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فرمالیسم از نگاه کالیو بل و نیكالس لومان
مریم بختیاریان

*

دﮐتري فلسفه هنر ،گروه فلسفه هنر ،دانﺸﮑده الﻬيات و فلسفه ،دانﺸﮕاه آزاد اسﻼمی ،واحد علوم و ﺗحقيقات ،ﺗﻬران ،ايران.
)ﺗاريﺦ دريافت مقاله ،92/11/28 :ﺗاريﺦ پﺬيرش نﻬايی(93/2/14 :

چکیده

در ﺗحليﻞهاي زيباﺷــناﺧتي همواره انديﺸمندان سعي بر آن داﺷتهاند ﺗا هنر را با ويژگي ﺧاصي ﺗعريﻒ ﮐنند ﮐه فصﻞ
مﺸــترك ﺗمام آﺛار هنري باﺷــد .اما ،آنﭼه آنان اراﺋه ﮐردهاند ،مانند بازنمايي و فرانمايي صرفاً برﺧي آﺛار هنري يا دورههاي
هنري را پوﺷــﺶ ميدهد .فرماليســم ﭼونان روﺷــي در ﺗحليﻞ زيباﺷــناﺧتي با ﻏرض فاﺋﻖ آمدن بر ايﻦ معﻀﻞ ،بر عناصر
ســاﺧتاري و ويژگيهاي صوري ،حســي يا ادراﮐي ﺗﺄﮐيد ميﮐند .ضرورت بﮑارگيري ﭼنيﻦ روﺷي در دور ﺷدن هنر مدرن
از اراﺋهي ﺗصاوير واضﺢ و روﺷــﻦ اســت .برﺧي ﺗحليﻞگران با ﺗوســﻞ به گرايﺶ فرماليســتي ﺗﻼش ﮐردند ﺗا علت انﮕيﺰش
زيباﺷــناﺧتي را در مواجﻬه با فرم بﺠويند .ﮐﻼيو بﻞ ،يﮑي از ﺗحليﻞگران فرماليســت ،فﻬم هنري را بر نمايﺶ »فرم معنادار«
اســتوار دانست ،البته ابﻬام فرم و اصطﻼح معناداري ،يﮑي از نقاط ضعﻒ نﻈريه اوست .به نﻈر ميرسد در نﻈريهي سيستمي
نيﮑﻼس لومان ،فرماليســم و فرم ،متفاوت از آنﭼه ﺗاﮐنون متداول بوده بهگونهاي ﺗعريﻒ ﺷــده ﮐه ﭼهبسا بتواند موضﻊ بﻞ
را نه ابطال ،بلﮑه ﺗعديﻞ ﮐند ،زيرا لومان ،فصﻞ مﺸــترك ﺗمام آﺛار هنري را در مﺸــاهده ميدانست .در ايﻦ نوﺷتار با ﺗطبيﻖ
آراي ايﻦ دو انديﺸمند از ﺧﻼل ﺗرجمه ،ﺗحليﻞ و ﺗدقيﻖ در آﺛار اصلي آنان به برداﺷتي متفاوت از فرماليسم اﺷاره میﺷود.

واژههای کلیدی

ﮐﻼيو بﻞ ،نيﮑﻼس لومان ،فرماليسم ،فرم معنادار ،مﺸاهده.

*ﺗلفﻦ ،09122801029 :نمابر.E-mail: Maryam.Bakhtiarian@yahoo.com،021-22950667 :
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مقدمه

پرسﺶ ديريﻦ »هنر ﭼيســت؟« ﮐه جايﮕاه واﻻي هنر در جوامﻊ
گوناگون ضرورت پاسﺦگويي به آن را ايﺠاب ميﮐند ،باعﺚ ﺷده ﺗا بخﺶ
عمدهاي از دﻏدﻏه و ﺗوجه انديﺸمندان حوزههاي گوناگون فلسفي و
جامعهﺷناﺧتي معطوف به پژوهﺶ در مورد آن باﺷد .درواقﻊ ،آنﭼه
ﺗوجه صاحﺐنﻈران را به ﺧود جلﺐ ﮐرده ﭼيﺰي جﺰ ايﻦ نيست ﮐه در
نﻬايت ،فصﻞ مﺸترك آﺛار هنري در دورههاي مختلﻒ ﭼيست؟ ﭼه ﭼيﺰ
انﮕيﺰش يا احساس زيباﺷناﺧتي را در مواجﻬه با آﺛار هنري برميانﮕيﺰد؟
بيﺗرديد ،براي پژوهﺸﮕران و دانﺸﺠويان هنر ايﻦ قبيﻞ پرسﺶها،
پاسﺦهايي آﺷــنا دارند ﮐه يادآوري آنﻬا ﭼندان ضرورﺗي ندارد ،فقﻂ
از حيــﺚ ﺗﺬﮐر ميﺗوانيم از نﻈريههايي يــاد ﮐنيم ﮐه در آنﻬا ﺗقليد،
بازنمايــي و فرانمايي محور بحﺚ قرار گرفته و ارزش زيباﺷــناﺧتي
دانســته ﺷدهاند .اما ،با گســتردگي قلمرو هنر در دورهي مدرن ،ﮐار
ﺗﺸــخيﺺ ارزشهاي زيباﺷــناﺧتي و هنري با دﺷواري مواجه ﺷد.
با نﻈريــهي زيباﺷــناﺧتي ﮐانت ،مواضﻊ جديــدي در ﺗحليﻞ
ارزشهاي هنري و زيباﺷــناﺧتي ايﺠاد ﺷد ﮐه به مساﺋلي همﭽون
بيﻏرضي ،بيﻏايتــي ،زيبايي ،واﻻيي و فــرم اهميت ميداد .پﺲ،
آرامآرام ﺗوليدات هنري ،ارزش زيباﺷــناﺧتي ﺧود را از زمينههاي
ﺗاريخــي ،ارزشهاي اﺧﻼقي ،منابﻊ جامعهﺷــناﺧتي ،و جنبههاي
ﮐاربري و ﮐارآمدي مســتقﻞ ﮐردند .مولود نوﻇﻬور ﭼنيﻦ موضعي
جنبﺶ هنر براي هنر و هنر انتﺰاعي و يا ﻏيربازنمودي بود.
ايﻦ ﺗحوﻻت پديدآمده از حرﮐت ﺗﮑاملي هنر ﭼنان ﺷتابي داﺷت ﮐه
حتي پاي اﺷياي آماده-ساﺧت و معمولي را نيﺰ به هنر باز ﮐرد .هنر دﺷوار
فﻬم مدرن به ﺗحليﻞهاي سنتي ﺗﻦ نميداد ،از ايﻦ حيﺚ ،گرايﺶهاي
نويني در ﺗحليﻞ هنر باب ﺷد .بيﺗرديد ،ايﻦ گرايﺶها در ﺗفﮑيﮏ ﮐانت
از زيبايي آزاد )فرمي( و زيبايي وابسته )ﻏيرفرمي( هم ريﺸه داﺷتند،
بهويژه ﮐه ﮐانت براي زيبايي آزاد يا فرمي ،ارزش واﻻﺗري قاﺋﻞ ﺷــد.
ايﻦ زيبايي آزاد نﮕاه هنرمندان و منتقدان را به زيبايي فرمي )صوري(
صرف نﻈر از موضوع يا محتواي بازنمود ﺷــده هدايت ﮐرد و جرياني
از آوانﮕارديســم به راه انداﺧت .آوانﮕارديسم ﮐه دلمﺸﻐولي به عناصر
ساﺧتاري ،امور بصري مﺜﻞ ﺧﻂ و رنﮓ و بافت و درمﺠموع ﺗرﮐيﺐبندي،
يا به ﺗعبيري فرماليســم را رواج ميداد از ايﻦ رأي ﮐانت ﺗﺄﺛير گرفت.
فرماليستها از روﺷي دفاع ﮐردند ﮐه در ﺗحليﻞ اﺛر هنري حفﻆ
استقﻼل اﺛر از هر ﭼيﺰ مﻬمﺗر است .در حوزهي نقد ادبي بارها ﺷنيدهايم
ِ

ﮐه بهزعم فرماليســم روسي ،استقﻼل متﻦ مورد ﺗﺄﮐيد قرار گرفت و
هميــﻦ امر زمينههاي ﮐنار رفتﻦ نقدهاي زندگينامهاي ،نيتگرايانه،
ﺗاريخي و روانﺷــناﺧتي را فراهم آورد ،زيرا آنﭼه اهميت داﺷت در
نﻈــر گرفتﻦ متﻦ ادبي يا اﺛر هنري بدون در نﻈر گرفتﻦ پديدآور آن
بود 1.در حوزهي هنرهاي بصري ،ﺗﺄﮐيد بر عناصر ساﺧتاري و ﺗرﮐيبات
فرمي ،ازجمله بر ﺧطوط و رنﮓها و فﻀاي سه بعدي مورد ﺗوجه قرار
گرفت .طبﻖ ايﻦ رأي ،حﺲ ﺗﺸخيﺺ فرم براي ﺗﺠربهي زيباﺷناﺧتي
ﮐفايت ميﮐند .يﮑي از فرماليســتهاي ﺷــناﺧته ﺷده با نﻈريهي
فرماليستي بحﺚبرانﮕيﺰ ،ﮐﻼيوبﻞ 2است .ايﻦ منتقد هنري و فيلسوف
هنر انﮕليســي با ﺗمرﮐﺰ بر ﺗﺠربهي زيباﺷناﺧتي مدعي ﺷد واﮐنﺶ
زيباﺷــناﺧتي ،واﮐنﺶ به فرم و روابﻂ فرمي اســت .بﻞ را ميﺗوان از
آن دست فرماليستهاي راديﮑال بهﺷمار آورد ﮐه عقيده داﺷت ﺗمام
ويژگيهاي زيباﺷناﺧتي يﮏ اﺛر هنري فرمي )صوري( است .در مقابﻞ
وي در رديﻒ مخالفان ،ﮐســاني قرار دارند ،مانند آرﺗور دانتو و ﮐندال
والتون 3ﮐه عقيده داﺷتند هيﭻ يﮏ از ويژگيهاي زيباﺷناﺧتي يﮏ اﺛر
هنري را نميﺗوان صرفاً فرمي دانست .براي ايﻦ ﮐه فﻀايي براي يﮏ
نﻈريــهي متعادلﺗر ميان ايﻦ دو طيﻒ نﻈريهي مخالﻒ ايﺠاد ﮐنيم،
ﭼارهاي جﺰ ايﻦ نداريم ﮐه در وهله اول از ابﻬام »فرم معنادار« ﮐﻼيو بﻞ
گﺬر ﮐنيم ﮐه يﮑي از منتقدان سخت و مصمم آن نوﺋﻞ ﮐارول 4است
و در و وهلهي دوم با اﺗخاذ رويﮑردي متفاوت ،برﺧﻼف ﮐســاني مﺜﻞ
دانتو والتون ،ويژگيهاي فرمي را نيﺰ در نﻈر آوريم و همﭽنان ﺗﺠربهي
زيباﺷناﺧتي را مستقﻞ از زمينه ،ﺗاريﺦ و ﮐارﮐر ِد متعلقﺶ فرض ﮐنيم.
نويﻦ نيﮑﻼس لومان 5ايﻦ امﮑان را
ﭼهبسا آﺷــنايي با فرماليسم ِ
به ما بدهد ﮐه همﭽنان ﺗحليﻞ و روش نقد فرماليســتي را استمرار
بخﺸــيم ،اما ايﻦبار بدون ابﻬام در اصطﻼح معناداري و بدون افراط.
ايﻦ امر ،به معناي متفاوت فرم از نﮕاه لومان بازميگردد ﮐه به وجود
ﺗمايﺰات و پارادوﮐﺲها و ﺗلقي نويني از مﺸــاهده ربﻂ وﺛيقي دارد.
در ايﻦ ﺗلقي ،فرم معنادار )يا دﻻلتﮕر( ،به وضعيت ذهني مﺸاهدهگر
و محتواي بازنمودي آن مربوط نميﺷود .در حالي ﮐه هم بﻞ و هم
لومان به نوعي فرماليست بهﺷمار آمده و بر ايﻦ باورند ﮐه هنر ،بازي
فرم اســت ،نﮑته اصلي ﺗفاوت ديدگاه آنان درﺧصوص ﮐارﮐرد هنر
است ﮐه ﺗﻼش ميﮐنيم در ايﻦ نوﺷتار بهصورت مﺠمﻞ و مختصر با
6
ﺗطبيﻖ انديﺸهي آنان ايﻦ نﮑته را روﺷﻦﺗر سازيم.

فرمالیسمهنريکالیوبل
ﭼيستي هنر و ﭼﮕونﮕي ﺗﺸــخيﺺ ﮐارهاي هنري از
بهراســتي،
ِ
ﻏيرهنري ﺗاﮐنون باعﺚ ﺷﮑﻞگيري نﻈريههاي متعددي ﺷده ﮐه هيﭻ
ﭼيستي
يﮏ از آنﻬا با وجود گرايﺶهاي ﺧاص نتوانسته ﺗمام حقيقت و
ِ
هنر را با هر سبﮏ و در هر دورهاي پوﺷﺶ ﮐامﻞ دهد .براي مﺜال ،نﻈريهي
بازنمايانﮕرانه طي اراﺋهي ﺗعريفي ،هر آنﭼه )اﺛري( را ﮐه بتواند واقعيتي
را بازنمايي ﮐرده و ديﮕران را هيﺠانزده ﮐند ،يعني انﮕيﺰش زيباﺷناﺧتي

در آنان ايﺠاد ﮐند ،هنر اعﻼم ﮐرده است .اما ،در نﻈر بﮕيريد در ﭼارﭼوب
ايﻦ نﻈريه آيا برﺧي آﺛار هنري مدرن را نيﺰ ميﺗوان گنﺠاند )براي نمونه،
ﮐارهاي مارسﻞ دوﺷان ،اندي وارهول و مارك روﺗﮑو را در نﻈر بﮕيريد( .در
هنرﻏيرفيﮕوراﺗيوﭼﮕونهميﺗواننموديبهراحتيقابﻞدركازهنريافت؟
درســت در اﺛر برﺧورد با ﭼنيﻦ پرســﺶها و ابﻬاماﺗي ،نﻈريهي
فرماليستي هنر ﻇﻬور ﮐرد .ايﻦ نﻈريه ﮐه ريﺸه در زيباﺷناسي ﮐانت
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دارد ،ﺗﻼش داﺷــت ﺗا بﮕويد درنﻬايت ،هنر ﭼه ﭼيﺰ است و ﭼه ﭼيﺰ
نيست.فرماليستهامعتقدندادراكزيباﺷناﺧتيبهﺷناﺧتويژگيهاي
ﻏيرادراﮐي نيازي نــدارد ).(Bagheri Noaparast, 2011,110-112
آراي فرماليستهايي ،مانند ﮐلمنت گرينبرگ ،ﮐﻼيو بﻞ و راجر فراي
8
انديﺸههاي فرماليستي اوليﺗري مﺜﻞ ﮐنراد فيدلر 7و ادوارد هانسليﮏ
را بازﺗــاب ميدهد .فيدلر با الﻬام گرفتــﻦ از ﮐانت ،آفرينﺶ هنري را
بــا ﺗﺠربه ادراﮐي ﺷناســايي ﮐرد ،ﺗﺠربهاي رها از ﻏــرض و آزاد ﮐه
ﻏايتي وراي ﺧود ندارد .بــه نﻈر وي ،پرداﺧتﻦ به موضوع اﺛر هنري،
جســتﺠوي ارزش هنر ﺧارج از هنر است در حالي ﮐه ارزش هنر به
قلمرو پژوهﺶهاي زيباﺷناﺧتي ﺗعلﻖ دارد ) .(Feilder,1949,9-14او
اهميت موضوع بازنمودي اﺛر را رد ﮐرد .پﺲ آن بخﺶ از اﺛر هنري ﮐه
به لحاظ مفﻬومي درك و بيان ميﺷود ،ارزش هنري نميبخﺸد.
فرماليستها بر ايﻦ باورند ﮐه يﮑي از ويژگيهاي زيباﺷناﺧتي اﺛر
هنري ،ويژگيهاي فرمي ،حسي يا ادراﮐي آن است .ايﻦ بدان معناست ﮐه
ﺗمام ارزش هنري و زيباﺷناﺧتي به فرم ﺗعلﻖ دارد .گرينبرگ ﺗا آنﺠا پيﺶ
رفت ﮐه حتي ﺗوصيه ﮐرد ﺗا موضوع بازنمايي را ناديده بﮕيريم .براي مﺜال
او باور داﺷت ﮐه منتقدان و صاحﺐنﻈران حيﻦ ارزيابي و ﺗﺠربهي ارزش
نﻬايي اﺛر هنري ،آگاهانه ذهﻦ ﺧود را از معاني و برداﺷتها ﺗﻬي ميسازند
) .(Greenberg, 1939,83نﻈريهي ﮐﻼيوبﻞ نيﺰ در ايﻦ ﭼارﭼوب عرضه
ﺷده ﮐه يﮑي از ﺗﺄﺛيرگﺬارﺗريﻦ نﻈريههاي فرماليستي است و در آن بر
مقولهي معنا و درك آن در فرم به ﺷيوه ﻏيراستدﻻلي بحﺚ ﺷده است.
ﮐﻼيو بﻞ مانند بســياري از فرماليســتهاي ديﮕر بر آن بود ﮐه
آنﭼه آﺛار هنري برجا ميگﺬارند ،احساســي يﮑســان در ﺗمام افراد
اســت ،ﮐه به آن » احساس زيباﺷــناﺧتي« 9ميگوييم .ايﻦ احساس
و واﮐنﺶ را بايد در اﺛر هنري )ابژه( جســتﺠو ﮐرد ﮐه ميان ﺗمام آﺛار
هنري مﺸــترك است .فرماليســتها ايﻦ اصﻞ مﺸــترك را »فرم«
ميدانند ،اما ،ﮐﻼيوبﻞ با اعﻼم »فرم معنادار« )يا دﻻلتﮕر( 10آن را اندﮐي
اسرارگونه ساﺧته است ،زيرا از منﻈر يﮏ فرماليست ،هنر يﮏ هويت
ﺧودبســنده دارد ﮐه به محتوا ،معنا و ﮐارﮐــردش هيﭻ ربطي ندارد.
ايﻦ به معناي آن اســت ﮐه اﺛر هنري ﮐارﮐــردي بيرون از ﺧود ندارد.
ﮐﻼيوبﻞ ميگويد» :براي ﺗحقﻖ يﮏ زيباﺷناسي ناب ،صرفاً احساس
ﺧويﺶ و ابــژهي مربوطه را در نﻈر ميگيريم :پﺲ نه حﻖ داريم و نه
الﺰامي هســت ﮐه در امور ابژه و وضعيت ذهني سازندهي آن مداﺧله
روانﺸناسي
ﮐنيم« ) .(Bell,1914,4ايﻦ عبارت او گوياي آن است ﮐه
ِ
هنرمند ،ﺗحقيﻖ در ﺗﺄﺛيرات ايﺠاد ﺷــده در مخاطبان و عمﻖ و ميﺰان
ايﻦ ﺗﺄﺛير و نيﺰ ﺗحقيﻖ در محتواي بازنمودي هيﭻ ربطي به زيباﺷناسي
ندارد .زيباﺷناسي ﺗنﻬا آنگونه بحﺜي است ﮐه به انتﻈام فرمها ،نحوهي
قــرار گرفتﻦ آنﻬا و ﺗرﮐيﺐ آنﻬا ميپردازد .به ايﻦ دليﻞ ﮐه احســاس
زيباﺷناﺧتي ﺗنﻬا مولود هميﻦ عامﻞ است و نه ﭼيﺰ ديﮕر .اگر احساسي
به دﻻيﻞ ديﮕري ايﺠاد ﺷــود ،مﺜﻞ مفﻬوم يا ﻏايت يﮏ اﺛر ،احساسي
ﻏيرزيباﺷناﺧتي است .او ميافﺰايد» :موضوع بيواسطهاي ﮐه به نمايﺶ
درميآيد فرم معنادار اســت ،يعني ﺗنﻬا ويژگي مﺸترك و مختﺺ به
ﺗمام آﺛار هنري ﺗﺠسمي )ﺗصويري( ﮐه احساس مرا برميانﮕيﺰاند؛«...
) .(Ibid,3وي در ﺗوضيﺢ فرم معنادار ميافﺰايد» :منﻈورم از فرم معنادار،
ﺗرﮐيبات ﺧطوط و رنﮕﻬاست« ) .(Ibid,4بﻞ در هنرهاي بصري ،ﺗمايﺰ
فرم را از ايﻦ ﺗرﮐيبات بياســاس دانسته اســت ،زيرا ﭼﮕونه ميﺗوان

ﺧطــوط بيرنﮓ را درك نمود و آنﻬا را فرم ﺗصــور ﮐرد؟ به ادعاي او
احســاس برآمده از ديدن زيباييهاي طبيعي )مﺜﻞ ديدن يﮏ گﻞ يا
يﮏ پروانه(؛ ﻏيرزيباﺷــناﺧتي است .او از ايﻦ حيﺚ ﮐه برﺧي ﺗرﮐيﺐ
ﺧطــوط و رنﮓها را زيبا ناميدهاند نه فرم ،انتقاد ﮐرده اســت ).(Ibid
همﭽنيــﻦ بﻞ از عالم وجدبرانﮕيﺰ زيباﺷــناﺧتي ميگويد» :هنر
بﺰرگ ،پايدار و بدون ابﻬام ميماند ،زيرا احساساﺗي را ﮐه برميانﮕيﺰد
از زمان و مﮑان مستقﻞ اســت ،ﭼراﮐه قلمرو پادﺷاهي آن ايﻦ عالم
نيست«) .(Ibid,16او ميﺧواست بﮕويد فرمهاي هنري پايانناپﺬيرند،
زيباﺷناﺧتي
زيرا هميﺸه قادرند همان ﮐارﮐرد را داﺷته باﺷند و احساس
ِ
مخاطــﺐ را برانﮕيﺰانند ،از ايﻦ جﻬت فارغ از ﺗﻐييرات زماني و مﮑاني
پابرجا ميمانند .بﻞ بســياري از هنرهاي ديﮕر ،ازجمله »نقاﺷيهاي
ﺗوصيفي« 11را داراي ايﻦ ﮐارﮐرد نميدانســت .او براي نمونه ،ﮐاري
از نقاش معروف انﮕليســي ويليام پاول فريﺚ را با عنوان » ايســتﮕاه
پادينﮕتون« 12ذﮐر ميﮐند .طبﻖ نﻈر وي ،ايﻦ نقاﺷي بيﺸتر اطﻼعاﺗي
را منتقﻞ ميﮐند و هرگﺰ ﮐارﮐرد آن نمايﺶ صِ رف فرم نيست .در ايﻦ
قبيﻞ آﺛار هنري» ،فرم نيست ﮐه به نمايﺶ درآمده بلﮑه اطﻼعاﺗي از
طريﻖ فرم نمايﺶ يا انتقال داده ﺷده ﮐه آنﻬا ما را متﺄﺛر ساﺧته است«
) .(Ibid,5ايﻦ قبيﻞ ﮐارها از نﻈر او مصداق بارز مﻀمونگرايي در هنر
است ﮐه ارزش هنري اﺛر را پاييﻦ ميآورد .او بازهم ﺗﺄﮐيد ميﮐند » :ما
براي درك يﮏ اﺛر هنري به ﭼيﺰي نياز نداريم ،جﺰ حسي از فرم و رنﮓ
و ﺷــناﺧتي از فﻀاي سه بُعدي« ) .(Ibid,7ﺗﺄﮐيد وي بر ايﻦ ﺷناﺧت
مختصر براي آن اســت ﮐه درك اﻏلﺐ فرمهاي معماري بدان وابسته
است و بﻞ آن را قسمي بازنمايي مطلوب ميدانست.
گفتني اســت بﻞ ﺷــﺄن بازنمايي را ﺗا آنﺠا پﺬيرفتني ميدانست
ﮐه براي موضوعســازي و مسﺌلهسازي به حال هنرمند در ﺗوليد هنر
مفيد اســت و بنابرايﻦ در درك و ﺗحليﻞ هنر نقﺸــي ايفا نميﮐند.
نﻈر بﻞ نﺸان ميدهد ﮐه بهراســتي وي مخالﻒ هر گونه نﮕاه ابﺰاري
)برونگرايانه( به هنر است .بهويژه او بر هنرهاي ﺗﺠسمي يا ﺗصويري
ﺗﺄﮐيــد داﺷــته و آرزو ﮐرده ﮐــه اي ﮐاش مردم در مــورد هنرهاي
ﺗﺠســمي نيﺰ به اندازهي موسيقي صداقت داﺷــته باﺷند و اگر فرم
صﻼحيتــي ﺧود ببينند.
آن را درك نميﮐننــد ،آن را از ﭼﺸــم بي
ِ

نقدفرمالیسمهنريبل
در قسمت پيﺸيﻦ بخﺸي از نﻈريهي بﻞ را ذﮐر ﮐرديم ،اما ﮐار ايﻦ
نﻈريه همانند ساير نﻈريهها بديﻦجا ﺧتم نﺸده و با انتقادهاي متعددي
مواجه ﺷده و استمرار يافته است .نايﺠﻞ واربرﺗون در ﮐتاب پرسﺶ از
هنر از ﭼند جﻬت به نقد نﻈر وي پرداﺧته است .ﻏير از ناديده گرفتﻦ
اهميت بازنمايي و مسﺌلهداري مقولهي ﮐليت و نيﺰ نخبهگرايي در درك
فرم معنادار ،يﮑي از مساﺋﻞ اساسي ايﻦ است ﮐه بﻞ در ﺗوضيﺢ احساس
زيباﺷناﺧتي و فرم معنادار گرفتار دور ﺷده است ،زيرا مدعي ﺷده ﭼيﺰي
هنراستﮐهارزشزيباﺷناﺧتيداﺷتهباﺷد،وﭼيﺰيارزشزيباﺷناﺧتي
دارد ﮐه فرم معنادار داﺷته باﺷد ،و سرانﺠام ﭼيﺰي فرم معنادار دارد ﮐه
احساس زيباﺷناﺧتي را در آدمي برانﮕيﺰد 13.او ﺗوضيﺢ فرم معنادار را به
احساس زيباﺷناﺧتي و احساس زيباﺷناﺧتي را نيﺰ به فرم معنادار حواله
ﮐرده است .بديﻦ ﺗرﺗيﺐ ،ماهيت فرم معنادار با هالهاي از ابﻬام مواجه است.
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نوﺋﻞ ﮐارول ،يﮑي ديﮕــر از منتقدان مطرح ﮐﻼيوبﻞ ،ميگويد:
»برداﺷت بﻞ از موضﻊ فرماليسم براي ﺗوسعهي زيباﺷناسي فلسفي
در قرن بيستم مﻬم اســت .دليﻞ اهميتﺶ ايﻦ است ﮐه او ديدگاه
ِ
صريﺢ هنر ربﻂ داده
ﺗعريﻒ
فرماليستي ﺧويﺶ را به پروژه گسترش
ِ
است .از ايﻦ جﻬت بﻞ ميﺗواند بهعنوان طﻼيهدار بﺰرگ دﻏدﻏهي فﮑري
ِ
ذاﺗي هنر محسوب
و فلســفي قرن بيستم در جﻬت
دريافت ﺗعريﻒ ِ
ﺷــود« ) .(Carroll, 2010, 32در ادامه در ﺷرح نﻈر بﻞ آورده است
ﮐه ﺷرط ﻻزم و ﮐافي براي هنر بودن ﭼيﺰي بﻬرهمندي از فرم معنادار
است .پﺲ هر اﺛر هنري بايد واجد ايﻦ ﺷرط باﺷد ) .(Ibid,34نﻈر به
ايﻦ ﮐه ممﮑﻦ است بسياري از ﭼيﺰهاي ديﮕر ،مانند ﮐﻼم سياسي و
قﻀاياي منطقي نيﺰ ايﻦ فرم را داﺷــته باﺷند از نﻈر بﻞ ،ﺗفاوت هنر
از ﻏير هنر در ﮐارﮐرد هنر اســت ،ﮐه نمايﺶ فرم است ).(Ibid,35
برداﺷــت متفاوت بﻞ به ﺗعريﻒ وي از فرم هنري بازميگردد .در
برداﺷــتهاي متفاوت ،فرم يا در ﺧدمت محتواســت ،يا در ﺧدمت
ﭼيستي ﺧود را از محتواي بازنمودي
ﮐارﮐرد .ايﻦ بدان معناست ﮐه فرم
ِ
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ميگيــرد يا از ﮐارﮐردي ﮐه اﺛر هنري دارد )روايت ﮐارﮐردي( ،مﺜﻞ
وقتي ﮐه اﺛر هنري صرفاً براي ايﺠاد التﺬاذ ﺧلﻖ ﺷده است .اما مﻼحﻈه
ﮐرديم ﮐه از نﻈر بﻞ ،فرم ،مﺆلفههاي صوري اﺛر هنري است .براي مﺜال،
در نقاﺷي ميﺗوان گفت عناصر فرمي عبارﺗند از ﺧﻂ ،رنﮓسايه )يعني،
ﮐنتراســت ايﺠاد ﺷده از طريﻖ ســايه و روﺷﻦ( ،ﺷﮑﻞ ،بافت و رنﮓ
) .(Pooke & Whitham, 2003, 23-29امــا با ايﻦ وصﻒ ،معناداريِ
فرم ﭼﮕونه ﺗوجيه ميﺷود؟ نوﺋﻞ ﮐارول از بسياري از عمارتها و بناها
ســخﻦ به ميان آورده است ،مانند ﮐليساها ﮐه ﮐارﮐرد ديﮕري ﻏير از
نمايﺶ فرم معنادار داﺷتهاند .همﭽنيﻦ از بسياري از آﺛار هنري مدرن
نام برده است ﮐه فاقد فرم معنادار هستند ).(Ibid, 37-40
به نﻈر ميرسد از نﻈر بﻞ ،عﻼوه بر آن ﮐه معناداريِ فرم ،صيد زمان
نميﺷود و پابرجا ميماند ،ﺗابﻊ ميﻞ و ﺧواست افراد نيﺰ قرار نميگيرد.
اما ،يﮑي از انتقادات اساســي وارد بر نﻈر وي ايﻦ اســت ﮐه ﭼرا افراد
با فرهنﮓها و اميال و ﺧواســتهاي متفاوت به معنايي واحد در فرم
ميرسند و درنﻬايت ،ايﻦ معناداري و دﻻلتﮕري ﭼيست؟ اﺷيايي ﮐه
در صورت ﻇاهر از يﮑديﮕر ﻏيرقابﻞ ﺗﺸخيﺺ هستند را ﭼﮕونه ميﺗوان
از ديدگاه صرفاً فرماليســتي ﺗحليﻞ ﮐــرد؟ ﭼه عاملي به قوطيهاي
سوپ اندي وارهول ﮐه براي نمونه ذﮐر ﺷده است ،ارزش زيباﺷناﺧتي
ميبخﺸــد؟ آيا مطابﻖ رأي ﮐساني مﺜﻞ آرﺗور دانتو و ﮐندال والتون،
زيباﺷناﺧتي آﺛار هنري را نبايد صرفاً فرمي دانست؟ اينﻬا
ويژگيهاي
ِ
مواردي ﭼند از ابﻬامات و پرسﺶهايي است ﮐه در مواجﻬه با نﻈريهي
فرماليستي هنر مطرح ﺷده و ميﺷود .به هر ﺗقدير ،با ﺗوجه به اهميت
يافتﻦ فرم در هنر مدرن و جنبﺶهاي هنري متمايﻞ به فرماليســم،
نميﺗوان با وجود ﭼند مورد نقﺾ ،از ﮐنار يﮏ نﻈريهي فرماليســتي
بهراحتي گﺬﺷت .ﭼهبسا نﻈريههاي ديﮕر فرماليستي ،بخﺸي از ايﻦ
ابﻬامات را پاسﺦگو باﺷند .با ﺗوجه به احوال و اقوالي ﮐه گﺬﺷت ببينيم
آيا در يﮏ انديﺸهي سيستمي ﮐه متمايﻞ به فرماليسم است ،پاسخي
براي ايﻦ ابﻬامات يافت ميﺷود؟
در گرايــﺶ به فرماليســم در برﺧي موارد با اعــﻼم ايﻦ ﮐه ﺗمام
ويژگيهاي زيباﺷناﺧتي يﮏ اﺛر هنري فرمي است ،افراط ديده ميﺷود.
براي ﺗعديﻞ نﻈريهي فرماليسم هنري ،هم بايد آن روايتهاي متعدد از

فرم را ﮐه به فرماليسم سمت و سو ميدهد ،ﮐنار گﺬاﺷت و هم بايد با
يﮏ استراﺗژي ﺧاص ﮐار فرم را در مﺸاهدهي آن استمرار بخﺸيد .ايﻦ
بدان معناست ﮐه ﮐار فرم با ﺗوليد ﺗمام نميﺷود .ايﻦ در ﮐارهاي آماده-
ساﺧت هنرمنداني مﺜﻞ مارسﻞ دوﺷان و اندي وارهول ﮐام ً
ﻼ مﺸﻬود
اســت .ايﻦ گونه فرم نه ﺗنﻬا به مﺆلفههاي صوري اﺛر ﮐه به مﺸاهدهي
هنرمند و مخاطﺐ نيﺰ گره ﺧورده و ميﺧورد ،اما ﭼﮕونه؟

تعدیل فرمالیسم در نظریه لومان
فرم يﮑي از مفاهيم محوري در بحﺚهاي زيباﺷناﺧتي است .وقتي
به ﺗعريﻒ آن در طول ﺗاريﺦ هنر و فلسفه ﺗوجه ميﮐنيم همواره آن را
در فرايند ﺗاريخي در حال ﺗحول مييابيم .حتي زماني ﮐه نﻈريههاي
بازنمايي و بيانﮕريِ هنر يﮑهﺗازي ميﮐردند ،صحبت از فرم هم به ميان
بود ،امــا با ﮐانت در هنر مدرن رفتهرفته فرم جايﮕاه واﻻﺗري در برابر
محتــوا يافت .به هر حال ،آنﭼه يﮏ اﺛر هنــري از آن ﺗرﮐيﺐ يافته
عﻼوه بر فرم ،موضوع و محتواي آن است .اما ،برﺧي آﺛار هنري مدرن
ﺗحليﻞگران زيباﺷناس را وادار ﮐرد ﮐه هر ﭼه جﺰ فرم را ﮐنار گﺬارند و
اصﻞ مﺸترك ﺗمام هنرها بدانند.
فرم را ِ
از يﮏ سو با گستردگي قلمرو هنر ،ديﮕر ممﮑﻦ نبود آﺛار هنري را با
ﺗحليﻞ زيبايي و محتوا يا مﻀمون آنﻬا به بحﺚ گﺬاﺷت و از سوي ديﮕر،
فرم هنري نيﺰ ﭼيﺰ عﺠيﺐ و ﻏريبي مينمايد ﮐه ﭼونان گﺬﺷته ديﮕر از
روي ويژگيهاي صوري قابﻞ ﺗﺸخيﺺ نيست .وقتي نمايﺸﮕاهي بدون
اﺛر هنري برپا ميﺷود ،يا حتي وقتي اﺷياي از پيﺶ ساﺧته ﺷده در
ﮐارﺧانهها بهعنوان اﺛر هنري عرضه ميﺷود ،ﭼه ﭼيﺰ فرم را معنادار
ميسازد؟ به هر حال ،فرم و معنا از لوازم هنر بودن هر ﭼيﺰ است.
ضد ذاتبــاور ،مانند موريﺲ وايتــﺲ برآنند ﮐه
انديﺸــمندان ّ
فرماليستهايي مﺜﻞ بﻞ در ﺗﻼش بودند ﺗا بهواسطهي فرم ،هنر را ﺗعريﻒ
ﮐنند ،در حالي ﮐه از نﻈر وايتﺲ ،هنر يﮏ مفﻬوم باز است ﮐه اراﺋهي
هرگونه ﺗعريفي بحﺚ ﺧﻼقيت را در آن مسدود ميسازد و ﮐساني مﺜﻞ
بﻞ ميﺧواستند بار ديﮕر بر اهميت عناصر ﺗصويري و ﺗﺠسمي صحه
بﮕﺬارند .او در مقالهاي با عنوان نقﺶ نﻈريه در زيباﺷناسي ميپرسد
آيا با بيان يﮏ ﺗعريﻒ واقعي و بيان ويژگيهاي ﻻزم و ﮐافي براي هنر،
نﻈريهي زيباﺷناﺧتي ممﮑﻦ است؟ عليرﻏم اراﺋهي نﻈريههاي متعدد
ﺗا امروز نســبت به زمان افﻼﺗون به هدف ﺧويﺶ نﺰديﮏﺗر نﺸــديم.
جنبﺶها و فلسفهها همواره سعي داﺷتهاند با ﺗﺠديد نﻈر در نﻈريههاي
پيﺸيﻦ يﮏ نﻈريه جديد اراﺋه ﮐنند ). (Weitz,1995, 27-35
اما ،لومان فرماليستي است ﮐه در ايﻦ ﺧصوص با وايتﺲ موافﻖ است،
البته او هنر را نه مفﻬومي باز ،بلﮑه بهسان سيستمي اجتماعي دانسته
است ﮐه اطﻼق هر ﭼيﺰ ديﮕر جﺰ سيستم اجتماعي به آن محدودﮐننده
است و راه را بر منطﻖ دو ارزﺷي آن )زيبا /زﺷت( سد ميﮐند .به حﮑم
ايﻦ منطﻖ ،سيستم هنر بيﻦ رمﺰگان زيبا /زﺷت در نوسان بوده و هر
لحﻈه زيبا را در برابر زﺷــتي به ﭼيﺰي ﺗعريﻒ ميﮐند )Luhmann,
15
 .(2000, 190-193او عنصر مﺸــترك ﺗمام آﺛار هنري را مﺸاهده
دانســت ،زيرا هنر بازي فرم بوده و از سنﺦ مﺸاهده است )Ibid,117-
 .(120البته همه ﭼيﺰ به معناي متفاوت فرم و مﺸاهده نﺰد او بازميگردد.
وقتيانديﺸمندينسخهيمتفاوﺗيازفرماليسمعرضهميدارد،يﮑي
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از لوازم ايﻦ ﺗفاوت بايد در مفﻬوم فرم باﺷد .نﮑته جالﺐ درﺧصوص ايﻦ
فرماليسم نويﻦ ،ﺗعريﻒ فرم بر اساس دستورالعمﻞ رياضيدان معروف،
جرج اسﭙنسر براون است ﮐه از عبارت »رسم يﮏ ﺗمايﺰ« آﻏاز ميﺷود،
يعني از مﺸــاهده .لومان به پيروی از منطﻖ عملياﺗی جرج اسﭙنسر
براون ،مﺸاهده را به منﺰلهي ﺗوانايی نﺸانهگﺬاری و مﺸخﺺ ساﺧتﻦ
فﻀای بينام و نﺸان )يا نامﺸخﺺ( 16ﺗعريﻒ ﮐرده است)Luhmann
 .(,1986, 22-27عدم ﺗفﮑيﮏ فﻀاي مﺸــخﺺ از فﻀاي نامﺸخﺺ،
ﺗعيﻦ فرم ميگردد). (Schiltz, 2003,55-78
منﺠر به عدم ّ
ايﻦ بدان معناســت ﮐه يﮑي از ﺷــروط اوليه هر مﺸاهده ،وجود
ﺗمايﺰ است ،زيرا وقتي نﺸانه يا ﺗمايﺰي در ﮐار نباﺷد ،ﭼﮕونه ميﺗواند
مﺸــاهدهاي انﺠام بﭙﺬيرد ،براي مﺜال آيا در يﮏ بوم ســفيد و ﺧالي،
ﭼيﺰي بهعنوان فرم هنري براي مﺸــاهده وجود دارد؟ آيا در ﺧﻸ ﮐه
نه ﺗمايﺰي هست و نه نﺸانهاي ﭼيﺰي براي مﺸاهده وجود دارد؟ ايﻦ
امر ،ايﺠاب ميﮐند ﮐه ﺗمايﺰگﺬاري عملي پيﺸيني در نﻈر گرفته ﺷود.
ايﻦ بدان معناست ﮐه وقتي ﭼيﺰي مﺸاهده ميﺷود يﮏ سوي ﺗمايﺰ
از نﻈر پنﻬان ميماند ﺗا ســويهي ديﮕر آن جلوهگري ﮐند .براي مﺜال
زيبايي و زﺷتي ﺗمايﺰي هميﺸﮕي هستند ،اما وقتي ﭼيﺰي زيبا ديده
ميﺷــود ايﻦ حﮑايت از آن دارد ﮐه براي ايﻦ مﺸاهده ﺗمايﺰ موقتاً از
ميان برداﺷــته ﺷــده در وحدﺗي ﮐه از نﻈر پنﻬان است .لومان بيان
ميدارد» :وحدت ﺗمايﺰ بهمﺜابه نقطه ﮐوري است ﮐه مﺸاهده را ممﮑﻦ
ميسازد« ). (Luhmann,1995, 32
براي روﺷﻦﺗر ﺷدن بحﺚ در نﻈر بﮕيريد براي ديده ﺷدن يﮏ ﺷي
بهعنوان اﺛر هنري بايد ايﻦ ﺷي ،ﮐه ميﺗواند يﮏ ﺗابلوي نقاﺷي باﺷد،

بهواسطهي نﺸــانههايي از محيﻂ پيرامونﺶ ﺗفﮑيﮏ گردد و فﻀايي
مﺸــخﺺ را در برابر فﻀايي نامﺸخﺺ ﮐه همان محيﻂ است ،ايﺠاد
پيراموني اﺛر ،نامﺸــخﺺ است به ايﻦ دليﻞ ﮐه
ﮐند .در ايﻦجا فﻀاي
ِ
ﭼيﺰي ﺷــما را به مﺸاهده فرانميﺧواند .پﺲ فﻀاي مﺸخﺺ همان
فﻀايي است ﮐه ناﻇر را به مﺸاهدهي ﺧويﺶ فراميﺧواند .در هنر ايﻦ
فﻀا ساﺧتﮕي است ،يعني ميﺗواند حتي يﮏ ديوار سفيد يا رنﮓ ﺷده
ﺗوسﻂ هنرمندي ،انســان را به مﺸاهده فرا بخواند .هرﭼند ايﻦ ديوار
ﺗﻬي و ســفيد است ،اما ايﻦ ﺗﻬي بودني ساﺧتﮕي براي دعوت ناﻇران
به مﺸاهده و ﺷــﮑﻞگيري يﮏ ارﺗباط است .در ايﻦ مورد ،ساﺧتﮕي
بودن ،عامﻞ مﺸــخﺺ ﺷدن ايﻦ فﻀاســت .ﺗصور ﮐنيد اگر ﺗمايﺰی
همﭽون درون /بيرون وجود نمیداﺷت ،ﭼﮕونه ميﺗوانستيد درون و
برون ﭼيﺰي را ببينيد ،ايﻦ ﺗمايﺰات و بسياري ﺗمايﺰات ديﮕر ،نﺸانهها
را در عالم ايﺠاد ﮐرده و به طرزي زيرﮐانه منﺠر به برپايي عالمي قابﻞ
مﺸاهده ﺷدهاند .نتيﺠهي بﮑارگيري ﺗمايﺰات ،يﮏ فرم قابﻞ ﺗﺸخيﺺ
است؛ فرمي ﮐه ميﺗوان آن را ديد ،ﺷنيد يا حﺲ ﮐرد )براي مﺜال ،براي
مﺸاهده يﮏ درﺧت بايد آن را از آنﭼه درﺧت نيست ،ﺗمييﺰ داد(.
درمﺠموع ،ﺗفاوت فرماليسم بﻞ و لومان ،ﺧود را در ﺗفاوت معناي
فرم هنري نﺸان ميدهد .از نﻈر بﻞ و فرماليستهايي مﺜﻞ او ،فرم هر
آن ﭼيﺰي است ﮐه در برابر محتوا و مﻀمون قرار ميگيرد ،يعني فرم،
محتوا نيست و ويژگيهاي صوري و ﻇاهري اﺛر است .اما ،از نﻈر لومان،
آﺷﮑارگي
فرم از ﺗمايﺰي ساﺧته ﺷده است ﮐه سويهي پنﻬان آن ﺷرط
ِ
سويهي حاضر است .پﺲ فرم ،بسيار پردامنهﺗر از آن ﭼيﺰي است ﮐه
در نﮕاه نخست )ادراك اوليه( به ﭼنﮓ ميآيد.

نتیجه
دﻏدﻏهي اســتقﻼل هنر و ﺗﺠربهي هنري با زيباﺷناسي ﮐانت به
نﻈريــهاي بﺰرگ در قلمرو هنر راه برد ﮐه آن را با عنوان فرماليســم
ميﺷناسيم .بهزعم ايﻦ گرايﺶ ،ﺗمام ارزش هنري و ارزش زيباﺷناﺧتي
به فرم بازميگردد ،و محتوا ،معنا و ﮐارﮐرد نقﺸي در آن ندارند .ﮐﻼيو
بﻞ ،ﮐه در ﺗحليﻞ ﺧويﺶ از هنر ايﻦ رهيافت را دنبال ﮐرد با پيوست
ﮐردن صفت معناداري به فرم ،قــدري ابﻬام را وارد ايﻦ نﻈريه ﮐرد و
جرياني از انتقادات را نه فقﻂ به سوي نﻈريهي ﺧويﺶ ،بلﮑه به سوي
فرماليسم گسيﻞ داﺷت .او ﮐارﮐرد هنر را صرفاً نمايﺶ فرم قلمداد ﮐرد،
حد هنرهاي ﺗﺠسمي فراﺗر نرفت.
اما در ﺗوضيﺢ آن از ّ
نوﺋﻞ ﮐارول يﮑي از منتقدان سرسخت بﻞ با ذﮐر موارد نقﻀي از هنر
مدرن ﮐه ﺗﺸــخيﺺ فرم معنادار در آنﻬا محال است ،به ايﻦ دليﻞ ﮐه
اساساً فاقد فرم معنادار يا دﻻلتﮕرند ،ايﻦ نﻈريه را با بﻦبست و ﭼالﺸي
اساسي روبرو ﮐرد .اما به نﻈر ميرسد در نﻈريهسيستمي لومان به هنر
راه برون رفتي از ايﻦ بﻦبست مﻼحﻈه ميﺷود.
لومان با اقبال به فرماليســم نه به مفﻬوم ذاتباورانهي ســنتي
ضد ذاتباورانهي ﮐساني مﺜﻞ موريﺲ وايتﺲ
بازگﺸــت و نه نﻈريه ّ
را ﺗﺄييد ﮐرد .زيرا به نﻈر او هنر يﮏ سيســتم اجتماعي اســت .ايﻦ
ﺗعريفي نيست ﮐه دست و پاي هنر را ببندد ،بلﮑه به آن استقﻼل و
آزادي بيﺸتري ميبخﺸد .نﻈر او درﺧصوص هنر ،موضﻊ بﻞ را ابطال
نميﮐند ،بلﮑه آن را ﺗعديﻞ و ﺗقويــت ميﮐند .لومان در مقام يﮏ

فرماليست بر آن بود ﮐه هنر ،ﭼيﺰي جﺰ بازي فرم نيست .اما ،ﮐارﮐرد
هنر را در مﺸاهدهي هنر ميدانست .در نﻈر بﻞ ،نمايﺶ صِ رف فرم،
زيباﺷناﺧتي مخاطﺐ ﮐه برانﮕيخته
امري است مرﺗبﻂ با احساسات
ِ
ميﺷود ،اما ،نﮑته اينﺠاست ﮐه ﮐار فرم و معنادارياش در ﺗوليد ﺗمام
ميﺷــود .در حالي ﮐه از نﻈر لومان ،روند ﺗوليد در ادراك به نﻬايت
ﺧود ميرسد .ايﻦ بدان معناست ﮐه اﺛر هنري عرصهي ﺗﻼقي روابﻂ
مﺸاهدهاي متعدد است .مﺸاهدهي مخاطﺐ با مﺸاهدهي هنرمند و
سيستم هنر )ﺗاريﺦگرايي هنر ،يا به ﺗعبيري ديﮕر ﺗعامﻞ آﺛار هنري و
سبﮏها( گره ميﺧورد و آنﮕاه احساس زيباﺷناﺧتي متولد ميﺷود.
نﻈر لومان گوياي آن است ﮐه معناداري ميﺗواند همان مﺸاهدهپﺬيريِ
اﺛر هنري )فرم( باﺷــد .با ايﻦ ﺗلقي براي مﺜال ،اﺛر مارسﻞ دوﺷان به
اسم ﭼﺸــمه ،فرمي معنادار )يا دﻻلتﮕر( دارد ﮐه به نوع مﺸاهده و
مﺸاهده نيﺰ به ﺗمايﺰي اساســي ربﻂ دارد .اينﺠا سويهي ساﺧتﮕي
بر ســويهي واقعي ﭼيره گﺸــته و آن را از نﻈر پنﻬان ﮐرده است.
آنﭼه ديده ميﺷــود يﮏ ﭼﺸمه با فرم ساﺧتﮕي است .ايﻦ فرم در
پرﺗو مﺸاهدهي مرﺗبه-دوم )مﺸاهدهي مﺸاهدات( 17ﻇاهر ميﺷود.
پــﺲ اگر از نﻈر بﻞ ،ﺷــرط ضــروري اعطاي ﺷــﺄن هنري فرم
معنادار اســت ،از نﻈر لومان ،فرم مﺸــاهدهپﺬير است ،يا به ﺗعبيري،
مﺸاهدهپﺬير ساﺧتﻦ آن ﭼيﺰهايي است ﮐه ﺗاﮐنون از آنﻬا ﻏفلت ﺷده
اســت ،يعني ﺗمايﺰات .هر فرم از ﺗمايﺰي ساﺧته ﺷده است ﮐه در هر
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مﺸــاهده يﮏ ســويِ ﺗمايﺰ در نقطهي ﮐور قرار گرفته و به اصطﻼح
ﻏايﺐ است ،اما وجودش همﭽون ﻏيابي ،ﺷرطي ضروري براي حﻀور
ســويهي ديﮕر است ﮐه مﺸاهده ميﺷــود .بديﻦﺗرﺗيﺐ ،فرم ،ديﮕر
در برابر محتوا بهعنوان ﭼيﺰي ﮐه ﺗنﻬا ﺷــامﻞ ﺧطوط و رنﮕﻬاســت

ﺗعريﻒ نميﺷــود و معناي وســيﻊﺗري مييابد ﮐــه حتي هنرهاي
ﻏيرﺗصويري ،براي مﺜال ﺷــنيداري را نيﺰ دربرميگيرد ،زيرا مﺸاهده
يﮏ ادراك حســي صِ رف نيســت و فرم نيﺰ به ﭼيﺰي فراﺗر از ديدن
نياز دارد ﺗا معنادار بودنﺶ درك ﺷــود ،يعني مﺸاهدهي مﺸاهدات.

پينوشتها
 1در زمينه نقد ادبي ،مونرو بيردزلي يﮑي از منتقدان ادبي اســت ﮐه ديدگاه
ســنتي و ديدگاه نيتگراياني مﺜﻞ اريﮏ دونالد هرش به اﺛر هنري و متﻦ ادبي
را به ﭼالﺶ ﺧواند .او در مقالهي معروف ﺧويﺶ با عنوان سفســطه نيتمندي
به ايﻦ مﻬم پرداﺧته و آورده اســت :اﺷتباه از جايي ﺷروع ﺷده ﮐه نيتگرايان
و بيوگرافرهــا ميﺧواهند از ذهنيت يا نيت مﺆلــﻒ )هنرمند( به جانﺐ معناي
متﻦ حرﮐت ﮐنند و آن را ﺗحليﻞ ﮐنند ،در حالي ﮐه بيوگرافي ،نيت و ﺧواســت
هنرمند )مﺆلﻒ( هيﭻ ربطي به ﺧود متﻦ ندارد و اگر در جســتاري لحاظ ﺷوند،
آن جســتاري انتقادي نخواهد بود) .(Beardsley, 1946,468-488به هر حال
فرماليســم ادبيــات را نﻈامي پيﭽيده از فرمها ميدانــد و ويژگيهاي فرمي را
رمﺰگﺸايي ميﮐند نه محتوا را ،و نﻈم دروني اﺛر را ﺗحليﻞ ميﮐند .ايﻦ نمونهي
آمريﮑايي نقد نوســت .در فرانســه نيﺰ نقد نو با گرايﺸات فرماليستي به جانﺐ
متﻦ-محوري سوق پيدا ﮐرد ﮐه انديﺸهي ﮐساني ،مانند موريﺲ بﻼنﺸو ،روﻻن
بارت و ميﺸﻞ فوﮐو در راستاي آن است .پﺲ نقد نو بهواسطه فرماليسم ،نقدي
درونماندگار است ﮐه از متﻦ فراﺗر نميرود.
2 Clive Bell (1881-1964).
 ،(1939) Kendall Lewis Walton 3فيلســوف آمريﮑايــي ﮐه از لودويﮓ
ويتﮕنﺸتايﻦ ،ارنست گامبريﺞ ،نلسون گودمﻦ و ريﭽارد والﻬايم ﺗﺄﺛير پﺬيرفته است.
 ،(1947) Noel Carroll 4فيلسوف آمريﮑايي ﮐه در زمينههاي فلسفه فيلم،
فلسفه هنر ،نقد ژورناليستي ،نﻈريهي رسانه و فلسفه ﺗاريﺦ فعاليت ميﮐند.
 ،(1998-1927) Niklas Luhmann 5جامعهﺷــناس و فيلسوف اجتماعي
برجسته آلماني ﮐه نﻈريهي سيستمهاي اجتماعي او ﺷناﺧته ﺷده است .براي
مطالعهي بيﺸتر در مورد نﻈريهي سيستمي لومان بنﮕريد به:
 بختياريــان مريم )” ،(1391هنــر بهمﺜابه ارﺗباط در رويﮑرد سيســتمينيﮑﻼس لومان“ فصلنامه مطالعات فرهنﮓ-ارﺗباطات :پژوهﺸﮕاه فرهنﮓ ،هنر و
ارﺗباطات ،ﺷماره  ،51صﺺ.191-161
 6نﻈر به ايﻦ ﮐه فرماليسم گرايﺸي بانفوذ و گسترده در عرصهي نﻈريهپردازي
و ﺗحليﻞ و نقد هنر است ﮐه در ايﻦ نوﺷتار مﺠالي براي ﺗوضيﺢ ﮐامﻞ آن نيست،
براي آﺷنايي بيﺸتر با فرم هنري و فرماليسم بنﮕريد به:
 ﮐارول نوﺋﻞ ) ،(1386درآمدي بر فلســفه هنــر ،ﺗرجمه صالﺢ طباطباﺋي،فرهنﮕستان هنر ،ﺗﻬران.
- Bagheri Noaparast, Khosrow and Mohammad Zoheir (2011),
‘Aesthetic Formalism, Reactions and Solutions’, Wisdon and Philosophy, No. 6(4), pp.101-112.
- Eldridge, Richard (2003), An Introduction to the Philosophy of
Art, Cambridge University Press.
- Greenberg, Celement (1939-1969), The Collected Essays
and Criticism, John O’Brian ed. University of Chicago Press,
‘Complaints of an Art Critic’, Vol.1, p.269.
 (1895-1841) Konrad Feilder 7ﮐه در زمينه فﻬم و ارزيابي آﺛار هنري
ﺗﺠسمي نﻈريهپردازي ﮐرده است.
 (1904-1825) Eduard Hanslick 8منتقد موسيقي نامتعارف آلماني.
9 Aesthetic Emotion.
10 Significant Form.
11 Descriptive Paintings.
12 Paddington Station.
 13براي مطالعهي بيﺸتر بنﮕريد به :واربرﺗون نايﺠﻞ ) ،(1388ﺗرجمه مرﺗﻀي
عابديني فرد ،ﺗﻬران ،ققنوس ،صﺺ .48-19
 14براي مطالعهي بيﺸتر بنﮕريد به :ﮐارول نوﺋﻞ ،(1386) ،درآمدي بر فلسفه

هنر ،ﺗرجمه صالﺢ طباطباﺋي ،ﺗﻬران ،فرهنﮕستان هنر ،ص.224
 Observation 15منﻈور لومان از مﺸــاهده يﮏ ادراك حسي ﮐه در ديدن
ﺧﻼصه ميﺷود ،نيست .بنابرايﻦ ايﻦ نوع مﺸاهده ﺷامﻞ هر نوع ادراﮐي ميﺗواند
باﺷد ،براي مﺜال ﺷنيدن يﮏ قطعه موسيقي.
16 Unmarked Space.
 ،Second-order observation 17مﺸــاهدهي مرﺗبه-دوم يا مﺸــاهدهي
مﺸاهدات ﮐه نوعي ادراك مرﺗبه-دوم است .ايﻦ نوع مﺸاهده بر جنبههايي ﮐه در
مﺸاهدهي مرﺗبه-اول ،يعني مﺸاهدهي امور واقﻊ و اﺷيا از نﻈر پنﻬان است )مﺜﻞ
ﺗمايﺰات مﺸاهدهناپﺬير ،يا مﺸاهدهگران ﮐه ﺷرط هر مﺸاهدهاند( ﺗمرﮐﺰ ميﮐند.
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