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چکیده
هر گونه تالش برای تعریف و تبیین ارکان هرن امروز قرار گرفنت در چرخۀ بی آغاز و انجام انگاره هایی است که از 
انباشِت نظریه های ذات گرای تاریخی در کنار نظریه های جامعه شناختی امروز درباره هرن به وجود آمده اند. این 
دشواری وقتی به اوج خود می رسد که رویۀ غالب پست مدرنیسم، با تردید در متام کالن روایت های زیباشناسی 
مدرن، راه را برای ظهور هرن مفهومی، به مثابۀ برتری ایده بر دست آفریده و کرثت فرم های هرنی جدید 
می گشاید. فرم هایی که هر یک با نقد یا نفی مفاهیمی بنیادین چون اُبژه زیباشناختی، تجربۀ زیباشناختی و 
لذت زیباشناختی، مدعی خودآیینی هستند. مقالۀ حارض با پرسش دربارۀ نقش هرنمند، اثرهرنی، مخاطب و 
محیط در هرن امروز، به این نتیجه می انجامد که یک چنین زمینۀ گشوده و گسرتده ای، که در جای خود ضمن 
رد تفاوت میان حقیقت و روایت، هم چنان به شیوه ای پارادکسیکال از داده های علمی مثل فیزیک کوانتومی 
و نظریه آشوب نیز برای مقاوم کردن نگره های خود بهره می برد و بیش از هر چیز به خودبه خود انگاری 
پدیده های هرنی اشتغال دارد، با اتکا به افق رسانه ای-شبکه ای جدید، که هم زمان از تعامل و تعارض و تفاهم 
اندیشه ها سخن می گوید، به ظهور گفتامنی نهادی می انجامد که در آن چهارچوبی کلی و فراگیر برای ارائه و 

تأثیرگذاری ارکان یاد شده فراهم می شود. 
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1. مقدمه
در هیچ برهه و بزنگاه دیگری از تاریخ هرن به اندازۀ روزگار حارض، 
تعریف هرنمند و به تبعِ آن اثر هرنی و مخاطب و از آن گسرتده تر، 
رابطۀ این سه رکن سنتِی هرن با یکدیگر و با محیِط کنش و آفرینش 
هرنی محل مناقشه و تردید نبوده است.  روزگاری که با عنوان هرن 
معارص می شناسیم و در واقع از جنبش های مفهومی دهه های 
پایانی سدۀ بیستم آغاز و تا به امروز ادامه می یابد. این دشواری، 
بیش و پیش از هر چیز به تعاریف خود هرن و چیستی آن در افق 
زیباشناختی یا ضد زیباشناختی امروز باز می گردد. تعاریفی که بسته 
به عوامل و عنارص جدید و مؤثر در فرآیند ظهور غیر سبک شناختی 
هرن، به نظر هیچ کدام از فراگیری و قطعیتی که باید، برخوردار 
اجازۀ  نیز  فلسفی  و  نظری  پژوهش های  عرصۀ  در  و  نیستند 
صورت بندی و صدور هیچ حکم بی قید و رشطی را منی دهند. تا 
آن جا که به اعتقاد برخی پژوهش گران امروزه تصور این که بتوان 
هرنمندان نیمۀ دوم قرن بیستم و آثارشان را بدون توجه به زمینه ها، 
ارتباطات اجتامعی و از آن مهم تر موضوع و محتوای کارشان به 
یا جنبش های تعریف شدۀ هرنی  راحتی زیر مجموعۀ سبک ها 
طبقه بندی کرد، تصوری است سطحی که می تواند منشأ بسیاری از 

مغالطه ها باشد )لوسی اسمیت، 1380: 13(. 

بنابر این واقعیت، برخی ریشۀ این تکرث را در تنوع نظریه های 
فلسفی هرن امروز می دانند، برخی آن را در غلبۀ تحوالت علمی 
و عینی جست و جو می کنند و رسانجام، برخی آن را زاییدۀ رشایط 
ویژه ای تلقی می کنند که در حضور چشم گیر رسانه ها بر زندگی 
برِش امروز سایه افکنده و آن را به شدت دگرگون کرده است. در 
این بین آن چیزی که نباید دست کم گرفته شود، رکنی به نام نقد 
هرنی است که در تعاریف مدرن همواره از اجزای اصلی کنش 
هرنی و فرآیند تکمیلی و تبدیلی آن به حساب آمده و در تعاریف 
امروزی نیز نقش تازه ای بر عهده گرفته است، که سنگینی بار 
آن میان اثر هرنی و منتقد تقسیم می شود. نقش درخوری که 
»علی  رغم مخالفت شدیدی که نسبت به ارزش یابی سلسله مراتبی 
آثار هرنی بر مبنای خصوصیات زیبایی شناختی آن ها ابراز می شود 
]...[ دست کم به این دلیل که "سبک" یا "شیوه" اساساً عباراتی 
هستند که به منایش ظاهری اثر هرنی، و در واقع آن گونه که اثر 
یا شیئی ظاهراً به نظر می رسد، معطوف بوده و به پیام و مضمونی 
نشان منی دهند«  چندانی  توجه  می شود  منتقل  متاشاگر  به  که 
منتفی نشده است )هامن، هامن جا( و منتقد را در متعالی ترین 
نوع کنش انتقادی هم چنان در مقام یک گویندۀ راز یا به عبارتی 
یک گنگ خواب دیده1 نشانده است. در گسرتۀ فراگیر هرن امروز 
چنان که علی اصغر قره باغی در مقاله ای با عنوان »ارتباط نقد هرنی 
با ایدئولوژی و تبلیغات«، در یک دسته بندی رسارسی ما با دو نوع 
نقد و جریان انتقادی رو به رو هستیم. یکی نقدی که ماهیت و 
هویت آن یک رس وابسته به رسانه است و در واقع گونه یی از 
تبلیغات است که زیر پوشش اطالع رسانی انجام می شود و نوعی 
از مدیریت دریافت است که به صورت گزارش ارائه می شود، اما 

برای آن که حکم یا گزاره کلی را موجه و محقق جلوه دهد، آن را 
به شکل مردم ساالرانه کردن هرن در می آورد و چنین وامنود می کند 
که متام مسایل دموکراسی را در نظر داشته است )قره باغی، 1391: 
269(. و دیگری نقدی که باب گفت و گوی ارزش مند و اصیل را 
دربارۀ اثر هرنی باز می کند و با شک اندیشی و آگاهی بیشرت و 
نگاهی کنجکاوتر در جست و جوی واقعیت های انتقادی است ]و[ 
هم بر سنت های انتقادی استوار است و هم بر تئوری تازه درباره 
نشانه شناسی، پست  اسرتاکچرالیسم، هرمنوتیک و دیکانسرتاکشن 

)هامن: 278- 277(. 

و اما گذشته از نکات یاد شده، متام تغییرات و آشفتگی هایی که 
امروزه در جهان هرن و به تبع آن تعریف هرن به وجود آمده است، 
تحت عنوان کلی پست مدرنیسم صورت بندی می شود. مرشبی که 
به باور فالسفه ای چون یورگن هابرماس2»به جز برخی جنبه های 
صوری، در اصل و بنیان با مدرنیسم تفاوتی ندارد و معنایی هم 
که برای فعالیت های فرهنگی قائل شده است، برآمده از نوعی 
معاذیر  کردن  با رسهم بندی  که می خواهد  است  محافظه کاری 
را یک رسه  زیبایی شناسی مدرن  بُرندۀ  لبه های  تعابیر حسی،  و 
فرمالیستی منایش دهد« )قره باغی، 1380: 403(. باوری که لیندا 
هاچن آن را با تساهل بیشرتی در بسرت یک رابطۀ بینامتنی میان 
استدالل  این گونه  و  می دهد  قرار  پست مدرنیسم  و  مدرنیسم 
رمزگان مندی  پست مدرن  ادبیات  و  هرن  »مشخصۀ  که  می کند 
مضاعف است. رمزگان مندی مضاعف شیوه های بازمنایی موجود 
در فرهنگ را به پرسش کشیده، در عین حال، هم چنان بر رضورت 
کاربست آن شیوه ها صحه می گذارد. در چنین رویکردی، مدرنیسم 
گیرد؛  قرار  پسامدرنیسم  با  تقابل  در  به سادگی  هرگز منی تواند 
زیرا پسامدرنیسم پیوسته بر سبک ها، رمزگان ها، و رویکرد های 
مدرنیسم متکی بوده و از آن ها بهره می گیرد، هامن گونه که بر 
سبک ها و رمزگان ها و رویکرد های دیگر ادوار تاریخی متکی و 
از آن ها بهره ور است« )آلن، 1392: 267(. این دو نقطه نظر البته 
چندان با نظریات فلسفی امروز، که مدعیانی چون ژان بودریار3 و 
ژان فرانسوا لیوتار4 دارد، جور در منی آید. اندیشمندانی که بر این 
نکته تاکید دارند که جهان در حال گذراندن دوران پست مدرن 
است و بازمنایی هرنی تحت تأثیر تئوری عدم قطعیت در مکانیک 
کوانتومی و نظریۀ آشوب5 در سیستم های پویا بسیار بیش از آن چه 
در دوران حاکمیت نسبیت6 آینشتاین به خود دیده، تن به دگرگونی 
و زایش مفاهیمی چون تردید در بازمنایی  جهان خارج داده است. 
در این میان به نظر بودریار، فرهنگ پسامدرن زیر سلطۀ وامنوده 
)Simulacrum( است و این واژه که از آثار افالتون آمده حاکی از 

نسخۀ بدلی است که اصلی ندارد )هامن: 259(.

با این تفاصیل، پیش از هر گفت و گوی دیگری دربارۀ مربع هرنمند، 
اثر هرنی، مخاطب و محیط در هرن امروز، که موضوع این مقاله 
را تشکیل می دهد، شاید پرداخنت به تعاریفی که امروزه از خود 
هرن در منابع مختلف آمده است، راه گشای هر گونه بحثی در این 
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زمینه باشد. در این بین نباید یک نکته مهم را هم فراموش کرد که 
بنا بر ویژگی های روندی و فرآیندی هرن جدید، شاید امکان بررسی 
دقیق و جدا گانه اضالع مربع یاد شده هرگز به وجود نیاید. چه، هر 
یک از این اضالع ماهیت و هویت خود را در ارتباط با دیگر اضالع 
باز می یابد و اغلب به عنوان عضوی از یک مجموعه و بخشی از 

یک فرآیند فهم می شود. 

2. هرن امروز 
یک تناقض بنیادی در اغلب کتاب هایی که به نقد هرن و تاریخ هرن 
امروز می پردازند، شانه خالی کردن آن ها از تعریف زیباشناسانۀ 
هرن است. به عبارتی این کتاب ها، به جای آن که تعریفی تحلیلی 
از هرن ارائه کنند که واجد ویژگی های قابل تعمیم و ترسی به 
آثار و آفرینه های امروز باشند، به بازگویی )توصیف( و بازشامری 
دارند.  وجود  آثار  این  تک  تک  در  که  می پردازند  مصادیقی 
امروز به شدت  از آن رو پیش می آید که هرن  تناقض شاید  این 
تعریف گریز است و بنا به ماهیت وجودی اش، به قول روالن بارت7 
دائم از خود آشنایی زدایی8 می کند. البته انگارۀ تعریف گریزی هرن 
امروز هم خود خاسته از تعاریفی است که در دوران مدرن و پیش 
از آن به هرن نسبت داده شده است. تعاریفی که هر کدام سعی 
در صورت بندی و تعین بخشیدن به انواع آفرینش هرنی تحت یک 
عنوان فراگیر بوده اند. در این مورد، استیون دیویس در دانشنامۀ 
زیبایی شناسی و در فصل »تعاریف هرن«، در بازگشت به نخستین 
)تقلید،  است  داشته  وجود  هرن  درباره  که  ذات گرا9  نظریه های 
انتقال احساسات، تجربۀ زیباشناختی و فرم داللت گر(، جامعیت 
دو نوع تعریف از هرن را، که در آن ها از ویژگی هایی سخن گفته 
می شود که متام آثار هرنی واجد آن نیستند و از ویژگی هایی سخن 
به میان می آید که به آثار هرنی منحرص نیستند، زیر سوال می برد 
و در نهایت نتیجه می گیرد »پاسخ گویی به متام مشکالت چنین 
نظریه هایی کار آسانی نیست. در واقع، حامیان چنین نظریه هایی 
اغلب عالقه ای به پیگیری آن ها نداشته اند. این مسئله خود گویای 
این است که هدف این افراد از ارائۀ چنان نظراتی تعیین ماهیتی 
نبوده است که همه آثار هرنی واجد آن و منایش گر آن باشند، 
بلکه برعکس نوعی توصیه در خصوص چگونگی آثار هرنی یا رصفاً 
عطف توجه به ویژگی های خاص، مضمونی، برجسته، با اهمیت یا 
باارزِش آثار هرنی یا قالب های هرنی بوده است« )گات و لوپس، 

 .)127-128 :1393

آن ها  از  دیویس  که  بنیادینی  نظریۀ  چهار  مورد  در  مهم  نکتۀ 
یاد می کند ذات گرا بودن آن هاست. چیزی که باعث می شود در 
نیمه دوم سدۀ بیستم، نظریه های دیگری پا به میدان بگذارند 
که رویکردی جامعه شناسانه به هرن دارند و داوری دربارۀ هرن یا 
اثر هرنی را به کارکرد  زیباشناسانه یا وابستگی آن  به ارزش گذاری 
برخی مراجع می دانند. به عقیدۀ دیویس »یکی از طبقه بندی های 
مناسب تعاریف اخیر را به دو گروه کارکردی و روندی تقسیم 
می کند. کارکرد گرایان عقیده دارند که هرن در خدمت هدفی خلق 

می شود، و تنها زمانی می توان چیزی را اثر هرنی نامید که بتواند 
هدفی را که برای هرن متصور شده ایم برآورده سازد. اینان بر رس 
هدف هرن توافق ندارند، اما فصل مشرتک این دیدگاه حاکی از آن 
است که کارکرد هرن ایجاد نوعی تجربۀ زیبایی شناختی لذت بخش 
است. در مقابل گروه نخست، روندگرایان بر آنند که تنها زمانی 
یا فرمول  اثر هرنی محسوب می شود که بر اساس روند  چیزی 
مناسبی قطع نظر از برآورده شدن هدف هرن خلق گردند. هرن 
شاید در آغاز دارای نقشی کارکردی بوده باشد، اما تاریخ دوره های 
بعد نشان می دهد که این مفهوم با تکوین روند عمل می کند« 

)گات و لوپس، 1393: 128(. 

سی.  مانرو  نام  با  کارکردگرایی10  یکی  که  اخیر  رویکرد  دو  این 
جورج  نام  با  روندگرایی12  دیگری  و  می شود  بیردزلی11 شناخته 
دیکی13و به ویژه نظریۀ نهادی14 وی، زمانی پا به عرصه تعاریف 
هرن می نهند که درک ماهیت اثر هرنی از هر زمان دیگری دشوارتر 
گرایش های  کرثت  خاطر  به  ناهرن  از  هرن  تعریف  و  می گردد 
مفهومی و زبانی جدید و در هم  روی قالب ها و رسانه های سنتِی 
خلق اثر تا حدودی اگر نگوییم ناممکن، نادقیق و ناکامل می مناید. 
بیردزلی اثر هرنی مجموعه  رشایطی  در کارکردگرایی مورد نظر 
است که یا بتواند زمینه ساز تجربۀ امر زیبا باشد که برای ویژگی 
زیبایی شناختی بارِز خود رضوری است، یا به طور اتفاقی نظامی 
است متعلق به مجموعه یا نوعی نظام که ماهیتاً حائز چنان 
کیفیت و توانایی باشد )هامن: هامن جا(. این رویکرد که ارزش 
هرن را به طور ضمنی رضورِت ماهیت آن می شامرد و در بنیان خود 
ادعای »یافنت کارکردی یگانه یا فراگیر که متام آثار هرنی بتوانند از 
آن منتفع شوند« را دارد، اگر چه به طور کامل در تقابل با روند گرایی 
قرار منی گیرد، اما در پاسخ به مناقشاتی که دربارۀ آثار پیش رویی 
اندی  بریلو«  »جعبه های  دوشان،  مارسل  حارضآماده های  چون 
وارهول و پیروان مفهومی آن ها یا آثاری که »فرضیه های ریشه دار 
مربوط به ماهیت و هدف هرن را به چالش می کشند« وجود دارد، 
یا سکوت می کند یا راهربد مستقلی ابراز منی دارد. این جاست که 
نظریۀ جامعه شناسانۀ دیکی )نظریه نهادی( با سویه های توصیفی 
و نا ارزش گذارانه اش به منظور از بین بردن این دشواری پا به گود 
می گذارد و ماهیت متغیر هرن امروز را در یک دور معنایِی به خود 

 بازگردنده چنین بازگو می کند: 
اثر هرنی  »نخست، هرنمند کسی است که دست به خلق 
می زند؛ دوم، اثر هرنی شیئی مصنوع است که برای منایش در 
برابر عموم اهل هرن خلق شده است؛ سوم، اهل هرن گروهی از 
افرادند که از قابلیت نسبی درک اثر هرنی برخوردارند؛ چهارم، 
"عامل هرن" مجموعه ای جامع و فراگیر از متام نظام های عامل هرن 
است و رسانجام، نظام عامل هرن چهارچوبی است که هرنمند اثر 
هرنی خود را در قالب آن به عموم اهل هرن عرضه می کند. 
"عامل هرن" محیطی است اجتامعی و تاریخی و برخاسته از 
همۀ شیوه ها و هنجارهای متغیر هرن، میراث آثار هرنی، نیت 

هرنمندان، نوشتۀ منتقدان و جز آن« )هامن: 129(. 
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در این نظریۀ دیکی، که توسیع و تکامل مقاله عامل هرن15 آرتور 
سی دانتو16در سال 1964 میالدی به شامر می رود، اجزاء و ارکان 
نظریه های  ارکان  و  اجزا  هامن  هرنی،  آفرینش  تشکیل دهندۀ 
تاریخی است که تنها در یک رکن با هم تفاوت می یابند و آن چیزی 
نیست جز محیط آفرینش هرنی )عامل هرن(، که هرن در آن هم زمان 
آفریده، پذیرفته و درک می شود. چنان چه می بینیم این محیط 
به بزرگی یک جامعه و شاید جهان تصور شده است و پذیرش 
هرن به اشرتاک نظر یا به قراردادها و هنجارهای اجتامعی تحویل 
شده است. این تحویل گری17 اگر چه در عامل نامتعین هرن، با نوعی 
گشودگی یا به تعبیر کارل ریموند پوپر18با نوعی نامعینی گری19 
همراه است، از یک منطق رسارس استقرایی بهره می برد و حتی 
مرزهای شایدی و احتامل را هم در می نوردد و هم چنان که پوپر 
در بحث مقاومت نظریه ها در برابر آزمون ها استدالل می کند، با 
جمع بندی و هم کاسه کردن نظریات پیشین، به فراموضعی دست 
می یابد که نظریه های پیشین در مقام حدی برای آن عمل می کنند: 
»هرگز این اتفاق نیفتاده است که از آزمایش های قدیمی، روزی 
نتایج تازه به دست آید. آن چه اتفاق می افتد تنها آن است که با 
آزمایش های تازه بر ضد نظریۀ قدیمی تصمیمی گرفته می شود. 
نظریۀ قدیمی، حتی در آن هنگام که جانشینی جای آن را گرفته 
است، غالباً اعتبار خود را هم چون گونه ای از حالت حّدی برای 
نظریۀ تازه حفظ می کند؛ هنوز، دست کم با درجۀ باالیی از تقریب، 
در حاالتی که پیش از آن مورد استفاده قرار می گرفت، به کار 
می رود. خالصه آن که نظم هایی که به صورت مستقیم به وسیلۀ 

آزمایش آزمون پذیر است تغییر منی کند« )پوپر، 1370: 247(. 

و  نظریۀ جامعه شناسانه  این  بر  نقدهای مهمی  دیگر  از سوی 
غیرذات گرایانۀ دیکی که در آن »هرن مجموعه آثاری انسان ساخت 
است که از جانب اهالی هرن، شأن هرنی یافته اند« )واربرتون، 1394: 
229( وارد شده است، که به نوعی جامعیت و مانعیت آن را زیر 
سوال می برند. برای مثال، اسوالد هنفلینگ در کتاب چیستی هرن با 
طرح این نکته که  در انتقادهایی که از تعاریف رایج هرن به عمل 
می آید گاه این نکته عنوان می شود که این تعاریف نه با هدف 
ارائۀ توصیفی دقیق از مفهوم جامع هرن به گونه ای که در زبان ما 
به کار می رود، بلکه به انگیزۀ پرداخنت به نوع یا جنبۀ خاصی از هرن 
یا جانب داری از آن مطرح می شوند که احتامالً در زمان به خصوصی 
اهمیت می یابند، نظریۀ نهادی را نیز خاص دورانی می داند که در 
آن مسئلۀ اصلی پاسخ گویی به چگونگی صورت بندی اشیاء حارض- 
آماده یا دیگر پدیده هایی است که مرزها و معیارهای مألوف هرن 
را زیر پا گذاشته اند. با این مقدمه هنفلینگ نظریۀ نهادی را در 
مورد ارج گذاری آثاری هرنی که در نهادهای مشخصی چون موزه 
و گالری و تاالر کنرست و... عرضه، اجرا یا به منایش درنیامده اند، 
ساکت می بیند و اعطای شأن عامل هرن را رشط الزمی برای شناسایی 
آثار هرنی منی داند. وی در این مورد با ذکر مثال هایی از انواع هرن 
دینی، عامیانه و باستانی، می نویسد: »فرض کنیم چیزی به عنوان 
عامل هرن وجود نداشته باشد و خود مفهوم هرن هم یک تصور 

خیالی واالوجود باشد. در آن صورت هم باید بگوییم این چیزها 
فقط در صورتی و در زمانی هرن می شوند که عالَم هرن به آن ها 
شأن اعطا کند؟ ما عموماً از شناخنت، دیدن، ادعا کردن این که چنین 
فقراتی آثار هرنی اند سخن می گوییم، و مقید به آن نیستیم که 
رصفاً به وسیله عمل اجرا کردن یا به صحنه آوردن به آن ها شأن اعطا 

کنیم« )هنفلینگ، 1393: 37-39(.

شأنی که دیکی از آن سخن می گوید و هنفلینگ به مرشوعیت 
مفهوم  از  برخاسته  چیز  هر  از  پیش  می گیرد،  ایراد  آن  اعطای 
مناقشه برانگیز عامل هرن است که پیش از دیکی، توسط دانتو مطرح 
می گردد. طبق این مفهوم تاریخ مدار که از ارجاع به گذشته سود 
می جوید و وجود ماتقدم هرن را در گذشته بدیهی می پندارد، اثر 
تا وقتی که جایی در عامل هرن برایش تعریف نشود هرن به شامر 
منی آید. این جایگاه خود نتیجۀ تاریخ پیشین تولید هرنی هم به طور 
کلی و هم توسط هرنمندی خاص است )گات و لوپس، 1393: 
129(. همین تعریف وقتی به بحث حارض- آماده های دوشان و 
وارهول می رسد، نقاشی های غار السکو فرانسه را مثال می آورد و 
می گوید چنین هرنی فقط در زمان معینی در تاریخ هرن و نظریۀ 
هرن معنا دارد. در واقع »نظریه است که آن را در جهان هرن مطرح 
می کند و از فرو افتادن به سطح شیئی حقیقی یا معمولی حفظ 

می کند"« )هنفلینگ، 1393: 40(. 

دنیای  شد  اشاره  هم  پیش تر  که  هامن طور  دانتو  هرنِ  عامل 
بسط یافته ای است که استناد به آن خالی از شبهه نیست. چه، 
این عامل مثالی با آن سویه های گشوده و فراگیرش که از نهادهای 
تا  گرفته  هرن  دانشکده های  و  هرنی  انجمن های  چون  مدرنی 
 موزه ها و مجالت هرنی و منتقدان را شامل می شود، می خواهد 
همه چیز را به مناسبات میان این نهادهای نام بُرده فرو بکاهد و به 
نوعی نام زدایی شده، هامن حاکمیت سنتی نهاد هایی چون کلیسا و 
دربار بر هرن را، در منا و منودی مدرن بازسازی کند. آن قدر که چیزی 
بیرون از دایرۀ وجودی آن، رنگ و تعلق هرن نپذیرد. به عبارتی 
این نظریه و نظریه های مشابه آن هنگام توصیف ماهیت وجودی 
عامل هرن به جای توجِه نهادی به خود هرن و عوامل و انتظاراتی که 
در پس سبک ها و ساخت های هرنی وجود داشته و دارد، تأکید 
خود را بر ساختار کلی نهاِد برساخته ای می گذارند که ممکن است 
در عوامل دیگر هرن، هم چون هرن بدوی، هرن دینی و هرن سنتی 
وجه  که ضعف  این جاست  باشد.  ناپذیرفته  یا  متفاوت  یک رس 
تعمیمی این نظریات، رفته رفته به پیدایش تعاریفی التقاطی از 
هرن می انجامد که فارغ از مرزبندی های پیشین، هم زمان عنارصی 
از نظریه های مختلف را به منایش می گذارند. این تغییر جدید شاید 
برآمده از تحوالتی باشد که رفته رفته هرن در دوره مفهومی شدن 
به خود می گیرد و می پذیرد. تحوالتی که پای مخاطب و درک و 
دریافت او را نیز به دایرۀ بسته باال می گشاید و برای مدتی هم 
که شده از نقش سنتی نهاد های یاد شده در تولید، توزیع و توجیه 
هرن می کاهد. برای مثال نوئل کارول20با جمع بندی نظریات بعدی 
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و صیقل خوردۀ دانتو، که در آن ها هم زمان اثری از کارکرد گرایی، 
روند گرایی و تاریخ مداری دیده می شود، آن را این گونه بیان می کند: 
»چیزی اثر هرنی است که فقط و اگر، نخست موضوعی )سوژه( 
داشته باشد، دوم، دربارۀ آن موضوع دیدگاه یا نقطه نظری به دست 
دهد )سبک داشته باشد(، سوم، از طریق حذف بالغی )به طور کلی 
استعاره( بیان شود، چهارم، این حذف، در جای خود، مخاطب را در 
پُر کردن آن چه حذف شده است )تفسیر( دخالت دهد، و پنجم، 
اثر مورد بحث و در نتیجه تفسیر های آن نیاز به بسرت تاریخی- 

هرنی داشته باشند« )گات و لوپس، 1393: 131(.

چنان چه در این برداشت اخیر دانتو نیز می بینیم، به نظر می رسد 
از  رسخورده  جدید  تلفیقِی  تعاریف  می رسد(  به نظر  تنها  )و 
مرزبندی های پیشین خود و با پذیرفنت هامن نکته ای که گفتیم 
هنفلینگ پیش می کشد و تعاریف نوعی جدید را، نه ارائۀ توصیفی 
دقیق از مفهوم جامع هرن، که پرداخنت به گونۀ خاصی از هرن 
در زمانی به خصوص می داند، به نوعی راه بازگشت به  نظریات 
ذات گرایانه را نیز به چشم انداز جدید هرن گشوده اند و آن ها را در 
یک ترکیب و جمع بندی تازه ارائه داده اند. چه، این ادبیات گشودۀ 
اخیر با تاکید بر موضوع، شیوۀ بیان، نقش مخاطب و ... خواسته 
و ناخواسته بحث هایی را پیش می کشد که در نظریات سنتی هرن 
نیز مطرح بوده است. تا جایی که می توان گفت عامل هرن دانتو »در 
شکل متأخر این نظریه، عالَم هرن دربرگیرندۀ کلیۀ نظام های عالَم 
هرن است« )گوتر، 1395: 148(. این بازگشت هامن طور که بعد ها 
خواهیم دید، با بازگشت هرنمندان امروز به گالری ها و موزه ها 
توأم می شود. بدین ترتیب و با توجه به آن چه درباره هرن امروز 
گفته شد، به نظر می رسد سخن گفنت از مربع هرنمند، اثر هرنی، 
مخاطب و محیط در بسرت هرن امروز و آن هم با تفکیک دقیق 
نقش های یاد شده، اگر نگوییم ناممکن، تا حدود زیادی دشوار 
است. چه هرن امروز که شالوده ای شکسته از بنیان های پیشین با 
خود دارد، این امکان را به ما می دهد که نقش ها را آن طور که 

می خواهیم و می خوانیم، حذف یا تا حدودی جابه جا کنیم. 

3. هرنمند امروز
سخن گفنت از هرنمند امروز و نقش او در تشکیل و تکوین هرن 
امروز، آن هم درست حدود دو سه قرن بعد از به رسمیت شناخنت 
عنوان هرنمند در قاموس زیباشناسی هرن اروپا، شاید قرین شناختی 
که تا پیش از روزگار کنونی از این واژه در ذهن داشتیم، نباشد. این 
را بیش از هر چیزی نقش متکرثی که هرنمند امروز پیدا کرده است 
و تاثیر نهاد ها و رسانه ها بر تعیین و تعین بخشیدن به هویت او 
به ما می گوید. تکرث این نقش اخیر به مبحث دسته بندی هرنها 
و گوناگونی فعالیت هایی که هرنمندان مدرن و پیش از مدرن 
انجام  و مجسمه ساز  نقاش، عکاس  عناوین جداگانه ای چون  با 
می دادند، باز منی گردد. این تکرث برآمده از خوِد عنوان هرنمند است 
و گرایش آن به کوشش های درهم تنیده ای که امروزه از شخصی 
میان رشته ای  چندرشته ای،  کوشش هایی  می زند.  رس  نام  این  با 

و فراشته ای که اغلب مرز های پیشین هرن را در می نوردند و در 
مرز میان هرن و غیرهرن تجسم و تجلی می یابند. به عبارتی همین 
کوشش ها هم هست که اجازه منی دهد تا هرنمند امروز را با هامن 
کارکرد های همیشه و مستغرق در رشته ای خاص ببینیم و بشناسیم. 
این همه کاره یا هر کاره بودن هرنمند امروز را پیر سوانه، آن جا که 
می خواهد به مبحث جایگاه هرنمند در طول تاریخ بپردازد، چنین 

بازگو می کند: 
»در رابطه با جایگاه هرنمند در روزگار کنونی ماجرا از این 
قرار است که نخست هرنمند هم چون دلقک، انگل یا بیامر 
روانی مورد توجه جامعه قرار گرفت و، پس از سپری شدن این 
دوره، به طور منطقی در سطح اوِل "جامعۀ منایش" )تعبیری 
از گی دوبور( بازگشت و هم چون انسانی همه کاره، آفرینندۀ 
آثار رؤیایی و درمان گر بی چون و چرای همۀ کسالت ها مورد 
تشویق قرار گرفت. البته همه چیز به این سادگی رخ نداده 
است و هرنمندان روزگاران کم و بیش باشکوهی در طول تاریخ 
داشته اند و، برخالف آن چه در ظاهر می مناید، باشکوه تریِن 

این روزگاران عرص کنونی نبوده است« )سوانه، 1393: 70(. 

مصداق این گفتۀ کنایه آمیز سوانه را می توان در آن رسم غالبی 
که امروزه تحت لوای پست مدرنیسم دنیای هرن را فرا گرفته، دید 
و دریافت کرد. در این رسم جدید که به وضوح داعیۀ ضدیت با 
زیباشناسی یا غیرتجسمی کردن اثر تجسمی را دارد و بیشرت بر 
نفی و ناپدیدی مفهوم زیبایی و پیوستار های تاریخی- فلسفی آن 
تکیه می کند تا بر اثبات و ابقای آن ها، هرنمند دیگر نه به عنوان 
آفرینندۀ تام و متام اثر هرنی، بلکه بیشرت به عنوان یک واسطه 
یا بخشی از فضا و فرآیندی شناخته می شود که هرن نام دارد و 
بی نیاز از پاسخ گویی به مخاطب، به تصدیق و تسجیل عامل هرن )به 
تعبیر دانتو و دیکی( ظهور می یابد. این داستاِن فراروی هرنمند از 
جایگاه تاریخی خود یا دست کم از دست دادن آن سویۀ اقتداری 
که در دوران مدرن به دست آورده بود، یک باره اتفاق منی افتد. 
برای پیگیری این داستان ناگزیر از بازگشت به دوران نه چندان 
دوری هستیم. به جایی که در گذار از واپسین جنبش های هرنی 
مدرن، بحرانی معنایی در می گیرد و از تکرث و تقابل دیدگاه های 
گوناگون، رفته رفته عینیت زدایی از هرن با طرح پرسش تکراری اما 
کلیدی چیستی هرن آغاز می شود. پاسخ دادن به این پرسش این 
بار اّما با تردید در متام آن چیزی که تا آن  روز هرن نام گرفته بود، 
رقم می خورد. در این رشایط جدید، حاال هرنمند باید پیش از خلق 
هر اثری به مفهومی مثالی می اندیشید که ممکن بود طنین واژۀ 
هرن در ذهن خودش و مخاطبش برانگیزد. این بود که تحت عنوان 
کلی هرن مفهومی21)کانسپچوال آرت( دست به دامان فلسفه شد 
و راهی را پیمود که پیش تر فالسفه می پیمودند. در این رهیافت 
جدید، آوانگاشت و اندیشه نگاشِت واژه هرن برای نخستین بار به 
مقصد نهایی هرنهای تجسمی تبدیل شد و وام گیری از فالسفه ای 
چون لودویگ ویتگنشتاین22و نظریۀ بازی  زبانی23 او به نقطه ای 
این میان  تبدیل گشت. در  آفرینش های هرنی  مرکزی در روند 
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و برای مثال: »یک اندیشۀ مرکزی در رساله ویتگنشتاین ]رساله 
منطقی- فلسفی[ این بود که یک گزاره مانند عکسی از جهان 
است و همین نکته در "عینیت زدایی" از هرن بسیار به کار آمد« 
)آرچر، 1394: 85(. بر مبنای چنین نگره ای هم هست که جوزف 
کاسوت24 از پیش گامان هرن مفهومی در گفت  و  گویی با خودش، که 
در سال 1969 در مجله هرن )آرت مگزین( منترش می کند، در پاسخ 
به این پرسش که امروزه هرنمند بودن چه معنایی دارد، با یکی 
کردن مصداق و مفهوم )هرنمند و هرن( هرنمند بودن را به معنای 
ماهیت  دربارۀ  پرسش  و  می داند  هرن  ماهیت  دربارۀ  جستاری 
نقاشی را به معنای پرسش از ماهیت هرن می شامرد. به عقیدۀ وی 
زمانی که یک هرنمند، نقاشی یا مجسمه سازی را می پذیرد، متام 
سنت همراه با آن ها را نیز قبول می کند. »چرا که واژه هرن، کلی، 
اما واژه نقاشی یک لغت خاص است. نقاشی گونه ای هرن است؛ 
اگر نقاشی می کنید، یعنی ماهیت هرن را پذیرفته اید، آن را زیر 
سوال نربده اید. وقتی ماهیت هرن را بپذیرید، سنت اروپایی که آن 
را به دو شاخۀ نقاشی- مجسمه تبدیل می کند را هم پذیرفته اید« 

)هامن: 83(. 

این جاست که برای نخستین بار پای ادبیات به عنوان رسانه ای 
زبانی و غیرتجسمی به منت هرنهای تجسمی باز می شود و تبدیل 
به سنتی راهربدی می شود که تا امروز باقی است. سنتی که در 
آن هرنمند پیش از ارائۀ یک اثر عینی بازمنایانه یا فرامنایانه، ابتدا 
نوشتاری  بیانیه  یک  یا  کالمی  گزاره  منت،  یک  در  را  آن  شالودۀ 
)استیتمنت( پی می ریزد و بعد با استفاده  از رسانه های مختلف 
به مستند سازی آن می پردازد. گاهی خود این بیانیه، هم چنان که در 
سابقۀ هرنهای مفهومی شاهد بوده ایم، خود تبدیل به اثر هرنی 
می شود و در این بین هرنمند در مقام اندیشنده و پدیدآورندۀ 
تا جایگاه  ارتجالی اش،  التقاطی و  آن منت، درست هم چون هرن 
یک منتقد، نظریه پرداز یا فیلسوف هرن ارتقاء می یابد و با اثرش 
یکی می شود. از این رشایط جدید، سوانه با عنوان یک بحران یاد 
می کند. بحرانی که ناگفته نقش هرنمند در آن نقشی کلیدی است:
»به نظر می رسد بحران هرن معارص به یک میدان جنگ مبدل شده 
است که در آن باور های بعضاً متخاصم و تشنج زا با یکدیگر رویارو 
می شوند. اما کم ترین فایدۀ تعارض این است که تقابل ها را به 
لحاظ منطقی با یکدیگر ترکیب می کند: سنت در برابر نوآوری، اثر 
هرنی در برابر اشیای حارض-آماده، آفریدن در برابر یافنت« )سوانه، 

.)173 :1393

بدین ترتیب می بینیم که تالش برای هر گونه تعریفی از هرنمند 
هرن  ماهیت  و  مفهوم  به  دوباره  و  دوباره  ناگزیر  را  ما  امروز، 
در چشم انداز امروز باز می گرداند. هرنی که در یک دور بسته، 
بازاندیشیدن به خود هرن و نه محصول نهایی آن هم چنان موضوع 
اصلی اش را تشکیل می دهد. امکان این بازاندیشی بیش از آن که 
جدید  ارتباطی  زمینۀ  یک  به  باشد،  هرن  زیباشناسی  از  برآمده 
باز می گردد و به دسرتسی آسان هرنمندان به فن آوری های ارتباطی 

که در طول دهه های پایانی قرن بیستم رقم می خورد. مایکل آرچر 
نتیجه سست شدن دسته بندی ها و برچیده  شدن حدود حوزه های 
مختلف را محصول اواسط دهۀ 60 تا اواسط دهۀ 70 می داند که 
در آن فاصله، هرن شکل ها و نام های مختلفی چون هرن مفهومی، 
هرن ناچیز، فرآیند، ضد  فرم، هرن خاکی، محیط، هرن بدنی، اجرا و 
هرن سیاسی به خود می گیرد. همو اما ریشۀ متام این گرایش ها 
نو  رئالیسِم  و  پاپ  مختلف  انشعاب های  و  مینیاملیسم  در  را 
می بیند و سهولِت روزافزوِن دسرتسی به تکنولوژی های ارتباطی 
مثل امکانات گسرتدۀ ضبط صدا و ظهور ویدئو در بازار را عامل 
اصلی این تحوالت در دورۀ یادشده برمی شامرد )آرچر، 1394: 65(. 
طولی منی کشد که همین موج سهمگین ارتباطاتی، با یک موج 
سهمگین تر رسانه ای رو به رو می شود. موجی که رابطۀ هرنمند را با 
جامعه و جهان به شدت تحت تاثیر قرار می دهد. یکی از دالیل 
تعریف گریزی و تعریف ناپذیری هرنمند در دنیای امروز هم شاید 
قرار گرفنت او در این شبکه جدید از روابط و رسانه ها باشد. چه، 
در این موج رسانه ای جدید دیگر نه جذابیت رصف هرن، آن گونه 
که دانلد جاد25 ادعا می کند و نه بایستگی شباهت هرن با اشیاء 
مک لوهان26  مارشال  که  طور  آن  روزمره ،  تجربه های  و  معمول 
تحت تاثیر ایدۀ گسرتش تلویزیون بدان می پردازد )هامن: 58(، که 
همه چیز از جمله جایگاه هرنمند به شدت تغییر می کند. این 
تغییر بیشرت از آن جا ناشی می شود که رسانه های جدید عالوه بر 
سویه های ارتباطِی رسانه هایی چون تلویزیون از امکاناتی چون 
روابط  جهان،  بازمنایی  جدید  شیوه های  جدید،  متنی  تجربیات 
جدید بین سوژه ها و تکنولوژی های رسانه ای، مفاهیم جدید رابطه 
اندام زیستی با رسانه های تکنولوژیک، تجربیات جدید روابط بین 
جسم و هویت و اجتامع، الگوهای جدید سازماندهی و تولید 
برخوردارند )مهدی زاده، 1389: 301(. امکاناتی که می طلبد هرنمند 
نیز به بازتعریف جایگاه خودش بپردازد. در این جایگاِه خواسته و 
ناخواسته و در این سلطه و سیطرۀ رسانه های جدید هم هست 
که »هرنمندان )و البته غیرهرنمندان( می توانند از طیف گسرتده ای 
ابزار تکنولوژیک و رسانه ای مانند رایانه های شخصی، دوربین های 
شخصی، دستگاه های ویدئو، اسکرنها و نرم افزار های مدرن مانند 
فتوشاپ و فری هند در خلق آثارشان بهره  بگیرند. در بسرت این 
تحوالت تکنولوژیک جدید است که هرن دیجیتال، هرن کامپیوتری و 

هرن اینرتنتی مجال ظهور یافته اند« )مریدی، 1392: 14(. 

بدین ترتیب واقعیت این است که قرار گرفنت هرنمند امروز در 
موج رسانه ای جدید و انضامم هویت وی به این ساختار تعاملی 
جدید، که بیش از هر چیزی با اقبال و مشارکت مخاطب تکمیل 
می شود، تا حدود زیادی آن داللت های منادین واژه هرنمند را که 
همیشه و همواره با واژگانی چون نبوغ و خالقیت درآمیخته بود، 
از بین برده است و هستی و وجود هرنی او را مرشوط به پذیرش 
هامن نهاد هایی کرده است که طی چند دهۀ اخیر به مبارزه با 
آن پرداخته بود. به عبارتی دغدغۀ هرنمند امروز، چنان که سوانه 
نیز ترصیح می کند، دیگر خوِد هرن یا حتی اثر هرنی نیست، بلکه 
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مسئلۀ او شناخته شدن است. به عبارتی هرنمند امروز، جز در 
مواردی، در عوِض تولید آثار ماندگار، بیشرت به دنبال شناخته شدن 
رسیع در بازار پرنوسان هرن در جامعه ای متالطم و ناپایدار است. 
»در واقع، می توان گفت هرنمند معارص باید مثل یک مدیر رشکت 
رفتار کند. او مدیر رشکت هرنی خودش است و محصوالتش را 
از طریق یک شبکۀ بین املللِی توزیع به فروش می رساند. در هر 
کردن"  رفتار  "هم چون هرنمندان  معنای  به  بودن  حال، هرنمند 
است، یعنی پذیرفنت یک نقش و خود را به صحنه آوردن. هرنمند 
برای شناخته  شدن به این هامن گویی دچار شده است: او دامئا از 

هرنمند، هرنمند می سازد« )سوانه، 1393: 95(. 

4. اثر هرنِی امروز 
امروزه وقتی در جریان تجربی، پیش رو و روزآمد هرن، سخن از اثر 
هرنی به میان می آید، هرگز جای تعجب ندارد اگر برخالف پیش بینی 
و پندار های زیباشناختی مدرن، در عوِض اثِر دست آفریده27 یا شیء 
مصنوع که »به نحوی از انحا در متامی تعاریف سنتی هرن مفروض 
است« )گوتر، 1395: 99(، تصویری، ویدئویی، متنی، خاطره ای، 
حضوری یا هر نوع نشانۀ دیگری، با واسطه یا بی واسطۀ رسانه ای 
دیگر به مخاطب منایانده شود، که جنبه هستی شناختی یا پیوند 
محتوم و مرسوم بین اثر هرنی، هرنمند، مخاطب و محیط را به 
چالش کشیده باشد. از آن باالتر، دیگر هرگز منی توان شگفت زده 
شد از این که در فرآیند تکوین و تکامل یک اثر، هنوز جریان خلق 
آن حتی آغاز نشده باشد و همین انتظار مخاطب برای دیدن و 
دریافنت یا آغازیدن جریان آفرینش، جزئی از جریان شکل گیری اثر 
باشد. امروزه حتی واژه آوانگارد28)پیش رو( که روزگاری داللت بر 
شکسنت مرز های مألوف و مأنوس هرن و اجرا و ارائۀ یک اثر نو، 
ناب و غیرقابل پیش بینی داشت، معنای خود را از دست داده است 
و گاه حتی مشکل می توان یک اثر هرنی را از هامن منظر در 
دسته بندی ویژه ای قرار داد که دست کم گویای رسانۀ مشخص آن 
در بحث دیریِن تشخص و متایز رسانۀ هرنی29باشد. دلیل این همه 
تفاوت را شاید بتوان در دگرگونی بنیادینی یافت که مفهوم هرن 
و از آن زبده تر، زیباشناسی به خود دیده است. چه، زیباشناسی 
هرن امروز، اگر بتوان اصال از چنین چیزی به سیاق گذشته های 
نه چندان دور  سخن گفت، بر نفی و نقد مفهوم متعیّن زیبایی 
و »به سوال کشیدن تصورات مقبول و پذیرفته شده از هرن و به 
چالش کشیدن ارزش و اعتبارات هرنهای جاافتاده« )هنفلینگ، 
1393: 60( بنیاد گرفته است و در موارد بسیاری ارتجال، بداهگی 
و بده بستان یک ایده و اجرا را بر ماندگاری و مأواگزینی آن در 
فرهنگ و متدن و تاریخ ترجیح می دهد. به عبارتی روشن تر، امروزه 
داوری زیباشناختی، داوری "ذوقِی" مبتنی بر یک مفهوم بسیار 
محدود از زیبایی نیست و ضمن یافنت معنایی وسیع تر، مشخص 
می کند که چه چیزی هرن و چه چیزی هرن نیست. به بیانی دیگر، 
امروزه حوزه ها، گروه ها و شبکه های هرنی جای معیارهای زیبایی 
را گرفته اند و مهم ترین پرسش دربارۀ آن ها، نه رعایت معیار های 
زیبایی، بلکه تعلق شان به حوزه ها، گروه ها و شبکه های هرنی  

است )سوانه، 1393: 171(. بدین ترتیب در این خاستگاه جدید، اثر 
هرنی می تواند حتی برآمده از هر ایدۀ غیر هرنی )فنی، مهندسی، 
فضایی و ...(، تجسم یافته در هر شکل و شیء )جامدات، مایعات 
و گازها( و عرضه شده در هر محیط و مأوایی )گاری، خیابان، پشت 
کامیون، وسط دریا و ...( باشد. به عبارتی آن چه امروزه به یک 
اثر هرنی هویت می بخشد، نه زیبایی و ماندگاری آن در حافظۀ 
فردی و جمعی، که هضم و جذب آن در فرآیند پیچیده، پراکنده و 
پوست وار ارتباطی و رسانه ای است. در این میان، برخی ریشه های 
چنین تحول و تکرثی را هم چنان در هرن مدرن جست و جو می کنند 
و اعطای این نوع شأن و آزادی به هرنمند امروز در خلق آثار خارِق 
عادت و گاه ضد زیباشناسی را به طور غیرمستقیم محصول بنیادی 
هامن عامل هرنی می بینند که دانتو و دیکی از آن سخن می گفتند. 

در یک منونۀ انتقادی از این دیدگاه ها می خوانیم: 
»در گذشته، در آن روزهایی که حساب و کتابی در کار بود، 
اثر هرنی برای جایگاهی معین، چه مذهبی و چه غیر مذهبی، 
چه همگانی و چه فردی تولید می شد و فرض بر آن بود که 
با حضور خود بر اعتبار آن مکان خواهد افزود. اما در دوران 
مدرن این گالری ها و موزه ها و نهادهای رسمی بودند که سبب 
شهرت و اعتبار هرن را فراهم می آوردند و هر زباله و مهملی را 

اثر هرنی جلوه می دادند« )قره باغی، 1380: 415(. 

جزو  آن،  نادرستی  یا  درستی  از  رصف نظر  نوعی  دیدگاِه  این 
هرن  در  آن  تداوم  و  مدرن  هرن  تاثیر  به  که  است  دیدگاه هایی 
پسامدرن باور دارد و منی خواهد گسست های ناگزیری را که برخی 
به طور منطقی با دوران موسوم به پست مدرن در متام ابعاد و 
شئون زندگی برش به وجود آمده است، بپذیرد. واقعیت هایی که 
در گسرتۀ هرن نیز بر هر نوع اطمینان از کنش بیان و بازمنایی، که 
پیش تر جوهرۀ هرن به شامر می رفتند، خط بطالن می کشد و در 
نتیجه، آفرینش اثر هرنی را به وضعیتی ناممکن پیوند می زند که 
هامن نقد و نفی منایاندن و بازمنایاندن است. این جاست که در 
نظر بسیاری از نظریه پردازان و منتقدان، عرص پسامدرن عرصی 
است که در آن بازتولید بر تولید اصیل تفوق می یابد )آلن، 1392: 
258( و هرنمند با فرض این که هیچ هرنی از خاصیت و خلوص 
از  است  چهل تکه ای  منت  هر  و  )بینامتنیت(  نیست  برخوردار 
ارجاعات برگرفته از سایر متون )برصی، کالمی یا حتی موسیقایی( 
که مولف در محیط فرهنگی اش بدان ها دسرتسی داشته است 
)گوتر، 1395: 48(، بیش از آن که دنبال مفاهیمی چون اصالت و 
قطعیت برود، اغلب با استفاده از شگرد های مناقشه برانگیزی چون 
از آنِ خودسازی30 )به معنای ربایش هرن دیگران و بازآرایی یا ارجاع 
به آن( که از اوایل دهه 80 قرن گذشته رواج یافتند، به خلق و ارائۀ 
آثاری می پردازد که در ارزش گذاری تاریخی دارای جایگاه معینی 
نیستند. البته همین عدم قطعیت و حتمیت در آفرینش اثر هرنی 
با پیامد هایی رو به رو می شود که بازگویی همۀ آن ها در این مجال 
ممکن نیست. در این میان و برای مثال، بنا بر یک نظر که بر 
میدان داری هرنمند در هرن امروز تاکید دارد، از زمانی که نگاه ها 
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از محصول نهایی در هرن بر گرفته شد و به سوی فرآیند تولید روی 
آورد، تصدیق حضور فیزیکی هرنمند، به عنوان عاملی رسنوشت ساز 
در آن پروسه، تقریباً اجتناب ناپذیر گردید )آرچر، 1394: 109(. بنا 
بر نظری دیگر که هرن امروز را با هرن مدرن قبل از خود می سنجد، 
هرنمند مدرنیست دست کم در لحظۀ آفرینش نیت و فرآیند کار 
ذهنی خود را مهم تر از هر چیز می دانست. هرنمند پسامدرنیست، 
اما، از هامن آغاز، در حاشیه قرار دارد، اثر را مهم تر از نیت خویش 
می داند. هر اثر پسامدرن اعتبارش را از مناسبات با دیگر متون 
می یابد )احمدی، 1372: 477(. چه نظر پیشین را بپذیریم و نقش 
اصلی را در فرآیند آفرینش اثر هرنی به هرنمند ببخشیم و چه 
دیدگاه اخیر را برگزینیم و هرنمند را تابع اثر هرنی و مناسباتش با 
متون دیگر بشامریم، این نکته را نباید فراموش کنیم که اثر هرنی 
امروز در فرآیندی رسارس ترکیبی و تعاملی تولید و ارائه می شود، 
که هم چنان ناچار از نسبت دادن آن به عنوانی بزرگ تر و فراگیرتر 
به نام هرن امروز هستیم، که در آن همه ارکان هرن از آفریننده 
و بیننده و منتقد و مخاطب و اثر یکی می شود و برای مثال، در 
جایی )هرن اجرایی31( »عاملاً و عامداً حد و مرز های قراردادی را در  
هم می شکند« و در جایی دیگر )هپنینگ32( »متایزات سنتی بین 
اجراکننده و مخاطب و بین اجرا و فضای عمومی مضمحل می شود 
و جنبه های قاعده مند روایت با امور تصادفی در هم می شکند« 
و در نهایت این همه به »فروشکسنت متایز بین هرنمند و اثر او« 
می انجامد )گوتر، 1395: 233(. این درهم روی زمینه ها تحت یک 
عنوان بسیط صورت بندی می شود و آن هرن مفهومی است. هرنی 
التقاطی که به رغم کاربست متام راه ها و رسانه های پیش از خود، 
روزگاری نه چندان دور داعیه بازنگری در چیستی هرن را داشت و 
این که »ویژگی های الزم و کافی برای این که شیئی اثر هرنی تلقی 
شود چیست؟ چگونه باید ارائه شود، تفسیر شود، مورد انتقاد قرار 
گیرد؟ ... پیش تر مینیاملیسم دریافته بود که معنای شیء هرنی، 
تا حد زیادی خارج از خود، در رابطه اش با محیط اطراف نهفته 
است؛ و حال کانسپچوالیسم نقد و تحلیل را به حیطۀ آفرینش هرن 
کشاند ... از این رو کانسپچوالیسم معموال به عنوان دوره ای شناخته 
می شود که هرن در آن، واقعیت فیزیکی خود را از دست می دهد« 

)آرچر، 1394: 80(.

این دوره ای که آرچر از آن سخن می گوید، نه مربوط به گذشته، 
که تقریباً صورت بندی متام آن چیزی است که از دهۀ 1960 تا به 
امروز به عنوان اثر هرنی ارائه شده است. یعنی اگر بخواهیم برای 
هرن نیم قرن اخیر نامی انتخاب کنیم که آن را از هرن مدرن و هر چه 
پیش از آن جدا کند، کانسپچوالیسم به نظر عنوان شامل و کاملی 
می آید. چه، رصف نظر از نگاه تاریخی و جنبشی به هرن مفهومی، 
»این اصطالح را مسامحتاً می توان در مورد هر نوع اثر هرنی ای 
به کار برد که به جای متثّل در قالب یک شیء واحد ادراک پذیر، 
پیش از هر چیز به افکار و ایده ها می پردازد« )گوتر، 1395: 235(. 
در نگاه تاریخی و جنبشی به هرن مفهومی، اما، این نوع هرن با 
تساهل هامنی می شود که در دهه 1960 از دل مینیاملیسم به 

ظهور می رسد و بیش از هر چیز به مرزبندی با هرن مدرن پیش از 
خود می پردازد. این جا و برای مثال می توان از مقاله ای با نام »هرن 
بعد از فلسفه« یاد کرد، که جوزف کاسوت در سال 1969 به تأثیر و 
تأسی از ویتگنشتاین، دربارۀ کنش متقابل واقعیت، ذهنیت و ارائه 
می نویسد و در آن ادعا می کند که یک اثر هرنی توضیح واضحات 
است: نوعی منایش قصد هرنمند، یعنی هرنمند با آن اثر می گوید که 
آن اثر هرنی خاص، هامن هرن، یا به عبارتی تعریفی از هرن است. 
بنابراین وقتی می گوییم این اثر خاص، هامن هرن است، درست 
است )آرچر، 1394: 85(. جالب این که یک سال پیش از این ادعای 
کاسوت درباره یکی انگاری هرن و اثر  هرنی در قالب هرن مفهومی، 
میشل فوکو33 با بهانه قرار دادن اثری از رنه مگریت34 با نام خیانت 
تصاویر35)1926(، که در آن تصویر واقع گرای یک پیپ با عبارت 
این یک چپق ]پیپ[ نیست همراه شده بود، تحلیلی چند سویه از 
هم گونی یا هم سانی ایده و الگوی آن ارائه می دهد و به انکشاف 
بازی زبانی مورد نظر کاسوت در تابلوی مگریت می پردازد. این که 
رونوشت یک چیز می تواند رصف نظر از الگویش به آن شبیه باشد 
)هم گونی( و این که دو چیز جدا از هر الگویی و فراتر از خودشان 
با هم یک سان باشند )هم سانی(. فوکو با نقل قولی از مگریت دایر 
بر این که تنها اندیشه هم گون است؛ اندیشه، با یکی بودن با آن چه 
می بیند، می شنود یا می شناسد، هم گون می شود؛ اندیشه تبدیل به 
چیزی می شود که جهان به آن ارائه می کند، درباره نقاشی یاد  شدۀ 

وی می نویسد:
به چیز هایی  است،  بودن، هم گون  بدوِن هم سان  »اندیشه 
تبدیل می شود که هم سانی ِ متقابل شان هم گونی را از خود 
می رانند. نقاشی بی شک این جاست، در این نقطه، جایی که 
اندیشه، در وضعیت ِ هم گونی، و چیزها، در مناسبِت هم سانی، 
با هم به صورِت عمودی متقاطع شده اند. بازگردیم به نقاشی 
چپقی که با چپق  واقعی بسیار هم گون است؛ به این منت 
نوشته  شده که هم گونی بسیاری با نقشی از متنی نوشته شده 
دارد. این عنارص، چه در مغایرت با یکدیگر باشند و چه به 
سادگی در کنار هم قرار گرفته باشند، هم گونِی درونی ای را 
که ظاهراً در خود دارند، از میان می برند، و رفته رفته شبکۀ 
گشوده ای از هم سانی ها را طرح می ریزند. گشوده، نه به روی 
آن چپِق "واقعی" که از متامی این واژه ها و نقاشی ها غایب 
است، که به روی همۀ عنارِص دیگِر هم سان )از جمله همۀ 
دست(«  این  از  و  چوبی،  گِلی،  سفالی،  "واقعِی"  چپق های 

)فوکو، 1375: 51-52(. 

بدین ترتیب، با این روشنگری فوکو و با آن نقل قولی که از مگریت 
می کند، و نیز با استناد به عنوان مقاله کاسوت، که از پیش گامان 
هرن مفهومی محسوب می شود و در اثر معروف خود با عنوان یک 
و سه صندلی )1965( هامن ایده مگریت را به نوعی باز می مناید، 
پر واضح می شود که هرن مفهومی نیز در گوناگون ترین جلوه های 
جنبشی اش )برای مثال "گروه هرن و زبان"( چیزی جز بازپرداخنت 
به برخی ایده های مکنون مدرنیستی نیست. با این تفاصیل و برای 
آن که حرف از اثر هرنی امروز را به نقطه ای قابل قبول برسانیم، 
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انگار چاره ای نیست جز بازگشت به انگارشی که بنیان گذاری اصول 
و عقاید اصلی هرن مفهومی را به دادائیست ها و به ویژه مارسل 
دوشان با طرح مفهوم حارض آماده نسبت می دهد و هرن مفهومی 
را هرنی می شامرد که اجرای بالفعل دست آفریدۀ هرنی را امری 
سطحی و قابل چشم پوشی می داند و به همین دلیل آن را طرد 
یا حذف می کند. نگره ای که معتقد است »خصایص محسوس و 
ُمدَرک اثر هرن مفهومی مبین هویت هرنی آن نیست و تأثیرش 

رصفاً بر فکر مخاطب است« )گوتر، 1395: 235(. 

5. مخاطِب هرن امروز
به  باید  به نظر  هرن،  امروِز  مخاطب  درباره  داوری  هر  از  پیش 
ماهیت انسان امروز و شکل معیار زندگی او پرداخت. انسانی که 
از یک سو و به تعبیری در جامعه شبکه ای36 زندگی می کند و از 
سویی دیگر تحت سیطره  فرهنگ جدیدی است که نقش اصلی 
را در آن رسانه ها بازی می کنند. انسانی چنین گرفتار در گسرتۀ 
همگانی پیام های ناخواسته، یا بسیار اندیشنده است و به گزینش 
در منت پیام های رسیده و نارسیده دست می زند یا به انفعال و 
ارتجال تن می دهد و خود تبدیل به بخشی از آن چیزی می شود که 
رسانه ها از او می خواهند. در مورد هرن، این انساِن مورد اشاره البته 
در فرآیندی انتخابی، نقش یک مخاطب را پیدا می کند و اثر هرنی، 
نقش رسانه ای را که تنها »متضمن امکان پذیری انتقال چیزی از 
سویی به سوی دیگر یا تسهیل تبادل بین دو طرف است« )هامن: 
109(. به عبارتی نقش مخاطب در روابِط غیرخطی دنیای امروز 
نقشی است که هنوز در آن برخوردی از نوع خطی و ساختاری 
بین اثر و گیرندۀ آن وجود دارد. این رابطۀ ساختاری که به رغم 
تعاریف جدید ارتباطی، هم چنان کارایی خود را در متاس مخاطب 
با اثر هرنی حفظ کرده است، در توصیف نظریه ارتباطی رومن 

یاکوبسن چنین بازگو می شود: 
»هر گونه ارتباط زبانی از یک "پیام" تشکیل شده است که از 
سوی گوینده یا به بیان کلی تر از سوی "فرستنده" به "گیرنده" 
منتقل می شود. این ساده ترین شکل بیان ارتباط است. اما هر 
ارتباط موفق باید سه عنرص دیگر را نیز به همراه داشته باشد: 
"متاس" به هر دو معنای جسامنی و فکری/ روانی؛ "کد" یا 
مجموعه ای از رمزگان و عالئم؛ و رسانجام "زمینه" که در گسرتۀ 

آن می توان فهمید پیام چیست« )احمدی، 1372: 65-66(. 

این جاست که مخاطب امروِز هرن در زمینه ای ارتباطی به عنوان 
فرآیند  غایِت  به  و  می شود  میدان  وارد  ارتباط  مهم  سوی  یک 
آفرینش هرنی تبدیل می شود که در آن همه چیز انگار بستگی 
به رد یا پذیرش او دارد. این غایت مندی هامن چیزی است که 
هرن امروز در ظاهر به نفی آن می پردازد، اما فراموش منی کند که 
مخاطب خواه ناخواه آخرین حلقۀ زنجیر است و در هر صورت، 
به مدد او هرن تبدیل به هرن می شود. به عبارتی»این غایت مندی 
مشخص می سازد که "نظام های جان دار باید به گونه ای متفاوت 
از نظام های بی جان مطالعه شوند و اندیشۀ هدف در نظام های 

جان دار نه تنها به جا بلکه رضوری است« )یاکوبسن، 1376: 75(. 
البته دیدگاه محافظه کارانۀ دیگری هم در این بین وجود دارد که 
می گوید مخاطب در دوران اخیر به خاطر پیچیدگی فرآیند خلق 
و ارائه اثر هرنی از خود اراده ای برای درک پیام یا محتوای اثر 
ندارد. برای مثال لوسی اسمیت ظهور منطق زیباشناسانۀ محدود و 
معطوف به هرن محض را در مینیامل آرت و آنگاه کانسپچوال آرت، 
زمینه ساز قدرت منایی موزه ها می داند و مرتبۀ این قدرت را در 
با هدایت  تنها  دیگر  غیرمتخصص  متاشاگر  که  می شامرد  حدی 
راهنامها و مفرسان هرن قادر به بازدید و درک اشیای هرنی در 
که  متاشاگری   .)18  :1380 )لوسی اسمیت،  موزه هاست  گالری 
لوسی اسمیت توصیف می کند، با توجه به چیز هایی که پیش تر 
اشاره شد، نه یک مخاطب با ذهن شناسا، که از جنس هامن افرادی 
است که حضورشان در منایشگاه های هرنی از روی تفنن است. 
یک چنین مخاطبی زاییدۀ جامعۀ موسوم به فراصنعتی است. 
جامعه ای که در آن بزرگ ترین بحران و چالش، ادارۀ اوقت فراغت 
افراد است. آنتونی گیدنز روشن ترین و جامع ترین تصویر جامعۀ 
فراصنعتی را به دانیل بل و کتاب فرا رسیدن جامعۀ فراصنعتی او 

نسبت می دهد: 
مشاغل  رشد  با  فراصنعتی  نظم  که  می کند  استدالل  »بل 
مادی  کاالهای  تولید  به  مربوط  کاهش مشاغل  و  خدماتی 
مشخص می شود ... در این نوع جامعه و در زمینۀ فرهنگ 
نیز، تغییر جهتی از "اخالق کار" به سوی تأکید بر یک سبک 
زندگی آزادانه تر و خوش گذران تر وجود دارد« )گیدنز، 1381: 

 .)704-705

درباره ارتباط هرن پست مدرن با جامعه فراصنعتی، که در ذات خود 
بی ارتباط به مخاطب امروز هرن نیز نیست، سخن بسیار است. از 
جمله این نگرش که پست مدرنیسم را در جایی به دگرگونی های 
نیمۀ دوم قرن بیستم و به ویژه »عرص اطالعات« پیوند می دهد 
و در جایی آن را به دلیل سلطۀ تولیدات صنعتی، پیامد ناگزیر 
صنعت و عرص پساصنعتی می داند. پیروان نظریۀ اخیر می گویند 
هامن طور که مدرنیته سبب پدید آمدن جوامع صنعتی و تولیدات 
صنعتی شد، پست مدرنیسم هم عرص تولید اطالعات است و جهان 
مرحلۀ گذر از جامعۀ صنعتی به جامعۀ اطالعاتی را تجربه می کند. 
»به بیان دیگر هامن طور که کارخانه مناد جوامع صنعتی بود، امروز 
کامپیوتر و اینرتنت و ماهواره مناد جامعۀ اطالعاتی است. آمارها 
هم واقعیت گذر از جامعۀ صنعتی به جامعۀ اطالعاتی را تایید 
می کنند« )قره باغی، 1380: 406(. این انگارش اخیر بیشرت ناظر بر 
عرص دوم رسانه ها یا جامعه اطالعاتی است که زمانی نه چندان 
فن آوری های  ادغام  و  توسعه  از  قبل(  دهه  سه  دو  )شاید  دور 
ارتباطی- اطالعاتی و دسرتسی رسیع و دخالت مخاطب به اطالعات 
از عرص  با فاصلۀ کمی  پیام شکل  می گیرد. عرصی که  تولید  و 
نخست رسانه های مدرن )دوراِن گسرتش کمی و جغرافیایی وسایل 
ارتباط جمعی مثل رادیو، تلویزیون و ویدیو( رقم می خورد و با 
امکان زایندگی، جامعه  شبکه ای یا بعد تازه ای از رسانه را مطرح 
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می کند که در آن مخاطب، در عین القا پذیری، اثرگذاری خود را 
نیز  امروِز هرن  مخاطب  داستان  که  شبکه ای،  جامعه  دارد.  هم 
تقریبا از دل آن بیرون می آید، بیشرت ناظر به وجه تازه ای از تعامل 
رسانه ای )دیجیتالیزه شدن( است که حضور مخاطب در رسانه های 
تصویری و نیز حضور رسانه های تصویری را در زندگی مخاطب 
بیش از همیشه تأمین و تضمین می کند. از نتایجِ مثبت و منفی 
این نوعِ جدید جامعه پذیرِی مخاطب، که بر فرهنگ و هرن امروز 
و محیط شبکه واِر شکل گیری آن نیز تأثیر به سزایی داشته، می توان 
از قول ون دایک یکی از نظریه پردازان امروز ارتباطات به مواردی 
چون استاندارد  شدن و تفکیک یافتگی فرهنگ، پارگی و انشقاق 
فرهنگ، اجتامع فرهنگ، شتاب فرهنگ، تصویری شدن فرهنگ 
و افزایش کمیت های فرهنگ اشاره کرد که به تولید بسیار زیاد 
اطالعات و ارتباطات نیازمند است و به تخریِب فرصت کیفی سازی 
معنا می انجامد. بدین تقریر رسانه های تولید کنندۀ معنا به هامن 
اندازه که دگرگون می شوند به دگرگونی معنا نیز دامن می زنند. 
این دیدگاه فرا رسانه ای شدن را از خصوصیات عمدۀ تولید فرهنگ 
معارص و سیالیت را ویژگی عمدۀ فرهنگ در جامعۀ شبکه ای 

می داند )محمد پور، 1388(. 

بدین ترتیب حضور مخاطب در گسرتۀ هرن امروز، در بُعد فلسفی 
و جامعه شناختی آن با مفاهیمی چون پست مدرنیسم، جامعۀ 
فراصنعتی و از آن ها باالتر، با مفهوم سیال جامعۀ شبکه ای پیوند 
می خورد. در بُعد عملی نیز این حضور، جلوۀ دوگانه ای می یابد. 
به  محیطی،  یا  اجرایی  در هرنهای  ویژه  به  مخاطب  سویی  از 
جزئی از فرآیند اجرا و ارائۀ اثر هرنی تبدیل می شود و تأثیر و 
تأثر بالواسطه و بال فاصلۀ خود از اثر را با دخالت در شکل گیری 
آن بازمنایی می کند و از سویی تبدیل به جزئی از جریان پویای اثر 
هرنی می شود و ذهن او محمل تفسیر اثر هرنی یا گذرگاه معانی 
یا پیام هایی می گردد که اثر هرنی سعی در ایجاد یا انگیزش آن را 
دارند. در این رویکرد تفسیری اخیر، مخاطب با منتقد و حتی خود 

هرنمند رشیک می شود. 

6. محیط در هرن امروز 
آن چه درباره محیط خلق و ارائۀ اثر هرنی امروز می توان عنوان 
کرد، ملغمه ای از مکان های متعارف و مألوف مثل موزه و گالری در 
کنار مکان های دربرگیرندۀ جدیدی است که تا پیش از این یا تعلقی 
به هرن نداشته اند )چشم انداز های طبیعی یا شهری( یا اصال خود 
وجود بیرونی پیدا نکرده بودند )محیط مجازی(. به بیان دیگر، 
مفهوم محیط در هرن امروز به قدری گسرتده است که محدود 
کردن آن به نهاد یا رسانه ای خاص، ما را از واقعیِت گشودۀ آن به 
کلی دور می کند. این گشودگی و گسست البتّه یک باره به وجود 
نیامده است و تبارشناسی آن مثل خیلی از پدیده های امروز ما را 
به تحوالتی باز می گرداند که در چند دهۀ اخیر به ویژه در آمریکا 
و تحت عنوان مفهوم برساختۀ آزادی هرن و هرنمند رقم خورده اند. 
در این مورد، بیش از هر چیز به نظر می رسد متام کوشش های دهۀ 

60 به بعد در هرن آمریکا و به تبع آن اروپا در تعریف زدایی از هرن 
و بر  هم زدن نظم مادی و معنایی مستقری بوده است که در عرص 
مدرن و به رهربی نهاد های هرنی شکل گرفته بود. در این تهاجم و 
تعّدی آشکار به نظم یاد شده، ابتدا ارائۀ آثاری پیش گرفته می شود 
که در عین تظاهر به سازواری با هرن مدرن، به پشت رس گذاشنت 
نهاد ها و رسانه های مدرن هرنی می اندیشند. آثاری که بازطرح 
ایده ها و نظریه هایی تکراری چون »مرگ  هرن« )آرتور دانتو( را با 
غلبۀ نظریه بر دست آفریدگی پیش می کشند و مثل اسالف خود 
که هرن را ناکام از »وظیفه ترغیب و ترفیع روح به سوی شناخت 
خویشنت« می دانستند )هگل( و »تحقق نقش اجتامعی هرن در 
یک جامعۀ آرمانی« را پایان هرن می انگاشتند )مارکوزه( و »بازتولید 
مکانیکی آثار هرنی را« مایۀ از میان رفنت یگانگی هستی شناختی 
این استدالل  آثار هرنی و هالۀ آن ها می شمردند )بنیامین(، به 
رسارس ایدئولوژیک می پردازند که »هرن قرن بیستم، به خصوص 
برخی آثار پاپ آرت و سایر اَشکال متنوع هرن مفهومی، از خامتۀ 
یک روایت خاص تاریخ هرن خرب می دهند که در آن هرن به شناخت 
فلسفی ذات خود دست یافته است ... در عرص حارض، که مصادف 
است با دوره "پساتاریخی" هرن، ذات هرن، یعنی تالش آن برای 
درک خویشنت، منسوخ شده و نظریه بر دست آفریدگی غلبه یافته 
است و هر چیزی می تواند هرن قلمداد شود« )گوتر، 1395: 207(. 
جالب این که بعد ها همین گرایش خود بدل به کالف رسدر گمی 
می شود که پیدا کردن هرن و غیرهرن در آن مشکل و تا حدودی 
محال می گردد. در آخرین پرده از این منایش هرنی- سیاسی، این 
حس طغیان گرانه به طور نامحسوس فرو می نشیند و درست مثِل 
هرن مدرن جذِب گالری ها و موزه ها می شود و دوری باطل با افوِل 
هژمونی هرن مدرن اروپا و شکل گیری هرنی جدید با پیشوایی 
و  آزادی  داعیۀ  با  چیزی  هر  از  بیش  که  می خورد،  رقم  آمریکا 
آزادی گری بر بازگردانی دستاورد های هرن مدرن به سود خود تالش 
دارد. بدین ترتیب این بار کاالی تازه ای وارد بازار هرن می شود که 
می توان آن را در هر محیطی جز گالری و موزه خلق کرد و نتیجه 
آن را در نهایت در هامن نهاد ها یا محیط های رسمی گالری و 
موزه به منایش گذاشت. در واکنش به چنین جریان حساب شده ای 
است که آرچر از هرنمنداِن بسیاری یاد می کند که به رغم ارصاِر 
جنبه هایی از »پابلیک آرت« بر جدایی بین فرهنگ گالری و مزایای 
رهایی از آن، تجارب شان گالری را به مکان های عمومی پیوند می زد 

)آرچر، 1394: 188(. 

باعث تقویت  از دالیلی که هم چنان  این واقعیت، یکی  بر  بنا 
می شود،  هرن  بازار  و  گالری  موزه،  مثل  مدرن  هرنی  نهاد های 
مبارزۀ نابرابری است که برخی از هرنمندان تجربی و پیش رو با 
این نهاد های فرهنگی و اقتصادی آغاز می کنند. این مبارزه بیش از 
آن که به تضعیف این بنیاد های مستقر بیانجامد، به تقویت آن ها 
می گراید. نکته ای که باعث می شود آرچر در جایی دیگر، درباره 
این رفت و بازگشت و این تغییر مقطعی و موضعی محیط خلق 
و ارائۀ آثار هرنی، سیستم تجاری گالری ها را تنها بخشی از اقتصاد 
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رسمایه داری  بداند و بیفزاید »هرنی که واکنش منفی نسبت به این 
سیستم نشان می داد و آن را رد می کرد، باز هم مجبور بود برای 
منایش، تحسین و مرصف به آن متکی باشد و این گویای یک تضاد 

بود« )هامن: 136(.

با این تفاصیل، در ارکاِن مورد بحِث هرن امروز، محیط عامل مهمی 
است که باید به آن طور دیگری پرداخت. محیط در معنای عام 
آن، از سویی می تواند مصداق نهادی باشد که بنا بر نظریۀ نهادی، 
هرن بدان متعلق است. از طرفی می تواند یک بحث زمینه ای37 
برای نیروهای اجتامعی و زبانی موثر در آفرینش هرنی باشد. در 
جایی می تواند اقامت فعال بیننده در اثر هرنی باشد و به مفهوم 
دربرگیرندگی اثر هرنی. و رسانجام در جایی می تواند موضعی باشد 
که هرنمند امروز فارغ از مکان های مالوفی چون گالری و موزه، در 
آن به ارائه و اجرای اثر خود می پردازد. اگر بخواهیم دربارۀ محیط 
در هرن امروز به یک جمع بندی برسیم، باید فارغ از مصادیقی که 
برشمردیم، بین سه نوع محیط، که هر سه هم نقشی انکارناپذیر 
در خلق و ارائۀ آثار هرنی دارند، تفاوت و متایز قایل شویم. این 
سه محیِط مسلط عبارتند از فضاهای رسمی و سنتی مثل موزه 
و گالری، رسانه های جدید، و محیط زندگی روزمره. این سه نوع 
محیط در عین حالی که می توانند از یکدیگر مستقل باشند، در 
برقراری ارتباط با مخاطب و ادراک زیباشناختی اثر هرنی نقاط 
اشرتاکی با یکدیگر دارند. نقطه استقالل این سه محیط را می توان 
در بازگشت به نقش مخاطب در آن ها جست و جو کرد. به عبارتی 
دیگر، چیزی که این سه را از هم متامیز می کند، میزان انفعال یا 
تعامل مخاطب با آن ها و اثر هرنی ارائه شده در آن هاست. در 
مورد موزه ها و گالری ها، اگر چه امروزه به نوعی راهربد تعامل با 
مخاطب را می پیامیند، اما هم چنان درگیر و دربند مفهوم تاریخی 
نگاه خیره مخاطب هستند. نگاهی که با گذار منفعل مخاطب از 
کنار آثار و احیاناً خیره شدن در شکل و محتوای آن ها، یا شکلی 
از تبادل و تقابل قدرت روحی و روانی میان مخاطب و اثر هرنی 
)آفرینندۀ آن( رخ می دهد. همین نوع نگاه نهادی هم هست 
که باعث برانگیخنت برخی از هرنمندان امروز و به وجود آمدن 

شکل هایی تعاملی از خلق و ارائۀ اثر هرنی می شود: 
»معموالً موزه را مکان ظهور و بروز اصول خودآیینی زیباشناختی 
و بی عالقگی می دانند، زیرا موزه برخی دست آفریده های هرنی 
را از امیال و اغراض و فوائد معمول و مرسوم در زندگی روزمره 
منتزع می کند ]...[ این انتقادات را مثالً می توان غیرمستقیم 
در رابطۀ مسئله ساز بین موزه و هرن آوانگارد مالحظه کرد، 
هرنی که تبعیت بی قاعده اش از اصل خودآیینِی زیباشناختی با 
معنای نهادی شدۀ همین اصل در قالب موزه در تعارض است. 
انتقاد مستقیم تر از موزه را می توان در نظریه ها و فعالیت های 
اکتشاف و  در تالش شان برای  هرنی پست مدرن و خصوصاً 
امحای نگاه خیرۀ موزه وار مالحظه کرد« )گوتر، 1395: 195(. 

در مورد رسانه های جدید، اما، ماجرا به کلی فرق می کند. این 

رسانه ها که انواع ارتباطات و فن آوری های رایانه ای و دیجیتال تولید 
و تکثیر و به اشرتاک گذاشنت آثار هرنی را در برمی گیرند، بیش از 
هر چیز بر تعامل مخاطب با اثر هرنی و محیط خلق آن تأکید 
دارند. بنا بر تقریری، اکنون هرنمند می تواند در شبکه های اجتامعی 
گسرتده و باز جهان مجازی به ارائه و منایش آثار خود بپردازد. 
مخاطبان او در رسارس جهان قرار دارند، همه کاربران اینرتنت امکان 
دیدن و حتی باالتر از آن مشارکت در خلق هرن را دارند. هر اثر در 
فضای مجازی نه تنها فراخوانی برای دیدن آن بلکه فراخوانی برای 
مشارکت در ساخت آن دارد )مریدی، 1392: 14(. در این بین البته 
این نکته را نیز نباید از قلم انداخت که محیِط رسانه ای جدید در 
هرن امروز، تنها در پی تعامل با مخاطب نیست، بلکه در بسیاری 
از موارد این محیط سودای آن را دارد که منزلت هرن را تا مرتبۀ 
نوعی بازی کاهش دهد. به عبارتی نفوذ ناگزیِر چنین محیطی در 
هرن بی شباهت به نقشی نیست که در کل زندگی برش یافته  است. 
به دیگر سخن، سیطره رسانه ها بر مظاهر زندگی پست مدرن تا 
جایی پیش می رود، که برخی اهالی حوزۀ رسانه و ارتباطات را بر 

آن می دارد تا آن را به مثابه نوعی بازی ببینند: 
ارتباطات  »از آن جا که فرهنگ در تحلیل نهایی چیزی جز 
است  معتقد  که  هایزینگ  از  تأسی  به  بنابراین،  نیست، 
ِپلِی( قابل فهم  )یا  بازی قاعده مند  ایدۀ  با  اکنون  ارتباطات 
می شود، چیزی جز ِپلِی و گیم نیست. هر نظریۀ ارتباطات 
)یا اطالعات( به طور ضمنی بر نظریه ای از پلی و گیم داللت 

دارد« )دهقان و محسنی آهویی، 1388: 5(. 

استعاره بازی )ِپلِی( به عنوان شکلی از تعامل و تبادل صد البته 
مفهوم تازه ای نیست و خاستگاه آن نیز رسانه های دیجیتالی جدید 
به حساب منی آید. این مفهوم در ادبیات پست مدرن است که 
شیوع می یابد و از شکل گیری نوعی معنای گسرتده )بازی گسرتده 
با معنا ( می گوید. در این خوانش، بازی وابسته به ابهام بین معنا و 
غیبِت معنا است. در محیط رسانه ای جدید نیز، هرن شکل تازه ای 
می یابد که به هامن اندازه حاصل درگیری میان معنا و غیبِت معنا 
است. یعنی چیزی که در عین وجود داشنت، بی وجود است و 
هویتی مجازی دارد و در هامن محیط مجازی هم تکوین و تجزیه 
می یابد.  به عبارتی این از ویژگی های رسانه ای شدن هرن و محیط 
آفرینش هرنی است که دال در پس مدلول )هرنمند در پشت 

اثرش( پنهان می شود و بازی تا هر جا که بتواند، ادامه می یابد. 

زندگی  محیط  اثر هرنی،  ارائۀ  و  اجرا  محیط  سه گانۀ  در  اما  و 
روزمره به عنوان فضایی هم زمان دربرگیرنده و گسرتش یابنده، به 
وجودآورندۀ محیطی است که اثر هرنی در آن با متثل یا بدون 
متثل در شیء مصنوع یا دست آفریده، پشت به فضای مألوف موزه 
و گالری، آغوش خود را به روی دنیا می گشاید و گاه با حضور 
هم زمان مخاطب و گاه در غیاب او به خلق اثری می پردازد که یا 
به طور طبیعی گذراست )مثل طرح اندازی روی شن های ساحل، 
در  جذب  قابلیت  با  موادی  از  استفاده  یخ،  با  مجسمه سازی 
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محیط زیست و ...(، یا مقطعی است و زمانی برابر با فرآیند اجرای 
اثر دارد )مثل خیلی از هرن های اجرایی در خیابان ها، پشت کامیون، 
مکان های شاخص شهروندی و ...(، یا برای همیشه به بخشی از 
)مثل حجاری روی سنگ ها و صخره ها،  تبدیل می شود  محیط 
نوع  این  مورد  در  مهم  نکتۀ   .)... و  سنگی  بزرگ  چیدمان های 
محیط و تفاوت آن با محیط های برشمردۀ قبلی، اقامت مخاطب 
در منت سه بُعدی اثر و درگیری و ادراک حسی کامل او با فضایی 
دیداری، شنیداری، حرکتی، بساوایی و ... است. به عبارتی در این 
نوع محیط هرنی، مخاطب دیگر و تنها صاحب نگاه خیرۀ موزه ای 
نیست و می تواند با متام وجود در بطن اثر حضور یابد و حتی در 
تغییر شاکله، جهت گیری یا رفتار اثر، مؤثر باشد. به بیان دیگر، در 
محیط اخیر آفرینش هرنی، اغلب مرز میان هرنمند، مخاطب و 
اثر هرنی برداشته می شود و تنها ایدۀ سازنده بر روابط میان آن ها 
حکم فرما می گردد. این نکته شاید مهم ترین نقطۀ اتکای هرنهای 
محیطی جدید باشد، که در تضاد یا تقابل با ابژۀ آویخته به دیوار یا 
شیء محصور در یک فضای بسته )گالری، موزه و ...(، نََسب خود 
را تا نقوش بازمنایی شده در دیوارۀ غارها یا نقاشی  های دیواری 

مقربه های باستانی و آثاری از این دست گسرتش می دهد. 

نکتۀ دیگر در مورد تعامل محیط با این گونه آثار هرنی یا بالعکس، 
رویۀ مستند نگاری آن هاست. به عبارتی این نوع آفرینش هرنی، 
به  ماندگاری،  و  ثبت  احیاناً  و  هرنمند  پیام  انتقال  برای  اغلب 
رسانه های دیگری چون عکاسی، ویدئو و کتاب )بروشور و کاتالوگ( 
متوسل می شود، که هم چنان خوراک گالری ها، موزه ها، رسانه های 
جدید و جمعی است و در جایی با نفس کار )دوری از اُبژۀ آویخته 
یا فضای بسته( مغایر است. همین تناقض هم هست که آرچر را، 

وقتی به هرن زمینی )لند آرت( می رسد، وامی دارد که بگوید:
»بیرون رفنت شیئی که به عنوان کار هرنی قابل شناسایی است 
از داخل گالری این فکر را می رساند که ما به عنوان بیننده 
باید تصمیم بگیریم که با مشی "هرنی" به همه پدیده های 
جهان بنگریم. اما ممکن است از خود بپرسیم فرض بر این که 
به عنوان هرن، با آن ها برخورد کنم، بعد از آن چه معنایی برایم 

خواهد داشت« )آرچر، 1394: 96(. 

7. نتیجه گیری 
برای بررسی ارکاِن اربعۀ هرن امروز )هرنمند، اثر هرنی، مخاطب 
و محیط( پیش از هر چیز باید به جست و جوی تعریفی از خود 
هرن امروز پرداخت. جست و جویی که ما را در نهایت به تعاریفی 
جامعه شناسانه از هرن می رساند که در آن ها هیچ نظریه ای که 
قابل تعمیم و ترسی به کرثت فرم های هرنی امروز باشد، یافت 
منی شود. تعاریف جدید از هرن مثل نظریه نهادِی جورج دیکی یا 
کارکردگرایی مونرو سی بیردزلی، که یکی ارج گذاری شیء هرنی 
را منوط به پذیرش آن در عامل هرن )ساختاری اجتامعی و متشکل 
از سلسله مراتب نهادهایی چون موزه، گالری، منتقد، مطبوعات، 
نهاد های دانشگاهی، نظریه ها و ...( می کند و دیگری به کارکرد 

سیاسی، اجتامعی، روان شناختی و زیباشناختی هرن فرو می کاهد، 
تنها این نکته را یادآور می شوند که هرن امروز هنوز شالوده ای 
دایره  از  یک رس  و  دارد  خود  با  پیشین  بنیان های  از  شکسته 
تجربه های زیباشناختی بیرون نرفته است. با این حال، هرن امروز 
در یک نگره کلی، ابتدا تحت عنوان پست مدرنیسم صورت بندی 
می شود و سپس؛ در تکرث خود، که دایر بر ترجیح افکار و ایده ها 
بر متثل در قالب یک شیء واحد ادراک پذیر یا دست آفریده های 
هرنی است، در قالب عنوان عام هرن مفهومی تشخص می یابد. هرن 
مفهومی، هم چنان که از نامش پیداست، رصف نظر از نگاه تاریخی 
به خاستگاه آن در دهه های 60 و 70 قرن بیستم، این امکان را 
به هرنمند می دهد که بیش و پیش از پرداخنت به خلق اثر هرنی، 
لوای هرن  بپردازد. در  به طرح پرسش هایی دربارۀ چیستی هرن 
مفهومی، هم چنین اثر هرنی، تبدیل به روند یا فرآیندی می شود 
که در آن همه چیز در آغاز یا انجام پیش بینی شده نیست. در این 
چرخه که همواره هر جزء آن با کلیتش برابری می کند، مخاطب 
نیز هامن نقشی را بازی می کند که هرنمند نسبت به اثرش دارد. 
مخاطِب امروز با اقامت در منت اثر هرنی، که معموال گونه ای از 
هرن اجرایی است، یا به بخشی از اثر و اجرای اثر تبدیل می شود 
و در شکل گیری، تغییر ماهیت و مسیر آن موثر واقع می شود یا 
تبدیل به مفرس زنده و ادامه دهندۀ اثر هرنی می شود. در این 
بین نقش محیط را منی توان نادیده گرفت. محیط در هرن امروز، 
دیگر نه فقط مکان های مالوف و متعارف مثل موزه و گالری، که 
ملغمه ای است از این فضاهای بسته و محیط گشودۀ مجازی 
)رسانه های جدید( و هر نوع محیط دیگری که بتوان ایده ای را از 
آن گرفت یا به آن بازگرداند. در این افق جدید، محیط به عنوان 
فضایی هم زمان دربرگیرنده و گسرتش یابنده مطرح می شود که به 
هرنمند امکان عمق بخشیدن به ارتباط آزاد خود با مکان، مخاطب، 

اثر هرنی و در یک عبارت هرن را می دهد. 
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Abstract
Any attempt for defining and explaining the pillars of today's art is being in a cycle 
without beginning and ending ideas that created by the accumulation of intrinsic 
theories of history along with contemporary sociological theories of art. This difficulty 
when comes to its peak, the dominant trend of postmodernism, with doubt in all 
of the great modern aesthetic narratives, opens the way for the appearance of 
conceptual art as the supremacy of the idea on the artifactuality and plurality of new 
artistic forms. The forms that, each of which by critique or negation of fundamental 
concepts such as aesthetic object, aesthetic experience and aesthetic pleasure are 
autonomism claim.
The present paper, with questions about the role of artist, artwork, audience and 
environment in today's art, leads to the conclusion that, the first, we must search a 
definition of today's art. The search that ultimately leads us to sociological definitions 
of art, in which not found theory that can be generalized to the plurality of art forms 
of today. New definitions of art such as George Dickey's institutional theory or 
functionalism of Monroe Curtis Beardsley, that one of them reduces the value of an 
art object to its acceptance in the artworld, and the other reduces it to political, social, 
psychological and aesthetic function, just they do remind of this point, that today's 
art still has its own broken foundations from its earlier foundations and has not 
totally left the realm of aesthetic experiences. Such an open and wide context that, 
in turn, disregards the difference between truth and narration, continues to use the 
paradoxical way of using scientific data such as quantum physics and chaos theory 
to uphold its attitudes and, more than anything else, has employment to spontaneity 
of the artistic phenomena, by relying on the horizons of the new media and network, 
which simultaneously speaks of interaction, conflict and understanding between 
thoughts, it leads to the appearance of an institutional discourse in which an overall 
framework for presentation and influence of mentioned elements will be provided.
 This institutional discourse, in a general attitude, firstly is confirmation under the 
title of postmodernism, and then distinguished in the general title of conceptual 
art. Conceptual art, allows the artist that before the beginning to create artwork, to 
ask questions about the quiddity of art. Under the title of Conceptual Art, art work 
also becomes a process in which nothing is predicted at the beginning or the end. 
In this cycle, the audience plays the same role that the artist has toward his work. 
Today's audience, with attending inside the artwork, become a living and continuous 
interpreter of the artwork. In between, the environment as well, no just conventional 
places, such as museums and galleries, which considered to be as an inclusive and 
expanding space that allows the artist to deepen his free association with the place, 
audience, artwork, and in an artistic expression. 
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