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گرایی زیباشناختی در بستر تاريخي
تاثیر مفهوم لذت
ِ
*
مرمتتابلوهای نقاشی در سده نوزدهم
محسن قانوني** ،1مهدي حسينی ،2حميد فرهمند بروجني

3

 1کارشناسی ارشد مرمت آثار و اشیا فرهنگی و تاریخی ،کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی ،تهران ،ایران
 2استاد دانشکده هنرهای تجسمی ،دانشگاه هنر ،تهران ،ایران.
 3عضو هیئت علمی دانشکده مرمت ،دانشگاه هنر ،اصفهان ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،92/4/8 :تاریخ پذیرش نهایی)92/7/7 :

چکیده

ديدگاههاي زيباشــناختی و معيارهاي فلســفي از جمله مباني تاثیرگذار بر رويكردهاي هنري در اعصار مختلف تاريخي است
کــه میتواننــد به نوعی این گرایشها را هدایت کنند .در میان مفاهیم مطروحه در حــوزه هنر ،می توان رد پای نوعی بينش
زيباشــناختی مبتني بر لذتگرایی را که ریشــههای آن تا یونان کالسیک قابل بازکاوی است ،جستجو کرد .با توجه به تمرکز
گرایی زیباشناختی ،میتوان این دیدگاه را در بستر
بندتو کروچه فیلســوف و زیباشناس سده بیستم بر مفاهیم و تعاریف لذت
ِ
تاریخی سده نوزدهم میالدی بررسی کرد .از سوی دیگر ،رویکردهای فلسفی از جمله مبانی تاثیرگذار در حوزه هایی همچون
نگاهداشــت و مرمت آثار تاریخی نیز هستند .اين پژوهش سعی دارد تاثیر زمينه فكري مورد اشاره بر مرمتهاي صورتگرفته
روي تابلوهاي نقاشي در سده نوزدهم میالدی را مورد بررسي قرار داده و نمونههاي شاخص آن را معرفی کند .در واقع پرسش
این است که آیا دیدگاه مذکور بر مرمت تابلوهای نقاشی در سده نوزدهم اثر مستقیم و چشمگیر داشته است؟ پژوهش پس از
تبیین نظریه و ارائه مثال های ملموس ،به بیان دیدگاه های مطروحه در این حوزه می پردازد و صحه بر تاثیر این نگره بر روند
مرمت نقاشی این سده می گذارد.

واژههای کلیدی

گرایی زیباشناختی ،بندتو كروچه ،سده نوزدهم.
مرمت نقاشي ،زيبايي شناسي ،لذت
ِ

* این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد نگارنده اول تحت عنوان« :زیبایی شناسی در مرمت تابلوهای نقاشی با تکیه بر تئوری مرمت چزاره برندی» می باشد که
در سال  1390در دانشگاه هنر تهران به انجام رسیده است.
** نویسنده مسئول :تلفن ،021-33137816 :نمابر.E-mail: Mohsen_ghanooni@yahoo.com ،021-33130920 :
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مقدمه
در سـده نوزدهـم ميلادي ،با ظهور مباني فكـري جدید مرمتی
توسط دو گروه خردگرا و خردگريز و بيان ديدگاههاي آنها در زمينههاي
مختلف نگاهداشت و مرمت آثار تاريخي ،ديدگاهها و فرآيندهاي منتج
به مرمت تابلوهاي نقاشي رنگ و بوي ديگري به خود گرفت.
همچنین در اين سده برای اولین بار تعداد زیادی از پرسشهای
دشـوار فلسـفی در بسـیاری از حوزهها تفسير و بررسـي شد و اولين
كتابهـاي تخصصـی در حـوزه مرمت و نگاهداشـت آثار نقاشـي به
چاپ رسيد 1.در اين زمان ،روشهاي مختلف تميزكاري ،راهكارهاي
بازسـازي كمبودهـا و به نوعـي بازتعريف مفهـوم زنگار 2در مباحث
تخصصي مطرح شد .3البته ،بيشتر مباحث عمومي مطروحه در اين
حوزه مربوط به اواخر سده نوزدهم بود(.)Partridge,2006,19
از سـوی دیگـر میتوان تقابـل اعالی ديدگاههـاي خردگرايانه و
خردگريز را در اين سـده مشاهده كرد .اين تقابل به پيروزي گروهي
از متفكـران در برخـي دهههـا و البته غلبه متفكران گـروه مقابل در
دههاي ديگر اشاره دارد .برای نمونه ،گستره تفكرات ،از دیدگاه بنیادی
گروه ایستلیک 4تا مفاهيم حداقلگراي کاوالکاسل ،5نشانگر ميزان

اختالف دیدگاهها در اين سده است .شايد كمتر سدهاي را بتوان يافت
كه چنين تنوعی در تفكرات در آن به چشم بخورد.
در حوزه مفاهيم زيباييشناسي در سده نوزدهم ،نیز پيشرفتهايي
در بسط تفكرات متفکرانی چون امانوئل كانت 6به چشم ميخورد كه
توسـط شـاگردانش تكميل و به نوعي شرح داده شده است .اما آنچه
در اين ميان اهمیت دارد ،تعريفي است كه بندتّو كروچه 7فيلسوف
و زيباشناس ايتاليايي سده بيستم از مفاهيم اين سده ارائه می کند.
او در کتاب کلیات زیباشناسـی 8در تعريف هنر ،لذتبخش تلقي
كردن آن را مربوط به ديدگاههايی خاص در سدههايي از زندگي بشر
گرایی زیباشناسی 9را گونهاي از
ميداند .او مفاهيم وابسته به لذت
ِ
زيباییشناسی ميداند كه در نيمه دوم سده نوزدهم به اوج ميرسد
و مورد توجه جدی زيباشناسان و فيلسوفان قرار میگیرد .آنها عقیده
داشتند که هنر لذت ميآفريند؛ البته ،كروچه شارح این عقیده است
(كروچـه .)58-۵۹،۱۳۸۸ ،در اينجـا آنچه مهم به نظر ميرسـد اين
است كه ردپاي اين تفكر زيباشناختی در مبانی مرمت آثار تاريخي به
ت تابلوهاي نقاشي ،قابل پی جویی است.
خصوص ،مبانی مرم 

روش تحقيق
در اين مقاله سعی شده است تا در بستری تحلیلی  -توصیفی ،ابتدا
به شرح و بسط مفاهیم فلسفی مطروحه اشاره و سیر تاریخی آن مورد
بررسـی کامل قرارگیرد .سـپس در ميان منابع مرتبط به مباني نظري
تابلوهاينقاشيازيكسوومفاهيموابستهبهلذتگراییوزیباییشناسی
از سوی دیگر ،رابطهای منطقی ایجاد کرده و در نهایت به بررسی دیدگاه
زیباشناختی بندتو كروچه در این حوزه بر روند مرمت تابلوهای نقاشی
در سـده نوزدهم بپرداخت .در این میان اسـتفاده از مثالهای ملموس
در مرمت تابلوهای نقاشی در سده نوزدهم در انطباق کاملتر مرمت با
مفاهیم زیباشناسانه کروچه مورد استفاده قرار گرفته است.

پيشينه تحقيق
در بررسي تاريخي فلسفه و طبع مرمتهاي سده نوزدهم ميتوان به
منابعي همچون مقاله Philosophies and tastes in nineteenth
 century paintings conservationنوشته وندي پارتريج ۱۰و the

restoration of the early Italian “primitives” during the 20th
 century: valuing art and its consequencesنوشـته کاتلین
هونیگر 11و some picture cleaning controversies: past and
 presentنوشته شِ لدون كك 12اشاره کرد .همگي اینها حاوی مباحثی

تاريخي ـ هنري درباره مرمت نقاشـي در سـده نوزدهم اسـت .از ديگر
مباحث وابسته به مفاهيم زيباييشناختی در مرمت ،به خصوص مرمت
نقاشـي ،میتوان به دو مقاله A note on restoration aesthetics

نوشـته جیمـز ی ِ
ِنسـن ۱۳و Aesthetics and history of visual
 artsنوشـته برنارد برنسون ۱۴اشـاره کرد كه به بسط مفاهيم صرفاً

زيباشناختی در مرمت پرداخته اند و در آنها راهكار يا بررسي عملي در
حوزه مرمت به چشم نميخورد .كليات مفاهيم وابسته به مفهوم لذت
گرایی زیباشناختی نيز از كتاب كليات زيباشناسي كروچه و همچنین
کتـاب Aesthetic as Science of Expression and General
 Linguisticاثر همین نویسـنده( ،مباحث مطروحه در بسـط تفكرات
زيباييشناسانه دوره معاصر) مطرح شده است.

سیر تاریخی لذتگرایی
بـرای بررسـی زمینه تاریخی تفکـرات غالب در سـده نوزدهم (به
خصوص نیمه دوم آن) ،باید به واکاوی اندیشههای رمانتیک بوجود آمده
در این سده اشاره نمود .کروچه ،نوعی از زیبایی شناسی که بر مبنای
لذت گرایی میباشـد را حاکم بر این تفکرات این سـده میداند .او در
کتابش ۱۵به این نکته اشاره دارد که مفاهیم لذت گرایانه در حوزه هنر
و زیبایی شناسی متعلق به چند دوره خاص تاریخی است .او خواستگاه
این مفهوم را در محیط تمدن یونان و روم کالسیک جستجو میکند.
سپس رونق دوباره آن را وابسته به سده هجدهم و مورد عالقه نوآموزان
فلسفه در آن عصر میداند .البته ،باززایی دیگری را نیز در نیمه دوم سده
نوزدهم قابل بررسی میداند (كروچه .)58-۵۹،۱۳۸۸ ،برای فهم بهتر
موضوع ،ارائه توضیحی مختصر درباره چگونگی کارکرد آن مهم است.
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تاثیر مفهوم لذتگر ِ
نقاشی در سده نوزدهم

بررسی لذت گرایی در یونان کالسیک

گرایی زیباشناختی
رمانتیزم و لذت
ِ

در تمدن یونان سدههای سوم و چهارم پیش از میالد مهم ترین
سـواالت فلسـفی توسط دو استاد مسلم فلسـفه در کل تاریخ یعنی
افالطون ۱۶و ارسطو ۱۷پاسخ داده شده بود و به نوعی ذهن قدرتمند
و متفکر مردمان این سـرزمین برای پذیرش مفاهیم فلسـفی آماده
بود .از سوی دیگر از همان زمان مفاهیمی بر مبنای لذت گرایی در
حوزه تفکرات یونانیان شروع به شکل گرفتن کرده بود .در این بین
اپیکـور ۱۸کـه او را بنیان گذار مکتب اپیکوریـان میدانند ،مفاهیم
خوبی و سودمندی در حوزه فلسفه را ،با لذت همانند میدانست .به
عقیده او ،زیبایی اخالقی یا مادی ،به طور کلی وسیله ای برای رسیدن
بـه هدف ،یعنی لذت بـود ( .)Asmis,1991,69اپیکور ،رهنمودهایی
برای زیباشناختي مبتنی بر لذت یا التذاذ زیباشناختی ارائه و در این
بیـن هدف خود را لذت بخش بودن امیال دنیوی (مانند دیدنیها و
شـنیدنی ها) معرفی کرد .در واقـع او مفاهیم فکری افالطون را زیر
سوال برد .پس از اپیکور ،مقلدانش و از همه مهمتر فیلودموس ۱۹به
بسـط تفکرات او پرداختند و شـاید دیدگاههای او را به نوعی تعدیل
کردنـد .فیلودموس در باب موسـیقی و شـعر رابطـهای خاص میان
سـودمندی و لذت بخش بودن قائل اسـت و بر پایه تفکرات اوسـت
که در دوره هلنی وحدت هنری و به نوعی لذت زیباشناختی مطرح
میگردد (.)Ibid

رمانتیزم اصطالحی نیست که چندان تعیین کننده دوره تاریخی یا
جنبش هنری خاص و مشخصی باشد .در اصل این جنبههای زیبایی
رمانتیک است که اصیل واقع شده و به گونهای هدفمند نمایش داده
میشـود .این مفاهیم در نیمه دوم سده نوزدهم به اوج خود میرسند
نه بر مبنای خردگرایی ناب بلکه ترکیبی حاصل از احساس و خرد را
تعیینکننده میداند .پیوند مفاهیمی چون کرانمند /بی کران ،وحدت/
کثرت ،زندگی /مرگ ،خرد /احسـاس ،حقیقت پایدار روح رمانتیزم را
تشکیل میدهد (اکو .)145،۱۳۹۰،از آنجایی که میزان نهایی در هنر
رمانتیک ،حس هنرمند است و همین دلیل بر پایه احساس و اشتیاق وی
پایهگذاری میشود ،میتوان رضایتمندی را مهم ترین نتیجه اصیل از
هنر دانست (رینولدز .)۳۱،۱۳۸۶،از سوی دیگر ،هنر رمانتیک را میتوان
چیزی دانست که مردم را با عرف و عادت فعلیشان خشنود میسازد و
این خشنودی و لذت مبنای تفکرات رمانتیک است (کوپر.)283،۱۳۸۳،
گرایی زیباشـناختی را گونـهای نگره
بـه هر حـال کروچه ،لـذت
ِ
میدانـد که اسـاس آن لذت یا دردی اسـت کـه چه از لحاظ مفهومی
و چـه فعالیتهـای اجتماعی و اقتصـادی و یا هر آنچـه که مربوط به
محتوای مفهومی آن میباشد ،جداست .او لذتگرایی را باالترین بینش
زیباشـناختی میپنـدارد که در باالترین درجه ،احسـاس میشـود .او
میگوید اگر لذتگرایی مافوق دیگر فعالیتهای بشری نباشد ،حقیقت
سادهایست که بدلیل وابستگی به انواع لذت نمیتوان آن را بی ارزش
پنداشـت ( .)Croce,1909,46کروچـه بیـان میکند« :لذت ناشـی از
زیبایی در باالترین سطح از احساس قراردارد ».او میگوید لذت مبنای
بسیاری از برداشتهای هنری است و این حقیقت بزرگ را نمی توان
نازل دانست (.)Ibid,47

سده هجدهم و شکل گیری تفکرات
هدونیسمی
در این سده با توجه به شکلگیری اندیشههای خردگرا و رویکردهای
منظم و سامانمند ،تحوالت جدیدی در بینش فلسفی بوجود آمد .آنچه
را کـه میتوان مبنای دنیای زیباییشناسـانه سـده هجدهم دانسـت،
همان لذتگرایی زیباشـناختی اسـت که در مفاهیم زیباشناسانه این
سـده پیدا میشود (اکو .)133-۳۴،۱۳۹۰،از مهمترین مفاهیم فلسفی
و البته زیباشناختی ویژه این سده ،میتوان به اندیشههای امانوئل کانت
اشـاره کرد .کانت با این که در فلسـفه ،قائل به عقلگرایی دکارتی بود،
در حوزه هنر و مباحث زیباشناختی ،مفاهیمی مستقل را بیان میکرد
(دابلیو .)۴۱،۱۳۸۴،او معتقد بود که زیبایی هنری وابسته به لذت و ادراک
حسـی اسـت نه به مفهومسازی و شناخت علمی .او در کتاب سنجش
نیروی داوری میگوید« :زیبا آن است که لذتی بیافریند ،رها از بهره و
سود ،بدون مفهوم و همگانی ،و بدون هدف ،غایت و فرجام» (همان.)42،
از سوی دیگر ،در سده هجدهم نوعی بینش فلسفی تحت عنوان
هدونیسـم 20مطرح و رایج است .هدونیسـتها یا لذتگرایان تحت
الگوی فکری فیلسوف انگلیسـی سده هجدهم جرمی بنتم 21مبانی
فکـری خـود را رونق و بسـط میدادند .آنها خوشـی و لذت را بهترین
خوبی دنیا پنداشته و آن را بهترین انگیزه کارهای آدمیان میدانستند
(حاجیزاده .)۲۸۳،۱۳۸۴،هدونیسم و لذت گرایی مبتنی بر همین الگو
در سده نوزدهم وارد مرحلهای جدید شد.

لذتگرایی زیباشـناختی و مرمت تابلوهای
نقاشی در سده نوزدهم
همان طور که هلن گلن وایل 22در برگردان کتاب تاریخ مرمت
و نگاهداشـت اشیای هنری 23نوشته ال ِّسـاندرو کونتی 24اذعان
میکند که چگونه اصطالح مرمت زیباییشناسانه 25را برای برخی
از مرمتهای صورت گرفته بر روی تابلوهای نقاشی در سده نوزدهم ،به
جای واژه ایتالیایی  Restauro Amatoriale26انتخاب کرده است و
چگونگی این که این نوع مرمت در تقابل با نگاهداشت-مرمت 27به
معنای امروزی آنسـت ،مبنای نگاه به موضوع این پژوهش را روشنتر
میسازد.
بسیاری از کسانی که تاریخ هنر و مرمت را مورد بررسی قرار دادهاند،
برایـن امـر اذعان دارند که دو نوع نگاه متفـاوت در طول تاریخ ،مبنای
مرمت آثار تاریخی قرار گرفته اسـت .روشـی که مخاطبش را عاشقان
هنـر تشـکیل میدهند که مبتنی بـر نگاهی بر مبنـای کیفیتهای
زیباییشناسانه ،خوانایی و ذات اصیل نقاشیست .از آن سو نگاهی بر پایه
نگرشی علمی ،باستانشناسانه و البته محتاط که بیشتر به شناسایی
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تصویر  -1نقاشی اثر لورنزو لوتو ،مرمتهای
زیبایی شناسانه مولتنی در این تابلو به
شدت به چشم میخورد .برای مقایشه نگاه
کنید به تصویر بعد .نشنال گالری ،لندن.
ماخذ)Conti,2007,294( :

و خوانش اطالعات تاریخی اثر اشـاره دارد .هرچند نگاه این دو بسـیار
متفاوت از هم مینماید ،اما هر دو در نهایت برای کسب نظر دوستداران
هنر تالش میکنند .در این میان ،موضوع نگرش این پژوهش بر مبنای
نگاه اول به مقوله مرمت تابلوهای نقاشیست که بر مبنای نگاهی خاص
که در باال لذت گرایی زیباشـناختی نامیده شـده ،مورد بررسـی قرار
میگیرد .در این بین اولویت با مثالهایی ملموس از جامعه مرمتی اروپا
که در سده نوزدهم برای مجموعههای خصوصی و دولتی عمل مرمت
تابلوهای نقاشی را انجام میدادند ،میباشد.

جوزپه مولتنی و مرمت تابلوهای نقاشی
مولتنی ۲۸از نگاه مفسرین هنر جزء نوادر سده نوزدهم محسوب
میشود ،شخصی که بسیار زیاد مورد تایید سر چارلز ايستليك اولين
مدير نشـنال گالري ۲۹لندن بود ( .)Partridge,2006,19او از یک سو
نقاشی را به صورت حرفهای دنبال مینمود و از سوی دیگر به همان اندازه
در امر مرمت تابلوهای نقاشی موفق بود تا جایی که استادش گالیتزیولی

او را ماتادور نمایشگاههای ب ِررا میدانست) . (Conti,2007,292ایستلیک
او را بسیار مورد تحسین قرار میداد و بسیاری از نقاشیهای ایتالیایی
خریداری شده برای نشنال گالری را برای مرمت به او میسپرد .او نوعی
نگاه خاص به مرمت کمبودها و معایب تابلوها داشـت به گونه ای که
به قول جوانی مورلی «او میخواست بدین ترتیب اشتباهات ناشیانهی
اسـتادان کالسـیک را برطرف کند» ( .)Ibid,293این نگاه که بیشـتر
موضوع این پژوهش را به خود اختصاص میدهد ،اجازه اجرای هرگونه
فعالیت مرمتی تا حد رفع اشکالهای زیباییشناسانه ،ریختشناسانه و
۳۰
ساختاری را به خود میداد.
نگاه مولتنی شامل اضافه نمودن عنصری به نقاشی اصلی ،اصالح
ایـرادات ،تغییـر در تنالیتهی رنگی تابلوها ،بازسـازی آثار به سـبک
نقاشیهای سدههای دیگر بود .او حتی در نامههایی ،تقاضای مرمت
بر روی برخی از تابلوها را به عنوان پاداش کارهای دیگرش درخواست
نمود ( .)Ibidاین نگرش بیشتر به سمت ایجاد لذتگرایی بصری در
سـاختار تابلوها میباشـد تا نمونهای که به دنبال احیای ویژگیهای
تاریخی ،باستانشناسـانه یا فنشناسانه باشـد .نگاه زیباییشناسانه
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تصویر -2نقاشی اثر لورنزو لوتو  ،پس از
تمیزکاری مرمتهای مولتنی ،نشنال گالری،
لندن.
ماخذ)Conti,2007,295(:

مولتنی تا حد بسـیاری ویژگیهای تسـلط این نوع نگاه را در سـده
نوزدهم نمایش میدهد.
همانطـور کـه در قبـل اشـاره شـد ،ویژگـی مفهـوم
لذتگرایـی زیباشـناختی کـه کروچـه آن را «از باالتریـن سـطوح
احسـاس و مبنـای بسـیاری از برداشـتها و داوریهـای هنـری
ً
کاملا در دل نـگاه نابگرایانـه مولتنی
میدانـد»)،(Croce,1909,47
و دیگـر هنرمنـد -مرمتگـران سـده نـوزده قابـل پیگیـری اسـت.
عمق این نگرش را میتوان در نگاه گوستاو فروتزونی 31در مورد یکی
از آثار پیزانو 32که در نشنال گالری لندن نگه داری میشود ،دید:
«مایهی تاسف و شرمساری است که از چنین اثری ،تنها تکیه گاه
باقی مانده از این استاد سرشناس (یعنی پیزانو) ،باید پس از ابتیاع آن
در فررا متحمل مرمتی بشود که بیشتر به نقاشی دوبارهی اثر میمانند،
نقاشی دوبارهای که هرچند با دقت اجرا شده است ،اما هرگز برای ما به
اندازهی اصل اثر جذابیت و ارزش ندارد .مرمتگر این اثر ،یعنی پروفسور
مولتنی ،شـخصیتی که همان اندازه که برای مهارتش مشـهور اسـت
شوخیهای بیجایش نیز در خاطر همگان مانده است؛ باور کرده بود که

خود را مستغرق روح نقاش اصلی این اثر نموده است ،تا جایی که در
حلقهی دوستانش دیگر به جای جوزپه مولتنی خود را «ویتوریو» (نام
پیزانو) مولتنی صدا میزد» ).(Conti,2007,292
اما مولتنی هم چنان به اصالحات خود در سـاختار نقاشـیها در
نشنال گالری ادامه میداد .از سوی دیگر با توجه به نامههای باقی مانده
از او میتوان همان نوع نگرش را به مسئله زنگار زمان در سده نوزدهم
بازیابی کرد:
«امری که بیشتر و پیشتر از همه اهمیت دارد ،تمیزکاری دقیق و
زدودن زنگار تولید شده در اثر مرور زمان است که چروکیدگیهایی را
برویبرخینقاطاثربهجایگذاشتهاست.اینعملرابااحتیاطانجامداده
و هر ناحیه را فراخور نیاز آن تمیزکاری میکنیم و البته تا آنجا که امکان
داشتهباشدسطحآلودهراطبقموازین«مرمتمطلوب» 33میزداییم».
درنهایتمیتواندراینراستابهتریننظررادردلنوشتههایکونتییافت:
«با این حال سطح باالی حرفهایگری مرمتگر سرشناس میالنی نباید
باعث شود فراموش کنیم که لذت سرشاری که وی از مرمت نقاشیها
میبرد هیچ همخوانی با نقطه نظر کاوالکاسل ،مورخ برجستهی هنر
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ایتالیا ،مبنی بر در نظر گرفتن آثار هنری به مثابه اسناد تاریخی؛
نداشت».)Ibid, 302( ۳۴
سـنت مرمت زیباییشناسـانه گـروه مولتنی که شـامل برخی از
نقاشـیهای مجدد ،تکمیل آثار و حتی امضاها بود ،بیشتر به سفارش
مجموعـهداران صورت میگرفـت و در آن زمـان به خود لقب مرمت
هنری ۳۵را گرفته بود .این الگو به وضوح نگاه لذتگرایانه به مقوله مرمت
نقاشی در سده نوزدهم را نمایش میدهد.

موزه لوور و تمیزکاری تابلوها
نمونـه دوم مـورد بررسـی فردريك ويلـو ۳۶از شـاگردان اوژن
دالكروا ۳۷نقاش برجسـتة اسـپانيايي که بـرای تمیـزکاری برخی از
تابلوهای نقاشـی مـوزه لوور ۳۸برگزيده شـده بود .ويلـو از تميزكاري
كامل تابلوهاي نقاشي ،كه شامل زدایش اليههاي ورني ترک خورده و
تيره شده در اثر گذشت زمان (در طی سده ها) بوده حمایت میکرد.
استدالل او مبتنی بر ایجاد اختالط مفهومی در ایده اصلی اثر و در کلیت
آن بود .او اين سوپ قهوهاي ۳۹يا آبگوشت موزهاي ۴۰را كه عامل محو
شدن نقاشيها و از دست رفتن رنگمایهها بود ،محكوم کرده ،دست به
تميزكاري كامل آنها میزد .)Keck,1984,5( ۴۱گرچه حمالت شديدي
از سـوي منتقدان تيزبين فرانسوي به ويلو ميشـد ،او تفكرات خود را
منوط به وظيفهاش ميدانست و در پي يافتن شاهكاري هنر در زير اين
اليهها بود ( .)Starn,2002,101سرانجام این فشارها آنقدر باال گرفت كه
خود دالكروا نيز از مرمتهاي به ظاهر شسته و رفته و زيباييشناسانه
ويلو ابراز تأسف كرد .با اين كه فشارهاي زياد در اين سده باعث استعفاي
ويلو از كار خود شد ،ولي او باز هم از موضع خود كوتاه نيامد و با دلخوري
42
اين جمله را به منتقدان خود ابراز کرد:
«بگذاريد اين طرفداران متعصب زرد و قهوهاي خود را با عينكهاي
رنگي كه خود خواسته به چشم زدهاند ،فريب دهند» (.)Keck,1984,6
آنچه در این سـده در میان تفكرات ويلو و همفكران او به چشـم
ميخورد ،همان برقراري زيبايي بصري است كه در ابتداي خلق اثر در
آن وجود داشته است .اينگونه تميزكاريهاي كامل به نوعي حس لذت
آفريني در بينندة سده نوزدهم را به همراه ميآورد تا تابلو را به ديد اوليه
خالق آن مشاهده كند كه البته زياد با سليقه رمانتيكهاي افراطي اين
سده همخوان نبود .شايد اين منش بيش از هر كشوري در فرانسه به
چشم ميخورد و همانطور كه در ادامه میآید ،ديدگاههاي زيباشناسانه
لذتآفرين در کشورهای دیگر بر گونههای دیگر تفكرات زيباييشناسانه
غلبه دارد.

آموزههاي استفانو بارديني 43در ايتاليا
مورد آخر گروه بارديني در ايتالياست که به نوعي شباهت خاصی به
تفكرات گروه ايستليك-مولتنی در انگلستان دارد .بسياري از مرمتهای
زيباشناختیاينسدهکه،مبتنيبرتميزكاريهايافراطيوبازسازيهاي
كامل است ،ریشه در آموزههاي بارديني دارد (.)Hoeniger,1999,145
هونیگر پایه تفكرات مرمت كامل در دهههاي پاياني اين سده را سه اصل

توصيههاي بارديني ،سليقه سفارشدهندگان و البته مد و سلیقه زمان
بر میشمارد (همان).
بارديني شاگردان خود را نه در جای یک مرمتگر بلكه در جای يك
نقاش ،يا به طور دقيقتر يك مقلّ ِد صرف (کپی کننده) تعليم ميداد .او كه
در آكادمي هنرهاي زيباي فلورانس تدريس میکرد و با روحيه رمانتيك
خود به بازتوليد آثار قديمي ميپرداخت و شاگردانش را نيز در كالسها و
کارگاههای هنری به استفاده از فنون اصلي به كار رفته در سدههاي ميانه
و رنسانس تشويق ميكرد (همان) .شاید در آن زمان موزونسازيهاي
رنگي او به دليل عدم شناسايي قسمتهاي مرمتي از اصلي بسيار موفق
محسوب ميشد و با پيشفرضهاي زيباييشناسانه صرف ايتاليايي در
آن سده همخوان بود ولي به گفته الساندرو كونتي نمی شود آنها را جعل
تاريخي به حساب نياورد (تصاوير  3و .)Conti,1981,68( )4
با اين حال (به گفته كونتي) اين گونه جعل تاريخي بر مبناي تقویت
حس لذتآفريني در آثار هنري بوده و شـايد این امکان وجود نداشته
باشد که بنابر سليقه خاص گروهي در سده نامبرده به آن خرده گرفت.
حال میتوان سه نمونه مورد بررسی را از منظر مفاهیم مطروحه
در سـده نوزدهـم مورد ارزیابـی مجدد قـرار داد .اگر بخواهیم مفاهیم
زیباشناختی نیمه دوم سده نوزدهم را مورد بررسی قرار دهیم شاید به
منظر هنردوستان و زیباشناسان این سده که هنر را برای هنر نه چیزی
بیش از آن میخواستند ،باید تن داد تا بتوان توجیه مناسبی برای نگاه
مرمتگران آن دوره پیدا نمود .رابرت جانسون پدیدههای زیباییشناسی
را سـاده و تـک بعدی نمیداند بلکه مجموعـهای از پدیدههای به هم
پیوسته که بازتاب دهنده لذتی فینفسه از آثار هنری برای یافتن ارزش
و معنایی حقیقی آنهاست ،میداند (جانسون .)55 ،1390،این دیدگاه
لذتگرا پذیرشی عمومی میان مردم از کارکرد هنر داشت .آنها عموماً
کارکرد هنر را از دو منظر تعلیم و لذت مورد بررسـی قرار میداند .در
ادوار مختلف تاریخ ،کارکرد هریک از دو عامل فوق دسـتخوش مبانی
اجتماعی و فلسفی همان اعصار قرار میگرفت.
اما زیباشناسـان سـده نوزدهم در حضور فضایی موهوم و سرشـار
ازتضادهای رمانتیک و شعارهایی همچون هنر برای هنر ،تعلیم را بیشتر
برای مشـروعیت هنر به کار میگرفتند و به التذاذ ناشـی از اثر اکتفا
میکردند (همان .)57،مالک ارزشـیابی آثار نیز در این دوره بر همین
منوال میگردد و صرفاً از لذت زیباشـناختی بی واسـطهای که از آثار
ناشی میشود ،اکتفا میکند .به گفته والتر پیتر « :هنر به نزد تو میآید
و صادقانه به تو پیشنهاد میکند که حاضر است واالترین کیفیتها را
به لحظههای گذرای تو  -و فقط به خاطر همان لحظهها -تقدیم کند»
(همان.)59،
این نگاه نابگرایانه به هنر ،به نوعی پیامی برای اعالم آزادی هنرمند
در این سـده اسـت .این اعالم که به نوعی تاکیدی بر مسـئولیتهای
وی نیز دارد ،پیوندی مستقیم با مرمتگر-نقاشان این عصر داشته است.
بـا فـرض هنرمند بودن مرمتگران این سـده ،این نـوع آزادی در مورد
عملیاتهای مرمتی بکارگرفته در تابلوها نیز مشهود هستند .آنها نیز در
واقع رسالت خود را بر مبنای تئوری التذاذ جامعه بشری قرار میدهند اما
نه در آثار خود بلکه در روشهای مرمتی که به گونهای به دنبال تکمیل
هرچه بیشتر اثر است تا معرفی تاریخ آن .گویی آنها به نوعی به دنبال
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تصویر -3تابلو سنت کاترین الکساندریا اثر سیمونه مارتینی ( ،)23-1322نقاشی
روی چوب ،مجموعه نشنال گالری کانادا ،اوتاوا ،تصویر قبل از مرمت های صورت
گرفته توسط بالدینی در دهه  1870را نشان میدهد.
ماخذ)Hoeniger,1999,147( :

تصویر -4همان اثر پس مرمت های باردینی ،وضعیت حال.
ماخذ)Hoeniger,1999,147( :

فراهم ساختن تئوری مذکور در دل آثار تاریخی بوده اند.
در پایان این نکته حائز اهمیت است که هنر و بازتوليد لذت حاصل
از آن ،از جمله مفاهيمي است كه در نیمه سدة نوزدهم بدان توجه خاص
ميشود و اين امر موی ِد گفتة آندره آ روته 44است كه هدایت و جهت

دهی رویکردهای مرمتی تحت تاثیر معیارهای فلسفی در اعصار مختلف
تاریخی اسـت ( .)Rothe,2001,13این جهت دهی به شکلی است که
حتی بیشترین دخالتهای ممکن در آثار تاریخی را نیز میتوان همراه
با یک نگره فلسفی توجیه کند.

لذتگرایی زیباشناختی در زمره آن دسته از مباحث فلسفيست
كه ريشه در روم و يونان باستان دارد و عالوه بر رونق در سده هجدهم
ميالدي دوباره در ميانه سده نوزدهم رشد قابل توجهي پیدا میکند.
اين گرايش زيباييشناسـانه در روند مرمتهاي اين سده به خصوص
فرآيندهاي منتج به مرمتهاي كامل و آرماني مشهود است .با توجه به
بررسي ديدگاهها و مفاهيم طرح شده درحوزه مرمت نقاشي در اروپا،
ميتوان استدالل فيلسوف ايتالیايي بندتو كروچه كه همانا برقراري و
تسلط نوعي بينش زيباشناختی مبتني بر لذت ،بر هنر و مرمتهای
نيمـه دوم قرن نوزدهم اسـت را پذيرفت .اسـاس تفكـرات و مباني به

زيباشناختی
كاررفته در مرمتهاي صورتگرفته بر پایه استداللهاي
ِ
صرف و تكميل ،تصحيح و در نهايت ارضاي حس لذتطلبی بيننده
يا سفارشدهنده از نکات حائز اهمیت در آن است .نگاه خاص مولتنی
در نشـنال گالـری ،ویلو در موزه لـوور و باردینـی در ایتالیا ،نمونه ای
کوچک از حفظ این مفهوم در نگاه مرمتی این سده دارد .هنر و بازتوليد
لذت از مفاهيمي است كه در سده نوزدهم مورد پذیرش هنرمندان و
مرمتگران نقاشی بوده و اين امر موید نظر کسانی چون روته است كه
معتقدند رویکرهای مرمتی تحت تاثیر معیارها و شاخصهای فلسفی
رایج در اعصار مختلف تاریخی ست.
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2 Patina.
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 البته نکته قابل تامل این است که بسیاری از تابلوهای مرمت شده در سده30
 البته. مورد تمیزکاری قرار گرفته و برطرف شدند1980  در حدود سالهای،نوزدهم
حسن مرمتهای سده نوزدهم در این نکته است که بیشتر اضافاتی بر سطح اصلی
. (Conti,2007,293)تابلو بودند وگرنه امکان مرمت دوباره آنها امکان پذیر نبود
31 Gustavo Frizzoni.
32 Vittorio Pisano (or Pisanello)(1395 – probably 1455).
33 good restoration.
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