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ِبلتینگ  هانس  چنانکه  هنرشان،  و  آلمانی ها  میان  پیوند   ▪
کتاب توضیح می دهد، پیوندی است مشوب به انواع  در این 

مسائل تاریخی، سیاسی، دینی، فلسفی و البته »مّلی«.
بصری  هنرهای  مشخص  طور  به  اینجا  در  »هنر«  از  مقصود 
است، و نه شعر و موسیقی. در واقع، بخشی از مسئله همین 
ع را مورد بحث وفحث قرار می دهد  است و ِبلتینگ این موضو
مسئله  معماری  و  نقاشی  چون  هنرهایی  با  آلمانی ها  چرا  که 
داشته اند. آنها طی دوره های مختلف و با رویکردها و اغراض 
گون، در تالش برای تعریف هوّیت خود به عنوان »مّلت«،  گونا
کشیده اند و هر بار مسائل و راه حل هایی  پای هنرها را به میان 
ح شده  که مناقشه هایی تلخ را برانگیخته اند. گویی آنچه  مطر
در تمام این دوره ها و راه حل ها ثابت مانده، همین جدال ها، 
با  کتاب  این  در  ِبلتینگ  است.  بوده  دوپارگی ها  و  مناقشه ها 
سفری در دوره های شخصیت هایی چون آلبرشت دوِرر، لوتر، 
تا دورٔه سیاه ناسیونال سوسیالیست ها  گوته، رمانتیک ها، ... 
از وجوه  را  این مسائل  آلمان غربی و شرقی،  اتحاد  تا زمان  و 
»هنر  تعریف  نه  او  قصد  بنابراین  است.  کرده  تبیین  مختلف 
که آلمانی ها با تاریخ  آلمانی«، بلکه ایضاح مسائلی بوده است 

و تفسیر هنرها داشته اند.

A TROUBLESOME RELATIONSHIP
HANS BELTING
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پیشگفتار مترجم

کرونا،  ع بیماری  ترجمــۀ ایــن کتاب در ایــام قرنطینه ای انجام گرفت که به ســبب شــیو
که نگذاریم زمان  همه و یا اغلب ما ناچار بودیم مدت زیادی در خانه بمانیم و جای آن بود 
بیش از حد به بطالت بگذرد. اما انتخاب این اثر دالیلی دیگر نیز داشــت. دلیل نخســت این 
کم آن، به مســائلی پیرامون تاریخ و تفســیر هنر آلمانی  کتاب ِبلتینگ علیرغم حجم  که  بود 
ع جالب توجه اســت.  می پــردازد که دســت کم به گمان من بــرای عالقه مندان به این موضو
که »ما ایرانیان« با هنر خود  دلیل جدی تر برای راقم این سطور اما چیزی دیگر بود: مسائلی 
داشــته و داریم. به هیچ وجه منظورم این نیســت که مسائل هنر ما و آلمان یکی هستند، چه 
رســد به آنکه بخواهم بگویم راه حل یکســانی دارند. تفسیر و تاریخ هنر آلمانی مسیری ویژه 
کشــورهای اروپایی نیز نیســت و آلمانی ها در  که حتی مشــابه ســایر  و خاص را پیموده اســت 
که مختص شرایط تاریخی آنها بوده است.  گشته اند  طی این مسیِر دشوار با مسائلی مواجه 
که آلمانی ها می خواسته اند خود را  دغدغۀ اصلی در طی این مسیِر ویژه اغلب آن بوده است 
کنند، اما پای بســیاری از عوامل مذهبی، سیاســی، تاریخی و  به صورت یک »مّلت« تعریف 
هنری نیز به میان کشــیده شــده اســت. این عوامل آلمانی ها را در دوره های مختلف با انواع 
ع هنرها، مثاًل از زمان لوتر این دوپارگی  انشقاق ها و دوپارگی ها مواجه ساخته است. در موضو
کاتولیک باشــند و یــا پروتســتان؛ در دورۀ رمانتیک ها شــور و  کــه هنرهــا یا باید  گرفــت  شــکل 
کید هیتلر بر »هنر مّلی« در  گرفت؛ در دورۀ نازی ها خصوصًا با تأ شوق برای »هنر مّلی« فزونی 
کرد؛ جدایی آلمان شرقی و غربی و اتحاد آنها  مقابل آثار »منحط«، بحث شکل دیگری پیدا 
ح »هنر دوگانۀ آلمانی« شد؛… . در تمام این دوره ها هنرها و تفسیر آنها با مسائلی  منجر به طر
کرد: مثــاًل پناه بردن  که از قضا مســائل را پیچیده تر  ح شــد  مواجــه شــدند و راه حل هایی مطر
بــه هنــر غرِب یکپارچه در قرون وســطای پیــش از تکوین دولت-مّلت های جدید، بازگشــت 
که مباحث ِبلتینگ را مختصرًا  گوتیک، ترکیب دین با هنر، و… . در اینجا نیازی نیســت  به 
ح داده اســت؛ و  کــه او خــود در مقدمــه ای مفصــل و در متن کتاب آنها را شــر کنــم چــرا  تکــرار 
که »ما ایرانیان« نیز در  کتاب با من موافق باشــند  شــاید برخی از خوانندگان پس از خواندن 
ع مســائل مرتبط بــا هنِر خود )و البتــه در تعریف خود به عنوان یک »مّلت«( مســیری  موضــو
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کاماًل متفاوتی، در ظاهر شــباهت هایی به مســائل  که در شــرایط تاریخی  ویــژه را پیموده ایــم 
هنر آلمانی دارند. شــاید خالی از لطف نباشــد که به برخی از این مســائل اشاره کنم: منظور از 
»هنر مّلی« چیست؟ و برقراری پیوندی میان هنر و مّلیت چه محاسن و چه خطراتی در پی 
که نسبت  ح شود  که نظریه ای دیگر طر دارد؟ آیا هنر ما اسالمی است یا ایرانی و یا نیاز است 
کند؟ در عصر جهانی شدن چگونه می توان همچنان از »هنر مّلی« سخن  میان آنها را تبیین 
کجا و چه  گفت؟ نســبت میان درونمایه های »ســّنتی« و مضامین »مدرن« چیســت؟ هنر در 
شــرایطی ایدئولوژیک می شــود و چه تالی هایی در پی دارد؟ و بسیاری مسائل دیگر. ِبلتینگ 
کتاب به چنین مســائلی در مورد »هنر آلمانی«، خصوصًا نقاشــی و معماری، پرداخته  در این 
کار ما نیز بیایند و یا دســت کم  که به نحوی به  و شــاید بتوان چیزهایی از نظریات او آموخت 
ع بیانجامند. اینکه چنین کاری به چه نحوی باید انجام  روزی بــه فتــح بابی در این موضــو
شود، نه در چهارچوب این مقدمه می توان ِبدان پرداخت و نه در صالحیت راقم این سطور 

کتاب است.1 در مقام مترجم این 
گونــی از تاریــخ هنر صاحب نظر اســت و آثار مختلفی منتشــر  گونا ِبلتینــگ در حوزه هــای 
کــرده اســت. آثــاری همچون: آنتروپولــوژی تصاویــر: تصویر، رســانه، بدن )2011(، شــاهکار 
نامرئــی )2001(، پایــان تاریــخ هنــر؟ )1987(، و همچنین آثاری که موضوعاتــی از هنر قرون 
کتابی به فارســی ترجمه نشده  وســطی تا هنر معاصر را در بر می گیرند. تا کنون از آثار ِبلتینگ 
ح شده است.2 کتب و مقاالت پیرامون نظریات او مطر است، هرچند اشاره هایی در برخی از 

کتاب از مترجم  در پایــان ایــن مقدمه باید به چند نکته اشــاره کنم: تمام پانوشــت ها در 
فارســی اســت. ِبلتینگ در جمالت خود ســخنان دیگران را نیز نقل کرده اســت؛ این سخنان 
که به هر  کتاب آمده است. از دوستان و محققانی  گرفته اند و منبع آنها در آخر  گیومه قرار  در 
کتابکده کســری،  کردند، خصوصًا مدیریت انتشــارات  کتاب یاری  طریــق مــرا در ترجمۀ این 
جناب آقای آتشی، سپاسگزارم.  امیدوارم این ترجمه مورد توجه محققان و دانشجویان قرار 

گیرد و مرا از نقدهای خود بهره مند سازند.    

1- من چند سال قبل در رسالۀ دورۀ دکتری خود با عنوان »مشکل مبنا در مباحث نظری هنر ایران« کوشیدم تا به عمدۀ این 
مســائل در پرتو مواد تاریخی و فلســفی »خودمان« بپردازم و پیشــنهاداتی را ارائه کنم. امیدوارم روزی این رســاله در دسترس 

گیرد. و در معرض نقد قرار 
کلمــه: رویکردهایی به شمایل شناســی )نشــر چشــمه: 1397(، در فصلــی  با عنوان  کتــاب تصویــر و  2- دکتــر امیــر نصــری در 
»تثلیث تصویر، جســم و رســانه: هانس ِبلتینگ« به وجوهی از آثار ِبلتینگ پرداخته و در برخی مقاالت نیز اشــاره هایی به او 
که در اینجا ترجمه ای از آن ارائه شــده نیز پیشــتر ترجمه شده است )»آلمانی ها و هنرشان؛  کتابی  کرده اســت. چند صفحه از 
یک رابطه ی مســئله دار«، ترجمۀ مریم امینی، حرفه: هنرمند، شــمارۀ 58، ویژه نامه فرهنگ و هنر آلمان، زمســتان 1394(. 
راقم این سطور نیز در مقاله ای با عنوان »تصویر به عنوان محمل اندیشه، تفسیری بر پرسپکتیوهای صحیح و نادرست در 
کتاب مهم فلورانس و بغداد: هنر ُرنســانس و علم  آثار محمد زمان« )مطالعات باستان شناســی پارســه، جلد 3، شــمارۀ 10( از 
عــرب )ِبلتینــگ، 2011( بــه نوعی بهره برده اســت. بجز این مــوارد، تا جایی که اطالع دارم، اشــاره های اندکی به برخی از آثار 

ِبلتینگ در فارسی آمده است.
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که این  کنم  می خواهــم فرصــت را مغتنم بشــمارم تا به خواننــدگان غیرآلمانی یــادآوری 
متن برای مخاطبان آلمانی نوشــته شــده اســت. قصدم این بوده است که تمرینی را در مورد 
کندوکاو کنم که در آن با هم میهنانم ســهیم هســتم.  حافظــه عهــده دار شــوم، و در تاریخــی 
گزارشــی دربارۀ آلمانیان اســت، برای خواننــدۀ آلمانی آیینه ای  آنچــه برای خواننــدۀ بیگانه 
کــه خود را در آن به نظاره می نشــیند. در چهارچوب آن آیینــه، حافظه یعنی فهمیدن  اســت 
کــه در دهۀ 90 زندگــی می کنند حائــز اهمیت  کــه احســاس می کنم بــرای آلمانی هایی  آنچــه 
که به ما بیاموزاند. این چیزها شــامل  اســت. تاریخ آلمان تا این لحظه چیزهای زیادی دارد 
که  که در نگاه نخســت در مقایســه با ســایر چیزهایی  موضوعات مربوط به هنر هم می شــود 
که تاریخ هنر روایتی  تاریخ ما می تواند به ما بیاموزاند معصوم به نظر می رسند. صحیح است 
گاه ما را به فراموشی مسائل آن  از آِن خود دارد. این رشته به تاریخی می نگرد که عظمت آن 
که همچون این مورد بر گذشته متمرکز می شود، غالبًا  وامی دارد. در ســّنت آلمان، پژوهشــی 
که اثرش را به مثابۀ شیوۀ جدیدی از نگریستن در تاریخ هنر آلمان  نویسنده را بر آن می دارد 
کــه هنر تا چه انــدازه در آلمان  کتاب بــرای خوانندگان غیرآلمانی آشــکار می کند  ببینــد. ایــن 
مربــوط بــه دغدغه ای مّلی بوده، و همچنان هســت، و تا چه میزان به واســطۀ توجه معاصر 
کــه چگونه تاریخ نــگاری هنر خود  و افســانه بــه میان آمده اســت. همچنین آشــکار می ســازد 

که معمواًل وانمود می کند از جایگاهی بی طرف نوشته می شود.  موضوعی تاریخی است، 

لمانی1 یادداشتی خطاب به خوانند ٔه غیر آ

1- در اصل: انگلیسی 
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ِبلتینگ  هانس  چنانکه  هنرشان،  و  آلمانی ها  میان  پیوند   ▪
کتاب توضیح می دهد، پیوندی است مشوب به انواع  در این 

مسائل تاریخی، سیاسی، دینی، فلسفی و البته »مّلی«.
بصری  هنرهای  مشخص  طور  به  اینجا  در  »هنر«  از  مقصود 
است، و نه شعر و موسیقی. در واقع، بخشی از مسئله همین 
ع را مورد بحث وفحث قرار می دهد  است و ِبلتینگ این موضو
مسئله  معماری  و  نقاشی  چون  هنرهایی  با  آلمانی ها  چرا  که 
داشته اند. آنها طی دوره های مختلف و با رویکردها و اغراض 
گون، در تالش برای تعریف هوّیت خود به عنوان »مّلت«،  گونا
کشیده اند و هر بار مسائل و راه حل هایی  پای هنرها را به میان 
ح شده  که مناقشه هایی تلخ را برانگیخته اند. گویی آنچه  مطر
در تمام این دوره ها و راه حل ها ثابت مانده، همین جدال ها، 
با  کتاب  این  در  ِبلتینگ  است.  بوده  دوپارگی ها  و  مناقشه ها 
سفری در دوره های شخصیت هایی چون آلبرشت دوِرر، لوتر، 
تا دورٔه سیاه ناسیونال سوسیالیست ها  گوته، رمانتیک ها، ... 
از وجوه  را  این مسائل  آلمان غربی و شرقی،  اتحاد  تا زمان  و 
»هنر  تعریف  نه  او  قصد  بنابراین  است.  کرده  تبیین  مختلف 
که آلمانی ها با تاریخ  آلمانی«، بلکه ایضاح مسائلی بوده است 

و تفسیر هنرها داشته اند.
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برجستٔه  استاد   )۱۹۳۵ )متولد  ِبلتینگ  هانس   ▪
متنوعی  حوزه های  نظریه پرداز  و  آلمان  هنر  تاریخ 
معاصر  هنر  و  ُرنسانس  هنر  تصاویر«،  »علم  چون 
کرده  تدریس  علمی  مرکز  چندین  در  او  است. 
هنر؟«،  تاریخ  »پایان  چون  تألیفاتی  صاحب  و 
بدن«،  رسانه،  تصویر،  تصاویر:  »آنتروپولوژی 
عرب«،  علم  و  ُرنسانس  هنر  بغداد:  و  »فلورانس 
کس ِبکمان، مارسل دوشان و ده ها  آثاری دربارٔه ما
اثر ارزشمند دیگر است. کتاب حاضر ترجمه ای است 
هنرشان«  و  »آلمانی ها  کتاب  انگلیسی  ترجمٔه  از 

کلیگر. )۱۹۹۸( توسط اسکات 

پیـوندی مـسئله آمیـز


