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یادداشت دبیر مجموعه

هنرچیست؟چهنسبتیبازیبایی،بهفراخدامنهترینمعنایآن،دارد؟آیااصاًل
کیفّیت یا است شیء کیفّیت چیست؟ زیبایی این خود کرد؟ تعریفش میشود
کیفّیتیپیوستهباراستی نگرندهیدرشیء؟کیفّیتیافسونکنندهوفریبااستیا
ونیکی؟آیارازهنردرهمینزیباییاست،یا،چنانکهبرخیمّدعیشدهاند،پای
چیزدیگریدرمیاناست؟چهچیزیدرهنرهستکهپارهایازماراچنینشیفته
ومسحورخودمیسازد؟چیستآنآنبیانناشدنیکهشوریدگانهنردرطلبش
میسوزندومیگدازند؟وچگونهاستکههمینهنربرپارهایدیگرازماآدمیان

کارنمیکندواثرنمینهد؟
حیات ازضروریات هنر میگویند، عالَمش سودائیانِ که اندازه همان به آیا،
انسانیاست؟یا،چنانکهدیگرانیمتعّرضشدهاند،ازامورغیرضروروتجّملی
زندگیاست؟ارزشهنرتاچهاندازهاستوازکجااست؟آیاارزشهنرمنحصر
دروجهزیباییشناختیآناست،یااینکهمیتوانارزشهایدیگری-ازجمله
به ناظر و مصلحتاندیشانه، مناسکی، و شعائری حقوقی، اخالقی، ارزشهای
عرفوعاداتاجتماعی-رانیزبهآننسبتدادو،برطبقاینارزشهایدیگر،
بهنقدوارزیابیاشنشست؟پرسشدشوارتراینکه:کدامقسمازاینارزشها
بهاصطالحذاتی هنراندوکدامعرضیآن؟بهبیاندیگر،هنربودنهراثرهنریبه
داشتنکدامقسمازاینارزشهااست؟وپرسشذهنسوزترآنکه:بهوقتتعارض

میاناینارزشهادرعالمهنرچهبایدکرد؟
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قدرتِهنر-اگرقدرتیدارد-ناشیازچیست؟برخیمعتقداندکهدرقدرت
اثرگذاریهنربرحیاتآدمیمبالغههاشدهاستوبرخی،بهعکس،برآناندکه
گرفتهنشده.کدامسویایننزاعبرحّقاست؟آیا اینقدرتچنانکهبایدبهجّد
هنرقدرتشناختبخشیدارد؟باالترازآن،آیاهنرمیتواندشناختهاییبهما
ببخشدکهازهیچراهدیگرینمیتوانیمکسبشانکرد؟دربارهیاستعدادوقدرت
هنردرفریفتنمخاطبانوایجادجهلمرکّبچهبایدگفت؟آیا،درکمالشگفتی،

بایدتصدیقکنیمکههنرهردوقدرترادارد؟
معرفتبخشیو/یاجهلافزاییتنهادعاویمعطوفبهقدرتهنرنیستند؛
دعاویاثرگذاریدیگرینیزطرحشدهاست،ازجملهپرورشبرخیمهارتهای
ذهنیوروانی.مسئلهایناستکهآیاهنرواقعًامیتواندمهارتهاییرادرآدمیان

بپروردیانه.
دعویدیگردربابقدرتتأثیرهنربرعواطفآدمیاست.درتوانهنردر
اینخصوصتقریبًاتاامروزکسیتردیدجّدینکردهاست؛آنچهمحّلمناقشه
بودهاستمیزانونحوهیایناثرگذاریاست.هنرتاچهپایهومایهمیتوانددر

عواطفمااثرکندوچهعواطفیرادرمابیدارمیتواندکرد؟
وازهمینجابایدپرسید:آیاهنراّواًلوبالّذاتباوجهاحساسیوعاطفی
از آیاغرض ما؟ وجود شناختی و معرفتی وجه با یا دارد، سروکار ما وجود
هنرآفرینیبالمآلتأثیرگذاریبرساحتاحساسیمااست،یاساحتمعرفتیما،

یاساحتارادیما،ویاترکیبیازآنها؟
ایندست از مهّمی بهمسائل داریم بنا »هنرشناسی« درمجموعهی باری،
بپردازیمونرمنرمکهمازسوییادبّیاتبحثراطرحکنیموهمازدیگرسو
بهبررسیمسائلموردمناقشهدستبجنبانیم.بهعبارتدیگر،دراینمجموعه
آثاریگردخواهیمآوردکه،دروهلهینخست،چهارچوبهایاصلیحوزههای
هنرشناسی-ودررأسهمهیآنهافلسفهیهنرو/یازیباییشناسی-رامیکاوند
همچنانگشوده پرسشهای به تازه پاسخهای بازپرسی به بعد، وهلهی در و،

میپردازند.باداکهچنینباشد.

محسنکرمی



فهرست

۱ سپاسگزاریها 

۳ پیشگفتار 

۷ ۱. بیوتی؛انگلیسی،متعلقتمنا 

۳۹ 2. یافا؛عبری،درخشش،شکوفایی 

۷۹ ۳. سوندارا؛سانسکریت،قداست 

۱۱۱ ؛یونانی،ایده،ایدئال  ۴. تو کالُن

۱۳۹ -سابی؛ژاپنی،فروتنی،ناتمامی  ۵. وابی  

۱۶۷ ۶. هوژو؛ناواهو،سالمت،هماهنگی 

۱۹۱ پینوشتها 





برایماریون،باعشقوتمنا



برخیمیگویندسوارهنظام،
برخیمیگویندپیادهنظام،

وبرخیهمگمانخواهندکردکهپاروهایتندوتیِزناوگانما
چشمنوازترینمنظرهبررویزمیِنتاریکاست؛

امامنمیگویم
چشمنوازترینمنظرهبررویزمین

هرآنچیزیاستکهآدمیبدانعشقمیورزد.
سافو     



سپاس گزاری ها

مـنازآرتـوردانتـو۱کـهسـالهادرفلسـفهوآمـوزشدربـارۀزیبایـیالهامبخـش
مـنبـودهونیـزبهخاطـرنقلقولیازسـافو2کهدرسـرلوحۀاینکتابآمدهاسـت
تشـکرمیکنـم.کارمـنمککندریـک۳بهمنکمککردهاسـتتاراهمرابهسـوی
خصوصیاِتنسـبتًاپرپیچوتابوغامِضزیباییکهاسـاساینکتابراشـکل
دادهاند،بیابم.گِلنمیزیس۴بهلحاظشخصیوفلسفیالهامبخشمنبودهاست.
کویـنملچیونـه۵بـهمـنیـاددادکـهبسـیاریازآنچـهبیشـترمـردمهـرروزانجام
میدهنـدبـاجنبـهایازدلبسـتگیبهزیباییهمراهاسـت.خیلیپیشتـرازاینها،
ریـدویترمـور۶بـهمـنشـعریـادداد،بهویژهشـعِرویلیـامکارلوسویلیامـز۷راکه
ریـدزندگینامـهاشرانوشـتهبـود.هنرمنـدانجواِنمؤسسـۀکالجهنـِرمریلندکه
کارهایشـانرابامنبهاشـتراکگذاشـتهانددرخاللدرسمندربارۀزیباییدر
سـالتحصیلـِی2۰۰۱-2۰۰2بـامنصحبتمیکردنـدوبرایمالهامبخِشنکاتی
بنیادیـنبودنـد.مندرچندسـالگذشـتهبانقاشـیبزرگیازکریـسِتری۸زندگی
میکـردم،کـهبسـیارکمککارمبودهاسـت.کارکنـانفارمرزداتر۹،یکفروشـگاه
باغبانـی،بـهمـنکمـککردهانـدتـایـکبـاغویـکخانهبسـازم.جیـنوینیک

1. Arthur Danto  2. Sappho
3. Karmen MacKendrick  4. Glen Mazis
5. Kevin Melchionne  6. Reed Whittemore
7. William Carlos Williams  8. Chris Terry
9. Farmer’s Daughter 
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سارتِول۱چیزهایبسیاریدربارۀعشقوزندگیبهمنیاددادهاست،همانطورش

کهمادرش،ماریونوینیک2.

1. Jane Winik Sartwell
2. Marion Winik



پیش گفتار

پدیدآوردِناینکتاب،بهاقتضایموضوعش،بسـیارلذتبخشبودهاسـت.من
طبعًاآدمنقادیهستموچیزهایبسیاریدرهنرودرزندگیهستکهمنشدیدًا
گاهیباِرسـنگینیاسـت؛سیِلقضاوتهای ازآنهابدممیآید.امااینشـکلازآ
تندوسرسختانهدردسرسازاست.تالشکردهام)هرچندکاماًلموفقنبودهام(کهدر
گاهیراتعلیقکنم،واینکتابقراراسترسالهای طولنوشتِناینکتاب،اینآ
درتحسـینجهانشـمولباشـد.فراترازهرچیز،هدفماینبودکهتاسـرحِدامکان،
زیبایِیبیشـترینانواعچیزهاراتجربهکنم.بههمیندلیل،بررسـیمفهومیایکه
دربارۀزیبایی)بهمنظورمجالدادنبهچیزهایزیبا(انجاممیدهممجملاست،
ونیزدرحِدتوانم،کلیونامختوماست.احساسماینبودکهکفایِتتعریفکمتر
اهمیتداردتاپدیدآوردِنساختاریبازکهدرآنبتوانبیشترینچیزهاراتاسرحد

امکانترسیمکرد.
وقتیاینکتابرامینوشتم،مدامهمهچیزرامتفاوتمیدیدمومدامزیبایِی
چیزهـایمختلـفرامیدیـدم.وقتـیدرایـنگوشـۀدنیـاکـهدرآنزندگـیمیکنم،
قدممیزدمیارانندگیمیکردم،دربارۀیکدرخت،یایکموتورسیکلت،یایک
کشـتزار،یـاصـدایبمـیکـهازرادیوپخشمیشـد،یـایکبیلبورد،یـایکباران
سیلآسـا،پیوسـتهمیگفتم»وای،اینزیباسـت!«.سـپسگاهیبهخانهمیرفتمو
گرمیتوانسـتمیکیازامیدهایماز دربارهاشمینوشـتم.اینچیزخوبیاسـتوا
انتشاراینکتابرابیانکنم،اینمیبودکهشایدلحظاتمشابهیرابرایبعضی



4

یی
یبا

م ز
 نا

ش
خوانندههافراهمکند.اینکتاْبکتاِبلحظههاستومیتوانتورقشکرد،بهجایش

آنکـهآنراازاولتـاآخـرخوانـد،هرچنـداینامیدرانیزدارمکهانباشـِتلحظهها
نوعیساختاربهنمایشبگذاردکهبتواندمجموعهایمنسجمازتجربههابهدست

دهد.
ایـنکتـاببـرمحـوربحثهایـیدربـارۀکلماِتناظربـهزیباییدرشـشزبان

سامانیافتهاست.
بیوتی۱)انگلیسی(:متعلِقتمنا2

یافا۳)عبری(:درخشش،شکوفایی
را۴)سانسکریت(:کل،مقدس سوندِ

تو کالُن۵)یونانی(:ایده،ایدئال
وابی    -سابی۶)ژاپنی(:فروتنی،ناتمامی

هوژو۷)ناواهو(:سالمت،هماهنگی
همانطـورکـهاینکلماتنشـانمیدهند،آنجنبههایـیاززیباییکهدرهنرو
معنویِتملتهایمختلفدرکوتحسـینشـدهاندتنوعچشـمگیریدارند.شاید
بهنظربرسدبرخیازآنهابایکدیگرناسازگارند.اماکناِرهمقراردادنشانموجِب

حساسیتمابهامکاِنزیباییمیشود.
هرفرهنگیبامحیطها،نیازهاوتواناییهایمختلفجهتمییابد،اموریکه
کاویجنبههایمختلِفامورزیباسوقمیدهند.برایمثال،درحالیکه مارابهوا
واژۀیونانِیتو کالُنبهتحسـینصورتانسـانِیکامل،روشـناییبههردومعنای
حقیقیومجازیومفاهیمانتزاعیهمچونمفاهیمریاضیاتداللتمیکند،واژۀ
ژاپنِیوابی    -سابیامورخاکی،امورجزئیوامورناتمامرابزرگمیدارد.پسهم

1. beauty
2.ازآنجاکهدراینکتاب،اسامیحاکیاززیباییدرزبانهایمختلفبستربحثهاراتشکیلمیدهند،در
همۀمواردخوداینواژههاراعیناًمطابقبازباناصلیآوردهایم،ازجملهbeautyکهآنرابه»زیبایی«ترجمه

نکردهایم،بلکهخودشرابهصورت»بیوتی«بهکاربردهایم.-م.
3. yapha  4. sundara
5. to kalon  6. wabi-sabi
7. hozho


