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  بنیامین والتر تقدس هاله به توجه با مدرن هنری آثار در اصالت بازشناسی
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 چکیده

خای هٌص کْي  زٍسی کِ بِپزداساى، در ایي هَرد باّن تَافق دارًذ کِ هذرًیتِ، یعٌی هٌص ضیَُ سًذگی اه بسیاری اس ًظزیِ

تزیي ّستِ اثز ٌّزی یعٌی اصالت آى را هَرد تعزض قزار  سیستي ًطستِ باضذ ٍ آى را ًفی کزدُ باضذ. تکثیز هکاًیکی، حساط

اًتقال در آى ٍخَد دارًذ؛ اس هیاى رفتي تدلی  صَرت قابل چیش، چکیذُ تواهی چیشّایی است کِ اس آغاس بِ  دّذ. اصالت یک هی

ی گذرا ٍ درٍاقع باستَلیذضذًی آى پیطزفت تکٌَلَصی سزاًدام ٌّز را اس  ی یکِ ٍ خاٍداًی اثز با خٌبِ گشیٌی خٌبِیعٌی خای

ای هیاى  پذیز کزدُ است؛ یعٌی ًسبت تاسُ ّا تبذیل بِ چیشی دستزط خایگاُ هقذط خَد پاییي کطیذُ ٍ آى را بزای تَدُ

ّوگاًی ضذُ است. حتی  ی خَاظ ًیست، بلکِ  َل ًبَغ آفزیٌٌذٌُّزهٌذ ٍ هخاطب آفزیذُ است. اثز ٌّزی دیگز هحص

ی بحث  ی هْن ٍ تاسُ ّای سٌتی ٌّز دیزٍس ًاگشیزًذ کِ با ابشار بیاى اهزٍس راُ بیایٌذ ٍ خَد را با آى هٌطبق کٌٌذ. ًکتِ ضکل

ای  هٌابع کتابخاًِی با استٌاد بز ایي پضٍّص، ًظزی بَدُ کِ بِ رٍش تَصیفبٌیاهیي، اس هیاى رفتي تدلی ٌّز در رٍسگار هاست. 

با ّذف دستیابی بِ هفَْم اصالت در اثز ٌّزی سعی در پاسخ بِ رابطِ تکٌَلَصی ٍ اثز ٌّزی ٍ چگًَگی ًابَدی اقتذار اصالت 

ٍ  تقذط دارد. اس آًدا کِ اٍرخیٌالیتی ٍ یگاًگی اثز ٌّزی هَرد تَخِ بَدُ ی اثز ٌّزی در عصز تکثیزهکاًیکی ٍ ًابَدی ّالِ

 ّای خذیذ در ٌّز هٌدز بِ ایداد هَج خذیذی در ٌّز ضذُ اًذ، حضَر تکٌَلَصی ٌّزهٌذاى سعی در خلق ضاّکاری بذیع داضتِ

ٍ لذا قابلیت باستَلیذپذیزی آثار ٌّزی، ضزایطی را فزاّن ساخت تا آثار ٌّزی در دستزط عوَم قزار گیزًذ ٍ بِ ًَعی ٌّز 

یي تحقیق حاکی اس آى است کِ در عصز تکثیزهکاًیکی، ایذُ در هزحلِ ابتذایی ٍ سزآغاس ای ضکل گیزد. ًتایح حاصل اس ا تَدُ

  .درک اثز ٌّزی قزار دارد
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