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 3گرابسنوشته هربرت 
 ترجمه رضا اسکندری

 
 4زیبا نه، غریب!

که آنغریب خو گرفته است. گاه بی هایامان با پدیدهپس از گذشت یک قرن از خیزش نوگرایی، زندگی ما با احساسی از بیگانگی ناشی از رویارویی فزاینده
دیگربودگیِ در معنای  غرابتایم و این تجربه غریب را تجربه کرده [امر] ،آورانهواسطه تاثیر ناگزیر تغییرات اجتماعی، فرهنگی و فنمتوجهش باشیم، و گاه به

تنها از برخوردی طبیعی و سازنده با این غرابت، نهاست. صرفا پذیرفتنی بوده -در بلندمدت–آور و گاهی بخش، گاهی هراسامان لذت، گاهی برای5آزارنده
های روزافزون و منظر سیاسی و اخالقی مطلوب است، بلکه از منظری پراگماتیک و برای رویارویی با آهنگ فزاینده تغییر در جهان پیرامون ما، مهاجرت

که این دان ساده نیست؛ خصوصا آننغریب چ [امر]رسد. اما با این وجود، اتخاذ چنین رویکردی به به نظر می شدن، ضروری نیزالت آشکار به جهانییتما
شده در چنین شرایطی، امنی ایجاداهای ما ممکن نباشد. نواسطه صور معمول ادراک، احساس و قضاوتشدید باشد که امکان دریافت آن بهای غرابت به اندازه

 صورت تعرض و دشمنی نشان دهد.تواند خود را بهموجب طرد و نفی شود، که میتواند تنها مینه
شود، رویارویی با امر غریب رو میندرت با خطر جانی روبهنماید که حتی در هنر و ادبیات، که تماشاچی و خواننده در آن بهویژه آنجا رخ میاهمیت این امر، به 

کم از دهنده غرابت را، دستپذیری تجربه تکانت. باید به خاطر داشت این هنر بود که برای نخستین بار امکانهایی را به همراه خواهد داشن واکنشیچن
نظر از تنوع و دوره بالتغییر برجای مانده است، صرفاز آثار این آنچهتوان از سلطه غرابت سخن گفت؛ زیرا عمده اوایل سده بیستم مطرح ساخت. درواقع، می

 ناپذیریِصورت بحث، بلکه به طریقی غرابت بنیادین خود را بهاندتنها به شکلی غریب ظاهر شدهتوان در هنر و ادبیات یافت، نهای که میتحوالت گسترده
 اند. ای حفظ کردهندهآزار

ها، و های امپرسیونیستاست نمایشگاهتجلیات بیگانگی در رویارویی با هنرهای تصویری و ادبیات آغاز مدرنیسم به روشنی قابل دریافت است. تنها کافی 
ها، ظهور شعر نمادگرا و تصویری، درام اکسپرسیونیستی و آثار ها و سوررئالیستگرایان، دادائیستها، ساختها، کوبیستحتی فراتر از آن اکسپرسیونیست

داده را به خاطر آورد؛ و نیز هنرمندان و نویسندگانی که این راه را ادامه  9و آلفرد دوبلین 8، جیمز جویس7، آندری بلی6داستانی نویسندگانی چون گرترود اشتاین
زودی ای جدید ابداع شد که بهپرداخت، مجموعهفروکش کردن راهبردهایی که مدرنیسم با آن به خلق غرابت می او کوشیدند تا این غرابت استمرار یابد. ب

پسامدرنیسم. از آن زمان نیز، تغییرات مستمرا ادامه یافته است؛ اما با وجود تمام این تغییرات در سالیق  :شدهای دورانی نو شناخته توسط منتقدان حایز ویژگی
های هنری داشته باشد، معترف خواهد بود که ادبیات و هنر معاصر مسیر ای بیش از یک اشتیاق زودگذر به محصوالت و خالقیتو تجلیات، هرکس که عالقه

  اند.چنان ادامه دادههم را 10خلق احساس بیگانگی
بیشتر به دلیل همین غرابت است تا این واقعیت که آنها به طور پردازند، اگر هنرها دیگر به برآورده ساختن هنجارهای زیباشناختی ]مبتنی بر[ زیبایی نمی

هنرهای زیبا »ها پیش اشاره کرده است، که کانت سالطور زیرا همانکند. پردازند که فهم متعارف آنها را زشت قلمداد میمعمول به ترسیم چیزهایی می
[ 1]« کشند.صورتی زیبا به تصویر میدانیم بهعت نامطلوب یا زشت مییدهند که آن چه را در طببرتری خود را مشخصا در این ]تواناییِ خود[ نشان می

بالواسطه »برانگیختن  -قول کانتبه–کنند، آنها را از ی که ایجاد میهنرهای بصری و ادبیات مدرن و پسامدرن، دیگر زیبا نیستند زیرا بیگانگی پیشین
در  بالواسطگیمفهوم  دارد.باز می [3] «شمولجهانعنوان محصولی با مطلوبیت شدن ]اثر هنری[ بهارائه»[ و به تبع آن، 2« ]احساس فراتر رفتن در زندگی

مخاطب آمادگی  اگرکند ای برخوردار است. جای تردید نیست که آثار هنری مدرن و پسامدرن ]نیز[ احساس لذتی را در بیننده ایجاد میاینجا از اهمیت ویژه

شناسی امر غریب را منحصر به ییرو شدن با این آثار را برای دفعات و در مدت زمانی طوالنی داشته باشد. بدون تردید، همین لذت باواسطه است که زیباروبه
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های متعدد او برای غلبه بر چنین واکنشی باشد و شود، قرار است آبستن تالشای که در بیننده یا خواننده ]اثر[ ایجاد میسازد. احساس غرابت اولیهفرد می
 ترتیب، در نهایت به توسعه ادراک و آگاهی او بیانجامد.بدین

صورتی افراطی تازه هستند، و ]هنر[ آوانگارد فراتر از طور خاص باید اهمیتی ویژه به آن چیزهایی بدهد که بهاز این منظر، جای تعجب نیست که نوگرایی به
پیوستگی دارد؛ « ی[ نوچیزها»]است. زیرا غرابتی که تا بدین پایه مطلوب ]نوگرایان[ است، با  -و اگر بتواند زندگی–چیز در جستجوی تجدید هنر همه

کنند، و ]این[ نو بودن به سرعت از میان نوین رادیکال جستجو میکه هنوز نو هستند. از آنجا که نوگرایان غرابت را بیش از هر چیز در صور کم تا زمانیدست
انجامد که در پسامدرنیسم شاهد های متکثری میسبکزیستی های پیشرو است که سرانجام به همای از جنبشزدهماند توالی شتابرود، آنچه بر جای میمی

های نوین ارائه، رابرت کارگیری روشگرفته[ برای ایجاد بیشترین غرابت ممکن از طریق ارائه همیشگی ]چیزهای[ نو و بهآن هستیم. تالش واضح ]صورت
  [4. ]است« 12هاهتاز شوکِ»است تا مدعی شود نیروی محرکه هنر قرن بیستم را را برآن داشته 11هیوز

 13نوگرایی متقدم آن راای که که پس از رنسانس و با شروع دوره -اندهای اخیر نیز نشان دادهو پژوهش–صورتی گسترده مورد تایید است ]این امر[ به
طور قطع، توانایی آنان به [5ینی برای ارائه اثر. ]رفت چیزی نو ارائه کنند؛ خواه موضوع یا تمی نو، دیدگاهی جدید یا نحوه نوخوانند، از آثار ادبی انتظار میمی

فرقه این نگرش با ظهور گرفت. شد که کیفیت آثار بر اساس آن مورد قضاوت قرار میای نو به خواننده یا بیننده، معیاری مرکزی قلمداد میدر ارائه تجربه
باید »نهفته بود:  یل، در توانایی خلق آن از هیچبود و استعداد یک نابغه اصباید تماما تازه می« چیز تازه»در قرن هجدهم قدرت بیشتری یافت.  14نوابغ

 [6« ]پذیر است.ای از نبوغ امکانصورت فرآورده]چیزی[ در طبیعت شناسا باشد تا هنر را برانگیزاند، به بیان دیگر، هنر زیبا تنها به
و هم به آرمان وحدت میان  -شدندچه از طبیعت و چه از آثار قدیمی که الگو محسوب می– تقلیدیکه ادبیات و هنر، هم به زیباشناسی به هر روی، مادامی

تر ارزیابی مجددی از چیزهای ترتیب، این بیشبدینتوانست احساس کامال بیگانه ایجاد کند. ماندند، حتی ]چیزی[ تماما تازه هم نمیزیبایی و خیر وفادار می
انجامید و راه را برای غرابت  [7] 15شناسی ]امر[ واالنوابغ؛ ارزیابی مجددی که به استقرار زیباییانگیز و ترسناک در نظریه هنر قرن هجدهم بود تا فرقه هول

ای ناگهانی و کشنده را ]در پذیر است که ضربهطحی از غرابت امکانشناسی واال تنها به واسطه رویارویی با چنان ستر در ادبیات و هنر گشود. زیباییرادیکال
مندان زیادی را به خود های گوتیک عالقهآنچه با رواج داستانیابی نیست. مخاطب[ موجب شود؛ و چنین تاثیری مطمئنا به سهولت در قلمرو هنر قابل دست

 را ایجاد نماید؛ 16طلبیهیجانای از ترس و دادن[ اعماق روح انسان بود تا آمیزه]نشانجذب کرد، ارائه چیزهای غریب، هم در دنیاهای خیالی و هم در 
های[ ترسناک که لذت مذکور شدیدا در گرو هیجان ناشی از رویارویی با ]پدیده نیز احساسی زیباشناختی که نه تنها در خلق لذت، که در ]پذیرش[ این واقعیت

صورت قابلیتی برای ایجاد چنین هیجان عاطفی به در ابتداترتیب، غرابت ]موجود در[ آثاری که ارائه شده بود، بدینشناسی واال اشتراک داشت. ، با زیباییاست
ات و سینمای ترسناک امروز ساخت. ادبیتر را الزامی میترتیب خلق پیوسته صور ترسناک جدیدتر و هولناکشد و بدیندرآمد؛ قابلیتی که به سرعت مصرف می

و در قالب ]اتفاقات[ غیرمنتظره و « چیزهای نو»های آن، غرابت کامال با اند که در بیشتر بخشریزی شدهنیز بر اساس همین شکل از ضربه احساسی پی
 یابد. ناشناخته هویت می

دهند، و به تبع آن، غریب بمانند حتی زمانی که تازگی خود را از دست میتوانند چیزهای غریب می و این ]گزاره[ که الزامی برای این ترتیب وجود ندارد
شناسی چیزهای تازه، صرفا با ظهور مدرنیسم مطرح شد. این ]اتفاق[ زمانی روی داد که شناسی ]امر[ غریب تا از زیباییاز زیبایی گفتنسخن دانستنتر دقیق

های نوینی های جایگزین نوینی از جهان، و ]حتی[ جهانآغاز کرد و نگره تقلیدیسازی خود را از قواعد ادبیات و هنر نوگرا، در جستجوی استقالل خویش، رها
البته شکی نیست ]این آثار[ در اولین ارائه خود، صورتی ترسیم کرد که دیگر استخراج آن از تجربیات روزمره ناممکن بود. را، نه فقط به شکلی نامعمول، که به

کننده در دانیم بسیاری از آثار شاخص آن دوره، هنوز قابلیتی مبهوتچنین میشدند. هم« هاشوک تازه»یمه عامدانه، موجب بروز صورتی نکم بهدست
تی. اس.  20سرزمین هرز(، 1898) 19استریندبرگ 18به سوی دمشق(، 1857بودلر ) 17های رنجگلبرانگیختن احساس غرابت دارند. امروزه کافی است کسی 

(، 1907) 26پیکاسو 25دوشیزگان آوینیون(، 1893) 24ادوارد مونش 23جیغچون  ی( را بخواند و نگاهی به آثار1922جیمز جویس ) 22اولیس( یا 1922) 21الیوت
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ه تنها ترتیب[ ن]بدین( بیندازد تا منظور این حرف را ]به روشنی[ دریابد. 1915) 30مالویچ 29مربع سیاه بر زمینه سفید( یا 1913) 28دوشان 27چرخ دوچرخه
ای آفریدند گونهوضوح آثار خود را بهشکافی میان ادبیات و هنرهای تصویری پیچیده و مغلق با عامه مردم دهان گشود، بلکه نویسندگان و هنرمندان ]نیز[ به

 که راه را برای تفاسیر متعدد باز بگذارد و حتی برای خبرگان نیز مبهم باشد.
شود نیز از تبدیالت ظریف در راهبردهاست که در شناخته نمی -سیاق فرقه نوابغبه تماما نو بودنکم یا دست–و بودن ن واسطهبهاین واقعیت که دیگربودگی 

، و در هنرهای بصری از دهه 32و کاربست گسترده ]الگوهای[ التقاطی 31گراییواقعنوبرای مثال، در ادبیات این ]نگاه[ به ایجاد شود. مدرنیسم دیده میپست
گونه نباید این( انجامید. 36گرای نومفهومو  35نو فیگوراتیو، 34فوویست-نو)از قبیل  «33نو»ای از ]پسوندها و پیشوندهای[ سو، به ایجاد مجموعهاینبه  1980

کند در تعارض قرار می های نوین کاررسانه با های تماما تازه نویسندگان و هنرمندان به پایان رسیده است؛ ]زیرا[ چنین فرضی با هنری کهفرض شود که ایده
خاطر کار کردن بر شدن بهترس از مالمت– [8] «37اضطراب تاثیرپذیرفتن»رسد هنرمندان و نویسندگان، کامال از نظر میتوان گفت بهگیرد. در مقابل، میمی

یابی به سطح که دست ه استبه روشنی معلوم شد گر،دی باربرای اند. بود رهیدهکه از اواخر قرن هجدهم استمرار یافته -استتر مکشوف بودهچیزی که پیش
خوبی های ارائه بهها و روشهایی مختصر در چیزهای سنتی یا با ترکیب موضوعات، مایهبا ایجاد دگرگونی -ویژه از منظر متخصصانبه–باالیی از اصالت 

 پذیر است.کنار گذاشته شده بودند، امکان پیشترای که شناخته شده
 

 38غریب!واال نه، 
شناسیِ زیبایی در نظر گرفت. بلکه در مقابل، بسیاری از ای از زیباییتوان زیرمجموعهرسد ]دیگر[ هیچ شکی نیست که هنر و ادبیات امروز را نمینظر میبه

 [9است. ] شناسی مدرن و پسامدرن بر اساس واالیی بنا گذاشته شدهاند تا نشان دهند زیباییمنتقدان توان خود را مصروف داشته
صورتی این واقعیت است که در هر دو، لذت بهکند، شناسی واال را تشویق میآنجه تالش برای برقراری ارتباط میان زیباشناسی مدرن و پسامدرن با زیبایی

شود و تنها با غلبه بر این می ابتداییاحساس بیگانگی یک شود. در ادبیات و هنر مدرن و پسامدرن، دقیقا این غرابت است که موجب خلق می غیرمستقیم
« لذت» آن را 39ن ]روند[ را با خلق لذت در ]هنر[ واالی قرن هجدهم که ادموند برکیای از منتقدین اد. پارهگردپذیر مینوعی از لذت امکانکه احساس است 

لذتی »بنابر ]عقیده[ کانت، این  [ برابر دانسته اند.01« ]تا احساسی را تبیین کند که با رهایی از درد یا خطر همراه است»نامید می 40«حظ نسبی»یا « لذت»
ای نیروهای حیاتی، و تخلیه بالواسطه آن که به مراتب قدرتمند تر لحظه 41واسطه قبضشود: این ]لذت[ بهانگیخته میصورتی غیرمستقیم است که صرفا به

با نام  43در پژوهش تاثیرگذار توماس وایزکل« 42لحظه واال»قرائت روانشناسانه از  ارز دانستن این دو فرایند، بیش از هرچیز باهم[ 11« ]شود.است ایجاد می
رود که کند و تا آنجا پیش میرواج یافت. وایزکل تجربه واالیی را با ارجاع به رابطه میان خواننده و متن  تفسیر می 1976و از سال  44واالیِ رومانتیک

کننده از متن است، و ]نیز[ کشف متعاقب آن را با ]امر[ واالی قرن هجدهمی، با ]آن[ ضربه [ که ناشی از رویارویی او با بخشی گیج]احساس[ ناامنی ]خواننده
گیرد می داند. او این واقعیت مهم را نادیدهآمیز بر آن واقعه، یکی میرو شدن با شدت و قدرتی کُشنده و متعاقب آن، با آرامش و سلطه موفقیتناشی از روبه
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یا « قبض نیروهای حیاتی »بیش ]مخاطب را[ بیگانه سازد، اما تقریبا بدون استثنا از ایجاد ]صورتی[ حقیقی ]از[ وکه ادبیات و هنر مدرن و پسامدرن، شاید کم
وت زیادی بین احساس شوک یا یک کرده است، اما تفا شوکهحتی خلق تاثیری کشنده ناتوان است. هنر پیشرو، ]عموما[ مخاطب خود را به اندازه کافی 
تر از آن است که بتوان این دو فرایند را یکی دانست و از یک بیگانگی ساده فاقد اهمیت، و تجربه یک شوک کشنده وجود دارد. این تفاوت بارها بزرگ

« لذتی نسبی»شود: یی با ناگهانی بودن آن شناخته میگذارد که واالعالوه بر آن، وایزکل این واقعیت را ]نیز[ نادیده می شناسی مشترک سخن گفت. زیبایی
که احساس بیگانگی ایجاد شده توسط ادبیات و هنر مدرن و پسامدرن، عموما به صورتی تدریجی برطرف ؛ در حالی«قبض نیروهای حیاتی »از پیِ بالفاصله 

 شود.ای با اثر هنری است که احساسی از لذت منتج میشود: پس از درگیری گستردهمی
ارائه شد. این ]رابطه[ در دیدگاه او در تالش برای  45فرانسوا لیوتار-شناسی واال توسط ژانتعامل ظاهری دیگری میان هنر و ادبیات مدرن و پسامدرن و زیبایی

ببینیم یا نشانش  آن را توانیماما نمیتوانیم درک کنیم که چیزی هست که ما مینشان دادن آن»ریشه دارد؛ « 46وجود چیزی غیر قابل ارائه»نشان دادن 
العاده بزرگ یا قدرتمند شکست شناسی واالی کانتی سروکار دارد: ]قدرت[ تصور در رویارویی با ]چیزهای[ فوقای اساسی از زیباییلیوتار با جنبه[ 12« ]دهیم.

صورتی برتر از تمامی ادراکات حسی شناخته و تجربه بهها ین ایدهترتیب اسازد. بدینها فعال میخورد اما این شکست قابلیت ذهن را در ارجاع به ایدهمی
ای خاص پردازد که گونهای می. لیوتار تنها به آن لحظه[13] 47شدنکنند؛ احساس برکشیدهشوند و متعاقبا رشدی ذهنی را در توانایی ]مخاطب[ ایجاد میمی

 توانند در صورتی مادی بازنمایی شوند.انجامد که نمیهایی میایدهواسطه آن به توجه به از ادراک حسی به شکست ]قدرت[ و به
لیوتار( و احساس برکشنده افزایش ذهنی توانایی در اثر « چیز غیرقابل ارائه)»اما به هرحال، واقعیتی مهم در این دیدگاه نادیده گرفته شده است. ارجاع به ایده 

کند، صرفا در شرایطی ا میشناسی واال ایفهای طبیعی خاص، که نقشی اساسی در زیباییرخدادشکست قدرت تصور در برابر اندازه یا قدرت باورنکردنی 
مسلما این امکان وجود دارد که هنر و ادبیات مدرن و [. 14سوق داده شود ]« های اخالقیبسط ایده»که شناسای انسانی توسط فرهنگ خود به معنادار است 

ای این هنر تا حد زیادی به نظریه وابسته است )نکتهن رو باشد که آاز  ااشند؛ حتی اگر صرفیداشته « وجود چیزی غیرقابل ارائه»دادن پسامدرن سعی بر نشان
های اخالقی و متافیزیکی در ]هنر[ زمان خود را تعقیب کند، توانست تمایلی به سمت ایدهکند(. اما به هر حال، هرچند کانت میکه لیوتار به آن اشاره نمی

های[ نامتناهی نست. به همین دلیل، زمانی که از کشف نمایش غیرمستفیم ]پدیدهتوان ]سوگیری[ مشابهی را در دوره مدرن و پسامدرن مفروض داعموما نمی
با این وجود، لیوتار بر ]استفاده[ از واژه است.  48شدن، که از تجربه به مغاک افتادنآید، دیگر سخن نه از احساس برکشیدهدر هنر معاصر سخن به میان می

نقاش اکسپرسیونیسم انتزاعی، بر این باور است که  49[؛ زیرا او، همانند بارنت نیومن15ا را مد نظر داشته باشد ]ورزد حتی اگر تحولی در این معنواال اصرار می
جای این نقاشی، اکنون و اینجا حضور دارد، به»کند: دادی است که متناوبا برخالف چنین احساسی ]از سقوط[ عمل میصرف حضور و بروز هنر متاخر، روی

نماید [ اما به هرحال، صرف حضور یک اثر هنری نو، هیچ چیز از تجربه زیباشناختی که آن اثر بازمی16«. ]ای واالستنجا نباشد، و این پدیدهیز ایچکه هیجآن
عقیده باشد، بازهم همحتی اگر کسی با لیوتار غریب.  -گونه که نشان خواهم دادآن–تواند در ترتیبی سنتی زیبا یا واال باشد یا گوید. این ]اثر[ میبه ما نمی

 این کاربست عام از واژه واال نیز به جوهره هنر و ادبیات اخیر راهی ندارد.
شناسی واال، که تا حد زیادی رهین برک و صورت زیباییشناسیِ زیبایی بهقصد ندارم با این ]دیدگاه[ مخالفت کنم که مفروض داشتن جایگزینی برای زیبایی

گاردیسم نوگرایی و -گرایی ایجاد نموده است، بلکه زمینه را نیز برای آوانی برای احساس زیباشناختی رومانتیسیسم و زیباییاکانت است، نه تنها پایه
جدهم اند که در قرن ههایی توسعه یافتهاما به هر روی، از آغاز ]جنبش[ نوگرایی به بعد، ادبیات و هنر به راه [ 17تکثرگرایی پسانوگرایی فراهم ساخته است. ]

 شناسی واال قابل تطبیق نیست.بینی نبود و با مفروضات زیباییقابل پیش
شناسی واالی قرن هجدهم، احساس ناتوانی و شکست ]قوه[ گفته، تحول دیگری نیز وجود دارد که ارزش بررسی را داراست. در زیباییعالوه بر تغییرات پیش

وسیله تجربه عدم بزرگ و قدرتمند است. در مقابل، هنر و ادبیات مدرن و پسامدرن، چنین احساسی را بهالعاده تخیل، ناشی از رویارویی با ]چیزی[ فوق
گیرد. غلبه بر چنین کند که برای ادراک معنا ]از اثر[ صورت میهایی ایجاد میگرایی گریزناپذیر طبیعت تمامی تالشنظر آمدن و ذهنقطعیت، دلبخواهی به

پذیر است که عموما نیازمند ای امکانگیری از راهبردهای خالقانه حل مسالهواسطه بهرهای نامتناهی، که تنها بهارجاع صرف به ایده]احساس[ ناتوانی نه با 
 های بسیاری است.صرف تالش

است. با در نظر گرفتن نظام نتی یافتهشناسی کاای است که زیباییرسد دلیل اصلی حیات دوباره واالیی ]زیباشناختی[ در دوران اخیر، حیات دوبارهبه نظر می
توان برای زیبایی در نظر گرفت و آن واالیی است. اگر به چنین دوگانگی اعتقاد داشته باشیم، آنگاه هنر و ادبیات مدرن و کانتی، تنها یک جایگزین می

وان آن را دیگر در حوزه زیبایی تعریف نمود؛ و از آنجا که این تشناسی واالیی شراکت خواهد داشت صرفا به این دلیل که نمیپسامدرن ]ناگزیر[ در زیبایی
شود که تا حدی ]با این هنر ای بازتعریف میزیباشناسی متاخر صورتی مطلقا متفاوت از آن چیزی است که در قرن هجدهم وجود داشت، واژه واال به گونه
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کند که در واقع وجود ندارد. در صورت مصنوعی ایجاد مید، زیرا سطحی از پیوستگی را بهرسکننده به نظر میجدید[ تطبیق یابد. هرچند چنین فرایندی گمراه
 شناسی جدید، با استفاده از واژگانی جدید راهگشاتر خواهد بود.رسد تالش برای تبیین ذات منحصر به فرد این زیباییمقابل، به نظر می

 

 ابتشناسی غرزیبایی
معاصر بیشتر قابل استفاده است، دوگانگی نظریات زیباشناختی پیشین را با تاکید بر دامنه  یادبیات و هنرهای تصویرکه در ]تبیین[  سومشناسی زیبایی

انگیز قدر هولدنبال جذابیت مستقیم و زیبایی نیست، اما آنبرد. هنر و ادبیات مدرن و پسامدرن که عموما دیگر بهگسترده میان زیبایی و واالیی از میان می
گیرد تا احساسی از بیگانگی خلق بهره می 51واال-تا تقریبا 50زیبا-شود، از طیف ]میان[ تقریبا« قبض نیروهای حیاتی »چون ]هنر[ واال موجب که همنیست 

رکت به سمت توسعه هایش برای درک اثر و متعاقب آن حخواهد تا در تالشا بیننده مییای موهوم. این ]احساس[ از خواننده کند؛ از تحریکی ساده تا تجربه
به گستردگی دقیقا  کند،هایی متفاوت بروز میعلت این بیگانگی آغازین، که با شدتتنوع در خالق باشد.  بیش از پیشبخش ادراک، احساس و آگاهی، لذت

رو ای روبهکنندهبیگانه دیگریِصورت شود. ما با ]پدیده[ غریب بهایجاد می فدامنه غرابتی است که توسط هنرمندان و نویسندگان مخنلف و به طرق مختل

 گیرد.قرار می -که در نمودار زیر به تصویر کشیده شده است-شویم که جایی در دامنه گسترده زیبا تا واال می
 

 
 

دهد؛ امری که بارها به آن اشاره شده )و عموما موجب شود، خردناپذیری ادبیات و هنر معاصر هسته مرکزی این طیف را تشکیل میگونه که مشاهده میهمان
استثنایی بدان حد برسد که برای ایجاد تجربه واال کفایت کند. تنها  چنان وجود دارد که غرابت در مواردافسوس بوده( است. در عین حال، این امکان هم

شود. گیرد، زیرا تنها در این حالت است که هیچ غرابتی که موجب ]احساس[ بیگانگی باشد یافت نمیزیبایی خالص است که خارج از حوزه غرابت قرار می
قدر آشفته کند که فرایند ادراک را به تا کلیت زیبایی را در هم شکند و خواننده یا بیننده را آنهرچند در بیشتر موارد، سطح بسیار پایینی از غرابت کافی است 

 شناسی غرابت سوق دهد.سمت و سوی زیبایی
کننده طبیعت متکثر هنر تواند تبیینای موهوم را در برگیرد، به نوبه خود میتواند از تحریکی ساده تا تجربههای مختلفی که میطیف گسترده غرابت، با شدت

ی است موضوع یا نحوه نمایش آن تر نیز خواهد شد. معموال کافشمار خلق غرابت روشنهای بیو ادبیات مدرن و پسامدرن باشد. این امر با در نظر گرفتن راه
باشند؛ یا در حدود قلمرو دهند تفاوت داشتهها را جهت میهای معمول و آشنای ما از جهان یا هنجارهای فرهنگی که این تجربهنحوی با تجربه)یا هردو( به

گیرد، به تنهایی بیش از توان ادراک ماست؛ و آن زمان که رار میسنتی ادبیات و هنرِ زیبا قرار نگیرند. تنوع امکاناتی که ]صرفا[ در مدرنیسم در برابر ما ق
هیچ روی در شناسی غرابت بههنر و ادبیات پسامدرن نشان داد که زیباییراهبردهای اصلی مدرنیسم در خلق صورتی از غرابت رو به ضعف گذاشت، امکانات 

تر خواهد بود اگر نه فقط خود غرابت، که ست و در آینده نیز اهمیت خواهد داشت، سادهچنان مهم ادرک این مساله که این ]غرابت[ هم معرض نابودی نیست.
 آیند نیز مورد تامل قرار گیرد.شناختی که از پی آن میآن تجربیات زیبایی
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ای را هنر معاصر، تالش فزاینده ویژگی اصلی این فرآیند آن است که خواننده و بیننده در رویارویی با احساس بیگانگی ایجاد شده توسط غرابت ادبیات و
ای معانی شوند توانند حایز پارهها طی این فرآیند میسازد. این مولفههای غریب با ]دستگاه[ ادراک خود از هنر و جهان میمصروف همگرایی میان این مولفه

مندی فرد از توانایی خود در واهد شد که عمدتا به احساس رضایتآمیز باشد به لذتی منتهی خو در سطحی عاطفی با آنان برخورد شود. اگر این تالش موفقیت
شود که در وهله نخست برانگیزاننده این فرآیند بوده حال موجب ]احساس[ تحسین آن اثر هنری و ادبی نیز میگردد؛ اما در عینحل خالقانه مساله باز می

 است.
مطلوب، فاقد ضمانتی درونی است. هر آن کس که در ]مواجهه با[ هنر مدرن و پسامدرن در انتظار  صورتاما به هر روی، آغاز شدن این فرآیند و انتاج آن به

نارضایتی، ناامیدی یا حتی خشم و احتراز  شکلبهواکنشی هنر[  کند، ]در زمان رویارویی با اینای است که زیباشناسیِ زیبایی آن را تضمین میلذت بالواسطه
دانیم که در خصوص بخش بزرگی از جامعه چنین شرایطی صادق است. این ]امر[ خوبی میاز رویارویی دوباره با هر شکلی از این هنر نشان خواهد داد؛ و به

های تغییر در تاثیرگذاری ابسته است؛ به تبیین و معرفی شیوهسازی فرهنگی مخاطب خود وشناسی غرابت به آمادهدر وهله نخست بدان معناست که زیبایی
تنها برای داشتن ذهنی باز در برابر این غرابت، که برای سازگاری با ادبیات و هنر. عالوه بر این، مخاطب برای موفقیت ]در این فرآیند[ باید منابع الزم را نه

اند تا آثار ظاهرا اند، از آغازین روزهای نوگرایی کوشیدهنیز که از وجود چنین شرایطی آگاه بودهآن در اختیار داشته باشد. خودِ نویسندگان و هنرمندان 
رسد تامین پشتیبانی مفهومی برای فرآیند آشنایی با به نظر میها، اظهار نظرها و مباحث نظری، قابل ادراک سازند. از طریق انتشار بیانیهکننده خود را گیج

به بیان دیگر، روشن است که و پسامدرن[ برای تبدیل احساس بیگانگی ناشی از رویارویی با این آثار به لذتی زیباشناختی ضروری باشد. ادبیات و هنر ]مدرن 
جه زمان موجب توسعه نظریه زیباشناختی نیز شده است. ]اما[ سوالی که کمتر مورد توهنر و ادبیات مدرن و پسامدرن نیازمند نظریه است؛ دیدگاهی که هم

 وجود بیاید.قرار گرفته این است که چرا چنین شرایطی باید به
وجود ندارد. در مقابل، ادراک  خالصعنوان ادراک اگر کسی بخواهد به این سوال پاسخ دهد، در وهله نخست یادآوری این نکته ضروری است که چیزی به

شوند و بعضی دیگر مشروط به شناختی دارند، بعضی از خالل فرهنگ کسب میی انساناگیرد که بخشی از آنها ریشههمواره تحت تاثیر انتظاراتی قرار می
باق است که با طای فرهنگی قابل انتجربیات شخصی هستند. این بدان معناست که هرچند فرآیند ادراک تماما ذهنی )سوبژکتیو( است، اما عموما بر چارچوبه

شود یا آزارنده. احساس غرابتی که هنر و که چیزی زیبا ادراک میبینی نمود؛ برای مثال، اینوفقیت پیشتوان تاثیرات مشخصی را با ماستفاده از آن، می
ه ضروری چتوان در سطح ادراکی تبیین یا حل کرد زیرا ادراک فرآیندی خودکار است. آنانگیزند را نمیواسطه دیگربودگی خود بر میادبیات مورد سوال به

عنوان یک توان ارتباط برقرار کرد. بهمی انتزاعیشکل را نمایان کند و با چنین بازتابشی تنها بهسازی ادراک کوشد طرق مشروطاست که می بازتابشیاست 
روزمره  کرد. به هرحال، ارائه زندگیترویج می 53سازی هنر نوگرا را به عنوان ادراکی غیرخودکاریاد کرد که اصل بیگانه 52توان از ساختارگرایی روسینمونه می

نماید خودکار خود ادامه دهد و آنجه غریب می دهای بسیار برای خلق احساس غرابت است. حتی اگر ادراک به عملکرصورتی ناآشنا تنها یکی از روشبه
صورت آن نیست، بلکه آن را بهتواند واکنشی را در برابر این غرابت ایجاد کند که مبتنی بر نفی هنوز می انتزاعیغریب بماند ]و ادراک شود[، این بازتاب 

قدر شکاک باشد که بگوید ما در سطح انتزاعی حتی اگر کسی آنگیرد. های فرد و تغییر در الگوهای عاطفی مستقر او در نظر میفرصتی برای توسعه آگاهی
کم امکانی را عاصر، با غرابت برانگیزاننده خود، دستنیز به همان شدت مشروط به الگوهای فرهنگی هستیم، ناگزیر به اعتراف خواهد بود که ادبیات و هنر م

 آورد تا بتوان حتی با چیزی که بسیار غریب است همراه شد. شده یا به آزمون گذاشتن مرزهای تفکر انتزاعی فراهم میبرای تغییر در حاالت ادراکی تثبیت
ر هنر و ادبیات جدید را در قالب تغییر در صور فرهنگی ادراک و تفکر تبیین کنند، نگر، ظهوهرچه نقد و نظریه ]هنری و ادبی[ سعی کنند تا با نگاهی گذشته

مانند. دوره هنر و ادبیات مدرن و پسامدرن به توسعه موازی نقد و صورتی همیشگی و گریزناپذیر در ]مرحله[ پیش از خودِ تولید هنری باقی می]بازهم[ به
ناختی آنها کامال شکوفا شود؛ اما این دومی همواره از اهمیتی ثانویه برخوردار است زیرا نخست این هنرمند یا نظریه ]هنری[ وابسته است تا تاثیرات زیباش

 نویسنده است که باید این غرابت را تجدید کند تا پس از آن نقد و نظریه کمک شایانی به درک آن بنماید.
چیز نیست. این امکان وجود دارد که غریب، به معنای ]از میان رفتن آن و[ روشن شدن همهنیازی به بیان این مطلب نیست که سازگار شدن با غرابت الزاما 

ای بنیادین در یابی به نوعی از ادراک از میان برود؛ برای مثال، اگر فردی یاد بگیرد رویارویی با غرابت را مولفهدلیل دستغریب بماند اما احساس غرابت به
های دادن تعارضات میان خواستهکه آشتیجای آنساله ممکن است این سوال را به ذهن متبادر کند که چرا هنر و ادبیات، بهتجربه جهان و خود بداند. این م

چنین گذشته از هرچیز، دانند که برای ایجاد غرابت وجود دارد. های فراوانی می، خود را نیازمند افزایش یا تشدید زمینهوسیله زیباییبه ذهنی و واقعیات وجودی
دهند که آن چه را در طبیعت نامطلوب یا زشت هنرهای زیبا برتری خود را مشخصا در این ]تواناییِ خود[ نشان می»امکانی ]برای هنر و ادبیات[ وجود دارد: 

 [18« ]کشند.صورتی زیبا به تصویر میدانیم بهمی
 شناسی امر غریب خود را نشان خواهند داد:شناسی بجوییم، دو نوآوری بنیادین در زیباییاگر پاسخ به این سوال را، به جای قلمرو هنر، در خودِ حوزه زیبایی

اثیر و تاثر خالقیت و تفکر انتزاعی که بدون آن غرابت اولیه به لذتی زیباشناختی تبدیل نخواهد شد. ]ادراک[ تتقویت خالقیت در خواننده و بیننده؛ و 
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آن چیزی گیرنده شناسی زیبایی که در آن بیننده و خواننده پیش از هر چیز و به معنای دقیق کلمه قابل زیباییشناسی امر غریب، درست در نقطه مزیبایی
آید، ایمانی های لذتی که در نهایت از این ]فرآیند[ فراچنگ میکند. متقابال یکی از مولفهاست که ارائه شده است، حجم قابل توجهی از تالش را طلب می

 ی خود برای حل مساله و تقویت اعتماد به نفس اوست.بیشتر به توانای
های خود، به واسطه توجهی آنی به مفاهیم اخالقی و یافته از تواناییها و این آگاهی افزایشی در توانایینشناسی واال، این رشد ذهچنین[ در مقابل زیبایی]هم

 نجا کهآاز آید؛ یا دست کم همیشه چنین نیست. شود به وجود نمیوسط حواس ادراک میعنوان موجودات منطقی نسبت تمام چیزهایی که تها بهبرتری انسان
شکند، خواننده یا بیننده را در هم نمی -با استثنائاتی محدود–کند، اما های مختلفی ایجاد میادبیات و هنر مدرن و پسامدرن غرابتی را با شدت در دیگربودگی

کم از بیگانگی آن کاسته شود. گیری از منابعی مشخص چون تخیل و تفکر انتزاعی، غرابت قابل فهم گردد یا دستو بهرهماند که با تالش این امید باقی می
توانست که او می، اما این فقط بدان دلیل بود [19] «صورتی جهانی دوست داشته شودبدون یک انتزاع، به»کرد که شاید کانت زیبایی را چیزی تعریف می

مندی ذاتی موجود در زیبایی تضمین شده واسطه غایتای موجود در رابطه آزاد میان تخیل و مفاهیم ادراک در تمامی موارد و بهنگی پایهفرض کند هماه
توان گفت برای مفروض نیست، اما میگیرد: ]چنین هماهنگی[ شناسی غرابت، دقیقا همین هماهنگی است که مورد سوال قرار میدر خصوص زیبایی است.

ای مفروض است که او باید حل کند. بنابراین، نظریه در رویارویی با زیباشناسی امر غریب ضروری است و ]نیز[ در فرآیند خواننده یا بیننده مساله
 مدرن و پسامدرن ایجاد شده است. شناختی، باید رابطه متقابلی میان خالقیت و تفکر انتزاعی وجود داشته باشد که توسط هنر زیبایی

که صرفا به نشان دادن زیبایی های موجود در جهان بیفزاید، به جای آنرو شدن با دیگربودگیاین پرسش که چرا ادبیات و هنر باید بر دامنه احتماالت روبه
رغم تمایالتی چون سوداگری و ]کسب[ جایگاه اجتماعی داد. علی توان با ارجاع به رابطه میان قلمرو هنر و فرهنگ به عنوان یک کل پاسخبپردازد را نیز می

صورتی تقریبا آزاد از تمایالت تواند در آن بهریزند که خواننده و بیننده میکنند، ادبیات و هنر اقلیمی را پی میکه عموما نقشی اساسی در عرصه هنر ایفا می
خواهد کاری انجام دهد، فکر خاصی کند یا چیز دیگر هنر از کسی نمی»گوید می 54نه که ازرا پاوندشود واکنش نشان دهد. همانگوارائه می آنچهبه بیرونی 

های عملی مرتبط با آن در سایر شود و نه از ترسبه همین دلیل است که غرابت منحصرا از رویارویی با خود ]چیز[ غریب منتج می[ 20«. ]خاصی باشد
آمیز بودن آن وجود نخواهد داشت. این شود زیرا فشاری برای موفقیتپذیر میارویی با غرابت در شرایط آسودگی امکانچنین فرآیند رویهای زندگی. همحوزه

رسد در یابیم، زیرا نه خود را تحت فشار نظر میهای خودمان را در برابر آنچه غریب بهدهد خالقیتمان را آزادانه افزایش دهیم و واکنشفرآیند به ما اجازه می
صورتی نه الزاما زیبا، بلکه عموما ]همراه با[ یک یابیم و نه تحت فشار برای اتخاذ تصمیمی عملی. فرهنگی که ادبیات و هنری فاقد سوگیری و بهمان میز

های این هنر تا یتکند. به هر روی، شناسایی قابلشاید به بهترین شکل ممکن به بقا و پیشرفت آتی خود کمک میکند، کننده تولید میبیگانگی تحریک
 شناسی است.شناسی امر غریب، بیش از هر دوره دیگری نیازمند آموزش منسجم زیباییبیشترین حد ممکن ضروری است و زیبایی
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