وضعیـــت ابـــزاری نجـــات دهـــد و بـــا آمـــوزش دادن نیـــروی 

تخیل شان را زنده کند. 

راســـکین چندیـــن هکتـــار زمیـــن کشـــاورزی خریـــد، در آن هـــا خانـــه 

ســـاخت و کارگـــران کشـــاورز را فراخوانـــد تـــا بـــا پرداخـــت اجـــاره ای 

بســـیار منصفانـــه در ایـــن زمین هـــا زندگـــی و کار کننـــد. این تراســـت 

ســـنت جـــرج بـــود. راســـکین تصـــور می کـــرد افـــراد زیـــادی بـــه او 

ملحـــق شـــده و بـــرای ایـــن کار ســـرمایه گذاری خواهنـــد کـــرد؛ ایـــن 

اخـــاق  کـــه  برخیـــزد  می توانســـت  ذهنیتـــی  از  فقـــط  توقـــع 

ســـودمحور ســـرمایه داری را هیـــچ نمی شناســـد. راســـکین بـــه 

ـــی  ـــا کارگران ـــن تراســـت را اداره کـــرد، در اواخـــر زندگـــی ب ـــی ای تنهای

هم نشـــین بـــود کـــه در ایـــن زمین هـــا در نزدیکـــی محـــل ســـکونت 

او زندگـــی و کار می کردنـــد و بـــه آن هـــا طراحـــی و هنـــر می آموخـــت. 

ایـــن بنیـــاد کم کـــم بـــه صنفـــی تبدیـــل شـــد کـــه هنـــوز پابرجاســـت، 

»ســـرمایه ی« قابـــل توجهـــی نیـــز جـــذب کـــرده و بـــا نـــام نشـــنال 

تراست در نظام سرمایه داری حل و جذب شده است. 

ماجرای ویسلر
جیمــز مک نیــل ویســلر )1834-1903( تابلــوی »نوکتــورن ســیاه 

و طایــی« را در 1875 در گالــری گرُوزِونــُور لنــدن بــه نمایــش 

را  غیرآکادمیــک  نقاشــان  آثــار  عمومــاً  گروزونــور  گذاشــت. 

نمایــش مــی داد و خریــداران ثروتمنــدی را جــذب می کــرد، از 

درآمــد  منبــع  ویســلر  بــرای  و  هنرمنــدان  ایــن  بــرای  ایــن رو 

مناســبی بــه حســاب می آمــد. راســکین دربــاره ی »نوکتــورن 

دعــوای  از  جــدا  کــه  کــرد  صــادر  حکمــی  طایــی«  و  ســیاه 

حقوقــی ای کــه در پــی داشــت، گویــی شــکافی را پیش بینــی 

می کــرد کــه بــه زودی قــرار بــود میــان دو طیــف از منتقــدان و 

هنرمنــدان دهــان بــاز کنــد. راســکین تابلــوی ویســلر را خالــی از 
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هنــری  شــیادی  یــک  از  نمونــه ای  آن،  از  بدتــر  و  هنــری  ذوق 

توصیــف کــرد و منظــور خــود را از شــیادی چنیــن توضیــح داد 

کــه تابلویــی کــه کار پاشــیدن رنــگ روی آن چند ســاعت بیش تر 

زمــان نبــرده، شایســته نیســت بــه چنیــن قیمتــی فــروش رود و 

در کنــار آثــار هنــری ای قــرار گیــرد کــه بــا کار جانفرســای هنرمنــد 

ــه  ــت تهمــت شــیادی از راســکین ب ــد شــده اند. ویســلر باب تولی

بــرد. راســکین بــه ســبب بیمــاری در دادگاه  دادگاه شــکایت 

حاضــر نشــد. ویســلر از موقعیــت علنــی دادگاه اســتفاده کــرد و 

بــا قــدرت ســخنوری و درام پــردازی خــود، قاضــی را قانــع کــرد و 

حاضــران را بــه تأمــل دوبــاره در تعریــف هنــر واداشــت. ویســلر 

بــرای ایــن دادگاه پــول هنگفتــی، بــه نســبت درآمــدش، پرداخــت 

ــود،  ــی ورشکســت شــده ب ــه لحــاظ مال کــرد و در آخــر، گرچــه ب

اعتبار هنر خود را اعاده کرد. 

این که راســکین ارزش زیبایی شــناختی اثر ویســلر را تشــخیص 

ــل درک اســت.  ــه تنهــا عجیــب نیســت کــه کامــاً قاب نمــی داد، ن

بــرای راســکین کار انســانی و بیــان حقیقــت در هنــر بــود کــه 

ارزِش آن را داشــت تــا دربــاره ی هنــر حــرف زده شــود و بــرای آن 

پــول پرداخــت شــود. درحالی کــه بــرای ویســلر فقــط رنگدانه هــا 

نــور برمی انگیخــت؛ شــاید  مهــم بودنــد و حســی کــه رنــگ و 

ــود )1871( کــه  ــره ی مــادرش ب ــوی ویســلر پرت انســانی ترین تابل

نــام آن را گذاشــته بــود: »ترکیــب خاکســتری و ســیاه«. تابلــوی 

»نوکتــورن« نیــز هیــچ موضـــــوع یــا محتــــــوای متمایــز و قابــل 

تشخیصـــی نداشت، آتش بــــازی مردم در پارک هـــا و باغ هــــا را 

نشــــــان مــی داد، بی هیــــــچ نمادپـــــــردازی یا حــس واالی اخاقی. 

ایــن ظاهــر زیبــــــا و محتــــــوای تهــی، شــاید بــرای سلیـــقه ی قــرن 

ــزی  ــن چیـــ ــرای راسکیــــ ــول باشــد، امــا ب ــل قب بیســت و یکم قاب

ــرژی.  ــت و انــــ ــول و وقـــ ــوم و پــــ ــگ و بــــ ــز اتــاف رنــ ــود جـــ نبـــ

راســـکین در دهـــه ی 1870 درگیـــر بیمـــاری جســـمی و ناراحتـــی 

عصبـــی بـــود، امـــا ایـــن دلیـــل اصلـــی بـــرای عـــدم تشـــخیص ارزش 

کار ویســـلر نیســـت، بیمـــاری جســـمی و مشـــکات روحـــی از 

نوجوانـــی تـــا پایـــان عمـــر همـــواره بـــا او بودنـــد. ویســـلر جوانـــی بـــود 

ـــر اساســـی رویکـــرد  ـــر کـــه تغیی ـــازه در هن ـــا تفکـــر و رویکـــردی ت ب

هنـــر از قـــرن نوزدهـــم بـــه قـــرن بیســـتم را تجســـم می بخشـــید و 

ــرا از عهـــده ی درک و  ایـــن تغییـــری نبـــود کـــه راســـکین اخاق گـ

اُستاش لوسوئُر، 
»مرگ سن برونو« از مجموعه ی 

»زندگی سن برونو«، 
رنگ روغن روی بوم،

 193در130 سانتی متر، 1645، 
موزه ی لوور.
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هضـــم آن برآیـــد. ویســـلر از دادگاه یک چهـــارم پنـــی، می شـــود 

گفـــت دوزار، خســـارت گرفـــت کـــه آن را بـــا زنجیـــر طـــا بـــه گـــردن 

می انداخـــت، چـــرا کـــه ارزش ایـــن ســـکه ی ســـیاه در معنـــای آن 

بـــود: پیـــروزی جدیـــد بـــر قدیـــم؛ ایـــن دادگاه نقطـــه ی پایانـــی بـــر 

اعتبـــار بی چـــون و چـــرای راســـکین و شـــروعی بـــر ســـتایش رنـــگ 

و شـــکل و انتـــزاع و ورود »هنـــر بـــرای هنـــر« بـــه انگلســـتان بـــود. 

راســـکین تـــا دهـــه ی 1960 بـــه فراموشـــی ســـپرده شـــد تـــا آن کـــه بـــا 

پایـــان ســـلطه ی اکسپرسیونیســـم انتزاعـــی، دوبـــاره مســـئله ی 

راســـکین و نســـبت زیبایـــی بـــا خیـــر مـــورد توجـــه قـــرار گرفـــت. 

میراث راسکین 
راســکین ده هــا مجموعــه طراحــی از ســنگ های معدنــی بــه 

ایــن  جنــس  و  و شــکل  مــکان جغرافیایــی  توضیــح  همــراه 

بــه مــوزه ی  بــود، کــه همــه ی آن هــا را  ســنگ ها تهیــه کــرده 

بریتانیــا و مــوزه ی ســنت جــرج در شــفیلد اهــدا کــرد؛ کتــاب »تــا 

ــاب  ــی را خــوش نیامــد، امــا کت ــان لندن ــه ســرانجام« او بازاری ب

مــورد عاقــه ی مهاتمــا گانــدی بــود؛ مارســل پروســت نثــر زیبای 

او را می ســتود. بــا این همــه، مهم تریــن تأثیــر را بــر تولســتوی 

گذاشــت. تولســتوی مجــذوب ایــن اندیشــه ی راســکین شــد 

اصلــی  معیــار  و  بشــر  زندگــی  هســته ی  فیزیکــی  کار  کــه 

به جــز  تولســتوی  اســت.  انســانی  محصــوالت  ارزش گــذاری 

هنــری  نقــد  جنبه هــای  دیگــر  در  مســیحی،  مذهبــِی  وجــه 

راسکین را تأیید می کرد و از او تأثیر می گرفت. 

معمــاران بروتالیســت، از جملــه لوکوبوزیــه، بــه نحــو مســتقیم و 

غیرمســتقیم تحت تأثیــر نظریه هــای راســکین دربــاب صداقــت 

و حقیقــت معمــاری بودنــد و در نیمــه ی قــرن بیســتم کــه نســبت 

میــان هنــر و زمینــه ی فرهنگــی آن اهمیــت پیــدا کــرد، بســیاری از 

از  یکــی  کردنــد.  رجــوع  راســکین  نوشــته های  بــه  منتقــدان 

مهم تریــن تأثیرهــای او تمایــزی بــود کــه میان مهارت و اندیشــه 

ــرای  ــاری ب ــا کــه تکنیــک و مهــارت معی ــه ایــن معن قائــل شــد، ب

ارزش گــذاری نهایــی نیســت، بلکــه یــک ضرورت اســت، اثر هنری 

در وهلــه ی اول بایــد از مهــارت و تکنیک هنرمند برخوردار باشــد. 

آن چــه بــه اثــر ارزش می دهــد اندیشــه ای اســت کــه اثــر در تــاش 

بــرای انتقــال و بیــان آن اســت. این تمایز هوشــمندانه هنرمندان 

و منتقــدان را در نیمــه ی قــرن بیســتم بــه نگرشــی مجهــز کــرد که 

بــا رواج عکاســی و ظهــور هنــر کانســپچوال همخوانــی داشــت. 

گذشــته از این هــا، شــاید ارزشــمندترین میــراث او اهمیتــی بــود 
جان راسکین در سال 1879، 
عکاس نامشخص.

۶۰ ۵۹



کــه بــرای نقــش انســان در جهــان قائل بــود، ارزش کار و فعالیت 

انســانی و لذت نگریســتن در جهان که فقط از انســان برمی آید.  

چند نکته ی پایانی
دنــی دیــدرو، شــارل بودلر و جان راســکین هر کــدام در فاصله ی 

میــان قــرن هجدهــم تــا نوزدهــم در اروپــا متن هایــی دربــاره ی 

ارزش هنــر و معیارهــای قضــاوت دربــاب آثــار هنــری پدیــد 

آوردنــد، متن هایــی کــه می تــوان آن هــا را نمونه هــای نخســتین 

نقــد مــدرن به شــمار آورد. ایــن متن هــا را می تــوان از زاویه هــای 

مختلــف بررســی کــرد و ردپــای مســئله های متنوعــی را در آن هــا 

تشــخیص داد کــه موضــوع اندیشــه ی منتقــدان و فیلســوفان 

قرن هــای بعــدی قــرار گرفتنــد. در گــزارش مختصــری کــه از 

اندیشــه های آن هــا آوردیــم، بــه موضوع هایــی اشــاره شــد کــه 

تــا امــروز مــورد بحــث و تبــادل نظــر بوده انــد. از جملــه، نســبت 

هنــر بــا طبیعــت کــه دیــدرو بــه تفصیــل بــه آن پرداختــه اســت. 

واجــد  یــا  اســت،  تقلیــد صــرف و محــض طبیعــت  آیــا هنــر 

حقیقتــی از آن خــود؟ دیــدرو معیــار قضــاوت دربــاره ی هنــر را در 

معنایــی  طبیعــت  بــرای  و  می دانــد  طبیعــت  بــا  آن  نســبت 

گســترده تر از درختــان و جانــوران و رودهــا و دریاهــا و کوه هــا 

قائــل اســت؛ طبیعــت از منظــر او نظــام مکانیکــی کاملــی اســت 

کــه حتــی نظــم اجتماعــی را نیز شــامل می شــود و هنر ارزشــمند 

هنــری اســت کــه ایــن نظــام را آن گونــه بــه تصویــر کشــد کــه در 

حقیقــت هســت، آن گونــه کــه علت هــا و معلول هــا در آن در 

کارنــد و ایــن مقصــود تنهــا بــا مشــاهده حاصــل نمی شــود، 

بلکــه بــه ذهــن و قضاوت هــای آن نیز وابســته اســت. راســکین، 

زیبایــی  الگــوی  حقیقی تریــن  را  طبیعــت  دیــدرو،  هم چــون 

می دانــد، هرچنــد از طبیعــت معنایــی محدودتــر در ذهــن دارد و 

هم چــون دیــدرو ارزش هنــر را در مشــاهده ی محــض طبیعــت 

مشــاهده ی  ایــن  وفادارانــه ی  و  صادقانــه  بیــان  به عــاوه ی 

مبتنــی بــر امرواقــع می دانــد. بودلــر ارزش هنــر و زیبایــی اثــر را 

در آن می دانــد کــه هنرمنــد در عیــن مشــاهده ی موضــوع خــود 

و اتــکا بــه تکنیک هــای قــراردادی قدیــم، روایــت فــردی خــود را 

ــد کــه چطــور در  ــوان دی ــه ایــن ترتیــب، می ت ــد. ب ــر بیفزای ــه اث ب

آغــاز دوره ی جدیــد، پای بنــدی محــض بــه قراردادهــا و قاعده هــا 

مواجــه  خــود  آنتی تــز  بــا  به تدریــج  قدیمــی  ارزش هــای  و 

می شــود کــه عبــارت اســت از اعتباربخشــی بــه تخیــل و ذهنیــت 

فــردی. مســئله ی دیگــری کــه از همین جــا برمی خیــزد ــــ و ایــن 

ســه منتقــد هــر یــک بــه شــیوه ی خــود بــا آن درگیــر بودنــد ــــ ایــن 

اســت  کــه بــا توجــه بــه حضــور پررنــگ ذهنیــت هنرمنــد، کــه 

خــود وابســته بــه جهــان ارزش هــای اخاقی و اجتماعــی هنرمند 

اســت، آیــا معیارهــای درونــی هنــر هم چــون معیارهــای تکنیکــی 

ترکیب بنــدی و رنــگ و طــرح بــرای قضــاوت در بــاب آن کافی اند، 

ــه  ــد ب ــا بای ــا ارزش هــای غیرزیبایی شــناختی را نیــز می تــوان ی ی

نقد هنر راه داد؟ 

ــوغ،  ــه نب ــگ را متکــی ب ــه مشــاهده، رن ــدرو طراحــی را متکــی ب دی

ترکیب بنــدی را متکــی بــه منطــق و بیــان را متکــی بــه تخیــل 

می دانســت: چهــار نیــروی ذهنــی هنرمنــد. بــه همیــن ســبب بــود 

کــه ذهــن هنرمنــد و قضاوت هــای ذهنــی او را در اثــر هنــری دخیــل 

می دیــد و بــه ایــن ترتیــب، راه را بــر معیارهــای غیرزیبایی شــناختی 

هم چــون معیارهــای اخاقــی یــا فرهنگی بــاز می کــرد، به خصوص 

کــه تخیــل را نــه امــری روان شــناختی کــه امــری وابســته بــه 

بــا  راســکین، در مقایســه  ســاختارهای فرهنگــی می دانســت. 

دیــدرو، به نحــوی بســیار علنی تــر و صریح تــر حــس اخاقــی را 

معیــار ارزش گــذاری اثــر هنــری معرفــی کــرد. از نظــر او، هنــر یــک 
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زبــان بــود بــرای بیــان افــکار و تخیــات واالی انســانی و بــه همیــن 

جهــت بــود کــه در ابتــدای قــرن بیســتم، اندیشــه ها و کتاب هــای 

راســکین بــه محــاق رفــت و تــازه در پایــان ایــن قــرن و آغــاز قــرن 

ــری،  ــار هن ــه ی فرهنگــِی آث ــن زمین ــت یافت ــا اهمی بیســت و یکم، ب

راســکین دوبــاره مــورد توجــه قــرار گرفــت. بودلــر امــا، بیــش از دو 

منتقــد دیگــر، بــه انــگاره ی »هنــر بــرای هنــر« نزدیــک بــود، بــا 

این همــه، هــم در اثــر هنــری و هــم در نقــد هنــر جایــگاه ویــژه ای 

بــرای »روایــت فــردی« قائــل بــود و از ایــن رو، راه را بــر دیدگاه هــا و 

معیارهایــی غیرزیبایی شــناختی بــاز می گذاشــت. بــه اعتقــاد او، 

تخیــل  و  حــس  و  ذوق  کــه  را  خــود  فــردی  روایــت  هنرمنــد 

شــخصی اش را شــامل می شــود بــه اثــر هنــری اضافــه می کنــد و 

به آن ارزش منحصربه فرد می بخشــد و آن را از آثار قدیم متمایز 

و متفــاوت می گردانــد و منتقــد نیــز قضاوت هــای خــود را بــر 

روایت هایــی اســتوار می کنــد کــه بــه کمــک آن هــا، مخاطــب قــادر 

ــازی آزاد  ــد. روایــت منتقــد روایــت ب ــر را حــس کن شــود زیبایــی اث

میــان امــر جاودانــی )قراردادهــا و الگوهــای ثابت زیبایی شــناختی( 

و امر گذرا )حس و ذوق و تخیل فردی( است. 

محـــدود  ایـــن مســـائل  بـــه  منتقـــد  ســـه  ایـــن  دیدگاه هـــای 

در  را  دیگـــری  ارزشـــمند  بحث هـــای  بســـیاری  و  نمی شـــود 

نوشـــته های آن هـــا می تـــوان دنبـــال کـــرد، مســـئله ی معیـــار 

تـــن محـــدود  ایـــن ســـه  اندیشـــه های  بـــه  نیـــز  نقـــد هنـــری 

ــیاری  ــون بسـ ــته هم چـ ــن نوشـ ــدف از ایـ ــن رو، هـ ــت. از ایـ نیسـ

گزارش هـــای دیگـــر ایـــن اســـت کـــه ایجـــاد انگیـــزه ای باشـــد 

بـــرای مطالعـــه و ترجمـــه ی آثـــار ایـــن نویســـندگان و پیگیـــری 

موضوع در آثار دیگران. 

ارجاعات

Salon .1: سـالن  در قـرن هجدهـم در فرانسـه مکانـی بـود برای گرد 

سـالن های  اکثـر  اندیشـه ها.  تبـادل  و  روشـنفکران  آمـدن  هـم 

آن هـا  و  بودنـد  اشـراف  طبقـه ی  از  بانوانـی  بـه  متعلـق  فرانسـه 

می کردنـد.  تعییـن  را  بحـث  موضـوع  و  سـخنران ها  و  مهمان هـا 

فیلسـوفان دوره ی روشـنگری فرانسـه از فرصتـی کـه در سـالن ها 

اکثـر  این همـه،  بـا  می بردنـد،  را  اسـتفاده  نهایـت  می شـد  ایجـاد 
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فریده ابطحی
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یاسمن نوذری

نگار کریم خانی

اشکان قویدل )آرمان پردازان نوژن(

آبان فاضل

 احســــــــان آقایــــــــــی، هویـــــار اســــــــدیان، امیربهـــــادر بهمنــــی، حمیــــــــــد خداپنـــــــاهی، 

ــرادی،  ــام مـ ــایی، پرهـ ــا کسـ ــاری، شـــهریار عظیمـــی، آریـــن قویـــدل، آریـ  شـــاهد صفـ

مژده مرادی، مانوش منوچهری، اشکان ناصری و استودیو طبل.

● تمام حقوق مادی و معنوی نشریه ی زمینه به پلتفرم زمینه تعلق دارد.

● نقل و بازنشر مطالب زمینه با ذکر منبع آزاد است.

دیدگاه  با  منطبق  لزوماً  و  نویسندگان است  نظر  ● محتوای منتشر شده صرفاً 

زمینه نیست. 
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دستیار اجرایی

مدیر پلتفرم آفالین

مشاور بازاریابی

رسانه های اجتماعی

روابط عمومی

مدیر فنی

مالتی مدیا

با سپاس از

)به ترتیب حروف الفبا(




