
هنر یمعناشناخت فلسفه  
 

گذشته سده فلسفه بزرگان یها دگاهید یبررس  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پور انصاف. آ ٬یپورخلخال نادر: برگردان  

 

 

www.takbook.com



 

نگارنده سخن  

 

 انتقال نظریه ٬نمادین منطق ٬زبانشناسی مانند ٬علمی نظامات برخی پویایی با همپیوند ٬چندی عوامل ٬نوین پژوه دانش اندیشه در

 عالمتی دستگاه ٬زبان ٬نماد ٬عالمت ٬ معنی جمله از بدان وابسته مفاهیم و نشانه مفهوم است گشته موجب غیره و ٬سیبرنیتیک ٬اطالع

 جان نیز واپسگرایانه های کوشش علوم پیشرفت همپای ٬سازد می نشان خاطر اولیانوف که همچنان لیکن. بیابد خاصی اهمیت غیره و

ورزد می تاکید ها نشانه امر بر استکه( شناختی معنا یا)   ای نشانه پندارگرایی فلسفه پیدایش ما عصر در مدعا این شاهد. گیرد می . 

 فلسفی بنیادین مسایل تمامی که میاید بر چنین گرایش این ماهیت از. دارد معناشناختی امتداد سوداگری نوین فلسفه و زیباشناسی

 حل غیره و زبان ٬معنی ٬نشانه معناشناختی مسایل پندارگرایانه تفسیرهای و دهی سامان طریق از بایست می هنری و علمی شناخت

 ماده و پندارگرایی میان نبرد جبهه مقدم حیطه در ها نشانه مسأله که ایست بگونه تاریخی احوال و اوضاع کنونی دوران در. گردد

 فلسفه نایافتنی پایان مسایل که است هایی شکل از لیکن ٬نیست فلسفه اساسی مسایل زمره در ها نشانه مسأله اگرچه. دارد قرار گرایی

۱ ٬ ۱۷. ) است گشته متظاهر صورت بدان فلسفی مسایل اهم میان این در و ) 

 شده کشیده معناشناختی جنبش گردونه به ٬شیوه آن یا این به عمل در ٬اصلی های گرایش همه ٬ساالری سرمایه زیباشناختی تفکر در

 تامل درخور بسیار متحده ایاالت و انگلستان در الخصوص علی ٬بورژوازی نوین تیک استه در معناشناختی تفکر فراگرد. است

 نواثبات و گرایانه مصلحت های گرایش و غرب فلسفه معناشناختی گیری سمت میان نزدیک پیوند از امر این گفت توان می. است

 مصلحت و گرایی نواثبات فلسفه ٬چند دالیلی به. دارد رواج وسیع طور به زبان انگلیسی های کشور در که گیرد می نشات ای گرایانه

نیافت ای مالحظه قابل گسترش ایتالیا و آلمان ٬فرانسه مانند اروپایی های کشور از شماری در گرایی . 

. اس ٬۲موریس. سی ٬۱یرس پی. سی مانند امریکایی فیلسوفان توسط هنر معناشناختی فلسفی مفاهیم از است تحلیلی حاضر کتاب

 کشور در دراز سالیان که ها ملیت سایر فیلسوفان و ۶کالینگوود. آر ٬ ۵هد وایت. آ ٬۴ریچاردز. آ. آی مانند انگلیسی فالسفه و ۳النگر

 تحلیل میان این در. است آمده در ضابطه به - ۷ویتگنشتاین. ال ٬کاسیرر. یی مانند - اند کرده کار و زیسته امریکا و انگلستان های

 ٬ارزشیابی کروچه تفکر شناخت بدون. باشد می تیاهم زیحا و ییاستثنا ٬ایتالیایی فیلسوف ٬ ۸گروچه بندتو هنر   شناختی زبان مفهوم

بود نخواهد ممکن آمد در ضابطه به کالینگوود او شاگرد توسط که زبان مثابه به هنر مفهوم فهم و درک .  

 با( ۹شناسی نشانه علم)  نشانه و نماد ٬شناسی زبان زاویه از هنر به نگرش ٬رضحا قرن در ٬کردیم اشاره این از پیش که همچنان

 ٬معناشناختی گرایش این. دارد تنگاتنگی پیوند ٬است یافته تمرکز گرایی مصلحت و گرایی نواثبات بر که ٬غرب فلسفه در یکل شیگرا

. ام)  شناسی پدیده و( ۱۱ماریتان. ج)  ۱۰نو گرایی توماس بر ویژه به ٬کمتری ژرفای با اگرچه ٬فلسفی های دبستان دیگر بر

است گذاشته را خود تاثیر ٬(۱۲دوفرسن .. 

 استه در تفکر طرز این. نمود رخ فرانسه فلسفی های جنبش در موثر بسیار گرایشی مثابه به ساختارگرایی ٬شصت دهه های نیمه در

 مسایل با اما دارد را خود خاص های ویژگی اگرچه روند این. گشت مطرح ساختار و هنر مسأله عنوان تحت و یافت بازتاب تیک

نیست ارتباط بی چندان نیز نشانه و هنر و زبان و هنر مانند ٬است گرفته قرار بحث مورد کتاب این در که یی معناشناختی . 

 معناشناختی مفاهیم اما. داشت توان نمی تردیدی هنر معناشناختی فلسفه با فرانسوی ساختارگرایی ایدیولوژیک و فلسفی خویشاوندی در

 از فرانسوی ساختارگرایی خالف بر ٬ماست کتاب پژوهش موضوع و ٬درآمد ضابط به امریکایی و انگلیسی نویسندگان توسط که هنر

 مایه بسی. است تر ملموس نیز آن اجتماعی جوهر همچنانکه ٬است برخوردار بیشتری فلسفی متافزیکی و پندارگرایانه گرایش

باشد افکنده پرتوی امریکایی و انگلیسی کنونی معناشناختی مجادالت و مباحثات بر حاضر کتاب که بود خواهد نگارنده خرسندی .  
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گفتار پیش  

 

 فلسفی های گرایش  از سنجی آزمون و گرایی ماده خویش کتاب  در اولیانوف که  هایی نقادی اصول بر بنا نگارنده تحلیلی اسلوب

 الطبیعه   ماوراء و پندارگرایانه جوهر که است دانسته وظیفه برخود را اسلوبی هدف این اول وهله در ٬آورد می بعمل مارکسیستی ضد

کند برمال شناختی معرفت مسایل های زمینه تمام در را معاصر سوداگری نوین معناشناختی گرایش .  

 آنچنان به سوداگری نگری - جهان نیاز زاده ای گسترده بطور ٬آن کلیت در ٬معناشناختی فلسفه مانند معناشناختی تیک استه  ظهور

 در را خود توانایی قرن ملتقال در که مکاتبی ٬کند ذهنی و عینی پندارگرایی سنتی مکاتب چایگزین بتواند که است فلسفی های نظریه

 که بود احتیاج مورد هایی نظریه منظور این برای. نهاد دست از ٬شد یم مطرح نوین علمی شناخت سوی از که مسایلی به پاسخگویی

 و درفلسفه را مهم این. شود بکارگرفته ٬داری سرمایه بر حاکم بینی جهان این ٬پندارگرایی از گسستن بدون و علم لوای زیر بتواند

 از ٬دارد خود نمایاندن علمی در که هایی کوشش علیرغم فوق نهضت. گرفت عهده به معناشناختی جنبش سوداگری نوین تیک استه

 پندارگرایی. است کرده حفط را فلسفی پندارگرایی همچنان آن اسلوبی عزیمت نقطه که طوری به ٬باشد می علمی غیر بست پای

 عمل در بلکه ٬ماند فرو بود بورژوازی نوین تیک استه و فلسفه گریبانگیر که بحرانی حل از نتها نه  تیک استه در معناشنناختی

ساخت رسوا را بحران این ویژه های خصیصه آشکارا .  

 در گرایی ذهن که کنیم می آغاز اصل این از داد خواهیم ارایه غرب در بورژوازی نوین تیک استه فلسفی جوهر از که تحلیلی در

 ٬معاصر تیک استه در که نیست معنی بدان این البته. است مسلط گرایشی زیباشناسی جمله من معاصر بورژوازی مکاتب تمامی

 فلسفه.  دهد می بروز خود از گرایی ذهنی به گرایش ای فزاینده طور به بلکه ٬است داده دست از را خود مفهوم عینی پندارگرایی

 ٬متافزیکی و عینی پندارگرای گرایش یک مثابه به دارد مساعی و نماید می تظاهر درونگرایی از جستن دوری به حال عین در غرب

کند وظیفه انجام غیره و ها ماهیت شناسی پدیده و نو گرایی واقع بافت در . 

 پندارگرایی آمیزش از التقاطی ایست ملقمه که باشد می غربی معاصر تیک استه معناشناختی گرایش تحلیل مولود تمامی به ویژگی این

 درونی آشفتگی و ناپیگیری موجب که ٬تصور اصالت و عامیانه ماده اصالت ٬گرایی شناسی زیست و خردگرایی ٬عینی و ذهنی

 وجه هیچ پندارگرایانه معناشناسی در گری التقاطی این.است گردیده بورژوازی تیک استه در معناشناختی پندارگرایانه های نظریه

 باگدانف. و. ب. است بوده ها نظریه خود از تر جالب اغلب که تناقضاتی ٬ندارد پندارگرایی تناقضات کالسیک های شکل با مشترکی

 داری سرمایه در جهانخواری دوران ظهور با بورژوازی فلسفی های نظریه آلود تنافض ماهیت نویسد می شوروی پژوهشگر

 و زندگی خود   که را مسایلی توانست نمی که یافت التقاطی جنبه رو این از بورژوازی های تظریه. گیرد می خود به دیگری صورت

 خرد و پندارگرایانه مسایل این به مذکور نظریات برخورد. بگیرد نادیده ٬بود بخشیده آنها به خاصی برجستگی دانش و علم شکوفایی

 هایی نظریه میان این از و ٬گردد می بدل وار کنایه های گیری خرده به ٬ناگزیر ٬ها نظریه متقابل دانتقا که جاست این از ٬است ستیز

 بینی جهان جانبه همه افول بر ست گواهی خود آنها ظهور و است شده تقلید آن از یا و دارد ماخیستی بوی و رنگ که برمیاورد سر

۳ ٬ ۶۷)  بورژوازی ). 

 تیک استه و فلسفه پندارگرایانه   - تقلیدی مفاهیم در ٬امپریالیسم عصر در میافزیکی تفکر اسلوب و پندارگرایی میان ذاتی پیوند

 ماهوی نظر از کلی یا جزیی طور به کتاب این در بحث مورد تیکی استه و فلسفی مفاهیم تمامی. یافت آشکار ای جلوه بورژوازی

 نظر مد را هنر های جنبه از یکی فقط که دارد وجود ای جانبه یک پندارگرایانه   مبالغه   ٬مفاهیم این شالوده در. باشد می متافزیکی

 همین و شود برخورد نماد و ای نشانه نظام یا زبان یک مانند هنر با اساس در که میاورد فراهم را ای زمینه امر این. دهد می قرار

 این شناختی معرفت لحاظ از و یابد می جلوه غالب گرایش مثابه به گرایی ذهنی ها نظریه این در. کند قلمداد آن ماهیت را جنبه
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 ٬عواطف مانند روانشناختی عوامل به فقط یا که ٬گردد می مشروط هنری آفرینش در ذهن زبانشناختی فعالیت کردن مطلق با گرایش

دارد پیوند غیره و زیستی های انگیزه با ویا ٬ذهنیات و تصورات .    

 زبانشناختی تیک استه مکتب علمای همه. دانست آن علمی ضد سرشت بر شاهدی عنوان به توان می را گرایش این ذاتی ندانمگرایی

 در ٬کاسیرر کانتی نو تیک استه مباحث در انکارهایی و رد چنین. باشد عینی واقعیت انعکاس تواند نمی هنر که معتقدند استثنا بدون

 تیکی استه مفاهیم در.است شده مطرح بیشتر صراحت با ای گونه به غیره و سنتی تحلیلی تیک استه در ٬کروچه شهودی تیک استه

 یاد مفاهیم. گیرد می قرار هنر آفریننده و موضوع مثابه به اجتماعی تجربه و واقعیت از منتزع ٬که است انسان این ٬دست این از یی

 در که ٬شناختی ارزش و شناختی معرفت وجوه در موجود های تضاد ٬سازد می عیان را غرب معاصر فلسفه سرشتی های تضاد شده

 و هد وایت ٬کاسیرر ٬کروچه. ابدی یم بروز اجتماعی معنوی های ساحه دیگر و ٬هنر ٬مذهب ٬اخالق ٬فلسفه ٬علم با آنها برخورد

 که اند کرده هایی کوشش فلسفی و علمی های تحلیل با قیاس در ٬هنری آفرینش های ویژگی ساختن روشن برای آنان هماندیشان دیگر

 عنوان به باید نیز را گرایی نسبی. دارد می ابراز را خود هنری حقیقت نسبیت نفی در ها کوشش این لکن. گشاست گره خود جای در

آورد بشمار بورژوازی تیک استه در زبانشناختی گرایش ندانمگرایانه ماهیت های شاخص از یکی . 

 این و. باشد می معاصر پندارگرایانه فلسفه عمده   جریانات با شناختی زبان گرایش میان پیوند دادن نشان حاضر کتاب وظیفه دومین

 گشته همداستان هم با زبانشناختی پندارگرایی بیرق زیر در مکاتب و جریانات ترین گوناگون نمایندگان که چرا دشوار؛ ایست وظیفه

   .اند

 شکل معناشناختی پندارگرایانه فلسفه اصلی بستر در ٬بیستم قرن تیکی استه اندیشه در ویژه گرایشی مثابه به معناشناختی تیک استه

 می الهام و نیرو آن از و بود مرتبط معاصر فلسفه گوناگون جریانات با که برآورد سر هایی اندیشه ورای از معناشناختی فلسفه. گرفت

 نواثبات ٬مکاتب این جمله از. رسیدند اتفاق به گرایی اثبات نو بستر در متفاوت درجات به مختلف های دبستان(. ۱۶ ٬ ۷۸)  گرفت

 آیینی کانت ٬(هد وایت)  نو واقعگرایی ٬(موریس ٬دیوی ٬پیرس)  گرایی مصلحت( ویتگنشتاین ٬کارناپ ٬ریچاردز ٬راسل)  گرایی

 ٬کروچه)  نو گرایی هگل مانند دیگر فکری جریانات از برخی در. برد اسم توان می را( النگر ٬کاسیرر)  نمودشناسی و نوین

خورد می چشم به جریان این نفوذ بیش و کم نیز( ماریتن)  نو گرایی توماس( هایدگر)  وجودی اصالت ٬(کالینگوود . 

 معانی و عالیم شماردن مهم گلی طور به فلسفه در معنایی جریان مشخصه که گفت بتوان شاید چیست؟ گرایش این ویژه ماهیت راستی

 معنا پیدایش از پیش ها مدت که این دلیل به ٬نیست ما پرسش برای ای کننده قانع پاسخ این اما ٬ست شناختی زبان مسایل همچنین و

 فلسفه دلبستگی نویسد می علمی فلسفه بنیانگذار. دید توان می فلسفه تاریخ در ٬اندک وجه به ولو را گرایشی چنین ٬معاصر گرایان

 بود این معنایی فراگرد های مایه از یکی(. ۱۲ ٬ ۵۰۶....) سازد مشخص را آنها بر مسلط جریانات و تعینات سیستم هر در که آنست

 ترین اصلی و ترین مهم کم دست یا و گردد بدل آن مطالعه مورد موضوع تنها به فلسفه مطالعه موضوعات از یکی ٬زبان که

 پایه بر(. ۱۶ -۴۷ -۴۸ -۷۸)  نشد مبذول بدان کافی توجه که ٬بود بلند گامی این و ٬دهد تشکیل را فلسفه تحلیل و پژوهش موضوع

 فلسفه خود برای پژوهشی شیوه ایجاد جمله از ٬گوناگون اسلوبهای ایجاد برای زبانشناختی تحلیل روش کاربرد امکان نظری اصل این

گرفت قرار فزاینده توجه مورد  

 تصادفی امری یا تصادف زاده البته ٬پژوهش موضوع  بلکه ابزار عنوان به نه ٬ها نشانه و زبان به نسبت فیلسوفان فزاینده توجه این

 مثابه به زبان هربا در تحلیلی عنوان تحت ای مقاله در کوپنین. و. پ شوروی فیلسوف. داشت نوید پیشرفت الزامات در ریشه آن ٬نبود

 دگرگونی علمی های نظریه گیری شکل و علمی آگاهی ساختار در قرن ملتقای در که سازد می نشان خاطر معرفتی منطقی ای مسا له

 به منجر علمی های پژوهش محتوای از گرایانه حس مفاهیم همه امحاء. داشت دنبال به نوینی علمی نتایج که آمد پدید بنیادین های

 نظام یک ٬زبان یک عنوان به آنرا بتوان که ساخت موکد را علمی نظریه از هایی جنبه و شد علمی مفاهیم العاده فوق گشتن انتزاعی

 سنجی آزمون و گرایی ماده کتاب در اولیانف که همچنان. داد قرار نظر مد ٬گردد می تفسیر گوناگون های صورت به که ای نشانه

 علم گوناگون های عرصه در ریاضی و منطقی های دستگاه گسترده کاربرد برای را ای شالوده امر این ٬است کرده نشان خاطر

 یاد مسایل حل برای هم ها آن و کرد مطرح را نوینی مسایل ریاضیات و منطق برابر در خویش گسترش روند در علم. آورد فراهم

)  است درآمده ضابطه به و شده آفریده ساختگی ای گونه به که زبانی ٬است زبان یک خود علم که آورد میان به را فرضیه این شده

ها سیستم نظریه و شناسی نشانه مانند علمی نوین های نظام ایجاز برای شد ای انگیزه خود نوبه به مسا له این(. ۸ ٬ ۳۲ - ۳۳ .     

 می سرگرم مشخص مسایل بدین را خود که شناسانی نشانه و دانان ریاضی ٬دانان منطق میان در علم پیشرفت با همراه سیاق این بر

 و هد وایت ٬راسل ٬یرس پی توان می میان آن از که برآوردند سر پندارگرای فلسفه مختلف مکاتب فیلسوفان از چند تنی ٬داشتند
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 های گستره در پژوهشگران این های دستاورد بررسی در که بود خواهد لوحی ساده و اندیشی خام از این. برد نام را کارناپ

 های زمینه در خود کشفیات نخست آنان گویا که پنداریم چنان و کنیم منفک آنان فلسفی های باور از را ها دستاورد این ٬گوناگون

 ٬معناشناختی فلسفه بررسی در همه این با. دادند قرار پندارگرایانه های تفسیر موضوع را کشفیات این سپس رساندند انجام به خاص

 پیوند در که نوینی کشفیات از پندارگرایی اخیر اشکال تقویت و تحکیم برای گذشته همانند آن واضعان که گفت توان می کلی طور به

 و دان منطق آثار به توان می مشخص نمونه یک عنوان به. اند گرفته بهره ٬است شده تحصیل ای نشانه های نظام و زبان مسایل با

 ارگانیک بخش مثابه به شناسی نشانه علم ٬دانشمند این آثار در. کرد اشاره العالیم علم بنیانگذار یرس پی چارلز امریکایی فیلسوف

 شناسی نشانه علم در را یرس پی های اندیشه که موریس چارلز. اوست گرایانه مصلحت شناسی معرفت و شناختی پدیدار نظریات

 یرس پی که شود می یادآور درستی به ٬پرداخت بحث به الطبیعه ماوراء از آن خالصی برای معناشناختی فلسفه موضع از و داد بسط

 موریس - ُنه فصل در - دید خواهیم همچنانکه. ) برد می بکار خود پندارگرایانه ماوراالطبیعه   پشتوانه عنوان به را شناسی نشانه علم

 موضوع به آن تبدیا حد تا معنا و نشانه ٬زبان مبالغه(. نگهدارد پاک متافزیکی های اندیشه به آالیش از را خود دامن نتوانست نیز

 ٬شناسی نشانه دانش و ریاضیات ٬منطق های دستاورد فلسفی مفاهیم تحریف با تا قادرکرد را معناشناسان ٬فلسفی پژوهش مرکزی

 نشانه ٬زبان مسایل پندارگرایانه تفسیر در تحریف این. بیابند نوی های شیوه پندارگرایانه سنتی های اندیشه استمرار و استحکام برای

 قلمرو خود برای یک هیچ زبان نه و تفکر نه که میکردند برخورد موضع این از گرایان ماده حالیکه در. گرفت صورت معنا و

 جهان و اشیا جهان از را( نمادها)  ها نشانه و زبان ٬پندارگرا معناشناسان ٬ست واقعی زندگی زندگی تجلی تنها آنها ٬ندارد مستقلی

. آوردند پدید بینابینی جهانی ها اندیشه جهان و اشیا جهان میان سان بدین ٬دادند اختصاص بدانها مستقلی قلمرو و نمودند جدا ها اندیشه

 فعال شناختی معرفت ابزار صورت از ٬انسانها میان ارتباط حیاتی وسیله صورت از معناگرایان دست در( نمادها)  ها نشانه و زبان

میکنند ک در را یکدیگر و زیند می آن در مردمان که گشت عالمی موجد و بدرآمد .       

 اراده و اندیشه ٬مادی و محسوس جهان خاستگاه بگوید که نکند شرم کسی اگر: نویسد می فویرباخ آثار از یکی تلخیص در اولیانف

 در هستند آنها چون که آنرو از نه ٬اند اندیشه مخلوق که دارند وجود آنرو از اشیا نماید ادعا که نکند شرم کسی اگر ٬است روح یک

 بگوید که نکند شرم بگذارید نیز و ٬است کالم آفریده چیز همه بگوید که نکند شرم نیز این از بگذارید پس ٬شود می اندیشیده آنها باره

 پندارگرایی نمایندگان(. ۱۱ ٬ ۷۵ -۷)  است یافته هستی نیز سخن پس ٬دارد هستی اشیا چون آنکه نه ٬است سخن هستی از اشیا هستی

 نمی شرم خود به هایی مجوز چنین دادن از کانت تجربی ماقبل های مقوله تعریف بهنگام که دادند نشان نیز کنونی سده معناشناختی

 با( ها نماد)  ها نشانه و زبان آنان مشغولی دل پردازند نمی هم استدالل و تصور اصالت تجربی ماقبل های مقوله به معناشناسان. کنند

آنهاست آفرینی جهان کارکرد . 

 نیز غیره و شناسی ارزش ٬اخالق ٬تیک استه مسایل به آنان از بسیاری. نبودند کم پندارگرا فیلسوفان نیز منطقی معناشناسان میان در

 میرود انتظار ٬نویسد می تیک استه علم نگار تاریخ ٬امریکایی ۲۱بردزلی. سی مونرویه. داشتند توجه شناختی معرفت مسایل همچون

 تیکی استه مسایل بر خویش های کوشش نتایج دادن انطباق صدد در ٬ میکنند طریق طی معناشناختی فلسفه راستای در که فیلسوفانی

 عقاید ترویج در که آنان ریچاردزو ٬هد وایت ٬ رریکاس ٬یرس پی - معناشناختی فلسفه گذار پایه فیلسوفان واقع در(. ۲ ٬ ۳۲)  برآیند

 کالسیک عنوان به آنان از و باشند می هنر معناشناختی فلسفه ریزان شالوده - سایرین و ٬النگر ٬ سیمور - ورزیدند اهتمام نامبردگان

 کروچه بندتو هنر شناختی زبان فلسفه  یکی معناشناختی تیک استه عمده های جنبش دیگر از. شود می یاد معناسناختی تیک استه های

 های اندیشه در فیلسوفان این اگرچه. شد داده گسترش انگلیسی گرای هگل نو فیلسوف ٬کالینگوود رابین توسط وی از پس که بود

 اساسی های اسلوب و اصول کاربرد حامیان از( تفاوتی اندک با)  ٬تیک استه زمینه در لکن ٬نبودند معناگرا خود فلسفی

بودند هنر در برخوردمعناشناختی .  

 

 همپای بورژوازی نوین فلسفه در ٬۲۴ایگورنارسکی و ٬ ۲۳ملویل یوری ٬۲۲بوگومولوف آلکسی شوروی فالسفه نظر از     

 فرایند این دادند نشان شده یاد نویسندگان که یطور به. هستیم فلسفی مکاتب همگرایی یعنی ٬دیگر روندی شاهد انشعابات و اختالفات

 به علم شبه و علم به گرایش)  گرایی نواثبات -۱:دارد همراهی و همخوانی بورژوازی نوین فلسفه رشد اصلی گرایش سه با عمدتا

 از ای آمیزه مثابه به شهودگرایی و خردگریزی)  خردگریزی -۲ ؛(نظری علوم نظریه در ذهنی پندارگرایی ضروری اصل یک مثابه

. وجزمیت گرایی مذهب -۳ ؛(است ممزوج عینی پندارگرایی با گرای مذهب فالسفه در که ٬گرایانه ذهن شناخت نظریه بنیادین اصول

 در سعی که کند می عمل ای واسطه و دهنده جوش گرایشی عنوان به باال گرایش سه میان در نو گرایی واقع نویسندگان این بزعم

 های تحلیل طبق ما عقیده به(. ۱۲ ٬ ۳۴۶ -۴۸)  شود می قلمداد عمده تمایل آن گاه و این گاه مذکور ملقمه در. دارد آنها تلفیق

www.takbook.com



 در. خورد می چشم به همگرایی ٬باال روند سه به توجه با ٬نوین بورژوازی تیکی استه های گرایش در که گفت توان می ٬معناشناختی

 را( هد وایت)  نو گرایی واقع ای واسطه گرایش هم و هستیم خردگریز گرایش ناظر هم ٬هنر پندارگرایانه معناشناختی مفاهیم میان

 نقش شمردن مطلق و ٬(ریچاردز)  بدان شناسانه زیست نقش تفویض و هنر در خرد نقش انگاری زیناچ با خردگریزی. بینیم می

)  نو گرایی واقع ای واسطه تمایالت و( تاین ماری)  وجزمیت مذهب به گرایش و( النگر ٬کروچه ٬یرس پی)  خودانگیختگی و قریحه

 با گرایی نواثبات گرایش ٬تیک استه در چه و فلسفه در چه ٬معناشناختی پندارگرایی در که نیست تردیدی. است پیوند در( هد وایت

 این. میکند ایفا مسلطی نقش نظری علوم خصوص در دارد که ای گرایانه پندار ذهنی گرایش و علم شبه و علم امتداد در گیری جهت

 نواثبات بستر در که گرانی تحلیل سایر و ویتگنشتاین ٬ریچاردز تیکی استه های نظریه در تنها نه است یافته عام رواج که را گرایش

 پرداخته آنها پژوهش و بررسی به کتاب این در که هنر معناشناختی های آفرینی مفهوم همه در کم و بیش که ٬اند یافته پرورش گرایی

دید توان می ایم .   

 چه به و چگونه ٬نوین تیک استه در معناشناختی گرایش ٬سازد عیان که است این حاضر کتاب شناختی اسلوب وظیفه سومین

 از یکی تخصصی علوم های داده به تیک استه علمای فزاینده توجه که آنجا از. یابد می پیوند نوین علمی شناخت با منظوری

 های جنبه به نباید بدوا غرب تیک استه بررسی ٬باشد می نوین تیک استه ایدیولوژیک های کارکرد در حیاتی و حاد ضروریات

داد نسبت چندی عوامل به توان می را مسا له این. شود محدود ایدیولوژیک :    

 آن در و باشد می آن ماهوی خصیصه بودن نظری که است نوزدهم سده پنداراگرای فلسفی تیک استه در بحران وقوع ٬عامل نخستین

دارد غالب وجه ذهنیت به گرایش . 

 که آموخته تاریخ تجربه از جهانخوار بورژوازی ۲۵اویزرمان. تی شوروی پژوهشگر قول به که است واقعیت این ٬عامل دومین

 پاالیش های نظریه پیدایش به بورژوازی های نیاز. است داده دست از را خود ایدیولوژیک بّرایی... عیان و عریان واپسگرایانه دیگاه

 نظری پندارگرایانه فلسفه از را خود لفظ در و گشته استوار علمی های داده بنیاد بر صوری طور به که است انجامیده ای یافته

۱۰ ٬ ۱۵ -۱۶)  است رهانیده ).  

 گیری بهره و ای رشته - چند های پژوهش امکان که است تحقیقاتی های فعالیت همپیوندی برای جدید علوم کوشش ٬عامل سومین

... بیستم قرن در ٬نویسد می اولیانوف. سازد می میسر را طبیعی و فنی ٬تخصصی علوم های شیوه از انسانی علوم خاصه ٬علوم

ماند خواهد توان پر همچنان نگیرد فزونی هم اگر...  اجتماعی علوم بسوی طبیعی علوم حرکت... پرتوان جریان . 

 و طبیعی علوم تحقیقاتی های اسلوب ای فزاینده طور به انسانی علوم آنستکه حاضر عصر در علمی های پژوهش تکامل ویژگی

 ٬ها سیستم ساختاری تحلیل ٬سیبرنیتیک ٬اطالع انتقال نظریه ٬شناسی نشانه مانند نوین علمی نظامات پیدایش. کند می اخذ را ریاضی

 تحقیق منهاهج از نوینی های برداشت که است ساخته فراهم را مکان این ٬ها پدیده از ای گسترده زنجیره بر مشتمل اصول اساس بر

. بندند بکار نیز انسانی علوم مسایل بررسی در را ها اسلوب و اصول این است برانگیخته را پژوهشگران که شود تدوین تتبع و

 طور به ٬بود طبیعی علوم انحصار در این بر سابق که قیاسی دقیق های اسلوب و قواعد که بود انسانی علوم رشته   نخستین زبانشناسی

 او از پس که نهاد بنیاد را ساختاری زبانشناسی که بود کسی اول ۲۶ساسور دُ  فردیناند سویسی شناس زبان. آمد بکار آن در وسیع

 ادوارد) امریکا ٬(همکاران و ۲۸یلمسلو هی لوییس)  کپنهاک( همکاران و ۲۷تروبتسکو. اس. ان)  پراگ ساختارگرای مکاتب توسط

 گیری بکار. شد داده توسعه شوروی شناسان زبان برخی و امریکایی ۳۱چومسکی نعام توسط نیز و( ۳۰فلد بلوم لیونارد ٬ ۲۹ساپیر

 پیشرفت جبهه مقدم خط در زبانشناسی و یابند دست مهمی نظری و علمی نتایج به ساخت قادر را زبانشناسان ٬دقیقه علوم های اسلوب

 دست ملموس نتایج به ساختارگرایی و شناسی نشانه نظری اصول از استفاده با که عملمی های نظام دیگر از. کرفت قرار علمی های

دارد سزایی به سهم زمینه این در ۳۲اشتراوس لوی کلود آثار. بود انسانشناسی یافت .       

 علوم فنون و اصول از شناسی انسان و شناسی زبان تبع به ٬کند می پیدا کار و سر هنر نظریه با که آن از جزیی ویژه به تیک استه

 اسالیب و اصول و اطالع انتقال نظریه ٬شناسی نشانه از تا گیرد می صورت زیادی مساعی غربی محققین جانت از. شد متمتع دقیق

 دسته خود که شوروی نویسندگان از گروهی آثار در ها سبک و اصول این. گیرند بهری متنوع هنری صور تحلیل در ساختارگرایی

 بوریس ۳۰٬لوتمان یوری آثار از آنها زمره از است؛ گرفته قرار استفاده و استناد مورد وسیعا دهند می تشکیل را بزرگی

 پژوهشگران. کرد یاد توان می سایرین و۳۴ لکومست ف یوری  ٬ ۳۳توپوُرف ویاچسالو ٬ ۳۲ایوانوف ویاچسالو ٬ ۳۱یوسپنسکی

 محدودیت همچنین هنر پدیده ٬آن بر مزید و تیک استه پدیده تفسیر و توصیف در گرایش این بالقوه امکان و ارزش مورد در شوروی

ندارند نظر اتفاق ٬تیکی استه های پژوهش در بینی باریک های شیوه این کاربست بالقوه امکانات و ها .     
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 نشانه ٬شناسی زبان چون هایی نظام تحلیلی های اسلوب کاربست با تیک استه در که ٬گرایش این بررسی و بحث به حاضر کتاب

 حد تا معناشناختی تیک استه به مختص هنری تحلیل اسلوب ارتقاع که هست زیادی براهین. پردازد می ٬است مشخص غیره و شناسی

 ٬شود افکنده نظری معناشناختی تیک استه واضعان آثار به آینه هر. غیره های گرایش از آن شناسی باز برای ست توجیهی معیار یک

 نظامی بلکه ٬تفاسیر از ای مجموعه نه و است نظریه یک نه آنان نظر مورد تیک استه هستند مدعی آنان اغلب که شد خواهد یافته در

بنس مارکی)  است تیک استه موضوعات تحلیل های اسلوب از ).   

 زبان از که تحلیل جدید و دقیق های اسلوب کاربرد به میل تیک استه در را معناشناختی گرایش که هیستیم آن منکر تاویل هیچ به ما

 یک مثابه به معناشناختی تیک استه دیدگاه که است ذکر شایان وجود این با. دارد می محرز است شده گرفته وام به غیره و شناسی

 استه تاریخ ماهوی اصول های پژوهش در البته. ندارد اسلوب و نظریه دیالکتیکی وحدت مارکسیستی اسلوب به تضادی هیچ اسلوب

 های دیدگاه تحلیل ٬چیز هر از پیش تیکی استه های نظریه ماهیت ساختن روشن برای ٬دارد می بیان که دارد وجود ای فرضیه ٬تیک

 اولیه مقدمات پندارگرایانه تفاسیر با که ها اسلوب به بدوا معناشناختی زیباشناختی فلسفی جوهر. ضروریست آن نویسندگان فلسفی

 گرایان اثبات. باشد می معناشناختی فلسفه از رونوشتی ٬جدید و محض اسلوبی مثابه به معناشناختی زیباشناسی گاه دید. است ملحق

که بود معناشناختی فلسفه متن در واقع به جیمز. و گرا مصلحت فیلسوف و ویتگنشتاین. ال ٬کارناپ. ر ٬شلینگ. ام جدید      

 فلسفه یعنی ٬است پیوسته وقوف به فلسفه در انقالبی معناشناختی علمای توسط شدند مدعی که بود معناشناختی فلسفه متن در واقع به

 آنرا توان نمی دیگر دگردیسی این یمن به پس ٬است شده بدل شناسی زبان تحلیل اسلوب به - خود پیشین کارکرد - تیوری از آشکارا

 بیش ای افسانه واقع در معناشناختی فلسفه در متافزیک بر غلبه یا هدم استکه این حقیقل. نامید متافزیک ٬کالسیک فلسفه با قیاس در

 کننده متقاعد و کوبنده انتقادات گرای ماکس فیلسوفان آثار در که بود پندارگرایانه نظریه یک بالکل آن ادعاهای علیرغم فلسفه این. نبود

 مانند ٬کردند یاری را آن حنبش این تولد بدو از که آنان از برخی جمله از بورژوازی فیلسوفان از بسیاری. است شده آن از ای

 امری محض اسلوب یک مثابه به تیکی استه دیدگاه یک تحصیل که سازیم نشان خاطر باید. پذیرفتند را فوق های انتقاد راسل برتراند

باشد می محال .    

 عمل اصلی ضابطه و معیار عنوان به هنر مایل بررسی در تیکی استه گرایش یا جریان یک ساختن منفک برای تواند نمی اسلوب

 قرال فقسیر و تبیین مورد ٬میکند تبعیت آن ز( هنر) که قوانینی و هنر عملی ماهیت آن در که ایست شیوه زیباشناختی معیار این. کند

 اقامه را نظری اصول کدامین و گذارد می صحه هنری تیوری کدامین بر  کند معین بایست می معیار این سخن دیگر به. گیرد می

 جهت غالب همچون معناشناختی تیک استه. میگردد معین نظری های فرضیه ای وسیله به تحلیل های ابزار و ها اسلوب مسلما. میکند

 ُبعد و مادی تحلیل ُبعد ٬ُبعد دو تشخیص اسلوبی نظر از. است مرتبط هنر با اساس در غرب نوین تیک استه های گرایش و ها گیری

 نظریه یعنی. است نظری اصول از دستگاهی ٬اول درجه در ٬ُبعد دو هد در معناشناختی تیک استه. دارد زیاری اهمیت فلسفی تحلیل

 می استوار نظریه یک اساسی های فرضیه پایه بر اسلوبی هر. دارد را خود به متناسب تحلیل ابزار و ها اسلوب که است هنر خاص

 اسلوب کاربست. شود می منتقل هنر به نیز آنها نظری الگوهای که معناست این به ٬هنر به ها انتظام دیگر های اسلوب لذاانتقال باشد

 یا زبانشناختی موضوع مثابه به هنر: نخست که آنست متضمن هنری مسایل تحلیل در غیره و شناختی زبان ٬معناشناختی های

 اسلوب این کمک به: دروم ٬شود متاثر تیوری از ضمنی یا صریح ای گونه به اول درجه در یعنی ٬شود گرفته نظر در معناشناختی

گردد منظور هنر های الگو عنووان به غیره و  زبانشناسی ساختار ٬ها .    

 را هنر معناشناختی مفاهیم بندی رده مسا له که آورد می فراهم آنرا امکان تیک استه در معناشناختی گرایش به نسبت نگرشی چنین

گویم پاسخ صحیح بطرز .  

 آموزه( ۲ اطالع؛ انتقال مانند علم ویژه های تیوری( ۱: سازد می عیان را گیری سمت سه معناشناختی تیک استه در دامیانوویچ ام

 می تفکر سنجشی فرا و تحلیلی های گیری جهت اینها. دارد بینابینی وضعیتی فلسفی های تیوری  و علمی های نظریه میان که هایی

 مختلف علوم سوی به تیکی استه زبان  از آنها تحلیل سو دگر از و است پیوند در فلسفی های گرایش با سو یک از ها آموزه این. باشد

سپارد می ره تجربی مراحل تحلیل و .  
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 النگر ٬موریس آثار های ویژگی خود از گیری جهت این. است مرتبط شناسی معرفت های جنبه با اول درجه در که هنر نمادین فلسفه

 ترتیب به را فوق های گیری جهت نوین تیک استه در معناشناختی گرایش خود مقاله در دامیانوویچ(. ۶ ٬ ۸۰ - ۸۱) است دیگران و

 نظریه میان پیوند پایه بر که است سودمند جهت آن از بیشتر بندی دره این. میکند بندی اصطالح نمادین و تحلیلی شناسی نشانه

دارد تبعی ای خصیصه ٬یک این که چرا آنها تحلیل روش افتراق نه و است گرفته قوام فلسفه و هنر معناشناختی .   

باشد می فلسفی معناشناختی های نظریه بلکه ٬نیست هنر معناشناختی علمی عمدتا های نظریه حاضر انتقادی پژوهش موضوع .  

 ٬اصول از یرگی بهره نتیجه در هنر معناشناختی فلسفه گفتیم این از پیش چنانکه ٬دامیانوویچ بندی رده در ها نظریه از گروه سومین

 شناختی معنا آلیسم ایده و پندارگرایانه اصول و متافزیکی اسلوب. آمد پدید تیک استه در معناشناختی پندارگرایی های اسلوب و اساس

است گردیده هنر  معناشناختی فلسفه در دقیقه علوم های اسلوب غیرعلمی کاربرد سبب . 

 های نیاز به و سازد می معین تیک استه در را دقیق های اسلوب کاربست نحوه آمد خواهد زیر در که اصولی رعایت معتقدیم ما

میدهد پاسخ لنینستی - ماکسیست اسلوبی .  

 دو این همگرایی به که ٬است اجتماعی و طبیعی علوم شناسی اسلوب از جزیی کنونی دوران در شده اتخاذ های اسلوب آنکه نخست

 فراهم را الزم هال شرط پیش انسان فردی وجود و اجتماعی های روند ماهیت ژرفتر آزمون برای و رساند می یاری پژوهشی گستره  

آورد می .  

 نظر مورد های اسلوب.سازد می محرز را عینی واقعا موضوعات یبررس محدود های جنبه برخی تنها یادشده های اسلوب آنکه دوم

 با ملحق تیکی استه موضوع یک مثابه به هنری مسایل به آینه هر(. ۹ ٬ ۹۲ - ۹۳. ) دارد ای ویژه سرشت و نیست فلسفی ذاتا ما

 های اسلوب در تمامی به که داد تنزل یفنّ  مسایل سری یک سطح به را آنها توان نمی دیگر ٬شود نگریسته منظر این از فلسفه

 دامنه  شده یاد علوم که انگاشت نادیده نباید را حقیقت این البته. میگردد مستحیل غیره و ٬ها سیستم تیوری ٬شناسی نشانه ٬ریاضی

 متقابل پیوند با ٬آن تحول قوانین ترین عام با ٬هنر ماهیت مسل ه با ٬هنر مسایل با ٬کلی طور به تیک استه. دارد یا گسترده کاربردی

 غیره و برون جهان سازی همانند با ٬هنری(  یااندیشه)  شناخت با ٬آفرینشگرهنری فعالیت باقوانین ٬هنر معنوی و مادی های جنبه

است متفق . 

 های پژوهش شناسی روش در بزرگی پیشرفت نشانگر غیره و معناشناختی و زبانشناختی تحلیل های اسلوب که شد منکر توان نمی

 در ٬پژوهش مورد موضوع مقام در را هنر که میاورد فراهم را امکان این نظر مورد های اسلوب کاربست. باشد می علمی نوین

 های پژوهش مطالعه موضوع واحد مسا له آنرا یا ٬(غیره و ٬اطالع انتقال نظریه ٬زبانشناسی)  کرد عرضه و مطرح متفاوت نظامات

 تینیع استکه نیا آن و است نهفته یخطر نگرش نیا در لکن ٬انجامد یم جامع لیتحل کی به یبرخورد نیچن. کرد عنوان متنوع

 یم مطرح یمفروض مسا له توسط که میده قرار شیخو پژوهش مورد یاصل موضوع را ینظامات صرفا و میببر خاطر از را موضوع

کند می میسر را مطالعه مورد موضوع رای به تفسیر امکان امر این .شود .     

 ٬نبود تصادفی امری یا تصادف زاده البته ٬پژوهش موضوع  بلکه ابزار عنوان به نه ٬ها نشانه و زبان به نسبت فیلسوفان فزاینده توجه

 مثابه به زبان هربا در تحلیلی عنوان تحت ای مقاله در کوپنین. و. پ شوروی فیلسوف. داشت نوید پیشرفت الزامات در ریشه آن

 دگرگونی علمی های نظریه گیری شکل و علمی آگاهی ساختار در ٬قرن ملتقای در که سازد می نشان خاطر معرفتی منطقی ای مسا له

 به منجر علمی های پژوهش محتوای از گرایانه حس مفاهیم همه امحاء. داشت دنبال به نوینی علمی نتایج که آمد پدید یبنیادین های

 نظام یک ٬زبان یک عنوان به آنرا بتوان که ساخت موکد را علمی نظریه از هایی جنبه و شد علمی مفاهیم العاده فوق گشتن انتزاعی

 سنجی آزمون و گرایی ماده کتاب در اولیانف که همچنان. داد قرار نظر مد ٬گردد می تفسیر گوناگون های صورت به که ای نشانه

 علم گوناگون های عرصه در ریاضی و منطقی های دستگاه گسترده کاربرد برای را ای شالوده امر این ٬است کرده نشان خاطر

 یاد مسایل حل برای هم ها آن و کرد مطرح را نوینی مسایل ریاضیات و منطق برابر در خویش گسترش روند در علم. آورد فراهم

)  است درآمده ضابطه به و شده آفریده ساختگی ای گونه به که زبانی ٬است زبان یک خود علم که آورد میان به را فرضیه این شده

ها سیستم نظریه و شناسی نشانه مانند علمی نوین های نظام ایجاز برای شد ای انگیزه خود نوبه به مسا له این(. ۸ ٬ ۳۲ - ۳۳ .     

 می سرگرم مشخص مسایل بدین را خود که شناسانی نشانه و دانان ریاضی ٬دانان منطق میان در علم پیشرفت به همراه سیاق این بر

 کارناپ و هد وایت ٬راسل ٬پیرس توان می میان آن از که برآوردند سر پندارگرای فلسفه مختلف مکاتب فیلسوفان از چند تنی ٬داشتند
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 دستاورد این ٬گوناگون های گستره در پژوهشگران این های دستاورد بررسی در که است لوحی ساده و اندیشی خام از این. برد نام را

 رساندند انجام به خاص های زمینه در خود کشفیات نخست آنان گویا که پنداریم چنان و کنیم منفک آنان فلسفی های باور از را ها

 توان می کلی طور به ٬معناشناختی فلسفه بررسی در همه این با. دادند قرار پندارگرایانه های تفسیر موضوع را کشفیات این سپس

 نظام و زبان مسایل با پیوند در که نوینی کشفیات از پندارگرایی اخیر اشکال تقویت و تحکیم برای گذشته همانند آن واضعان که گفت

 چارلز امریکایی فیلسوف و دان منطق آثار به توان می مشخص نمونه یک عنوان به. اند گرفته بهره ٬است شده تحصیل ای نشانه های

 و شناختی پدیدار نظریات ارگانیک بخش مثابه به شناسی نشانه علم ٬دانشمند این آثار در. کرد اشاره العالیم علم بنیانگذار پیرس

 موضع از و داد بسط شناسی نشانه علم در را پیرس های اندیشه که موریس چارلز. دیایم بشمار او گرایانه مصلحت شناسی معرفت

 به را شناسی نشانه علم پیرس که شود می یادآور درستی به ٬پرداخت بحث به الطبیعه ماوراء از آن خالصی برای معناشناختی فلسفه

 خود دامن نتوانست نیز موریس - ُنه فصل در - دید خواهیم همچنانکه. ) برد می بکار خود پندارگرایانه ماوراالطبیعه پشتوانه عنوان

 ٬فلسفی پژوهش مرکزی موضوع به آن لیتبد حد تا معنا و نشانه ٬زبان مبالغه(. نگهدارد پاک متافزیکی های اندیشه به آالیش از را

 استمرار و استحکام برای ٬شناسی نشانه دانش و ریاضیات ٬منطق های دستاورد فلسفی مفاهیم تحریف با تا کرد قادر را معناشناسان

 در. گرفت صورت معنا و نشانه ٬زبان مسایل پندارگرایانه تفسیر در تحریف این. بیابند نوی های شیوه پندارگرایانه سنتی های اندیشه

 تجلی تنها آنها ٬ندارد مستقلی قلمرو خود برای یک هیچ زبان نه و تفکر نه که میکردند برخورد موضع این از گرایان ماده حالیکه

 مستقلی قلمرو و نمودند جدا ها اندیشه جهان و اشیا جهان از را( نمادها)  ها نشانه و زبان ٬پندارگرا معناشناسان ٬ست واقعی زندگی

 دست در( نمادها)  ها نشانه و زبان. آوردند پدید بینابینی جهانی ها اندیشه جهان و اشیا جهان میان سان بدین ٬دادند اختصاص بدانها

 که گشت عالمی موجد و بدرآمد فعال شناختی معرفت ابزار صورت از ٬انسانها میان ارتباط حیاتی وسیله صورت از معناگرایان

یابند می در را یکدیگر و زیند می آن در مردمان .  

 اراده و شهیاند ٬یماد و محسوس جهان خاستگاه دیبگو که نکند شرم یکس اگر: سدینو یم رباخیفو آثار از یکی صیتلخ در انفیاول

 در هستند آنها چون که آنرو از نه ٬است شهیاند دهیآفر که دارد وجود آنرو از ایاش دینما ادعا که نکند شرم یکس اگر ٬است روح کی

 دیبگو که نکند شرم دیبگذار زین و ٬است کالم دهیآفر زیچ همه دیبگو که نکند شرم زین نیا از دیبگذار پس ٬شود یم دهیشیاند آنها باره

(. ۱۱ ٬ ۷۵ -۷)  است افتهی یهست زین سخن پس ٬دارد یهست ایاش چون آنکه نه ٬اند افتهی یهست ٬دارد وجود کالم آنکه جهت به ایاش

 مجوز نیچن دادن از کانت یتجرب ماقبل یها مقوله فیتعر بهنگام که دادند نشان زین یکنون سده یمعناشناخت ییپندارگرا ندگانینما

 زبان آنان یمشغول دل پردازند ینم هم استدالل و تصور اصالت یتجرب ماقبل یها مقوله به معناشناسان. کنند ینم شرم خود به ییها

آنهاست ینیآفر جهان کارکرد با( ها نماد)  ها نشانه و . 

 زین رهیغ و یشناس ارزش ٬اخالق ٬کیت استه لیمسا به آنان از یاریبس. نبودند کم پندارگرا لسوفانیف زین یمنطق معناشناسان انیم در

 رودیم انتظار ٬سدینو یم کیت استه علم نگار خیتار ٬ییکایامر یبردزل. یس هیمونرو. داشتند توجه یشناخت معرفت لیمسا همچون

 ٬ ۳۲)  ندیبرآ یکیت استه لیمسا بر شیخو یها کوشش جینتا دادن انطباق صدد در ٬روانند یمعناشناخت فلسفه یراستا در که یلسوفانیف

 اهتمام آنان دیعقا جیترو در که یکسان و چاردزیر ٬هد تیوا ٬رریکاس ٬رسی یپ - یمعناشناخت فلسفه گذار هیپا لسوفانیف واقع در(. ۲

 کیت استه یها کیکالس عنوان به آنان از و ندیایم شمار در هنر یمعناشناخت فلسفه زانیر شالوده -هیبق و النگر ٬سیمور - دندیورز

 از پس که بود کروچه بندتو هنر یشناخت زبان فلسفه  یکی یمعناشناخت کیت استه عمده یها جنبش گرید از. کنند یم ادی یمعناشناخت

 معناگرا خود یفلسف یها شهیاند در لسوفانیف نیا اگرچه. شد داده گسترش یسیانگل یگرا هگل نو لسوفیف ٬نگوودیکال نیراب توسط یو

 هنر در یبرخوردمعناشناخت یاساس یها اسلوب و اصول کاربرد انیحام زا( یتفاوت اندک با)  ٬کیت استه نهیزم در لکن ٬نبودند

  .بودند

 و اختالفات یهمپا یبورژواز نینو فلسفه در ٬یگورنارسکیا و ٬لیملو یوری ٬بوگومولوف یآلکس یشورو فالسفه نظر از     

 یاصل شیگرا سه با کل در ندیفرا نیا دادند نشان شده ادی سندگانینو که یبطور. میهست ییهمگرا یعنی ٬گرید یروند شاهد انشعابات

 یضرور اصل کی مثابه به علم شبه و علم به شیگرا)  ییگرا نواثبات -۱:دارد یهمراه و یهمخوان یبورژواز نینو فلسفه رشد

 هینظر نیادیبن اصول از یا زهیآم مثابه به ییشهودگرا و یزیخردگر)  یزیخردگر -۲ ؛(ینظر علوم هینظر در یذهن ییپندارگرا

 ٬سندگانینو نیا بزعم. تیوجزم ییگرا مذهب -۳ ؛(است ممزوج ینیع ییپندارگرا با یگرا مذهب فالسفه در که ٬انهیگرا ذهن شناخت

 ملقمه در. دارد آنها قیتلف در یسع که کند یم عمل یا واسطه و دهنده جوش یشیگرا عنوان به باال شیگرا سه انیم در نو ییگرا واقع

 که گفت توان یم ٬ یمعناشناخت یها لیتحل طبق ما دهیعق به(. ۱۲ ٬ ۳۴۶ -۴۸)  شود یم قلمداد عمده لیتما آن گاه و نیا گاه مذکور

.خورد یم چشم به ییهمگرا ٬باال روند سه به توجه با ٬نینو یبورژواز یکیت استه یها شیگرا در  
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 را( هد تیوا)  نو ییگرا واقع یا واسطه شیگرا هم و میهست زیخردگر شیگرا ناظر هم ٬هنر انهیپندارگرا یمعناشناخت میمفاه انیم در

 نقش شمردن مطلق و ٬(چاردزیر)  بدان شناسانه ستیز نقش ضیتفو و هنر در خرد نقش یانگار زیناچ با یزیخردگر. مینیب یم

)  نو ییگرا واقع یا واسطه التیتما و( نیتا یمار)  تیوجزم مذهب به شیگرا و( النگر ٬کروچه ٬رسی یپ)  یختگیخودانگ و حهیقر

 ییگرا نواثبات شیگرا ٬کیت استه در چه و فلسفه در چه ٬یمعناشناخت ییپندارگرا در که ستین یدیترد یبار. است وندیپ در( هد تیوا

. کندیم فایا یقاطع نقش ینظر علوم خصوص در ٬دارد که یا انهیگرا پندار یذهن شیگرا و علم شبه و علم امتداد در یریگ جهت با

 بستر در که یگران لیتحل ریسا و نیتگنشتایو ٬چاردزیر یکیت استه یها هینظر در تنها نه ٬است افتهی جروا جا همه که را شیگرا نیا

 آنها پژوهش و یبررس به کتاب نیا در که هنر یمعناشناخت یها ینیآفر مفهوم همه در کم و شیب که ٬اند افتهی پرورش ییگرا نواثبات

.  دید توان یم  ٬میا پرداخته  

 یمنظور چه به و چگونه ٬نینو کیت استه در یمعناشناخت شیگرا سازد انیع که است نیا حاضر کتاب یشناخت اسلوب فهیوظ نیسوم

 و حاد اتیضرور از یکی یصیتخص علوم یها داده به کیت استه یعلما ندهیفزا توجه که آنجا از. ابدی یم وندیپ نینو یعلم شناخت به

 محدود کیولوژیدیا یها جنبه به دینبا بدوا غرب کیت استه یبررس ٬باشد یم نینو کیت استه کیولوژیدیا یها کارکرد در یاتیح

:   داد نسبت یچند عوامل به توان یم را مسا له نیا. شود  

 آن در و باشد می آن ماهوی خصیصه بودن نظری که است نوزدهم سده گرایپندار فلسفی تیک استه در بحران وقوع ٬عامل نخستین

دارد غالب وجه نبود ذهنی .  

 گاهید که آموخته خیتار تجربه از جهانخوار بورژوازی ٬اویزرمان. تی شوروی پژوهشگر قول به ٬که است واقعیت این ٬عامل دومین

 افتهی شیپاال یها هینظر شیدایپ به یبورژواز یها ازین. است داده دست از را خود کیولوژیدی ییبّرا... انیع و انیعر انهیواپسگرا

 یم ینظر انهیپندارگرا فلسفه از را خود لفظ در و گردد یم استوار یعلم یها داده ادیبن بر یصور طور به که است  دهیانجام یا

(.۱۰ ٬ ۱۵ -۱۶)  رهاند  

 گیری بهره و ای رشته - چند های شپژوه امکان که است تحقیقاتی های فعالیت همپیوندی برای جدید علوم کوشش ٬عامل نیسوم

... بیستم قرن در ٬نویسد می اولیانوف. سازد می میسر را طبیعی و فنی ٬تخصصی علوم های شیوه از انسانی علوم خاصه ٬علوم

ماند خواهد توان پر همچنان نگیرد فزونی هم اگر...  اجتماعی علوم بسوی طبیعی علوم حرکت... پرتوان جریان . 

 و طبیعی علوم یقیتحق های اسلوب ای فزاینده طور به انسانی علوم آنستکه حاضر عصر در علمی های پژوهش تکامل ویژگی

 ٬ها سیستم ساختاری تحلیل ٬سیبرنیتیک ٬اطالع انتقال نظریه ٬شناسی نشانه مانند نوین علمی نظامات پیدایش. کند می اخذ را ریاضی

 تحقیق منهاهج از نوینی های برداشت که است ساخته همفرا را مکان این ٬ها پدیده از ای گسترده زنجیره بر مشتمل اصول اساس بر

. بندند بکار نیز انسانی علوم مسایل بررسی در را ها اسلوب و اصول این است برانگیخته را پژوهشگران که شود تدوین تتبع و

 طور به ٬بود طبیعی علوم انحصار در این بر سابق که قیاسی دقیق های اسلوب و قواعد که بود انسانی علوم رشته   نخستین زبانشناسی

 توسط او از پس و نهاد بنیاد را ساختاری زبانشناسی که بود کسی اول ساسور دُ  فردیناند سویسی شناس زبان. آمد بکار آن در وسیع

 ٬ساپیر ادوارد) امریکا ٬(همکاران و یلمسلو هی لوییس)  کپنهاک( همکاران و تروبتسکو. اس. ان)  پراگ ساختارگرای مکاتب

 علوم های اسلوب گیری بکار. شد داده توسعه شوروی شناسان زبان برخی و امریکایی چومسکی نعام توسط نیز و( فلد بلوم لیونارد

 قرار علمی های پیشرفت جبهه مقدم خط در زبانشناسی و یابند دست مهمی نظری و علمی نتایج به ساخت قادر را زبانشناسان ٬دقیقه

 انسانشناسی یافت دست ملموس نتایج به ساختارگرایی و شناسی نشانه نظری اصول از استفاده با که عملمی های نظام دیگر از. گرفت

دارد سزایی به سهم زمینه این در اشتراوس لوی کلود آثار. بود .       

 علوم فنون و اصول از شناسی انسان و شناسی زبان تبع به ٬کند می پیدا کار و سر هنر نظریه با که آن از جزیی ویژه به تیک استه

 اسالیب و اصول و اطالع انتقال نظریه ٬شناسی نشانه از تا گیرد می صورت زیادی مساعی غربی محققین جانب از. شد متمتع دقیق

 دسته خود که شوروی نویسندگان از گروهی آثار در ها سبک و اصول این. گیرند بهری متنوع هنری صور تحلیل در ساختارگرایی

 ٬یوسپنسکی بوریس ٬لوتمان یوری آثار از آنها زمره از است؛ گرفته قرار استفاده و استناد مورد وسیعا دهند می تشکیل را بزرگی

 امکان و ارزش مورد در شوروی پژوهشگران. کرد یاد توان می سایرین و لکومست ف یوری ٬توپوُرف ویاچسالو ٬ایوانوف ویاچسالو

 این کاربست بالقوه امکانات و ها محدودیت همچنین هنر پدیده ٬آن بر مزید و تیک استه پدیده تفسیر و توصیف در گرایش این بالقوه

ندارند نظر اتفاق ٬تیکی استه های پژوهش در بینی باریک های شیوه .     
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 نشانه ٬شناسی زبان چون هایی نظام تحلیلی های اسلوب کاربست با تیک استه در که ٬گرایش این بررسی و بحث به حاضر کتاب

 تا معناشناختی تیک استه به مختص هنری تحلیل اسلوب ارتقاع که هست زیادی براهین. پردازد می ٬است مشخص غیره و شناسی

 ٬شود افکنده نظری معناشناختی تیک استه واضعان آثار به آینه هر. کند می توجیه را غیر های گرایش از آن شناسی باز برای حدی

 نظامی بلکه ٬تفاسیر از ای مجموعه نه و است نظریه یک نه آنان نظر مورد تیک استه هستند مدعی آنان اغلب که شد خواهد یافته در

(.  بنس مارکس) است تیک استه موضوعات تحلیل های اسلوب از  

 زبان از که ٬لیتحل دیجد و قیدق یها اسلوب کاربرد به لیم کیت استه در را یمعناشناخت شیگرا که میستین آن منکر لیتاو چیه به ما

 کی مثابه به یمعناشناخت کیت استه دگاهید که است ذکر انیشا وجود نیا با. دارد یم محرز است شده گرفته وام به رهیغ و یشناس

 استه خیتار یماهو اصول یها پژوهش در البته. ندارد اسلوب و هینظر یکیالکتید وحدت یستیمارکس اسلوب با یتضاد چیه اسلوب

 یها دگاهید لیتحل ٬زیچ هر از شیپ یکیت استه یها هینظر تیماه ساختن روشن یبرا ٬دارد یم انیب که دارد وجود یا هیفرض ٬کیت

 هیاول مقدمات انهیپندارگرا ریتفاس با که ها اسلوب با نه بدوا یمعناشناخت یباشناختیز یفلسف جوهر. ستیضرور آن سندگانینو یفلسف

 انیگرا اثبات. باشد یم یمعناشناخت فلسفه از یرونوشت ٬دیجد و محض یاسلوب مثابه به یمعناشناخت یباشناسیز گاه دید. است ملحق

 به افتندیدر که بود یمعناشناخت فلسفه متن در واقع به مزیج. و گرا مصلحت لسوفیف و نیتگنشتایو. ال ٬کارناپ. ر ٬نگیشل. ام دیجد

 یبس ٬اسلوب به یکیت استه شیگرا ای انیجر کی کیتفک یبرا یاصل ضابطه و اریمع فهیوظ کردن محول هنر لیمسا یبررس هنگام

 و نییتب مورد ٬کندیم تیتبع آن از( هنر) که ینیقوان و هنر یعمل تیماه آن در که ستیا وهیش یباشناختیز اریمع نیا. بود خواهد خطا

 ینظر اصول نیکدام و گذارد یم صحه یهنر یوریت نیکدام بر  کند نیمع ستیبا یم اریمع نیا سخن گرید به. ردیگ یم قرار ریتفس

 همچون یمعناشناخت کیت استه. گرددیم نیمع ینظر یها هیفرض نیهم توسط لیتحل یها ابزار و ها اسلوب خود اما. کندیم اقامه را

 لیتحل ُبعد ٬ُبعد دو صیتشخ یاسلوب نظر از. است مرتبط هنر با اساس در غرب نینو کیت استه یها شیگرا و ها یریگ جهت غالب

. است ینظر اصول از یدستگاه ٬اول درجه در ٬ُبعد دو هر در یمعناشناخت کیت استه. دارد یدایز تیاهم یفلسف لیتحل ُبعد و یماد

 هینظر کی یاساس یها هیفرض هیپا بر یاسلوب هر. دارد را خود به متناسب لیتحل ابزار و ها اسلوب که است هنر خاص هینظر یعنی

. شود یم منتقل هنر به زین آنها ینظر یالگوها که معناست نیا به ٬هنر به گرید نظامات یها اسلوب انتقال لذا باشد یم استوار

 موضوع مثابه به هنر: نخست که آنست متضمن یهنر لیمسا لیتحل در رهیغ و یشناخت زبان ٬یمعناشناخت یها اسلوب کاربست

 کمک به: دوم ٬شود متاثر یوریت از یضمن ای حیصر یا گونه به اول درجه در یعنی ٬شود گرفته نظر در یمعناشناخت ای یزبانشناخت

 در معناشناختی گرایش به نسبت نگرشی چنین  .گردد منظور هنر یها الگو انعنو به رهیغ و  یزبانشناس ساختار ٬ها اسلوب نیا

گویم پاسخ صحیح بطرز میبتوان را هنر معناشناختی مفاهیم بندی رده مسا له که آورد می فراهم آنرا امکان تیک استه .  

( ۲ اطالع؛ انتقال یوریت مانند علم ژهیو یها یوریت( ۱: سازد یم انیع را یریگ سمت سه یمعناشناخت کیت استه در چیانوویدام ام

 یسنجش فرا و یلیتحل یها یریگ جهت نهایا. دارد ینینابیب یتیوضع یفلسف یها یوریت  و یعلم یها هینظر انیم که ییها آموزه

 یسو به یکیت استه زبان  از آنها لیتحل سو دگر از و است وندیپ در یفلسف یها شیگرا با سو کی از ها آموزه نیا. باشد یم تفکر

. است مرتبط یشناس معرفت یها جنبه با اول درجه در که هنر نینماد فلسفه( ۳. سپارد یم ره یتجرب مراحل لیتحل و مختلف علوم

 شیگرا خود مقاله در چیانوویدام(. ۶ ٬ ۸۰ - ۸۱) است گرانید و النگر ٬سیمور آثار یها یژگیو خود از یریگ جهت نیا

 یبند هدر نیا. کندیم یبند اصطالح نینماد و یلیتحل یشناس نشانه بیترت به را فوق یها یریگ جهت ٬نینو کیت استه در یمعناشناخت

 آنها لیتحل روش افتراق نه و است گرفته قوام فلسفه و هنر یمعناشناخت هینظر انیم وندیپ هیپا بر که است سودمند جهت آن از شتریب

 بلکه ٬نیست هنر معناشناختی علمی عمدتا های نظریه حاضر انتقادی پژوهش موضوع.  دارد یتبع یا صهیخص ٬کی نیا که چرا

باشد می فلسفی معناشناختی های نظریه .  

 اصول از یریگ بهره نتیجه در هنر معناشناختی فلسفه ٬میگفت نیا از پیش چنانکه ٬دامیانوویچ بندی رده در ها نظریه از گروه سومین

 شناختی معنا آلیسم ایده و پندارگرایانه اصول و متافزیکی اسلوب. آمد پدید تیک استه در معناشناختی پندارگرایی های اسلوب و یاساس

است گردیده هنر  معناشناختی فلسفه در دقیقه علوم های اسلوب غیرعلمی کاربرد سبب . 

 های نیاز به و سازد می معین تیک استه در را دقیق های اسلوب کاربست نحوه آمد خواهد زیر در که اصولی رعایت معتقدیم ما

میدهد پاسخ لنینستی - ماکسیست اسلوبی .  
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 دو این همگرایی به که ٬است اجتماعی و طبیعی علوم شناسی اسلوب از جزیی کنونی دوران در شده اتخاذ های اسلوب آنکه نخست

 فراهم را الزم یها شرط پیش انسان فردی وجود و اجتماعی های روند ماهیت ژرفتر آزمون برای و رساند می یاری پژوهشی گستره  

آورد می .  

 نظر مورد های اسلوب. سازد یم محرز را عینی واقعا موضوعات یبررس محدود های جنبه برخی تنها یادشده های اسلوب آنکه دوم

 با ملحق تیکی استه موضوع یک مثابه به هنری مسایل به آینه هر(. ۹ ٬ ۹۲ - ۹۳. ) دارد ای ویژه سرشت و نیست فلسفی ذاتا ما

 ٬ریاضی های اسلوب در تمامی به که داد تنزل یلیمسا سری یک سطح به را آنها توان نمی دیگر ٬شود نگریسته منظر این از فلسفه

 کاربردی دامنه  شده یاد علوم که انگاشت نادیده نباید را حقیقت این البته. میگردد مستحیل غیره و ٬ها سیستم تیوری ٬شناسی نشانه

 های جنبه متقابل پیوند با ٬آن تحول قوانین ترین عام با ٬هنر ماهیت مساله با ٬هنر مسایل با ٬کلی طور به تیک استه. دارد وسیعی

است متفق غیره و برون جهان سازی همانند با ٬هنری(  یااندیشه)  شناخت با ٬آفرینشگرهنری فعالیت باقوانین ٬هنر معنوی و مادی . 

 های پژوهش شناسی روش در بزرگی پیشرفت نشانگر ٬رهیغ و معناشناختی و زبانشناختی تحلیل های اسلوب که شد منکر توان نمی

 در ٬پژوهش مورد موضوع مقام در را هنر که میاورد فراهم را امکان این نظر مورد های اسلوب کاربست. باشد می علمی نوین

 های پژوهش مطالعه موضوع واحد مسأله آنرا یا ٬(غیره و ٬اطالع انتقال نظریه ٬زبانشناسی)  کرد عرضه و مطرح متفاوت نظامات

 عینیت استکه این آن و است نهفته خطری نگرش این در لکن ٬انجامد می جامع تحلیل یک به برخوردی چنین. کرد عنوان متنوع

 پژوهش مورد اصلی موضوع تنها صورت به شود می مطرح مفروضی مسا له توسط که را یفیوظا فقط و ببریم خاطر از را موضوع

کند می میسر را مطالعه مورد موضوع رای به تفسیر امکان امر این. درآوریم خویش .     

 یم فلسفه موضوع تنها عنوان به را زبان است استوار یمعناشناخت ییپندارگرا یاسلوب اصول یمبنا بر که هنر یمعناشناخت فلسفه

 یماهو و یکل طور به بلکه جنبه آن ای نیا از نه هم آن ٬ست یینمادگرا از یگرید شکل ای زبان کی هنر دگاهید نیا طبق بر. داند

 را رهیغ و ها ستمیس لیتحل ٬یشناس زبان ٬یشناس نشانه چون ییها نظام یها اسلوب یمعناشناخت فلسفه اصحاب که یزمان. است نیچن

کنندیم آغاز فرض نیهم با قایدق ٬دهندیم قرار استفاده مورد هنر از شان یها لیتحل در . 

 مورد در ٬آن انکار قابل ریغ یکیمتافز ییگرا مطلق میده یم قرار مداقه مورد یستیمارکس کیالکتید دگاهید از را ینگرش نیچن یوقت

 از بدان که هست آن مستعد هنر که اعتقادند نیا بر یستیمارکس کیت استه یعلما. شود یم انیع وضوح به ٬هنر یها جنبه از یکی

 ٬کند یم اشاره یدرست به انیکیهاج. یآ. ای یشورو پژوهشگر که طور همان کنیل ٬شود ستهینگر ها نشانه کارکرد عتیطب جهت

 ُبعد یعنی ٬هنر یا نشانه جنبه مورد در یکیمتافز ییگرا مطلق(. ۴ ٬ ۲۴۹ - ۲۵۰. ) ستین آن یکل تیماه نیمب هنر یا نشانه عتیطب

 زبان مثابه به هنر گاه هر. اوردیم دیپد را هنر تیماه انهیپندارگرا حیتوض امکان یمعرفت جهت از آن رهیغ و یارتباط ٬یشناخت زبان

 یعنی ٬پندارگرا معناشناس عالم یکیت استه پژوهش یها جنبه نیتر مهم از یکی ای نیتر مهم به ٬شود ریتعب گرید یا نشانه نظام هر ای

 ای و یشناس نشانه مانند ینظامات تقارب. شود یم ریتعب و لیتاو یمعناشناخت دبستان خاص هیروح با که ٬گردد یم بدل زبان خود به

 هینظر ژهیو به و فلسفه عرصه وارد یعیطب طور به و سهولت به  ٬نظامات نیا که است شده موجب اساس در فلسفه به ٬کیتیبرنیس

.گردد شناخت  

 مسأله نیا بر گرانید و چاردزیر ٬رریکاس ٬رسی یپ مانند آن برحسته انیحام خصوص به ٬یمعناشناخت شیگرا فالسفه   اکثر عالوه به

 وندیپ نیکترینزد که ٬آن یارزش جنبه به التفاط عدم و ٬ییبایز با آن وندیپ ٬آن یکیت استه عتیطب انکار با هنر تیماه درک که آگاهند

 مفهوم مورد در انهیپندارگرا ریتفاس هیارا یپروا یمعناشناخت فالسفه. است ممکن ریغ یامر ٬دهد یم لیتشک فلسفه با را پژوهشگر

 ینیع یامر مثابه به یهنر ارزش با کروچه و ٬هد تیوا ٬رسی یپ مانند ینیع انیپندارگرا برخورد نحوه .ندارند را یهنر ارزش

 ذهن نقش ٬رریکاس مانند یذهن انیپندارگرا یها هینظر در هم ییسو از. لندیقا یروح صرفا یارزش آن یبرا حال نیع در اما است

گردد یم ینف ییبایز ینیع سرشت و شود یم شمرده مطلق کیت استه متن در . 

 تفحص لزوم بر حال نیع در یشناس ارزش انهیپندارگرا ریتفس از انتقاد ضمن ٬همفکران و سیز آونر مانند ستیمارکس پژوهشگران

(.  ۷ ٬ ۱۰۱) . فشارند یم یپا انهیگرا ماده کیالکتید یاسلوب و یعلم موضع از هنر یشناس ارزش ُبعد باره در  

 کیت استه که انجامد یم بدانجا کار ٬زدیامیم در یهنر ارزش ریتفس با اطالعات و ٬ها نشانه ٬زبان یفلسف ریتفس که یهنگام

 از هنر( ارزش)  یشناس ارزش و( نشانه)  یشناس نشانه ابعاد ریتفس. ندیبنش هنر فلسفه مسند بر یاصول طور به عمل در ٬یمعناشناخت

 قرار نظر مد ستیبا یم نیریز اصطالحات فیتعار رابطه نیا در. باشد یم اثر نیا در ما منقدانه یها لیتحل یاصل موضوعات گرید
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 کیت استه اصطالح و باشد مرتبط نمادها و ها نشانه ریتفس در ییپندارگرا سنت با تایماه یمعناشناس اصطالح کاربست گاه هر. ردیگ

 یمعناشناخت میمفاه که یزمان ٬یشناخت معنا کیت استه مفهوم از استفاده که داستیپ وضوح به ٬کند داللت هنر یفلسف هینظر بر اصوال

 دیشا. بود نخواهد مصلحت نیقر ٬بردیم بکار را مشخص یعلم یها هینظر بر یمبتن قیدق یها اسلوب خود یها لیتحل در هنر

 ٬یشناس نشانه مانند یفرع یها شاخه به که کرد مشخص هنر یمعناشناخت یها هینظر اصطالح با را آنها که باشد نیا مصلحت

 بر که برد بکار یهنگام دیبا ٬را کلمه قیدق مفهوم به یمعناشناخت کیت استه اصطالح. است منقسم رهیغ و ییگرا ساختار٬یزبانشناس

 پس ٬است مترادف یمعناشناخت کیت استه با اصوال غرب در کیت استه که آنجا از و ٬کندیم داللت پندارگرا یمعناشناخت کیت استه

 روشنتر هنر نینماد فلسفه مثل گرید اصطالحات از اصطالح نیا. شود گرفته نظر در هنر یمعناشناخت فلسفه عنوان به تواند یم

 نظر مورد مراد یعنی  ٬میدار کار و سر یعلم خاص هینظر کی نه و هنر فلسفه کی با قایدق که میابی یدرم آشکارا عالوه به ٬است

است یمعناشناخت انهیپندارگرا فلسفه  

 بغرنج روندی صورت به هنر معناشناختی فلسفه در غیره و شناسی نشانه ٬زبانشناسی اسلوبهای بکارگیری و علم به گرایش ٬نیبنابرا

 به ٬علمی های داده که گفت توان می. است صوری علم به آن اتکاء که کنیم خاطرنشان هرچیز از پیش باید. کند می جلوه متناقض و

 را آنها بتوان که کند نمی فراهم علمی حقایق به دستیابی برای را ابزاری چنان آن علوم خاص های شاخه پژوهشی های شیوه ویژه

. بکاربرد  یکیت استه ریخط لیمسا بر شده لیتحم یبرداشتها ٬پندارگرایانه تفکر های برداشت به بخشیدن تحکیم برای جدید منبعی

 انگلی بندی صورت یک همچون پندارگرایی ٬علمی های دستاورد تمامی در که هستند واقف مارکسیستی باور این بر همگان اینک

 اولیانف را موضوع نیا. ماند می باقی السابق کمافی انگارگرایی های فراورده شناختی معرفت کار و ساز حال عین در. میکند عمل

 ٬انگارگرایانه تحلیل متافزیکی شالوده و گرایی ذهن ٬نگری یکسو ٬اندیشی ساده: میکند بیان سان بدین فلسفی های دفتر خود کتاب در

 در حاکم طبقات که ایست گونه به معاصر جامعه در ها گرایش و عقاید عمومی وضعیت. کند می تحریف را تیکی استه حقیقت ماهیت

کوشند می ناپذیر درنگ گرایانه انگار و شده مخدوش های تفسیر این رواج . 

 لیمسا یبرا دیجد یها حل راه افتنی در علوم پژوهش یها اسلوب یریبکارگ با انیپندارگرا ٬گرچه ٬کرد فراموش دینبا انیم نیا در 

 یها گستره به که یلیمسا ژهیو به)  شان لیمسا کردن مطرح قهیطر خصوص در کنیل ٬برند ینم ییجا به ره لزوما یکیت استه مهم

 به آنها حل در و کنندیم طرح را یلیمسا یبورژواز لسوفانیف یبرخ که ستین انکار یجا. مانند ینم در( دیگشا یم راه شناخت

 دهیا گرفتن دهیناد. است نگرفته قرار یبررس مورد ستیمارکس فالسفه جانب از هنوز چند یلیدال به که شوند موفق هم ییها شرفتیپ

 تواند یم ستین خطا از یخال که نیا ای و است شده مطرح ما ینیجهانب  مخالفان یسو از آنها نکهیا صرف به یبورژواز نیمولف یها

 صیتشخ ٬گردد یم عنوان یبورژواز فالسفه جانب از که یکاذب لیمسا لیس انیم در. آورد دیپد درنگ یستیمارکس فلسفه ییایپو در

 مطرح گنگ یا وهیش به اگر یحت ٬باشد یم یضرور که ریپذ امکان تنها نه  ٬جامعه و ٬یشناس روش ٬یشناخت معرفت یاصل لیمسا

 و سمینیلن خود مقاله در ینارسک. اس. یآ و لیملو. کا. وی ٬بوگومولوف. اس. آ(. ۱۲ ٬ ۳۶۲ - ۳۶۳)  باشد شده حل خطا لیسب بر ای

 باره در انفیاول نظرات ٬است شده استخراج آن از زین باال متن که ٬معاصر یبورژواز فلسفه از انتقاد و خیتار یشناخت روش لیمسا

 پرداخت باز ییتوانا و ضرورت زین و ٬یواقع و یتخصص یها پژوهش به ارزشمند یها کمک نهیزم در یبورژواز نیمولف ییتوانا

 راندن شیپ ٬انهیواپسگرا یها شیگرا از یها دستاورد نیا راستنیپ و ها ستیمارکس یسو از لسوفانیف نیا یها دستاورد بر تسلط و

 در که ٬اولیانف های رهنمون از پیروی به ما. اند داده تکامل ٬را آن با متخاصم طبقات و ها روین یتمام با کاریپ و یستیماکس شهیاند

 با هنر شناختی معنا فلسفه. میدانیم هنر معناشناختی فلسفه طبقاتی ماهیت افشای را حاضر بررسی مهم وظیفه چهارمین ٬آوردیم باال

 در ٬یریگ موضع این تظاهر ترین بارز. است بورژوازی طبقاطی منافع نیّ مب نهایت در ٬گرایی ماده مقابل نقطه در گرفتن قرار

شود می مشاهده خوبی به نوگرا هنر مختلف اشکال توجیه و پیشرو گرای واقع هنر با معناشناختی تیک استه ایدیولوژیکی دشمنی . 
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زبان و هنر ۱ فصل  

عواطف بیان برای زبان شکل باالترین مثابه به هنر گرایانه اثبات نو مفهوم ۱ بخش  

ریچاردز. آ. آی های اندیشه پیرامون در کنکاشی  

 وود جی و وگدن. کا. سی همراه به ۱۹۲۱ سال در ٬انگلیسی نامدار هنرشناس ٬منقد ٬(۱۸۹۳ متولد)  ریچاردز ایوورآرمسترانگ 

(. ۱)  میکند بندی طبقه را زیبایی معانی و تیکی استه های نظریه کتاب این در نامبرده. داد انتشار را تیک استه های بنیان کتاب

 نوشته اوگدن کمک به که کتاب این. یافت بیشتری آوازه ٬ ۱۹۲۳ سال به ٬معنی معنای   خود کتاب دومین انتشار با آرمسترانگ ایوور

 معنی معنای کتاب نگارندگان. رود می شمار به گرایی اثبات نو معناشناختی فلسفه کالسیک های کتاب ترین پرفروش از ٬است شده

 در و روزمره زندگی در زبان نیرومند تاثیر بر تاکید ضمن و پردازند می عواطف ویا تفکرات و اشیا  ٬سخنان میان پیوند بررسی به

 معضل اولین فالسفه نیا .دانند می نمادها علم نظری مسا له نخستین را فوق پیوند ٬ فلسفی های کنکاش یعنی خود شکل مجردترین

 آنان دید از. بینند می ارتباطی فرایند همچنین و( یکیت استه و یفلسف) انتزاعی مباحثات از سست آراء و ها مغالطه رفع را نمادگرایی

 این تمامی مطالعه که کنند می تاکید آنها. دارد وجود ها پویه این و زبان باره در که است ناقصی های نظریه عواقب از اشتباهات این

( ۱۹۲۵)  ادبی انتقاد اصول کتاب ٬تیک استه باره   در ریچاردز مهم اثر. شود منجر علمی تیک استه ریزی پی به تواند می مسایل

 درجه در و)  هنر زمینه در ٬بود درآورده ضابطه به خود قبلی کتاب در که را نمادگرایی اساسی اصول کتاب این در او. است وی

 یعنی خود پیشین عقاید اصلی های جنبه از یکی( ۱۹۲۶) شعر و علم خویش سوم کتاب درریچاردز . بندد می بکار( ادبیات اول

 برای( ۱۹۲۹)  علمی انتقاد وی دیگر اثر با همراه ٬ها کتاب این.  دهد می تعمیم را شعر و علم در زبان کاربست مختلف  طرق

داد ارتقاع خویش زمان ادبی منقدین و کیت استه معاصر ثقات از یکی مقام به را او و کرد کسب زیادی شهرت نگارنده .  

 اثبات نو فلسفه اصلی بستر در ٬(شعر و علم ٬ادبی انتقاد اصول ٬معنی معنای  )  وی نخستین آثار در ٬ریچاردز تیکی استه عقاید

 در وی که کنند می اثبات مقنع بینات و براهین با اند کرده ریچاردز از همفکرانش و بلک ماکس که انتقاداتی در. یافت نضج گرایی

 رنگ چاردزیر فلسفه در گرایی اثبات آثار این در. بود مومن بدانها خود اولیه های نوشته در که کوشد می عقایدی رد در بعدی آثار

 در کالریج مانند بعدی کارهای در که شد منکر توان نمی را این البته. میاید در کانت و افالطون متابعان سلک به وی و بازد می

 چشم به غیره و ٬“ ها گرایش” ٬“ انگیزش” ٬“ بازتاب” ٬“ انگیزه” همچون سنتی گرایی اثبات اصطالحات و عبارات از نشانی تخیل

 حل در آن ادعای با همراه گرایی اثبات از نویسنده سرمستی و نشیه ها سال گذشت با که داشت تردید توان نمی نیز این در. خورد نمی

 نمی فراتر معناشناختی انگارگرایی چهارچوب از او نظرات ٬طورکلی به ٬همه این با. کند می فروکش فلسفی و تیکی استه مسایل

 از اندیشان هم و بلک مارکس انتقادات بر ای حاشیه در ٬نظری علم های ابزار ٬خود بعدی مکتوبات از یکی در ریچاردز خود. رود

 تر مترقی او کنونی های ایده از که است برخورده نظراتی به بیشتر ادبی انتقاد اصول کتاب بازنگری در که نویسد می ٬خود عقاید

 داده رییتغ یا اندازه تا را خود استعارات و واژگان اذل شود نظر تجدید آنها در است الزم که دارد وجود نیز قلیلی موارد البته ٬است

(. ۸ ٬ ۳۵)  کنم مطرح بار دگر را سابق نظرات همان تا... ام  
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وهنر ارتباط نظریه  ۱ 

 و هنر در ارتباط مسا له: گردد می عمده مسا له دو مدار بر آنها تمامی که دارد می معلوم ریچاردز تیکی استه نظرات دقیق یبررس

 دو آن”: نویسد می پس. است مورد دو همین هنر اصلی مسا له گوید می صریحا آغاز همان از معناشناس ریچاردز  . ارزش مسا له

(.  ۳ ٬ ۲۵) “باشد می ارتباط دیگر آن و ارزش بررسی و شرح یکی گردد استوار برآن باید انتقاد نظریه   که ستونی  

 ٬ایم گرفته خو ارتباط به کودکی اوان همان از و هستیم اجتماعی حیوان ما که حقیقت این جانبه همه اهمیت درک کند می تاکید مولف

 ارتباط قراریبر از ناگزیر سال هزار ها صد آدمی که است واقعیت این از متاثر زیادی حد تا ما ذهن ساختمان”. ضروریست امری

 ارتباط وجود مستلزم ذاتی طور به( است پویش یک و روحانی احوال ٬تجربیات ریچاردز برای)  ما اتیتجرب(. ۳ ٬ ۲۵)  “است بوده

(.  ۳ ٬ ۳۶) “باشد می ارتباطی فعالیت شکل ترین عالی هنر” که چرا ٬دارد گزاف اهمیت علمی ارتباط نظریه هنر کدر برای. است  

 دارد امکان. یافت خواهیم درک قابل و ساده را آنها بنگریم ارتباط منظر از را ساختار رموز و غموض چون ریچاردز نظر از

 برای واقعی تمنای دیگریست؛ های چیز او های دلبستگی قاعدتا  . است گرفتن ارتباط پی در که نباشد واقف امر این به خود هنرمند

 گونه به باشد؛ می بالقوه ارتباطی ٬یدوم این زیرا ٬یابد تمایز چیز هر آفرینش آرزوی از باید می ٬چیز یک دستاویز به ارتباط ایجاد

 علمی نظریه ویژه به و علمی مبنای بر هنری نقد افکندن پی در ریچاردز آرزوی به توان می نجایا از. مبدل باهیا تی و پوشیده ای

 در خویش گرایش این درک به قادر او لکن. دهد می تشکیل را او تیک استه برجسته و مهم بخش آرزو این. گشت واقف ارتباط

 ارتباطی وجه درست تحلیل. اوست گرایانه نواثبات تفکر فلسفی های فرض پیش گردن به اصلی گناه باره این در. نبود آن ابعاد تمامی

 موضع. بود خواهد پذیر امکان شناختی معرفت مسایل همه از باالتر و مهم های جنبه دیگر با آن پیوند گرفتن نظر در با تنها هنر

 علم به ریچاردز. کند می اقتضا “متافزیک” مثابه به را هنر شناختی معرفت مسایل نفی واقع در ریچاردز گرایانه اثبات نو گیری

 به علمی اطالعات تخفیف: یکم از است عبارت گرایی علم ٬آمده مارکسیستی ادبیات در که همچنان. است شده متهم نیز گرایی

 یگانه علمی نگرش که این ادعای: سوم علمی؛ های نظریه نقش کردن مطلق: دوم کمی؛ و دقیق های اسلوب از شده اخذ اطالعات

 قلمرو از متافزیکی مسایل اصطالح به حذف همچنین و انسان جهانبینی از  فلسفه حذف: چهارم است؛ جهان به صواب نگرش

 استناد آنها دقیق زبان و علوم ٬تجربه به صرفا که ساخت مهیا را خود گرایی علم اصول از تبعیت به ریچاردز. علمی موضوعات

 به نسبت ریچاردز گرایی علم است کرده نشان خاطر درستی به بلک که همچنان. انگارد نادیده را شناسی معرفت و فلسفه ٬کند

 خلق و هنر دقیق و تجربی فنون مطالعه خصوص در گزاف و الف به و گیرد می را شتنیخو به ایمان شکل ٬یعلم اسلوب جامعیت

اند پرداخته ریچاردز های شهیاند نیا نقد به آنها همکاران و جیمز ٬مور بلک مانند نیز غربی نویسندگان دیگر. انجامد می نقادی علم .       

 توضیح ضمن فراگرد این در و آورد روی روانشناسی و( پاولوف اصول خصوص به)  هنر در ارتباط جایگاه توضیح برای ریچاردز

 ان در یو که نیست تردیدی. داد بروز خور از رفتارگرایانه تمایالت ٬اخص طور به هنر در ارتباط و اعم طور به ارتباط ٬خودآگاهی

 ٬معنا مسا له به نسبت شان نگرش که داشته قرار گرایانی مصلحت و یرس پی های اندیشه تاثیر تحت خود زندگی از برحه

. اند پرداخته کنکاش و بحث به او رفتارگاریانه های گرایش باره در جیمز و رانسام مانند پژوهندگان بسیاری. است بوده رفتارگرایانه

 ما عقیده به. کند می تلقی رفتارگرایانه ای نظریه مثابه به را معنی معنای کتاب در مطروحه مفاهیم که رود می پیش آنجا تا بلک

. است گرفته قرار تری دقیق ارزیابی مورد معناشناختی رفتارگرایی نظریه   بنیانگذار ٬موریس وسیله به ٬ریچاردز رفتارگرایانه اندیشه

 رفتارگرایانه سیری  ٬گذار ریتاث نماد   مثابه به معنا از او تعریف مانند ریچاردز افکار از برخی که سازد می نشان خاطر موریس

 برای صرفا ٬عالمت از خویش بررسی در ریچاردز. داشت گرایانه رفتار گیری جهت او خود که نیست این بر دال امر این اما. دارد

 به او تجنب. نگریست می تردید دیده به رفتارگرایانه اصطالحات طریق از عالمت تبیین به و بود قایل مشدد اهمیت “تفکر”

 به او پایدار دلبستگی دلیل به احتماال نشد بدل مقید و مومن رفتارگرای یک به او اگر. گرفت فزونی او در زمان گذشت با رفتارگرایی

 اثر یک به نسبت که واکنشی توضیح در او رو همین از. باشد می آن عملی رفتار فقدان هنر مشخصه وی خود گفته به بود؛ هنر

افتاد می زحمت به ٬گیرد می صورت ذهن فضای در هنری .   
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 طبیعت مفهوم به( است رفتارگرایانه اول وهله در که)  روانشناختی و شناختی تنکرد های اسلوب اتخاذ جهت در “محدود” گرایش این

 اثبات نو و گرایی مصلحت های ویژگی از کلی طور به و یرس پی اندیشه های جنبه از بدوا   که مهفومی ٬گشت منتهی ارتباط گرایانه

دیآ می شمار به گرایی . 

 بود متداول و معمول کامال امری عنوان به از ارتباط مسا له طرح به او اشتیاق ریچاردز آفرینی مفهوم این مثبت خصوصیات از یکی

 اشتراک ٬ارتباط فرایند در که داشتند آن داعیه گرایان استعال. بودند برده فرو ابهام از یا پرده در ٬مغلطه به آنرا گرایان استعال که

 ریچاردز بینیم به اینک. آید می شمار به متقابل تفاهم عنیی مبنای “استعال حداقل” اوربان ویلبر قول به یا ٬اذهان فردی -فرا و عرفانی

 قادرند یکریگر های گفته درک به رو آن از مردم چاردزیر ریتعب رویپ کند؟ می “استعال حداقل” جایگزین را مفهومی چه گرای اثبات

 را یزیچ شخص هر. ست یکی آنها همه یبرا پردازند یم که یتیواقع به و دارند یکسانی( “ها ذهن تشابه”) یذهن و یبدن ساختار که

 ٬ ۱۷۶)  کند یم تجربه را همان قا  یدق زین گرید شخص ذهن که دهد یم نشان را یواکنش چنان خود طیمح به نسبت و کند یم تجربه

۳ ) . 

. نمود انتقاد آن از و دریافت وضوح به هگل را ای گرایانه طبیعت و شناسانه انسان برخورد چنین( تاریخی ضد گرایش و)  محدودیت

 به فقط که زیرا ٬برآید آدمی ذهن های شگفتی مسا له به پاسخگویی عهده   از تواند نمی گرایی طبیعت که کند می اشاره نکته بدین هگل

 بر تا کوشید بسیار خود او. ماند می باقی تجربی روش و روانشناختی گرایش چهارچوب در و کند می بسنده استدالل توصیف

 خودآگاهی ٬انسان ماهیت از گرایانه طبیعت و هگلی تفسیر عیب. آید فایق پندارگرایانه دیالکتیک موضع از تجربی برخورد محدودیت

 می تاریخی و اجتماعی دیدگاه از مسایل این ماتریالیستی حل امکان عدم در سمیمارکس را ارتباط فراگرد در او متقابل ادراک و او

 ٬پرداخت هنر در تاریخی مشترک تجربه ضبط و اشاعه چگونگی صحیح توضیح و تبیین به شود می نظر نقطه این از صرفا. بیند

 ویژه   طبیعت علمی توضیح. شود می تفهیم شخصی پیامی ٬ینیع و هنری ارزش یک مقام در ٬شخصی تجربه یک صورت به که

 است پذیر امکان شرطی به - دارد وجود هنر عاطفی پذیری تاّثر و گرایی لذت نظریه در که هایی مغلطه از پرهیز با - هنری ارتباط

 در عینی وجودی کسوت به پویا نمودی با هنری اثر در و ٬کند می عمل ارتباط عینی مبنای مثابه به که - شناخت مشترک موضوع که

 ارتباط مسا له توضیح در ای گرایانه ماده برخورد چنین از گرا طبیعت ریچاردز. شود تفاهم ها احساس مشترک عمل مقام در ٬میاید

بود دور بسی هنر در .    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.takbook.com



 

 

 

 ۲     زبان شکل ترین باال مثابه به شعر

 

 اصل این مبنای بر .دارد وجود بالواسطه یوندیپ ٬سقم و صحت ق  یتحق اصل ٬ییگرا اثبات نو مهم اصول از یکی و ییگرا علم انیم

 می فهمیده موضوع یک حسی تجربه مثابه به که آنچه یعنی)  تجربی واقعیات به را آنها شود نمی که خودآگاهی های واقعیت تمامی

 مرکزی قضیه در اصل این ریچاردز نمادگرایی نظریه در. آید می شمار در بیان شبه و علمی معنای فاقد ٬داد قرار تحقیق مورد( شود

 با ها نشانه نینماد کاربست نظر نیا از. یابد می تظاهر احساسی های نشانه و( ارجاعی یا)  نمادین های نشانه کاربرد میان تمایز وجه

 یا احساسی کاربرد اما. دهدیم نشان یهمخوان ٬ردیگیم هیما تجربه از و دارد صواب یکابرد علوم در که ٬کذب و صدق قیتحق اصل

 تفکر و نمادین دوگانه کاربرد نظریه میان. آید می شمار در علمی غیر و ابزاری لذا ٬باشد ینم تجربه صدورات از ها نشانه انگیزشی

 کاربرد در باید کلی طور به را هنر و شعر های ویژگی که گونه بدین ٬دارد وجود رابطی حلقه ٬جاردزیر هنری ارتباط نظریه اصلی

ُجست ها نشانه و واژگان خاص .   

 “یمفهوم راتیتاث” خود مخاطب احساسات و افکار ٬اعمال در تواند یم ها نشانه که بود کرده اشاره نکته نیبد رسی یپ شتریپ

لفان. زدیبرانگ گوناگون  واکنش از است عبارت یا نشانه هر از ما ریتعب” که دارند یم انیب ٬نیهمچن یمعن یمعنا کتاب مو 

 اشکال از یکی لیتحل صرفا آنان عالوه به. کنند یم یتلق نشانه مثابه به را واکنش نیا آنان(. ۲ ٬ ۲۴۴)  “آن به نسبت ما یروانشناخت

.دهند یم قرار توجه کانون را ها واژه یعنی ها نشانه  

 نینماد یمعنا یکی: گردد میتقس عمده گروه دو به تواند یم که ٬شود یم شامل را چند ییاجزا واژه کی به نسبت واکنش آنان نظر از

 نسبت ما یها واکنش مجموعه از جزء آن ٬معنا کلمه   قیدق مفهوم به واژه یمعنا. یزشیانگ ای یاحساس یمعنا یگرید و یارجاع ای

 مفهوم ارجاع ای تفکر نیبنابرا. کند یم ینمادپرداز آنرا کلمه ای و آنست کلمه از مراد که ستیزیچ به ما تفکر موجد که است کلمه بدان

 زیچ آن ای نیا  یرو تفکر به شیگرا بعضا ٬عطف مفهوم از شده ادی نگارندگان برداشت. دهدیم لیتشک را واژه کی یعطف ای نینماد

 باز ینیع اءیاش به ها شهیاند. دهد یم قرار نظر مد را تفکر غالبا نینماد مفهوم و شود ینم داده حیتوض یگذار زیتما نیا اما ٬است

 ما یروانشناخت یها واکنش مجموعه. سازد یم مطرح ٬اءیاش نیا باره   در ما تفکرات یورا از ٬را ینیع اءیاش ها واژه پس ٬گرددیم

دهد یم لیتشک را واژه یاحساس یمعنا که ٬باشدیم ییها“ برداشت” و“ عواطف”٬“احساسات” جامع واژه کی به نسبت       

 تشخیص( وظیفه یا)  کارکرد دونوع واژه برای وی. بیند می قطعی تفاوت آن “کارکرد” یا  “کاربست” و واژه “معنای” میان ریچاردز

 را ها نشانه یا واژگان کارکرد دوم گونه و علم در را زبان کاربرد نخست گونه(. انگیزشی یا)  احساسی ٬(عطفی یا) نمادین: دهد می

 چه ٬زبان در کاربرد گونه دو این تمایز برای  که نکته این فهم. است احساسی زبان اوج شعر اند گفته. دارد می عیان هنر یا شعر در

.است توجه جالب ای مسا له خود است شده اندیشیده معیاری  

 که هنگامی. برساند آنرا( آن کارکرد)  آن از استفاده فرایند در آنست بر گوینده که شود می مربوط واژه معنای آن به معیار نخستین 

 برای ٬اشیاء باره در مان تفکرات اشاعه برای ٬اطالعات انتقال برای ٬(شان مفهوم)  شان نمادین معنای رساندن برای را ها واژه ما

 در کارکرد این است ممکن. ایم برده بکار نمادین وجه به را ها واژه حال این در ٬میدهیم قرار استفاده مورد ٬مرجع نمادین دادن نشان

بیاید آن کمک به تواند می نیز واژه احساسی معنی که است مدعی ریچاردز اما. یابد تحقق واژه نمادین معنای طریق از اساس .    

 یک بیان دوم ٬شنونده به احساس یا برداشت یک بیان نخست. شود می مشخص اصلی کارکرد سه توسط زبان احساسی کاربرد

 طریق از واژه احساسی کاربرد(. ۵ ٬ ۱۸۱ -۸۲)  شنونده در نظر مورد تاثیر ایجاد سوم ٬مرجع یا عین باره در احساس یا گرایش

 قرار استفاده مورد احساسات و عواطف انگیزش برای زبان در شعر که است معتقد ریچاردز. پذیرد می صورت واژه احساسی معنای

 می ژرفتری ویژگی ٬دارد ارجاعی هدف فقط که کاربردی به نسبت ٬ارتباطی چنین به امر این. است چنین آن کارکرد یعنی ٬گیرد می
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 در. سازد می متمایز ٬(۴ ٬ ۳۳)  “است علم عکس درست...  آن در ها واژه کاربرد که” شعر از را علم که است جنبه همین. بخشد

 با یوندیپ چه( هنر در کلی طور به و)  شعر در زبان احساسی کاربرد. میرود بکار گونه نماد ٬اطالع انتقال جهت سخن حال این

دارد؟ زبان نمادین کاربرد با و آنها مفهوم با ٬ها واژه نمادین معنای      

 ریچاردز که کنند می نشان خاطر مفسران از بسیاری. بیافکنیم نظری شعر در( آنها مفهوم)  ها واژه نمادین معنای به دهید اجازه ابتدا

 یب ٬داد قرار استفاده مورد احساسی طرز به منحصرا   را زبان شعر در که هست امکان این بود معترف و یمدع خود اولیه آثار در

 امکان وی کرد استنباط توان می آنها روی از که دارد وجود اظهاراتی ریچاردز آثار در ٬واقع در. بشود توجهی آن مفهوم به آنکه

 زمینه همین در معنی معنای   کتاب در او بحث. است کرده نمی نفی آنها مفاهیم گرفتن نظر در بدون شعر در را ها واژه کاربرد

 طریق از خویش مقصود القاء و ٬آنها نمادین معنای گرفتن نظر در بدون ٬احساسی وجه به ها واژه کاربرد امکان چگونگی است؛

 گفتار لحن معمول گفتگوی در همچنانکه ٬کند می عمل آنها معنای از تر جلو ها واژه واقعی آهنگ شعر یک فهم در. آنها مستقیم تاثیر

 شعر در اندیشه با امر این ٬ندارد نمایی باز که دارد وجود بزرگی آثار نقاشی و موسیقی زمینه در. دهد می انجام را عملی چنین

 می قرار تاکید مورد ها واژه مفهوم به ارجاع بدون شعر در را زبان احساسی کاربرد امکان که این ضمن ریچاردز. دارد همخوانی

 یا باشد راست خواهد می حال)  میکند بیان که آنچه لحاظ از چه و ٬واژگان معنای لحاظ از چه شعر در را مفهوم وجود لیکن ٬داد

 کرد؟ می محول آنها به نقشی چه خویش تیک استه در ریچاردز راستی به. نبود هم نقاشی در بازنمایی منکر او. کندینم نفی( دروغ

لفین  بزرگسال شهروندان توسط که هنگامی ٬کم دست ها واژه کاربرد در ٬که داشتند باور امر این به درستی به معنی معنای کتاب مو 

 معهذا ٬شود می واقع یکدیگر با فوق کارکرد دو معموال. است نهفته مراجعه و عطف از عنصری عمال ٬گیرد می قرار استفاده مورد

 نمادین و احساسی کاربرد که شد رهنمون درست نتیجه این به را آنان مسا له این(. ۲ ٬ ۱۵۰)  دندار تفاوت یکدیگر با اساس در

 شعر خواندن با که هایی اندیشه ٬پذیرد می تحقق لغات مفهوم طریق از نمادین  کاربرد که آنجا تا. دارد همبودی یکدیگر با واژگان

 است اطالعاتی ناقل میشود بیان شعر در آنچه و ها واژه مفهوم بنابراین. آنهاست مفهوم واسطه به اول وحله در ٬شود می برانگیخته

 نکته براین کارکرد دو این ناپذیری جدایی یادآوری ضمن شده یاد نویسندگان. گردد می ابالغ زبان نمادین برد کار از شیوه این با که

 شعر در زبان اصلی کارکرد. دارد تبعی نقش آن به نسبت نمادین کارکرد و است احساسی شعر کارکرد که ورزند می تا کید هم

 در نمادین کارکرد صورت این در. شود شورانده خواهیم می که عواطفی و حاصل نظر مورد احساس که نشیند می هدف به هنگامی

 یا کثرت به ٬آنها مفهوم ٬ها واژه نمادین معنای شعر در بنابراین(. ۲ ٬ ۱۵۰)  باشد می “انگیزشی کارکرد از تابعی” و ابزاری نهایت

میاید در عواطف انگیزش استخدام در که اطالع انتقال خدمت در نه ٬قلت به .        

 ابزار کتاب در ویژه به ٬نیز او متاخر آثار در ٬درآمد ضابطه به ٬او اولیه آثار از ٬معنی معنای   کتاب در وضوح به که اندیشه این

گرفت قرار تاکید مورد ٬نظری .   

 قیتحق اصل مبنای بر که را پرسش این زبان دوگانه کاربرد میان تمایز برای خود معیار دومین عنوان به معنی معنای کتاب مصنفین

 صورت در اصوال “کاذب؟ یا است صادق حکمی نیچن آیا پرسیم می حکم هر مورد در”: کشند می پیش ٬دارد قرار گرایی نواثبات

 آنان. است احساسی آن کاربرد صورت این غیر در و( علمی یعنی)  نمادین ما حکم که شد خواهد دانسته پرسشی چنین داشتن مصداق

 ٬واقع در ٬کلمه دقیق مفهوم به کلمات احساسی کاربرد به عنایت با حکم یک کذب و صدق طرح مسا له که میکنند اظهار یکسر از

 بام یک سان بدین. دارد وجود مبهم طور به ای مسا له چنین طرح امکان کم دست که کنند می استدالل آنان دیگر سوی از ٬است منتفی

دارند هوا دو و .   

 در و آن رد در چه ٬است حکم شبه واقع در یحکم هر شعر در که نیا ٬شده طرح شعر و علم کتاب در که چاردزیر هینظر باره در

 زیتما وجه اصطالح نیا از استفاده با که بود آن بر چاردزیر ما دهیعق به. است گرفته صورت یاریبس یها جستار ٬آن با توافق

 یم کار به اطالع انتقال یبرا علوم در احکام. دهد قرار دیتاک مورد را علم در آنها کاربست زین و شعر در احکام کاربرد انیم یماهو

 احکام. باشد تکلف از یخال و یمنطق ٬روشن که دارد ازین یاحکام به علم. ندارد یچندان تیاهم علم یبرا ها آن یعاطف ریتاث و رود

 من”: سدینو یم باره نیا در چاردزیر. شود یم مشاهده زین شعر در احکام. شود یم محقق ٬ابدی یم “اتیواقع” بر که یانطباق با موثق

 آنها فهیوظ و دارد یاحساس یکاربرد احکام نوع نیا(. ۸ ٬ ۱۴۸)  “ستین حکم وجه چیه به آنها که میبگو توانم یم نه و ام گفته نه

 فهم به امر نیا که است معتقد و مخالف سخت آن به نسبت بخردانه واکنش و شعر در “ییجو امیپ” با چاردزیر. ستین یرسان اطالع

 یم چیانوویدام. هاست احساس و ها زشیانگ یسامانده ٬عواطف بر یگذار ریتاث شعر در حکم فهیوظ. زند یم لطمه شعر یعاطف

 و عواطف انیب یبرا است یابزار مثابه به ٬دیایم شعر در که یاحکام از یاریبس که ٬همه میینگو اگر که نجاستیا نکته”: سدینو

 در احکام(. ۵ ٬ ۱۸۶)  “باشد خواهد یم که چه هر نظرات نیا حال ٬نظرات و میتعال از یا مجموعه لیتکم و دییتا نه و ٬احساسات
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 صادق تواند یم ها حکم شبه نیا گرید یها نهیزم در. است احساس منقاد و عیمط منطق جا نیا در. باشد ینم یمنطق استنتاجات شعر

 که آنست امر نیا لیدال از یکی. است توام اشکال با تیواقع بر آنها انطباق بعضا   .آن نه و است نیا نه شعر در اما ٬باشد کاذب ای

 بر انطباق در یمکان یروشن از که دارد “زیآم ابهام” یخصلت خود احکام شبه هم یا باره از ٬کرد جعل توان یم را “ها تیواقع”

 حد چه تا نکهیا ٬ابدی دست خود نظر مورد ریتاث به مطلوب التیتما و عواطف زشیانگ واسطه به شعر اگر. ستین برخوردار تیواقع

 هم شهیهم و ٬باشد یم مرجع از تر افتهی میتعم اریبس ها برداشت. ستین مهم ادیز دارد اختالف مرجع با کند یم ریتصو که آنچه

 ٬گرید یدید با اما کرد صحبت احکام شبه ینادرست و یدرست باره در توان یم البته. ندارد رجعت است احکام استناد مورد بدانچه

 به را آنها و دیآ در دلخواه یها برداشت و ها شیگرا یبرخ خدمت در که باشد صادق تواند یم یدرصورت احکام شبه. شاعرانه ینشیب

 یم دارد ما یها شیگرا و ها زهیانگ انتظام ای شیرها در که یریتاث یرو از یتمام به را احکام نیا بودن صادق. دهد وندیپ گریکدی

 یها هینظر. باشد صادق یشعر نظر از است ممکن است کاذب یعلم جهت از که ییها گفتار(.۴ ٬ ۷۰ - ۷۱)  داشت معلوم توان

 استکه انمندیز رو نیا از اما ٬سازد یم ممکن را احساسات انیطغ و عواطف بغرنج النیس که است دیمف نرویا از کینکرومنت کهن

 یمناف شعر که دگاهید نیا مقابل در چاردزیر پس. دارد همراه را ها تکانه نیتر ریحق نگرانه کسوی کیتحر ای عواطف ابتذال خطر

 بکار کودکانه افکار ای یا تازه افسانه نشیآفر یبرا را شعر دینبا. کرد لیتحم شعر به دینبا را مشتبه احکام. دهد یم هشدار است علم

 او. پردازد یم بحث به داند یم علم از یقیتلف را شعر که دگاهید نیا رد در پس. است یفیسخ کار و شعر به یحرمت یب کار نیا ٬برد

دارد را خود کارکرد شعر ست؛یگرید یها هدف خدمت در شعر که است معتقد .       

 در ٬کند یم فایا را ینیّ مع نقش شعر در و است یآگاه و اطالعات حامل مرجع که ردیپذ یم ٬خود متاخر آثار در ژهیو به ٬چاردزیر

 در شهیهم چاردزیر خود و یمعن یمعنا نگارندگان که میکن نشان خاطر را نکته نیا دیبا. ورزد یم دیتاک آن بودن یتبع به حال نیع

 یمعنا کتاب در ٬دارد وجود زبان نینماد و یعاطف کارکرد باره   در که یدرست یها گفته یهمپا. ستندین ریگیپ مذکور نظر نقطه انیب

 ٬نشود گرفته گریکدی یجا به نینماد و یعاطف کارکرد دو اگر که نیا ست؛یگرید سنخ از یکل به که میخوریم بر یاظهارات به یمعن

 ٬رهاند یم یعاطف نگرش از را خود علم که همچنان کند؛ینم جادیا اخالل و تداخل دگر آن کاربرد در وجه چیه به آنها از یکی کاربرد

 - ستیچ ییش نکهیا دانستن ٬متناسب یها شیگرا اتخاذ یبرا یعنی راند؛یم یا گوشه به را نینماد قتیحق و دانش “وسوسه” زین شعر

 یم ادآوری موکدا چاردزیر(. ۲ ٬ ۱۵۸ - ۵۹)  کند یم جیترو را “یعلم” ییگو که راند سخن چنان شعر از دینبا و ندارد؛ یضرورت

 در ینظر ابزار کتاب مانند شیخو یبعد آثار در او کنیل ٬ستیآدم یآگاه در علم یها دستاورد از مستقل انسان یعاطف رشد که شود

.   کند یم اقامه را یتر ریگیپ نظرات هنر در علم خور در گاهیجا باره  

 مورد را معنا یعلّ  هینظر دیبا اریمع نیا. دارد وجود زبان دوگانه کاربرد صیتشخ یبرا زین یسوم اریمع ٬آمد گفته آنچه بر عالوه

 گرید شخص یرو شخص کی یها شهیاند که است امر نیا متضمن ٬ارتباط یبرقرار ٬چاردزیر نظرات مطابق. دهد قرار مداقه

 واکنش که گرفت جهینت توان یم جا نیا از. نخست شخص تجربه مشابه کند تجربه را یزیچ دوم شخص نیا و ٬بگذارد ریتاث

 و یاصل لیدل بیترت نیبد. دارد ندهیگو ذهن که است یحالت مشابه( آن یمعنا به یعنی)  واژه کی به نسبت شنونده یروانشناخت

 رابطه نماد کی و شهیاند کی انیم” سدینو یم یمعن یمعنا کتاب در چاردزیر. دشو یم مشخص نظر مورد واژه کاربرد بالواسطه

 که است یارجاعات مصادر از  ٬آن از ییجز که مییجو یم سود یی یینمادگرا از ٬مییگو یم سخن که یهنگام. دارد وجود یعل یا

 شده قصد ریتاث ٬میشو یم متوسل ارجاع به آن یبرا که یهدف - است یروانشناخت و یاجتماع عوامل سبب به گرید بخش و میکن یم

 نیع کی باره در شهیاند کار ژهیو به ٬است شهیاند کار کلمات نینماد کاربرد(. ۲ ٬ ۱۰ - ۱۱)  “خودمان و گرانید یرو میعال نیا از

 یروانشناخت لیدال جهت از را یعاطف لغات اگر. گردد یم عاطفه زشیانگ موجب شعور گرید یها جنبه یتمام کهیحال در. مشخص

گفت میخواه رسا را آنها ٬میآور نظر در آنها .   

 در در هم و معنی معنای کتاب در هم که تفسیری نظریه یا معنا گرایانه متن نظریه با شود می گفته ٬ریچاردز واژگان کاربرد نظریه

 ٬بوده متن یک از بخشی قبال که گرفت نظر در چیزی مثابه به باید را نشانه ٬نظریه بنابراین. است پیوند در ٬شده مطرح او آثار دیگر

 برابر در متن تمامی گویی ٬شود می نمایان ما برابر در دیگر بار نشانه که هنگامی. است گذاشته اثر ما ذهن بر تمامی به که متنی

 خود متن خالل از ها نشانه همچون ها واژه که معنا بدین ٬گذارد یم اثر آن یمعنا و کاربرد بر کالم بافت و متن. است گشوده مان

 ۱۳۲)  هاست نام آمیز راز نظریه پذیرش مثل دارد تعلق مجزا واژگان به معانی که نظریه این قبول گوید می ریچاردز. کند می عمل

)  کند می اشاره بدان که دارد تعلق اشیاء از ای دسته به یکسو از آن معنای بینیم می ٬شود گنجانده متن دو در ای واژه گاه هر(. ۷ ٬

 می بکار را نمونه و متن اصطالحات مورد این در معاصر زبانشناسی) است متن یعنی ٬بندی جمله آن از سوی دگر از و( مفاهیم

. است شاعرانه زبان ویژه ٬ابهام صهیخص اما و باشد می معنایی چند مصادر از احتماال دارد وجود جنبه دو این میان که تنشی(. برد
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 نمادین کاربرد ویژگی از همچنین بلکه عاطفی کاربرد مختصات از تنها نه که آنست استعاری کیفیات مولود معنا گرایانه متن مشخصه

گیرد می بکار اشیا های الگو مثابه به را استعارات که است اندیشه و زبان مالزمان از اصل این. باشد می نیز .    

 به و)   شعر طبیعت خصوص در او کاوش. دارد بر در را ارزشمندی عناصر شعر بر آن انطباق و زبان باره در ریچاردز نظریه

. است آموزنده بسیار و بخشد می روشنی( ها نشانه یا)  ها واژه( کارکرد)  کاربرد بر ٬علم با آن مقایسه ویژه به( هنر کلی طور

 که کند می تایید را مسلم فرض این هنر در زبان عاطفی کارکرد علمی تفسیر. یافت بسط هنر معناشناختی نظریه   در ها بعد او مساعی

 تواند یم ٬یتبع چند هر ٬مهم نقشی هنر در حتملی ٬است علم ویژه که( فراشخصی معانی و مفاهیم طرح باره در)  ٬آن نمادی کرد کار

 علمی نظریه اهمیت باره در او موثق فرضیات سایر و آراء این نضج و ترقی مانع گرایانه اثبات نو نظریات نفوذ لکن. نماید ایفا

 گونه به ٬هنر در شناختی زبان مسایل آن در که میگیرد پی را ای گرایانه اثبات نو نظریه شکیبایی با او. گردید هنر نظریه در ارتباط

 ادبی دانتقا که بود آن بر ریچاردز تالش ٬اساس در. شود می بدل زیباشناختی مرکزی مسا له به و میاید در نمایش به آمیز اغراق ای

 عینی واقعیت به که ٬علم زبان و هنر “ مدار شتنیخو ” زبان میان او که اختالفی عالوه به ٬کند تبدیل زبانشناسی از ای شاخه به را

نهد بنیاد( پراگ زبانشناسی محفل   روح با مطابق)  را سره توصیف نظریه یو تا کرد کمک ٬دید یم ٬کند می استناد برون .       

 به دیگران و ریچاردز پیروان توسط هنر گستره   در نظریه این تفسیر ویژه به( آن بندی بخش معیار و)  زبان دوگانه برد کار نطریه

 که سازد می نشان خاطر نفوذ با بسیار گرایان اثبات نو از یکی بلک ام. شد کشیده ها بینی نازک و ها موشکافی نیب ره ذ ریز

 حکمی خود حال عین در ٬هنر در مرجعی هر ریچاردز دید از که میاید بر چنین. شود نمی قایل فرقی احکام و ٭شینما میان ریچادرز

 که است درست این البته ٬گوید می و است موافق عقیده این با بلک. نیست کار در مرجعی که معناست بدین حکمی هر فقدان و است

 اینجا. باشد نداشته وجود میان نیا در مرجعی که نیست آن بر دال امر این اما “نکند صادر حکم” چیزی مورد در است ممکن شعر

 بها کم ریچاردز اشتباه دالیل از یکی شده یاد منقد نظر به(. نمودار و تصویر شکل به)  کند می عمل نمایش و هیارا شکل به مرجع

 می تیکی استه مسایل جمیع در شناخت عامل استخفاف و ٬تیکی استه ارزیابی در عاملی مثابه به عقالنی ادراک اهمیت به او دادن

(.    ۱۸ ٬ ۲۰۷ - ۲۰۸)  باشد  

 بینش و برداشت که است معتقد اما ٬نیست حسن از عاری زبان کاربرد زمینه در ریچاردز نظریه که کند می تاکید پالوک. سی توماس

 تمامی:  که آن نخست(. ۱۵ ٬ ۱۸)  نارساست گفت توان می امر نهایت در و ٬گیرد قرار ادبی پژوهش نظری مبنای تواند نمی او

 راغب آنها تحلیل به ریچاردز اما. دارد وجود نیز “آمیخته” های گروه. آورد گرد گروه دو این در توان نمی را زبان کاربرد انواع

 و عواطف روی گذاری تاثیر بدوا کلمات از استفاده هدف مغز پُر اشعار غالب در که بود متفق قول نیا با توان نمی: آنکه دوم نیست؛

 چهارم است؛ نابسنده درام و داستانی نثر زبان برای ویژه به ٬زند می دم آن از او که افتراقی وجه: آنکه سوم باشد؛ می ها گرایش

 را نظریه این کننده گمراه خصیصه بزرکترین پالوک. آورد نمی میان به یسخن تر پیچیده انگیزشی های واحد از ریچاردز: آنکه

 نظریات که داشته اندیشه در را واقعیت این گمان بی ٬اصطالح این از استفاده موقع مذکور منقد. داند می آن “گرایی عنصر”

 از( همکاران و نجل. آ ٬دیوی ٬جیمز مکتب)  روانشناختی گرایی کارکرد و گرایی تداعی ٬یعنی ٬ریچاردز استشهاد مورد روانشناختی

 ولی داند می همگون ای مجموعه مثابه به را انسان بود معترف ریچاردز که آن علیرغم. باشد می عنصری روانشناسی تنوعات

 تفکر)  عقالنی روانشناختی عناصر اصطالحات با را زبان نمادین برد کار او. کند می منقسم پاره دو بر را روانشناختی های کارکرد

 ریچاردز بندی رده. کند می معین( ها گرایش و عواطف)  عقالنی غیر عناصر اصطالحات با را زبان عاطفی کاربرد و( مرجع و

 ارتباط در دارد باور که است این در ریچاردز اشتباه. کند می منشعب عاطفه به دیگر سوی از و عقل به یکسو از را انسانی گوهر

 مشابه اتهاماتی نیز نگیاسپالد. یج. شد خواهد نموده باز عقالنی غیر روانشناختی عناصر اصطالحات تفسیر و شرح با محتوا ادبی

است کرده اقامه “گرایی عنصر” . 

 خود ٬باشد می وی های اندیشه غلط فهم نتیجه در او از انتقاد اینکه به اعتقاد ضمن ٬ریچاردز پیروان ترین قدم ثابت از ٬هاتوف حتی

 سپس ٬چیست تکلم از هدف که کند می کار به ابتدا سوال این با او. پردازد می زبان کاربرد مورد در ریچاردز نظریه از دانتقا به

 نه و)  خنثی بیانی دارد امکان زیرا. نیست گیر فرا گیرد یم صورت ریچاردز توسط که ای دوگانه بندی تقسیم دارد می اظهار

 کاربرد میان قاطع بندی مرز آنکه دوم آموزشی؛ زبان مورد مثال طور به. نباشد هم علمی حال عین در که داشت( کننده تحریض

 داشته وجود تواند نمی اصال عطفی ناب کاربرد نام به چیزی چون ٬است پایه بی روانشناختی شیوه   موضع از زبان عطفی و عاطفی

 عاطفی یکسره شعر که فرض این است معتقد هاتوف. است گوینده های نیاز رفع و ٬آدمی عالیق برخی محتوی حال هر در چه ٬باشد

 تشکیل را ریچاردز نظریه اصلی ضعف شاید و است افراطی نظری ٬گردد می متصاعد شخصیت بودن متوازن از فقط و باشد می

دهد می .    
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 ٬وی جانب از زبان دوگانه کاربرد نظریه که اند شده متذکر همکاران و ستمنیا ٬بارفیلد رانسام   مانند ریچاردز منقدان از بسیاری

 ریچاردز. است جسته مفارقت واقعی جهان از او برای هنر یعنی ٬دهد می سوق نامگرایانه های گرایش امتداد در را او های دیدگاه

 یا ٬باشد داشته اشیا جهان به رجعتی آنکه بی ٬بیند می آدمی ررفتا به سازماندهی و گرایش انگیزش دیدگاه از فقط را شعر کارکرد

 علم. داند می شعر با مغایر را آنها نتیجه در و علم تیصالح در را شناختی معرفت مسایل تمامی او. دهد تطبیق واقعیت با را شعر

 نو تعالیم در امر این. شود می آن معرفتی نیروی منکر عمل در و میکند خدمت علم به لفاظی مقام در تنها گرایانه اثبات نو گرایی

 میثاق باره  در سخن این. است عیان وضوح به ٬پردازد می آنها به علم استکه واقعیتی تنها حسی های داده گوید می که گرایی اثبات

 ٬جعلیات مثابه به را علم ریچاردز که هنگامی. باشد می دلبخواه های توافق نتیجه علوم احکام که معتقدند آنان. دارد صحت نیز گرایان

 چنین داشت حق بلک(. ۶ ٬ ۱۷۷)  کند می عمل گرایانه اثبات نو نظریات مطابق کامال ٬زند می جا مذهب با همسنگ و اسطوره

بنامد پندارگرایانه را علم از برداشتی .    

 

 او “اساسی اشتباه” منشاء تشخیص از او فلسفی و تیکی استه های ضعف به وقوف عین در ٬چاردزیر نظریه مفسران از کثیری تعدار

 لیمسا ٬تفکر مسایل گرفتن نادیده از نخست درجه در تسامح این. ماندند فرو ٬ردیگ یم سرچشمه او گرایانه اثبات نو موضع از که

 - یاجتماع تیماه درک از او کامل یناتوان ایثان ٬شود یم یعلم یمحتوا و ارزش از آنها انگاشتن یعار ٬هنر یشناخت معرفت

دارد مطابقه آن تیماه با که است یارتباط یها روند و هنر یخیتار . 
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است؟ نهفته کجا در هنری ارزش  ۳ 

 

 و)  هنری نقد ارکان از دیگر یکی ٬ارتباط نظریه کنار در ٬“ارزش” نظریه ریچاردز دید از ٬ساختیم نشان خاطر این از پیش که چنان

 نقد در “ارزش” عمومی نظریه یک وجود ضرورت اثبات به را ای ویژه فصل ادبی نقد اصول کتاب نگارنده. باشد می( هنر نظریه

چیست “ییبایز ” بدانیم باید ما که شود می یادآور موکدا ریچاردز. است داده اختصاص ادبی . 

 ارزشی ناسازگار نظریه دو از ریچاردز که میکند اشاره نکته این به درستی به زبان و اخالقیات خویش کتاب در استیونسون چارلز

 ریچاردز گرایش. ارزش احساسی نظریه به افکنیم می نگاهی ابتدا. گرایانه طبیعت دیگر آن و( احساسی)  تحلیلی یکی: گیرد می بهره

 و اخالقیات به توسل بدون تا شد او مشوق ٬ییگرا تجربه به او تمایل نیز ٬شده اثبات های واقعیت بر او اتکای و گرایی اثبات به

 این ٬معنی معنای کتاب نویسندگان. بکوشد خود ارزش نظریه نهادن بنا در ٬مطلق ارزش نظریه ویژه به ٬“متافزیکی” های اندیشه

 دنیای خرافی های باور بازمانده رسوخ” ٬دارد وجود اشیا ذاتی کیفیت مثابه به زیبایی باره در که یمناظرات که میکنند مطرح را آموزه

 بست کار ٬تیک استه به مربوط مهم مفاهیم سایر و  “زیبایی” اصطالح استکه مدعی ریچاردز(. ۲ ٬ ۱۴۴)  “هاست واژه به کهن

 بیانگر فقط و ندارد “ذهن” از برون “مرجعی” هیچ اصطالحات این. میرود بکار احساسی گونه به بلکه ٬ندارد( نمادین)  مرجعی

 خود ادعای صدق دلیل را اصطالحات این بودن المعنی کثیر یو. گیرند می بکار را آنها که است کسانی های احساس و عواطف

 به نسبت مان احساس اظهار از یا نشانه تنها “باستیز آن” که نیا گفتن. آورد می “زیبایی” برای تعریف شصت نمونه برای میداند؛

 بدین. نماید آماده کنش آن یا این برای را آنان یا برانگیزد دیگران در را مشابهی گرایش است ممکن و داریم گرایش بدان که چیزیست

 میشد ادآوری نیا از شیپ. بندد می بکار را تحقیق گرایانه اثبات های معیار ٬تیکی استه مفاهیم خصوص در ٬ریچاردز واقع در ٬ترتیب

 کار است ناگزیر قبلی مورد. ندیب یم ییگرا تجربه فترت و قوت وجوه  یترازو نیشاه مثابه به را قیتحق اصل یستیمارکس اتیادب که

 این در. کند یکسره ٬است جدید تجربی علوم تجربی های دستاورد تعمیم ٬معرفت تجربی تحقیق الزمه ٬بدوا که مسا له این با را خود

 به( تیک استه دانش ٬مثال طور به)  علمی دانش موضوعات از توجهی قابل بخش دارد امکان ٬که این آن و است نهفته خطری الزام

 کلی بطور ٬شود ضبط و ثبت تجربی های اسلوب توسط که نمود تبدیل موضوعاتی به را آنها تمامی یا جزیی توان نمی که دلیل این

 بری و انتزاعات زمره در “زیبایی” ٬تیک استه مرکزی مفهوم گرای اثبات نو ریچاردز برای. شود انگاشته مقدار بی یا ٬گردد حذف

 همان نیز غیره و “هماهنگی”٬“ترکیب”٬“شکل” چون مفاهیمی سر بر ٬رفت “زیبایی” مفهوم بر آنچه. باشد می علمی معنای هر از

ندارد همخوانی مفاهیم این با ذهن از خارج کیفیات از یک هیچ ریجاردز نظر از. رودیم .      

 ای خصیصه نیز کند می بیان هنر خود آنچه بلکه ٬شود می بیان( “زیبایی” باره در)  هنر باره در آنچه تنها نه گوید می ریچاردز

)  هنری اثر ٬نویسد می خود ادبی انتقاد اصول در پس. میاورد در نمایش به ها گرایش پوست در را عواطف یعنی ٬دارد عاطفی

 به را الف گویی که گوییم می سخن تاثیر این از چنان ما اما. گذارد می را( ج)  تاثیر ما روی که کند می ایجاد را( ب)  تاثیر( الف

 از برون آنها هستی که دهیم می نسبت کیفیاتی به را هنری آثار از حاصل تاثرات سیاق براین. ایم کرده دریافت( “زیبا”) ج کیفیت

دارد آمیز راز جنبه تاثرات فکنی برون این ریچاردز نظر از. است ذهن .    

 قول به. هاست گرا ذهن و نانیگرا ینسب موضع همان ٬کند یم ینف را کیت استه ینیع ارزش که چاردزیر انهیگرا عاطفه موضع

 قیفا ییگرا ینسب و ییگرا یذهن نیا بر انهیگرا عتیطب یگذار ارزش اریمع کی وضع  قیطر از ٬کرد فراوان یسع چاردزیر ٬بلک

 هینظر و ٬یوید انهیگرا مصلحت ارزش هینظر( بنتهام)  ایتانیبر نیراست ییگرا اثبات از یادیز اندازه تا چاردزیر ییگرا عتیطب. دیآ

. باشد یم متاثر ٬دهد یم لیتشک“ رغبت” آنرا اساس که ٬یپ ر ارزش  

 در. دارد بسیار نزدیکی نیاز معنی با آن محتوای که است “انگیزش” مفهوم ٬ریچاردز گرایانه طبیعت ارزش نظریه کلیدی مفاهیم از

 انگیزش که هنگامی ٬روانی نیاز مورد در. باشد می روانی نیاز هم و( عصبی انگیزش)  بدنی نیاز هم انگیزش مفهوم از مراد اینجا
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 انگیزشی. باشد می “اشتیاق” خودآگاه نیمه یا خودآگاه انگیزش. یابد می تطاهر “خواهی ب ه” و “رغبت” ٬“میل” شکل به ٬باشد آگاهانه

 و پوشیده روی اغلب عمل به گرایش این گذشته آن از. گوییم می گرایش آن به ٬سازد می آشکار را معینی رفتار یا عمل به میل که

است پیوند در انگیزشی ارضای با( خوب یا)  ارزش حال هر در. پنداریست .   

 ٬میکند ارضا را ها انگیزش که را اشیا طبیعی های کیفیت جا یک. نیست بند پای هم همیشه دلپسند و بایز از خود تعریف به ریچاردز

 و بایز دیگر جای در(. پذیرد می طبیعی کیفیتی عنوان به را ارزش عینی خصیصه مواردی چنین این در)  شمارد می دلپسند و بایز

 کم و اهمیت ُپر های انگیزش میان یو البته ٬شود می ارزش خود کیفیات یعنی ٬یابد می روانشناختی روندی وی نظر از بودن دلپسند

 آنرا معتبر منقدی که است آزمونی دلپسند و بایز چیز: کند می سیر را باطلی دور او نظریه حالت این در. گذارد می تمایز اهمیت

 دور این از خالصی برای بیلسکی قول به. تواناست ارزشمند آزمون یابیارز به که است کسی هم معتبر منقد. بداند ارزشمند بسیار

 مقدار به توجه با آزمون یک ارزش. کشد می میان به ٬کمی عامل هیا ت در را مطلق ارزش مفهوم “زیرکانه” ریچاردز ٬باطل

. است برابر هم اب ها ارزش کمیت که است موقعی آن و میاید پیش مشکلی اینجا در. شد خواهد سنجیده ٬میکند ارضا که هایی انگیزش

 شهود همان به ریچاردز سان بدین. یابند می در شهودی طور به را تفاوت این ٬امر کارشناسان که است واضح ُپر مواقعی چنین در

کرد می بحث آن علیه که میرسد گرایی .     

 از تیکی استه آزمون میان تمایز وجه مثال طور به شد؟ قایل تمایز آزمون آن یا این میان چاردزیر ارزشی دیدگاه از توان می چگونه

 اگر. گرداند می متفاوت یکدیگر از را آنها که هاست ارزش کیفیت و کمیت گوید می ریچاردز خود است؟ چگونه تیکی استه غیر

 تیکی استه ویژه   کیفیات پذیرفتن از ریچاردز باشد؟ تواند می چیزی چه برگیرنده   در تیکی استه آزمون ویژه سرشت ٬باشد چنین

 تمامی گوید می او باشد؟ داشته وجود یروح یکیت استه آزمون نام به یزیچ که هست آن امکان ایآ. زند می باز سر “ذهن از برون”

 مانع ٬تیک استه! ملجا مثابه به هنری دید که مطلب این آوردن پیش با لیکن ٬گیرد می قوام مسا له همین پذیرش از نوین تیک استه

 با ٬اصول در ٬ارزش و زیبایی به مربوط های آزمون. داند می نادرست آنرا و کشد می پس را خود پای ٬شود می آن یارزش مطالعه

( ۳ ٬ ۱۶) انگاشت یافته سازمان و متکامل اما ٬عادی های آزمون مانند را ها آن توان می اساسا   ٬دارد زیادی مشابهت ها آزمون سایر

 ارزش زمره در منحصرا ها زشیانگ نیا از یا پاره. است تر باال آنها ارزش لذا ٬کند می ارضا را بیشتری های انگیزش چون که

 سان بدین. باشد یم کارآمد زین یکیت استه ریغ یها تیفعال در ها زشیانگ از بخش نیا بلکه ٬ردیگ ینم قرار یکیت استه خاص یها

 به ٬آدمی حیات تظاهرات گرید با توام آن مطالعه و تیکی استه آزمون انتزاعی بررسی از پرهیز برای ریچاردز تالش یابیم می در

 مصلحت شکل در چه ٬گرایی سودمند در مستتر نقصان از این و. شود می منجر وی سوی از ٬تیکی استه ارزش های ویژگی انکار

است متصاعد ٬آن گرایانه اثبات نو شکل در چه و گرایانه .    

 می ها انگیزش میان ستیز برخاستن میان از به که هم آنها واقعی کاربرد بلکه ٬ها انگیزش بالواسطه ارضای تنها نه ریچاردز زعم به

 هماهنگ طریق از خواه ٬گیرد صورت ها انگیزش از یکی “آمدن فایق” با ستیز این خاستن بر میان از  خواه. است ارزشمند انجامد

 ها انگیزش قدر هر. میاورد دست به آینده در را بیشتری های انگیزش ارضای توانایی و یابد می آرامش آدمی روان ٬آنها گشتن

. باشد می تر ارزشمند آزمون ٬شوند سرکوب کمتر حال عین در ٬گردند آزاد شتریب و تر سامان به( مثبت های شیگرا و التیتما)

 به آزمون فرد به منحصر ویژگی لحاظ به ٬موهومی شان آزادی چه و باشد محاسبه قابل آنها حدت چه ٬موزون های انگیزش تنوع

گرید اشکال تا است تر ذاتی آزمون از شکل این در ٬آن بلکه ٬آید نمی حساب . 

 شاعرانه تجربه. بخشد یم سامان هستند زیهمست و آشفته ٬ختهیر هم به اذهان شتریب در راکه یسامان به نا یها زشیانگ یهنر اثر

. حذف و ترکیب ٬دفع   و جذب: بخشد می سامان طریق دو از را ها انگیزش هنر. کند می اعاده را ها انگیزش خورده برهم تعادل

 که هایی واکنشتوسعه  یا تحدید یمن به ٬هایی آزمون تشخیص سان نیبد ٬میگیرد صورت روند دو هر مبنای بر ذهن فعالیت معموال

 سویی از ٬بود شاهد را چندی مشابه های انگیزش توان می شعری آثار از برخی در. گردد یم سریم است رسیده سامان و سکون به

 آن نظم آنکه دلیل به ٬باشد می ارزشمندتر بسیار دوم مورد. شود می دیده ناهمساز حتی و ناهمگون های انگیزه دیگر برخی در ٬هم

 نظر مد را پاالیی روان که ٬آن ارسطویی تحلیل همچنین و تراژدی برای ریچاردز امر این بر عنایت با. دارد بیشتری دوام و ثبات

 این مشخصه عنوان به را تعّین عدم ٬تیکی استه آزمون ویژگی این با پیوند در ریچاردز. است قایل فراوانی ارج ٬دهد می قرار

 های رغبت مجاری از که( واحد ای انگیزه)  شخصی رغبت حقیر مجرای از نه ٬ما واکنش در تعّین عدم این. کند می تعریف آزمون

. است افتاده بیرون ما التیتما دایره از گویی که نماید می چنان و شود می گر جلوه آنها همزمان گشتن فعال با متعدد( های انگیزش) 

است انتزاعی بسیار عالی های شعر بیشتر زبان که دارد انطباق واقعیت این با ویژگی این تجلی .     
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 و آوردن دیپد یبرا وسیله مهمترین هنر و ادبیات. دهد می قرار تاثیر تحت را ها انگیزش آتی ارضای توان ها انگیزش ساماندهی

 قلمرو به و باشد نداشته تیک استه صرفا ویژگی هنر توسط شده ارضا های انگیزش که آنجا تا. آید می شمار به تاثیراتی چنین بسط

. داشت خواهد شریب یهمانند هنرمند خود روی تاثیر با بیننده و خواننده روی تاثیر این ٬کند باز راه هم هنری ریغ های فعالیت

 هنر قابلیت مالحظه با دگر سوی از و میگیرد بر در را بالواسطه های گرایش و ها واکنش ویژگی سویی از آزمون ارزش بنابراین

 خود یقبل موضع برابر در را چاردزیر ٬بدان هنری یتعال و فخامت احاله نتیجتا و ٬ها انگیزش آتی ارضای روی گذاری تاثیر در

 در ارجمند عامل عنوان به را یا لحظه یخودآگاه تیفیک و “٬واال لحظات” نقش صرفا   یو آن در که دهد یم قرار یا دهیا به نسبت

داند یم یهنر ارتباط .  

 از خود تعریف در ریچاردز. هاست آزمون ارزش و ها انگیزش ارضای میزان نشانگر ها ناخرسندی و ها خرسندی و عواطف

 برحسته نقش و ٬باشد می گرایش نشانه نخست درجه در عواطف. گردد می متوسل النگ جیمز عواطف نظریه به آشکارا ٬عواطف

 ٬عاطفی های واکنش ٬تیکی استه یابی ارز در. دارد “یتشناخ جنبه   ” عواطف. گیرد می نشا ت امر نیهم از هم هنر نظریه در آنها

 از مستقیم و دارد ها انگیزش نشدن یا شدن ارضا از نشان عواطف. است شهود شالوده سخن دیگر به ٬“بالواسطه های داوری” شالوده

 این تخیل در کالریج خود کتاب در ریچاردز(. ۳ ٬ ۹۸ -۹۹  ٬ ۱۳۲)  میاورد خبر خارج جهان از مستقیم غیر و ما های گرایش

 باز کنیم می زندگی آن در که را جهانی ٬گوناگون انحاء به ٬ما اندیشه های الگو: کند می بندی ضابطه و باز قیدق طور به را مسا له

(. ۶ ٬ ۸۹)  دهد می نشان را بیرونی حهان با ما بستان و بده اشکال از برخی تنها ما های احساس شیوه. کند می نمایی  

 ٬مناسب شرایط غیاب در که است کنشی تدارک یشیگرا هر. هاست گرایش های نشانه بدوا   عواطف ٬شد گفته این از پیش همچنانکه

(. ۴ ٬ ۲۹)  باشد می مقتضی کامال شرایط فاقد که است هایی هنر همه و شعر ماهوی ویژگی این. گردد می واقعی رفتار جایگزین

. دهد می سازمان واحدی در ٬تصور در ٬“ پوشیده ای گونه به” که ظاهری رفتار در نه را مختلف های واکنش از شماری ها گرایش

. دهیم می سازمان آمدتر کار ای گونه به پیوسته را خویش های واکنش آن در که ٬بازیست یک فراگیری شبیه هنری اثر یک ادراک

 همان ٬واقعی رفتار در تا شود می حل کاغذ روی یا ذهن در بهتر و تر صرفه به ٬تر سریع عقالنی مسایل که گونه همان به درست

 - تیکی استه تجربه. است “صرفه به مقرون” بسیار ٬هنر معونت به ٬تخیل در ها انگیزش ساماندهی و عاطفی مسایل حل نیز طور

 عالیم کلی طور به و ٬شعر در واژگان)  زبان عاطفی کاربست توسط دقیقا - عواطف و ها گرایش پردازی عالمت و بندی صورت

راندیم سخن آن از پیشن بخش در که ٬گردد می حاصل( هنر در . 

 در ریچاردز اندیشه اینجا در. باشد می زیاد اهمیت حایز انسان بر آن شناختی زیست و روانشناختی تاثیر باره   از هنر ارزش تحلیل

 انیم. باشد یم علمی دقت به ٬آدمی آتی رفتارهای رهنمون مثابه به هنر نیز ٬عواطف تعمیم مورد در ٬هنر ساز هماهنگ نقش باره  

 رشته به ۱۹۲۲ تا ۱۹۱۴ سالهای در که ٬هنر روانشناسی کتاب در ویگوتسکی لیو توسط که آرایی از بسیاری و ها اندیشه این

 توان می هنگامی تنها بود یافته در وضوح به ویگوتسکی حالیکه در ٬لکن. دارد وجود انکاری قابل غیر های شباهت ٬درآمد تحریر

 زندگی های سترهگ همه با ناگسستنی پیوندی در جامعه حیاتی های کارکرد از یکی آنرا که داد قرار علمی مطالعه موضوع را هنر

 در یگوتسکیو. نرفت فراتر گرایانه طبیعت ارزش نظریه از گرای اثبات نو ریچاردز ٬گرفت نظر در تارخی سنن و  جامعه

 یک جهان و انسان میان ٬نوشت ٬است ایستاده طبیعی واقعیات روی در رو انسان که فروید دعوی این از انتقاد در ٬ هنر یروانشناس

 و سازد می دگرگون را بیرونی جهان به نسبت  او واکنش هر و آدمی روی کننده عمل انگیزه هر که ٬دارد وجود نیز اجتماعی قلمرو

 قیام مطلق های ارزش تصور علیه او. نداشت را هنر ارزش اجتماعی ماهیت فهم بضاعت “گرا طبیعت” ریچاردز. کند می هدایت

 ریچاردز ٬است شده یادآور درستی به بلک چنانکه اما ٬آورد یرو“ ها زشیانگ ”از خویش دانش وفق بر هنر ارزش توضیح به و کرد

برخیزد مبارزه به دیگر اسطوره با خواست می  ای اسطوره آفرینش با .   

*****     *****     ***** 
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 های فعالیت به کل در و گیرند می مبالغت طریق معناشناختی تیک استه رشد در ریچاردز نقش از خود ارزیابی در غربی نویسندگان

 های چهره ترین مهم از یکی” را او ٬ریچاردز باره در مطولی رساله مولف هاتوف. میدهند زیادی بهای یمعناشناخت سپهر در او

 از ای نویسنده هیچ است معتقد ٬عمومی معناشناسی کنگره دومین کنندگان شرکت از پالوک. اچ. تی. شمارد می “معاصر تاریخ عقلی

 پی در ٬رایزر مارکس. است نکرده تحریض و ترغیب ادبی نظریه و شناختی معنا اساسی مسایل به را بشر توجه حد این تا او نسل

 ره موریس چارلز. نشاند می دیگران و هد وایت ٬کاسیرر ٬یرس پی کنار در را ریچاردز ٬معناشناسی عقلی های سرچشمه جویی

 امروز به تا که داند می “راهگشا گامی” مثابه به( تیک استه به کال   یا)  “شعر به شناسانه معنا رویکرد زمینه در” را ریچاردز آورد

است کرده حفظ را خود اساسی اهمیت نیز . 

 تیک استه روی بر زیادی نفوذ ریچاردز های اندیشه اینکه آن و هست زین یقتیحق ها ارزیابی این در ٬ها گویی گزافه همه رغم علی

 ٬موریس مانند معناشناختی انیجر پیشرو نمایندگان همه که نیست شکی. است داشته گرایانه معنا جریان روی بر ویژه به ٬نوین

 به ٬او های نظریه ٬ساختیم نشان خاطر این از پیش که چنان. میکنند و کرده حس خویش آثار بر را او تاثیر دیگران و هیل ٬النگر

 اصطالح به تیک استه گیری شکل در او ریتفس و شرح نظریه و متن زبانشناختی - معناشناختی تحلیل در یو یها اسلوب ویژه

است کرده ایفا را چشمگیری نقش “تحلیلی” .                                      

 یاقصا در “دبستان این پیروان” نیز ٬امریکا و انگلستان در ادبی بررسی های نحله ترین فعال از یکی ٬“نوین نقد” پژوهشگران تمامی

 نوگرا تیک استه مشخصه کلی  طور به که ٬گرایش این تکامل و شپیدای در ریچاردز های اندیشه که سازند می نشان خاطر ٬جهان

 می محدود و مستقل ساختار یک مثابه به را ادبی اثر که است گرایانه شکل گرایش یک دقیقا ادبی نقد. بود کارساز بسیار ٬باشد می

 مهیا به و دارند سر در “ناب شکل” مستقل نقش یسودا آنان. سپارند می نسیان به را محتوا ٬شکل اهمیت مبالغه   با جددتم نقادان. داند

 گیری موضع با و نیست تصادفی نوین نقد در گرایانه شکل گویی اغراق البته. ند مّجد گرایانه تجرید تیک استه نظریه پرداختن و دیدن

 باره در نوین ناقدان اعتذار. است همگام ٬دارد جریان امریکا در قلمی تند مبارزه صورت به که آنها ستیز آزادی و مردمی ضد های

 ٬اند زده “تبلیغاتی هنر” برچسب بدان که آنچه و مارکسیستی نقد ضد بر زهرآلود حمالت با آغاز همان از “ناب هنر” و “ناب شکل”

 باالخره. باشد تاثیر بی ریچاردز کارهای از آنها عمومی ارزشیابی در تواند نمی پیشرو هنر به نسبت نو ناقدان دشمنی. است آمیخته

. تی. و از ٬ندارد خود از برون هدفی و میاورد بر سر خود ندرو از که ٬را شعر خصیصه عنوان به “هنر برای هنر” ایده   ٬نو ناقدان

 از. را “خوانی ژرف” و “ها نماد” توضیح مثابه به متون تفسیر گرایانه شکل های اسلوب همینطور ٬کردند باب و گرفتند( الیوت. اس

 ذهنی “توارد” صورتک شدن کشیده آن پیامد که باشد می شعری قریحه غایت درجه تا “ایهام و ابهام” مبالغه و تمجید نو نقد مختصات

 که آنچه هر از حراست یبرا  ٬شده متعهد اسلوب نیا. شود می واقعیت از شعر متارکه موجب که است عینی “داللت” چهره بر

 روش سخن دیگر به. زدیخ بر زیست به شود یم انیب یمنطق و دقت ٬صراحت به که آنچه برابر در ٬است محو و ناخودآگاه ٬ینیتلق

است همین گرا نو شناسی .     

 یواقع تیاهم مظاهر( ۲ از او یها ینیآفر مفهوم بطالن( ۱ یکل کیتفک یمش از چاردزیر کیت استه نقد یستیمارکس اتیادب در

 آلمان یمترق ناقدان از یکی مانیوا روبرت رو نیا از(. ۱۱ به شود مراجعه)  کند یم یرویپ ٬است کرده مطرح او که یلیمسا

 چاردزیر ادب نقد و یادب نقد اصول سدینو یم( ۱۹۶۲)  یبورژواز یادب یها یبررس روند و نینو نقد خود کتاب در کیدمکرات

 یاری به است الزم که باشدیم جانبه همه ناقدانه لیتحل ازمندین چاردزیر کیت استه و  ٬دیایم بشمار یادب نقد هینظر معتبر آثار از

(.  ۱۹)  ردیگ صورت یستیمارکس شناخت هینظر و ٬اتیاخالق ٬یروانشناس  

 را انگلیسی عالم که بود گرایی اثبات نو ستیز علم اسلوب این که شد یادآور بایست می تیکی استه آثار مثبت های جنبه به توجه ضمن

 از او گرایانه طبیعت تفسیر و رفتارگرایانه و نامگرایانه های گرایش. داشت باز بود ساخته مطرح که مسایلی صحیح حل به نیل از

 و همه ٬زمینه این در وی گرایانه طبیعت و گرایانه عاطفه های آفرینی مفهوم ٬هنر در شناخت عامل به دادن بها کم ٬ارتباط فرایند

پرداخت معناشناختی انهیگراپندار  فلسفه دامن به زاللت بابت قریحه و ذوق ُپر تیک استه عالم و ناقد این که بود بهایی همه . 
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دوم بخش  

یلیتحل کیت استه و یو کهولت دوران دردر نیتگنشتایو یزبانشناخت فلسفه  

 معنا” فلسفه در ییگرا اثبا نو انیجر از یا شاخه عنوان هب دیبا را ۶۰  - ۱۹۵۰ یها سال نیب در رندهیگ شکل یلیتحل کیت استه

 به بلکه ٬آمد ینم بر زبان عنوان به هنر لیتحل صدد در که نمود یم نامتعارف آنرو از شیگرا نیا. کرد یبررس جداگانه هنر یشناخت

 جهت یا نهیزم هنر یشناخت معنا فلسفه لیتحل در اگرچه. نشست یم یکیت استه یها هینظر یواقع زبان ٬هنر لیتحل زبان   لیتحل

 که یزمان تا “یلیتحل کیت استه” که میگرد همداستان جیانوویدام. ام گفته نیا با دیبا اما ٬است مشهود شیگرا نیا خصوص در فحص

 تا شیگرا نیا ییدایپ در چاردزیر. دیآ یم حساب به کیت استه بر یا مقدمه فقط حالت نیبهتر در ٬ندهد قرار لیتحل مورد را هنر خود

 دگاهید که ٬را سیانگل یزبانشناخت فلسفه و نیتگنشتایو یزندگ دوره یها شهیاند ٬دبستان نیا کیت استه یعلما اما. بود موثر یحدود

۱۲ ٬ ۲۱)  دادند قرار شیخو هیکارما ٬داد گسترش را او یها ). 
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سالخورده نیتگنشتایو فلسفه   و زبان یها ینیآفر مفهوم  

 

 نیا در که ستیادآوری انیشا .است افتهی بازتاب یو یفلسف یها پژوهش در عمده طور به او یزندگ اواخر در نیتگنشتایو یها دگاهید

 زبان لیتحل به فلسفه فهیوظ تنها او نظر از ٬ماند وفادار یشناخت معنا فلسفه یاساس اصول به گذشته همچون نیتگنشتایو زین دوره

 به ٬دوره نیا در ٬زبان به او نگرش در ژرف یدگرگون است داده نشان یدرست به لیه. یی توماس چنانکه اما. شود یم منحصر

گشت منجر فلسفه کارکرد و تیماه باره در او دگاهید تحول . 

 در دیبا را “یکیمتافز” ای یفلسف لیمسا سرچشمه ٬که بود یمدع نیتگنشتایو (یفلسف - یمنطق رساله فیتال دوره در) نیا از شیپ

 زبان جانبه همه لیتحل یرو بر را خود همّ  است الزم معضالت نیا از یخالص یبرا نرویا از ٬کرد جستجو متعارف زبان غوامض

 که یساختار ٬شد یم مرتبط یانتزاع میعال از ینظام مثابه به زبان ساختار با نهیزم نیا در او کنکاش و کاوش: کرد متمرکز یمنطق

یختیهمر” هینظر و “بازتاب” هینظر)  بود جهان ساختار کننده منعکس و  داشت را یمنطق گونه یاضیر ضابطه کی قیدق نظم “ ).     

 ٬ستین متعارف زبان یبغرنح از یفلسف و “یکیمتافز” مشکالت چشمه سر که بود شده معتقد خود عمر یانیپا یها سال در نیتگنشتایو

 روز کاربرد به ٬آنها یکیمتافز کاربرد از ها واژه بازگرداندن فلسفه فهیوظ که برد یم گمان او. آنست “یکیمتافز” کاربرد از بلکه

 ٬نادرست کاربست یها راه حیتصح و فوق مساله هیتوج و حیتوض به دیبا یم قیتحق اهل اکنون او نظر از(. ۱ ٬ ۴۸)  است شان مره

وندندیپ در یسع زبان یکیمتافز .   

 “فیتوص و شرح” یعنی ٬خارج جهان انعکاس قصد به تنها ٬دارد متعارف یکاربرد که ٬یعیطب زبان دارد یم اظهار نیتگنشتایو

 یونه امر مانند ٬دارد اشتمال زین گوناگون بس اهداف به دنیبخش تحقق یبرا بلکه ٬ستین کاذب ای صادق احکام شکل به ها تیواقع

. است جهان از یبخش بلکه ٬ستین جهان با ییارویرو بازتاب   زبان(. ۱ ٬ ۱۳)  رهیغ و پرسش ٬ییگو فهیلط ٬ییسرا داستان ٬کردن

 کاربرد به نیمحقق است ستهیشا لذا. ردیگ یم بر در را یزبانشناس ریغ و ٬یزبانشناس یها نهیزم از یغامض شبکه یزبانشناخت تیفعال

 واژه کی یمعنا” که کند یم اتحاذ را موضع نیا حال معنا هینظر در پس. دارند مبذول قیدق توجه آن یها شکل همه در یزبانشناس

 یها گروه در تواند یم ها یمعن که معناست نیبد واژه کی کاربرد تنوع و کثرت(. ۱ ٬ ۲۰)  “زبان در آن کاربرد از است عبارت

 منجر ٬است دیمف اغلب و یریناگز سر از گاه زبان در که ٬ییمعنا نیّ تع عدم عامل به خود نوبه به که ٬گردد یبند دسته ییمعنا مختلف

 و یآزاد امکان یحدود تا که است عالمات با کار ضوابط و قواعد از یا مجموعه تابع یزبانشناخت عبارات از استفاده. شود یم

 یها یباز”(. ۱ ٬ ۲۳)  پندارد یباز همسان را زبان نیتگنشتایو گشت موجب آمد گفته آنچه همه. کند یم سریم را یساز نیگزیجا

 ای صهیخص چیه. داد لیتقل یگرید به را یکی توان ینم اما است وندیپ در انسان تیفعال یها شکل با که دارد وجود گوناگون یزبان

 یها شباهت” مانند ٬است ییجز یتشابه هر بلکه ندارد وجود ٬باشد مشترک کسانی طور به ها یباز همه در که صیخصا از یا دسته

را گرید یها زیچ ای ینیب گرید یبعض و دارند هم به هیشب یها چشم ها یبعض یعنی ٬“یخانوادگ . 

 کردیرو که است داده نشان یا کننده متقاعد گونه به ٬زبان و فلسفه رامونیپ خود یبررس در یشورو پژوهشگر ٬کازلووا ایمار

 یکل طور به اما ٬دارد بر در یمثبت عناصر و سازد یم مرتفع را او گذشته اشتباهات از یبرخ چه اگر ٬زبان به نیتگنشتایو نینو

 ٬یانتزاع منطق بر غلبه در نیتگنشتایو مثبت شیگرا سان نیبد. “است گرید تیغا به یتیغا از کیمتافز عالم نیا نوسان” نشاندهنده

 به ادیز التفاط و ٬یاجتماع تیفعال گوناگون یها روند در یگفتار ارتباط ات  یواقع بر او یاتکا و اعتماد ٬زبان به خود یقبل کردیرو

 تنوعات مورد در سونگر کی و یتجرب نظرانه تنگ حیتوج یسو به را یگرا اثبات نو دانشمند نیا عمل در ٬زبان انهیعملگرا جنبه

 را خود یجا رساله در ٬ها واژه ساختمان یشناس ختیر به نیتگنشتایو یکیمتافز شیگرا. داد سوق یزبانشناخت یها رفتار مشخص

 ٬ ۱۶۱)  بود یزبانشتاخت ییگرا ینسب و ییگرا آزمون ٬ییگرا عتیطب شیرو یبرا یمساعد نهیزم که ٬داد ییگرا یختیر چند به

 نظر مد و “ییگرا واقع” و “ییگرا ذهن” اشتباهات بر آمدن قیفا مثبت شیگرا به بودن دارا بر عالوه نیتگنشتایو ییمعنا هینظر(. ۱۱

 او ابرام نیا. بود توام یآدم رفتار در زبان یریکارگ به مورد در دیشد تعصب با ٬رهیغ و متن نقش ٬زبان دار نظام عتیطب دادن قرار

 و عالمت انیم وندیپ لیمسا. ساخت کینزد انیگرا عمل و انیرفتارگرا انحرافات به را یو موضع زبان “گونه رمز” یها کارکرد بر
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 و مهر خود نوبه به زین کی نیا و برکند رخت او فلسفه از اساس در معنا یوارگ نهیآ جنبه و زبان شناکیاند کارکرد ٬(۲۵)  موضوع

نهاد او یها ینیآفر مفهوم یرو بر را خود ییگرا ینسب و ییگرا یذهن نشان . 

 شیگرا ٬زبان یها کارکرد از یبرخ میتعم و حیتشر یبرا ییالگو و دیمف یانتزاع مثابه به خود “یباز - زبان” ریتفس در نیتگنشتایو

سازد یم آشکار مختلف یا نشانه یها نظام در “ها زبان حیتوض” طلبانه   انزوا و ٬ یخیتار ضد ٬انهیگرا سنت کردیرو به را خود . 

 نیا. آورد گرفتار یگرید زیآم گزافه افراط ورطه در را او “یکیمتافز” یانتزاع تفکر در افراط از اجتناب به نیتگنشتایو مثبت یتمنا

 مشاهده ٬ردیگ یم نشات زبان یواقع کاربرد شکل از او زعم به که ٬زبان یخالص و درمان یبرا او یمساع در توان یم را امر

 ظاهرا   اشکال ای ٬واحد یزبان عبارت کی( یها کاربرد)  یمعان یختگیآم هم در که سازد یم نشان خاطر یدرست به نیتگنشتایو. کرد

 صدور ییگو که چنان ٬ندارد یا شده تیتثب و قیدق یمعنا ریتقد هر به که ییها واژه کاربرد به مارگونهیب شیگرا ٬یدستور متشابه

 “یزبانشناخت یها دام” منشاء عنوان به تواند یم ٬باشدیم گرید اتیخصوص یاریبس و جمالت از مکتسب و منبعث قایدق آنها یمعان

 روزمره زبان رییتغ قابل و ریپذ انعطاف یمعان “ترجمه هنگام به که را یریناگز یانهایز و ها یدشوار یو. گردد یسردرگم موجب

 مفهوم دادن قرار عوض به لکن. کرد یبررس ٬دهد یم رخ یفلسف پردازانه پندار انتزاعات زبان به بخصوص و ینظر زبان به

 را “یخانوادگ یها شباهت” مفهوم او ٬میتعم در یجزم و ینظر ٬یکیمتافز تعصب برابر در یعلم ی  گیالکتید - یانتزاع ینیآفر

 ابزار نیتر مهم شمردن مردود ٬میتعم گونه هر از انهیگرا اثبات نو نوع ترس   از باشد یم عبارت آن یفلسف تیماه که کندیم مطرح

 ییآنها همه دست یعصا یخانوادگ یها مشابهت هینظر که ستین یتعجب. فیتعار ه  یتخط و استخفاف و ٬انتزاع همانا ٬شناخت هینظر

 شیپ مساله نیا. کنند قلمداد زیناچ ٬کند یم عمل یعلم یها میتعم و ها ینیآفر مفهوم با همراه که ٬ را ینظر تفکر خواستند یم که شد

 نو و یفلسف ضد سالح گونه نیبهم. است فلسفه از یته یا فلسفه ٬میتعم بدون فلسفه رایز ٬کندیم صدق یفلسف شناخت مورد در همه از

 آغاز سر ٬نیتگنشتایو یاساس آراء بود نیا. شد ییآزمونگرا و یینامگرا یعنی ٬یسنت یسالح به بدل نیتگنشتایو انهیگرا اثبات

یو اتیح اواخر در ٬“یلیتحل یباشناسیز” .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.takbook.com



 

یلیتحل کیت استه  ۲ 

    

 یها سال در نیتگنشتایو یفلسف یها دگاهید از آنها زیآم گزافه لیتحل زیچ هر بر مقدم “یلیتحل کیت استه” اندرکاران دست مشخصه   

 نقطه نیتگنشتایو تفکرات ٬یباشناسیز نوع نیا دمداران سر از تزیوا سیمور ریاقار طبق ٬بیترت نیبد. باشد یم او یزندگ یانیپا

 همان نینو یباشناسیز” از تزیوا مراد البته(. ۴ ٬ ۳۰)  است کرده یزیر یپ معاصر یباشناسیز یآت رشد نوع هر یبرا را یمتیعز

است یلیتحل یباشناسیز”  

 استفاده مورد یا هیپا میمفاه یبرا یدیجد فیتعار ابداع کیت استه هیاول هدف: کند یم انیب نیچن را یلیتحل کیت استه کار روش تزیوا

 معنا یپ در”: دیگو یم نیتگنشتایو همچنانکه. آنهاست از استفاده و کاربرد رسم و راه نمودن روشن بلکه ٬ستین یهنر یها جستار در

  “انیب نحوه” ٬“یهنر نشیآفر” ٬“هنر یمعنا” یستیچ در تفحص یجا به گران لیتحل نیا(. ۲۰ ٬ ۸)  “دیباش کاربست دنبال به ٬دینگرد

۲۰ ٬ ۸۰)  رود یم بکار یهنر موضوعات یبررس در عمال که هستند یاصطالحات یمنطق تیماه حیتوض صدد در ٬“شکل” و ). 

 نشان خاطر یدرست به او. کند یم هیارا را فوق برنامه از یمبسوط اریبس هیتوج “کیت استه در هینظر نقش ”خود مقاله در تزیوا. ام

 صهیخص بدان و بوده کیت استه یمرکز مساله همواره ٬هنر فیتعار و تیماه باره در یسواالت ٬هنر هینظر مشکالت که سازد یم

 ای ٬یکل طور به ایآ پرسد یم پس ٬ندیب ینم خود طبع موافق را “یسنت” برخورد گر لیتحل کی امقم در وا. است داده را هنر فلسفه

 ردیبرگ در را هنر اتیفیک مانع و جامع طور به ٬باشد هنر نیراست فیتعر مثابه به که یا هینظر ٬یهنر هینظر کی وجود امکان اصال

 اتیفیک از یدستگاه هنر رایز ٬ستین ممکن یمنطق لحاظ به هنر هیظرن کی وجود. نه دهد یم پاسخ خود “گر لیتحل” و نه؟ ای هست

لف. باشد داشته تواند ینم و ندارد مانع و جامع  اطناب به یفلسف یها پژوهش کتاب در که را نیتگنشتایو یها شهیاند از بخش آن مو 

 گرید همچون)  است “بسته” یمیمفاه که اتیاضیر و منطق برخالف “هنر” مفهوم. دهد یم قرار خود یمدعا هیتوج یمبنا ٬است آمده

 ستین ممکن ٬هنر در نو به نو یها شکل تظاهر لیدل به که یمعن نیبد.  باشد یم“باز” یمفهوم( یهنجار و یفیتوص یتجرب میمفاه

است ریپذ یدگرگون مفهوم نیا کاربست طیشرا یعنی. داد صیتشخ آنرا یضرور اتیخصوص از یبرخ بتوان  

 ابزار صیتشخ نهج نیهم به ٬دینما یم سریم و سهل کیت استه گران لیتحل توسط آزموده و مطروحه لیمسا صیتشخ ٬رفت آنچه از

 کیت استه علم موضوع مقام در هنر که ستین یدیترد. آنان یشنهادیپ یها وهیش به مقصور یها حل راه عهیماورالطب و انهیپندارگرا

 یم ها هنر هیکل در “اصالت” و “تیجامع” یمدع که ینظر یایقضا از یاریبس. ماند ینم مصون تحول و تعرض از امیا مرور به

 یحد اساس در اعتالست به رو یعلم یخیتار نظر از که ینستیلن یستیمارکس کیت استه. گذاراست یخیتار نظر از قتیحق در باشد

ردیگ یم نقصان ای دیتشد ییها دوره در تاینها ها یدگرگون نیا. ستین لیقا کیت استه موضوع یآت یها یدگرگون امکان یبرا .   

 نوع هر امکان ٬ناحق به است داریناپا و ریپذ یدگرگون زین آن فیتعر جهینت در و بالنده هنر که بهانه نیبد گران لیتحل ریسا و تزیوا

 در و کنند یم اعراض هنر شناخت در مطلق و ینسب کیالکتید از بالکل آنان. انگارند یم مردود را هنر بیصا هینظر و فیتعر

 یم دانیم به پا ٬هنر“هینظر” از یکیمتافز یاستنباط با خود ٬یتیّ ن و قصد هر با ٬کیت استه در “یکیمتافز” شیگرا هیعل شیخو مبارزه

 مشاهده هنگام آنان لیدل نیهم به. است کامل و مطلق یشناخت که ٬ روند کی نه آنان خود ریتفس به بنا هنر “هینظر” نیا و. گذارند

 که آورند یم بر فغان انیگرا شک مانند ٬کیت استه خیتار در ها ینینش عقب یبرخ ای و گریکدی با گوناگون اتینظر شیسا و برخورد

 ٬یکل طور به نیبنابرا است؛ برنداشته تر فرا یگام افالتون روزگار یها هینظر از ٬قتیحق به ییجو تقرب در هنر نینو یها هینظر

کنند یم غیتبل را هنر گوهر یریناپذ شناخت ٬“انهیگرا سنت یها هینظر” از انتقاد یردا ریز واقع در .   

 ؟“است ماننده چه به ‘هنر’ مفهوم” که است نیا ما مساله “ست؟یچ هنر” که کار چه را ما دیگو یم او ؟ست یچ یپ در تزیوا یراست به

هاست آن از استفاده طیشرا و میمفاه یبرخ کاربست انیم وندیپ حیتوض کیت استه علم یاصل مساله .     

 فلسفه یها اسلوب کاربست گستره در گران لیتحل نیا از شیپ که است ییها کار جینتا  دییتا و تیتثب شد هیارا باال در آنچه

 استه: از است عبارت که شده عرضه مطلوب وجه به آثار جموعهم دو در جینتا نیا. اند افتهی دست انها به کیت استه در یزبانشناخت

شود مراجعه ۱۹ ٬ ۱۸ ٬ ۱۴ ۱۰٬ - ۷ به( ) ۱۹۵۹)  کیت استه باره   در چند یلیمسا و( ۱۹۵۴)  زبان و کیت ). 
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 که هستند ییها یگنگ و کیت استه در میمفاه نادرست کاربست ییچرا حیتوض و “شناخت” یپ در ٬اول وحله در ٬آثاز نیا نیمولف  

 و “کیت استه” مفهوم خود   را ها دام نیا از یکی پاسمور جان. باشندیم مخالف“میتعم یها دام” با آنان. دارد یزبانشناس در شهیر اساسا

 در یاصول هست آنچه بلکه ٬باشد نداشته وجود کیت استه نام به یزیچ واقع در دیشا پرسد یم و داند یم “یکیت استه آزمون” مفهوم

 یها هنر ژهیو یها رخنمون به و موجود یهنر آثار انیم یواقع یها تفاوت به که ستین آن بهتر ایآ است؟ رهیغ و ٬یقیموس ٬ادب نقد

 میتعم که هستند معتقد نهیزم نیا در کاوشگران از یشمار م؟یکن “یکیت استه یها آزمون” مفهوم ریدرگ را خود تا میبپرداز گوناگون

 چنانکه را “هنر” واژه فیتعر سدینو یم یگال. یب. و. شود یم منجر میمفاه در تساهل و ها تفاوت متعارف نا استحاله به یقشر یها

)  یعیطب عناصر فیتعر حد تا شود یم نه را لغت نیا فیتعر. کرد ساده یییش کی فیتعر حد تا توان ینم پندارند یم انیانگارگرا

 هنر. کرد ساده پندار و وهم حد تا نه و ساخت دست اءیاش حد تا نه ٬(نگوودیکال و کروچه)  تاثر و لیتخ فیتعر حد تا نه ٬(نیتا. اچ

 ٬است انهیگرا پندار کیت استه یذات که “ییگرا جوهر” یبرا را نهیزم نادرست میتعم به شیگرا که دیگو یم یگال. است وکثرت تعدد

 ییها وهیش آنچنان از استفاده و آن ییغا تیماه ٬هنر ژهیو “گوهر” طلب در انیپندارگرا. سازد یم آماده ٬کروچه و نگوودیکال در مثال

. هاست یگنگ آبشخور زین نادرست اسیق. باشد زیمتما “متعارف” یها اسلوب از و متفاوت یاضیر و یتجرب یها اسلوب از که هستند

 تا شود دیتاک اتییجز و اتیکل به یموارد نیچن در که است شده موجب رهیغ و “یقیموس منطق” ٬“شعر یقیموس” چون یعبارات

 ٬وبلیکال و کروچه پرداخته و ساخته هنر   یها هینظر بر زدن محک ضمن کیل لیبر. دیآ یم شمار در هنر یژگیو گانهی که یزیچ

 واژه از درست استفاده مالک صیتخص و نییتع بر عالوه و کند یم ییجو یپ را یتجرب ماقبل یها هیفرض و مکررات تکرار تیماه

 هینظر ناقدانه   لیتحل اساس بر را “معنا” و( ۲۷)  “قتیحق” ٬“احساس” ٬“انیب” چون یمیمفاه از استفاده ها یبررس از یبرخ در “هنر”

گذارد یم امتحان بوته به گوناگو یها .    

 فیتوص” نهیزم در)  ینقاد در زبان کاربست گوناگون یها راه آزمون به دبستان نیا روانیپ ٬یزبانشناخت فلسفه یابی جهت با همگام

 منقد. است چندان ینقاد و علم انیم افتراق که اند داده نشان و دهیازی دست( “ارزش” مانند یاصطالحات و “ها یابیارز” و ٬“ ها

 شینما به را سونات کی یهنر ارزش خود نواختن با که باشد یم انویپ نوازنده کار سان به او کار. ستین یزیچ اثبات یپ در چگاهیه

 هیتوج را یزیچ که ستین منقد بر. ستین انیم در کیت استه یابیارز آن ای نیا جانب گرفتن از یحرف نیکوچکتر نجایا در. گذارد یم

نندیب یم ینقاد گونه نیا بافت در قایدق را هنر لیمسا نیتر مهم ٬یکیت استه مساسل در گر لیتحل دانشمندان. کند . 

 آنان نظر از. باشد یم میمفاه درست کاربست یبرا یاریمع ابداع فلسفه مانند هم کیت استه فهیوظ که برآنند مزبور گران لیتحل پس

 کیت استه گستره   در گران لیتحل که یا عمده لیمسا به ینگاه مین از پس یحت(. ۲۰ ٬ ۸۰)  بپردازد یگرید زیچ به دینبا کیت استه

روانند یزبانشناخت فلسفه یمیتنظ یها برنامه یپ در مجدانه آنان که افتیدر توان یم اند دهیازی دست بدان  

 یفلسف زین و یعلم پژوهش ینیع التزامات با که ٬است یشناخت معرفت یها شهیر یدارا هردو یزبانشناخت فلسفه و یلیتحل کیت استه

 مطالعات در لغات از متنوع استفاده خاصه ٬قیتحق یشناس روش ی  منطق و یزبانشناخت ابزار تا است شده ملحق یباشناسیز و

 فرا کی صورت به نجایا در که کیت استه علم فهیوظ نیتر مهم عنوان به یلیوسا چنان تدارک و ریتدب. سازد ایمه را یباشناختیز

 اشتباهات ٬سهو تشابه ٬ابهام مانند)  یا واژه یها یسردرگم از و ٬کمک ها واّژه روشن و قیدق اریبس کاربرد به ٬کند یم عمل هینظر

 دانستن تیاهم کم ٬شود یم مربوط ها لیتحل نیا “یفن” ابزار هیته به که آنجا تا ٬لیدل نیهم به. کندیم یریوگجل( رهیغ و یا مقوله

 نیا یاصل لیدال از یکی. باشد یم خطا ٬شده ادی مکتوبات اندک هوده و فقر رغمیعل ٬یلیتحل کیت استه یعلما یها نوشته مضمون

است نهفته آنها اسلوب پس در که ستیا بندهیفر انهیپندارگرا اصول در امر  

 تکامل بر حاکم نیقوان ٬آن جوهر ٬هنر فهم به کمک را آن از هدف و کند یم ادی علم عنوان به کیت استه از که یا دهیا هر رو نیا از

 “هنر باره   در” ها واژه درست کاربرد تاحد را آن هدف ٬برابر در خود یول ستین گران لیتحل نیا مقبول ٬داند یم آن یاجتماع نقش ای

 یاریمع را “روزمره کاربرد” اصطالح است نیو محفل آن   از که “بالواسطه افتهی” اصطالح یجا به آنان عالوه به. دهند یم تنزل

 نیدروغ یها هینظر از انتقاد نیع در گران لیتحل نیا .ستین کم یکی آن از نیا ییپندارگرا اساس در که کنند یم عنوان تر یاول

 اصل به را هینظر کی صالح و وصواب ندادند راه خود به را هنر منسجم و یماد ٬یعلم هینظر کی یمباد پرداختن رنج ٬یهنر

برآمدند ییها هینظر نیچن نیا “درمان” و “دوا” صدد در و کردند حواله آن ییپندارگرا . 

 محصوالت و اشکال یتمام که دادند نشان یآلمان یولوژیدیا کتاب در جوان انیگرا هگل ییپندارگرا از انتقاد در انگلس و مارکس

 در. کرد حل ینظر یها اسیق و( “اوهام” ٬“التیتخ” ٬ “اشباح” به استحاله وجه به)  یدماغ نقد قیطر از توان ینم را یخودآگاه

 و جوان انیگرا هگل یانتقاد تعصب مشابه نامند یم غلط یباشناختیز اتینظر که آنچه به نسبت گران لیتحل نیا یانتقاد موضع واقع

www.takbook.com



 میخواه یپ آنگاه میآور ادیب ٬است جوان انیگرا هگل سرشت روشنگر که را مارکس زیآم هیکنا عبارت از یبخش اگر. است پرودون

 از که ٬“ خود یها یپسرو به” خواهد یم کیت استه اگر گذارند؛ یم دانیم به یپا یا هینظر چه با یلیتحل کیت استه ندگانینما که برد

 به منوط کار نیا به لین. ندارد نادرست اصطالحات یبرخ کردن ترک و زبان دادن رییتغ جز یا چاره “٬کند غلبه” ٬است رنج در آنها

بندند بکار ٬یکیت استه زبان همراه ٬لیتحل روند یها الگو در را العمل دستور نیا مذکور گران لیتحل که است آن .   

 - ۱۶)  فلسفه یسنت لیمسا حل یبرا نه و بود بندهیز زبان به مربوط لیمسا دنیپژوه یبرا دندیگز بر یزبانشناس فالسفه که را یراه

 داده نشان کیت استه یاساس لیمسا حل در را خود یناتوان که هم یلیتحل کیت استه مورد در یتمام به یریگ جهینت نیا(. ۵ ٬ ۱۰۸

کند یم صدق است . 

 یم دیترد ده  ید به را یلیتحل کیت استه یها دستاورد اصطالح به خود یبورژواز کیت استه ندگانینما از یاریبس که کرد یادآوری دیبا

 یابیارز در یبورژواز برجسته پژوهشگران از یکی ٬مونرو توماس نمونه یبرا. نهند یم انگشت آن یها یینارسا بر اغلب و نگرند

 و میمفاه و برهاند ضاللت نیا از را خود ٬کیت استه دیبا یم که ستین آن مخالف چکسیه که سدینو یم یلیتحل کیت استه از خود

 استه یعلما. “کند یم حیتصر را یزیچ ندرت به یلیتحل فلسفه” که معتقدند گرید نیمحقق یاریبس و مونرو. سازد منقح را خود ریتعاب

 از یمیمفاه فیتعر یدشوار. دهند یم نشان ناصواب ییگرا شک کیت استه علم مثبت یها میتعم همه به نسبت عا  یجم ٬یلیتحل کیت

 ٬هنر جانب آنان. دانند مبطل شده ادی میمفاه یبرا را ینیع “مرجع” هر که است داشته آن بر را آنان “کیت استه علم” و “ییبایز” لیقب

 به هنر نقش منکر و کرده محدود شدت به را کیت استه و فلسفه نقش ٬گذاشته فرو را یشناس جامعه و ٬یروانشناس ٬فرهنگ خیتار

اند شده یآدم اوضاع یتعال و شرفتیپ جهت در یعامل عنوان . 

 تحت ٬خود مقاله   در ییکایامر کیت استه دانشمند ٬باوم ماندل سیمور ٬کیت استه یعلما یالملل نیب شیهما یعموم نشست نیپنجم در

 استه هینظر و یزبانشناس لیتحل”: خود گزارش در زین و “هنر با وستهیپ و همراستا یها میتعم و یخانوادگ یها یهمانند” عنوان

 دارد کیت استه هینظر بر یملموس ریتاث یزبانشناخت یلیتحل روش بود افتهیدر کین باوم ماندل. کرد اقامه را یمشابه احتجاجات “کیت

 یمدعا نیا یدرست به او. است ختهیآم تعصب به هنر پژوهش در یلیتحل فلسفه نینخست یها برداشت از یشمار که شد متذکر لذا

 نو آموزه   و یدعاو نیا ٬داده قرار انتقاد مورد ٬است رفته راههیب به آن گوهر و هنر میتعم یبرا یسنت یها کوشش که را گران لیتحل

است دانسته مرتبط را “یخانوادگ یها یهمانند” نیتگنشتایو انهیگرا اثبات . 

 برگزار “کیت استه و یلیتحل فلسفه” مضمون با یهمنشست ۱۹۶۲ ٬اکتبر در کیت استه یعلما ییکایامر جامعه ساالنه ییگردهما در

 یاول بر یمبتن گران لیتحل یها ادعا نیا یگیپا یب که تزیاشتولن ژروم. آمد عمل به یلیتحل کیت استه از یتند انتقادات آن یط که شد

 انکار یزبانشناس - بر - دیمز متون که یزمان تا کرد دیتاک ٬دانست یم محرز را آنها فیتعار و میمفاه حیتنق و بیتهذ بودن اصلح و

 یعلما یها پژوهش او نظر از. دینما یم متعذر و محال مقصود نیبد یابیدست - کوشند یم آن انجام در گران لیتحل که یامر - شود

 از که جساپ برترام گرید سخنران(. ۲۳)  باشد داشته یابتکار و ٬انهیجو چاره ٬یکمک یتقش تواند یم حالت نیبهتر در گرا لیتحل

 ییگرا لیتحل و ستندین منتظم یمشترک اصول چیه به آنان: کرد تکرار را انیگرا لیتحل یسنت هیتوج همان است یلیتحل جنبش اکابر

 به یو. نماند پنهان او دید از هنر یشناخت معنا فلسفه انهیدرهمگرا و یالتقاط یریگ جهت وجود نیا با. رهیغ و است صرف یکوشش

 جساپ. بود ناباور ٬زدیریم دور را کیوریت یها میتعم که اند کرده پا به “یانقالب” کیت استه فلسفه در ٬که گران لیتحل یادعا نیا

 ٬بیترت نیبد. ازندی یم دست میتعم به هستند شانیا انتقاد مورد که یکسان همانند عمل در زین خود گران لیتحل که دهد یم نشان

 توان یم که است معتقد بلک با هماواز زین او(. ۹)  زند ینم دل به یچنگ هم چندان ٬پندارند یم آنان که قدر آن شده ادی “انقالب”

.ستین و نبود ساز کار هم یلیخ آن نقش که دانست یاسلوب اکثر حد را ییگرا لیتحل  

 لحاظ به ٬گرفته صورت گرانید و باوم ماندل و مونرو مانند( ۲۲)  یبورژواز کیت استه یعلما یسو از که یلیتحل کیت استه ینقاد

 ژهیو به مساله نیا تیاهم. است وبیمع شدت به ٬یسوداگر یباشناختیز تفکر در ٬شیگرا نیا یاجتماع تیاهم وانمودن به لیتما عدم

 یبررس مورد را هنر به مربوط لیمسا میمستق طور به اگرچه باشد یتین و قصد هر به یلیتحل کیت استه که است نهفته تیواقع نیا در

 آثار یحت ای و هیتظر آن ای نیا بیتکذ ای دییتا ریدرگ را خود اصوال منقد و کیت استه عالم که نیا بر اصرار با اما ٬دهد ینم قرار

سازد یم هموار نوگرا هنر عمل و هینظر نوع همه هیتوج یبرا را یا نهیزم ٬کند ینم یهنر . 
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سوم فصل  

هنر یهگل نو یزبانشناس ینیآفر مفهوم : 

کروچه بندتو  

 ٬سیانگل ییگرا هگل نو برجسته ندهینما و ایتالیا انیگرا نوهگل یشوایپ گروچه بندتو دگاهید از هنر یفلسف میمفاه به فصل نیا در

 فلسفه یاصل انیجر با کروچه و نگوودیکال یکیت استه میمفاه که داد میخواه نشان لیتحل نیا انیجر در. میپرداز یم نگوودیکال نیراب

دارد یهمتافت هنر یشناخت معنا . 

 نیا سبب. شود ینم منظور یشناخت معنا شیگرا متن در اغلب ٬(۱۸۶۶ - ۱۹۵۲)  کروچه بندتو ٬ایتالیا آوازه بلند پژوهشگر فلسفه

. دهد ینم لیتشک را او روح فلسفه یاصل مضمون اما ٬دارد یمهم یجا او تفکر در یینمادگرا و زبان مساسل چند هر که آنست امر

 ٬“انیب” او نظر از که معنا نیبد ٬دارد بر در ینیجن یا گونه به را یشناخت معنا یشناس معرفت یاصل شهیاند او فلسفه ٬یکل طور به

 یمعنا به را انیب و شهود دیناپذ ییجدا وحدت یمرکز شهیاند کروچه کیت استه دگاهید. آورد یم دیپد را شناخت موضوع نماد و زبان

داند یم زبان فلسفه با هنر فلسفه یوستگیهمپ به و ٬زبان و هنر اتحاد . 

 یم را عمده روند دو ها یدگرگون نیا یتمام در. بود مستمر تحول دستخوش او دارز یزندگ یط در کروچه یکیت استه یها دگاهید

 ۱۹۰۲ سال در که( “کیت استه نینخست” اصطالح به)  یعموم یزبانشناس و انیب علم مثابه به کیت استه کتاب در یکی: دید توان

 نیا بسط. درآمد چاپ ریز از ۱۹۳۶ سال در که کیت استه رامونیپ او مهم اثر نیآخر شعر باره در کتاب در یگرید و شد منتشر

 آموزه   یو که رایز. دارد یپ در ٬اوست قصد کیت استه در که آنچنان ٬را هنر مفهوم خصوص در تعمق و غور مستلزم الجرم مقال

 کتاب در ینیآفر مفهوم نیا که را ییها یدگرگون. کند یم حیتشر اثر نیهم در افراط و اطناب به را زبان و هنر یهمانند ی  معناشناخت

آورد میخواه( دو بخش ٬سوم فصل در جازیا به رفتیپذ شعر باره   در . 

 یادآوری خصوص نیا در ٬ها بعد ٬خود کروچه افتد؟یب زبان و هنر یهمانند فکر به ایتالیا کیت استه عالم که شد باعث یا زهیانگ چه

 ٬مفسران شتریب(. ۲۰ ۲۹٬ ٬ ۴۱)  دیرس زبان و هنر انیم یمانندگ به آنجا از ٬افتیدر را زبان نشگریآفر عتیطب نخست که شود یم

 استه از پس. داشت ازین یزبانشناس به ٬دیجد یراه از کیت استه اثبات یبرا کروچه که معتقدند آنان ٬ندارند نطر اتفاق باره نیا در

 شد یمدع توان یم ٬مینه کنار را زبان و هنر یهمانند منزل سر به کروچه آمدن فرود یچگونگ اگر. آورد یرو یزبانشناس به کیت

است انیب مثابه به او شهود هینظر یمنطق جهینت آموزه نیا که .   
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هنر و زبان یپندار همانند و کروچه فلسفه در انیب - شهود هینظر  ۱ 

 شهود با ای روح یشهود شکل با کیت استه یو نظر از.  دیآ یم بشمار او روح فلسفه دهنده   لیتشک اجزاء از کروچه کیت استه

 و کلمات ٬مره روز گفتار واژگان. داند یم یکی زبان با را “انیب“ هم کروچه. گردد یم مشخص انیب تیفعال با شهود. دارد یهمتافت

 نیبنابرا!(.  ٬ ۸) است زبان مشمول همه ٬اصوات ٬ها رنگ ٬خطوط ٬هنرمند یها ینقاش و ها طرح ٬یقیموس یها نت ٬شاعر الفاظ

شود یم پنداشته همانند کروچه روح فلسفه در که است هنر هم و کلمه یمعنا نیتر کامل در زبان شامل هم انیب - شهود مفهوم . 

 مورد را عمل و زهیانگ انیم روابط و دارد یعیطب حالت که یانیب و یباشناختیز انیب انیم کروچه. دارد یکیت استه یسرشت یانیب هر

 و “یکارآمد“ آن فاقد چه ٬شود یم حذف زبان از یعیطب یها نشانه مانند زین انهیگرا عتیطب انیب. است لیقا تفاوت ٬دهدیم قرار توجه

 چگونهیه ٬انگارد یم یعیطب عالم ژهیو دانش را یشناس نشانه که کروچه یبرا. باشد یم یروحان انیب یذات که است “یتیمعنو“

باشد داشته وجود تواند ینم یشناخت نشانه و یروح انیب مطالعه ای کیت استه انیم یقرابت .     

 “انیب” با مفهوم نیا که زمان آن تا است؟ کدام تبادر رشته و ستیچ “نماد” مفهوم و انیب عنوان به هنر و زبان انیم مخالطت مصدر

 پنداشته یکی شهود با نماد که یهنگام تا ای ٬ردیگ ینم ییجدا ٬شده ینمادانگار ای انیب آنچه از نماد که زمان آن تا یعنی ٬دارد مقارنه

 آنچه گرید یسو از و ٬را نماد ییسو از بتوان اگر ٬ردیپذ انفکاک شهود از نماد اگر ٬نهمهیا با”. ندارد یمشکل چیه کروچه ٬شود یم

 نماد کروچه نجایا در(. ۱ ٬ ۳۵)  “بود خواهد یانتزاع یمفهوم شگرینما ما نماد حال نیا در... کرد انیب است شده یانگار نماد که را

 رشیپذ از انیب و شهود یهمانند اصل بر هیتک با کروچه ٬سان نیبد. ردیگیم نظر در زبان نه و است انیب نه که آن قیدق مفهوم در را

سازدیم نیمع را هنر و زبان جوهر شده ادی اصل او دهیعق به حال نیع در. زند یم باز سر هنر و زبان نینماد عتیطب .   

 و شکل یکیالکتید ریغ یپندار یهمانند. پرورد یم را محتوا و شکل یهمانند اصل همانا شیخو گوهر در انیب و شهود یمانندگ اصل

 آموزه آنرو از کسان نیا غالب(. ۱۶ ٬ ۳۵)  است شده گرفته انتقاد باد به غرب سندگانینو از یاریبس توسط ٬انیب و شهود ٬محتوا

. آر ینقاد یریگ جهت. شود یم داده تنزل( شهود)  انگار حد تا( انیب)  ماده آن در که دادند قرار انتقاد مورد را انیوب شهود یهمانند

است امتداد نیهم در زین یپاچ و ٬یبانف ٬کالوگرو ٬ایتالیا کیت استه یعلما و پاتانکر . 

 یم لیقا زیتما یماد حهان در یعنی ٬برون در آن یماد جلوه   با یدرون و یمعنو ٬یروح ٬یپندار انیب انیم کروچه که برد ادی از دینبا

 نیا در نه ییایتالیا لسوفیف نیا اشتباه. کرد اشاره آن به “یساز برونه” ای “دنیبخش تینیع” اصطالحات با شود یم که یزیچ شود؛

 به و یشهود معرفت در یکل طور به ٬بدان ستهیشا یمرتبت صیتخص عدم و یینما برونه از او نادرست ریتفس در که یگذار زیتما

 شهیاند از را خود یناخرسند ایکلمب دانشگاه فلسفه یکرس استاد ٬هافشتاتر آلبرت. است نهفته هنر و زبان کستره   در اخص طور

 ابراز ٬است ییایتالیا لسوفیف انهیپندارگرا کیت استه هینظر یکانون ده  یا یو زعم به که ٬کروچه انیب و( شهود)  ادراک نفکیال وحدت

 حیتصر هافشتاتر. داشت یادیز نفوذ قرن نیا نخست مهین در ٬دهد یم هنر ده  یپد به که یدیشد تیذهن خاطر به هینظر نیا. است کرده

 جوهر تیخالق ای)  “انهیگرا تیماه” ییگرا واقع ٬(یلفظ تیخالق ای)  ییگرا عتیطب برابر در بود یواکنش ییگرا کروچه که کند یم

 ٬دیافزا یم مقال بسط در ییکایامر استاد نیا(. رهیغ و یمتناه ینمود در ینامتناه تیواقع ینیآفر باز)  یکیمتافز ییپندارگرا و( ینیع

 یم هنر جوهر او نظر از واقع در که ٬انیب یذهن واقعا عمل وغی ریز را ینیع یمحتوا انیب تا نمود غیبل یسع واکنش نیا در کروچه

 انیم یوستگیپ بر حق به که یا هیپو)  کروچه کیت استه یها یکاست نیتر یاساس از یکی بر یدرست به هافشتاتر.درآورد ٬باشد

 ٬ییگرا پندار به یدلبستگ با را کار نیا ٬خود ٬او البته.نهاد انگشت( ورزد یم ابرام رریکاس نینماد یها شکل فلسفه و کروچه شهیاند

.هوسرل و ٬هگل ٬نگیشل ینمودشناس روح در نهفته ییگرا ینیع ٬دهد یم انجام ییگرا ینیع با خصومت در  

 علم دو  چوجهیه به یزبانشناس و کیت استه ٬زبان و هنر دانش که گرفت جهینت نیچن توان یم کروچه زبان و هنر یپندار همانند از 

 خواهد کیت استه همان خود ٬باشد فلسفه ای علم به لیتنز قابل یعموم یزبانشناس که آنجا تا... ستیکی بلکه... ستین گریکدی از جدا

 و دهیکوش آنها رفع در یزبانشناس که ییخطاها ٬آنهاست حل یپ در یزبانشناس که یلیمسا... است هنر فلسفه همان زبان فلسفه...بود

 مذکور مشکالت حل یبرا ییجو چاره دنبال به زین کیت استه. باشد یم مطرح زین کیت استه در که است ییها همان کوشد یم

 ٬ ۱۳۷ - ۳۸)  است ریپذ امکان اما ٬دینما یم متعذر و صعب آن یکیت استه قاعده   به یزبانشناس یعلم لیمسا دادن لیتقل چه اگر.است

۱).    
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 مشخص سرشت نیهمچن بلکه ٬نمود معلوم را یزبانشناس فلسفه و کیت استه ٬زبان و هنر یهمانند تیواقع تنها نه انیب - شهود هینظر

 و موجه ریغ یانتساب صفات هنر و زبان که کند یم القا را امر نیا موکدا یفلسف نظام الزامات شیپو نیا در. دیگردان مشروط را آنها

باشد یم قیحقا با متضاد . 

 را کار رو نیا از و دهد نشان یریگیناپ و یسست “انیب” و “شهود” اصطالحات یریگ بکار در که دهد ینم راه دل به یشیتشو کروچه

 کروچه زعم به. شود یم میتفه تیفعال عام شکل ای و ٬تیفعال روند مثابه به اساس در انیب - شهود. بکشاند مرج و هرج و یآشفتگ به

 طرز به تا دیکوش کروچه. دیآ یم کار به ایاش ریتصو یفرد نشیآفر یبرا الیخ آن در که ینظر شناخت نوع از است یتیفعال شهود

 ضعف ٬داد نشان پلخانف که چنان لکن. کند ریتفس نشیآفر عمل مثابه به هم و ٬بازتاب ای شناخت مثابه به هم را شهود یکیالکتید

 یینارسا از احتراز یبرا. کند یم هیتوج را او یها خطا یتمام بایتقر که است کیالکتید عنصر نبود در قایدق ییایتالیا لسوفیف شهیاند

 ییگرا عمل” اصل به توسل جز یریتدب کروچه ٬یانفعال و “وار نهیآ” یبازتاب مثابه به شناخت هینظر در موجود یماهو یها

 که بود ذهن و نیع مساله یتلق طرز نیهم قایدق. باشد یم نیع نشگریآفر ذهن ٬شناخت در ٬اصل نیا طبق بر. نداشت “انهیپندارگرا

 یعنی. است زده را خود ینازدودن مهر او ینیب جهان یتمام بر وار کانت ینقاد که کند حیتصر پلخانف تا آورد فراهم را یا نهیزم

سازد یم “موشح” یذهن ییپندارگرا روح با را هگل فلسفه یگرا هگل نو کروچه    

 روح با)  انیب - شهود هینظر صورت به کروچه توسط ٬است آمده فراهم عقل انهیجو فرازش عمل از جهان که کانت شهیاند نیا

 ادراک روان سازواره   مثابه به که است زبان همانا انیب جا نیا در. است یآدم تیواقع آورنده دیپد که ٬دیآ یم در( یمعناشناخت شیگرا

شود یم .     

 به کند یم وهنر زبان از که یلیتحل در کروچه. است منفرد ریتصاو فرد به منحصر یذهن و یفرد ٬آزاد نشیآفر عمل   انیب - شهود

 او یکیت استه یها هینظر و یزبانشناس بودن نگر کسوی تا است یکاف ییتنها به خود نیا و ٬است دیمق و مومن سخت مذکور فیتعر

 زبان مشخص یها جنبه چهارچوب در را خود صرفا کروچه ٬است نگر کسوی او افکار که ستین نیا در سخن همه اما. کند هیتوج را

دهد یم تنزل ها جنبه نیا حد تا را هنر و زبان اساس در بلکه ٬کند ینم محدود هنر و . 

 کروچه یادعا به. کند یم ریتفس ٬گفتار یذهن نشیآفر یفرد روند مثابه به تر قیدق انیب به ای ٬گفتار عنوان به فقط را هنر و زبان او

 یم و دیزا یم لحظه در که ٬دارد یهست انیب معلوم و مشخص عمل در صرفا که ستیفرد کامال عمل کی ٬یهنر و یزبان واقعه هر

 ژهیو زبان بار هر که است یکوچک انقالب یهنر کار نوع هر. نثر ای باشد شعر خواهد یم انیب نیا حال ٬داستیناپ و ناگشوده و ردیم

 ه  یپو زبان و هنر. رهیغ و است نو ینقش و ٬نو یداستان یمعنا به نو شکل هر. آورد یم همراه به مانند یب یا معچزه همچون را خود

 یم یگر نگار ٬ندیگو یم سخن که شود یم خلق ییها آدم توسط آن و ٬ابدی تحقق تواند یم دم هر که آورد یم دیپد را ینشیآفر وستهیپ

 تیواقع. گرفت یپ ها آدم نیا یروح امور در توان یم فقط را زبان و هنر جلوه. فهمند یم را ها نیا همه ای و ندیسرا یم شعر ٬کنند

 هنر)  آنها ها تیفعال نیا یفراسو در. کرد جستجو توان یم آنان یادراک تیفعل در ای و یهنر آثار ٬یگفتار تیفعال در را هنر و زبان

 یانتزاع یزیچ ٬آن بر دیمز ای و ثبات با یمفهوم یدارا که ٬گشتن یآرمان هنر و زبان دنبال دیگو یم کروچه. اند مرده( زبان و

 عبارت مردم هنر اگر رایز... ندارد تیواقع ها نوشتار و ها گفتار مجموعه و گفتار از فارغ زبان”. است کوفتن هاون در آب ٬رفتن

؟“ستیچ پس ٬ستین آنها یهنر آثار یتمام از     

 کی از یبخش مانند ٬زبان در یبند رده گونه هر ٬است گرید مورد با اسیق قابل ریغ و گانهی و یفرد یامر انیب - شهود که مادام تا

 یکمک ییالگو ای وهیش از یعمل استفاده کروچه یبرا حالت نیبهتر در ٬هنر مکاتب و ها سبک یپرداز مقوله مانند هنر در ای ٬گفتار

 چیه ساختن گر جلوه به و ست یته ینیع و ینظر ارزش گونه هر از کنیل ٬سودمند هنر و زبان یریادگی یبرا که ٬باشد ینم سیب

 یم محال را هنر گرید گستره   هر ای زبان دو انیم ترجمان انیب بودن گانهی سرشت(. ۵ ٬ ۴۳ - ۴۹)  ستین توانا یهنر تیواقع

    .گرداند

 که داستیپ. است ریپذ بیآس انتقاد برابر در جهات یاریبس از ٬هنر و زبان به تیعنا با ٬رفت آن شرح باال در که ٬کروچه موضع

 زبان. دارد یهست ندهیآ و ٬اکنون ٬گذشته در ٬انسان ونیمل ها ونیمل یفرد یهنر آثار و یفرد گفتار تیواقع در تنها ٬هنر و زبان

 و یکل زبان میندار اطالغ ما که خود گفته نیا با کروچه. ستندین شیب ییها ساختمان ٬ثابت یها انگار و ٬انتزاعات “یکل” هنر و “یکل”

. ستیچ یکل ماده ٬ و یکل یفضا ٬یکل زمان میدان ینم یم گفت یم که ٬کند یم یتداع را ینجل فون لهلمیو سخنان ٬ستیچ یکل هنر

 انتزاعات نیا شناخت در آنگاه ٬میساز یم یهست جهان از یانتزاعات ما نخست دیگو یم او بیترت نیبد نوشت ینجل پاسخ در انگلس

 انتزاعات مساله با برخورد در ٬یکیالکتید یدگاهید اتخاذ از کروچه. حواس نه ٬اند شهیاند زاده آنها چونکه میمان یم در ساخته - خود
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 و رد در او. بود معذور ٬دارد یتنگاتنگ وندیپ آن با که یریناپذ رییتغ مساله ای ٬هنر یعموم هینظر و یزبانشناس در مجرد ذوات و

)  باشد یم فرد از مستقل که یاجتماع مهم یها ساختار و ٬هنجارها ٬ها مقوله از ینیع ینظام مثابه به هنر و زبان وجود شه  یاند نقض

 ییایتالیا لسوفیف تفکر از جنبه نیا. شود یم کینزد اریبس “بالواسطه یها افتهی” با زبان و هنر یهمانند انهیگرا اثبات دگاهید به( ۲۶

دهد یم قرار “انینامگرا” سلک در را او هنر و زبان با رابطه در . 

 یم یهست فرد “گفتار” در فقط زبان و هنر که نیا بر ابرام و هنر و زبان تینیع ینف و ییگرا یذهن خاطر به را کروچه که سزاست

 یسو از ٬زبان یاجتماع عتیطب ینف خاطر به کروچه واقع در. میکن مالمت مذکور یها ادعا کردن مستدل در یو قصور زین ٬ابدی

 سرشت ینف” به الجرم کروچه موضع که کند یم دیتاک یشورو لسوفیف آسموس نیوالنت جمله از. است شده نکوهش سخت کارشناسان

 یکل به را یاجتماع طیشرا ٬زبان یبررس در ٬کروچه ییپندارگرا ٬سدینو یم هال رابرت(. ۱۵ ٬ ۱۴۶)  “انجامد یم هنر یاحتماع

 مورد “فرد” سدینو یم فوسلر کارل به یا مراسله در ۱۹۲۳ سال به انتقادات نیا به پاسخ در کروچه(. ۲۵ ٬ ۳۵)  ردیگ یم دهیناد

 باره  در من شتریپ. یاجتماع جهینت در و یخیتار تیموقع کی مشابه ستیفرد “او” من نظر از ٬یتجرب نه و است یانتزاع نه من نطر

ام پرداخته بحث به باره نیا در اتیاخالق و اتیاقتصاد ٬عمل فلسفه عنوان با خود کتاب در تفاهم سوء نیا .  

 تیفعال اگر یحت ٬داد نشان و شناساند یاجتماع یهست کی عنوان به توان یم را فرد سازد یم نشان خاطر مارکس کارل که همچنان

 که است یمفروض یماد طیشرا حاصل او زبان و فرد یاجتماع سرشت اما. نباشد آن از یمیمستق یبخش ای و یجمع تیفعال یمواز او

 زبان که تصور نیا دیگو یم مارکس. است جمع درون ارتباطات حاصل و باشد یم انسان تیفعال یها ابزار و اشکال جهینت خود

.است ناصواب و باطل ابدی یم تکامل انسانها متقابل ارتباط و یستیهمز بدون  

 ٬دهد یم حیتوض انهیانگارگرا یا وهیش به را او زبان و فرد یاجتماع سرشت ٬خود یفلسف دستگاه چهارچوب در کروچه ٬نهمهیا با

 در را افراد زبان متقابل ریتاث یواقع عامل  ٬“روح” “انه  یانگاراگرا” “فلسفه”. است نهفته یگفتار هر در که روح تیکل مثابه به یعنی

باشد یم افراد زبان در زیج همه کننده هیتوج که یانفعاالت و فعل کند؛ یم ینف آنها واکنش و کنش و تیفعال روند .  
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 انیب - شهود انهیگرا روح و انهیگرا انگار عتیطب ٬شود یم انگاشته همانند انیب - شهود با زبان و هنر کروچه فلسفه در که مادام

 باچهید در کروچه. دهد زیتم را هنر و زبان یدرون و ٬یانگار ٬یروان سرشت منحصرا که ٬آورد یم فراهم او یبرا را یا نهیزم

 ییگرا روح از دفاع هدف با ییگرا اثباب یجهان استقرار طیشرا در کتاب نیا سدینو یم خود( ۱۹۲۱)  یشناس بایز کتاب پنجم چاپ

 شیپ( ۱۹۰۰)  یتس کتاب در آن از شیپ که هنر و زبان یپندار و ٬یدرون ٬انهیگرا روح سرشت شه  یاند. است شده نوشته هنر در

 گفتار موهبت که آنگاه ٬سدینو یم فاتیتال نیا در کروچه. آورد فراهم او یباشناسیز یبرا را یروشن یبند ضابطه ٬شد دهیکش

 آنگاه ٬اوردیم در سرورمان به یینوا ای ٬ردیگ یم جان ذهن در یروشن به نینماد یحالت و شکل که آنگاه ٬شود یم حاصل یدرون

 یم یروح ینشیآفر زبان سدینو یم و دهد یم بسط کیت استه کتاب در را شهیاند نیا سندهینو. ردیگ یم شکل و شود یم زاده انیب

 به شود یم فیتوص یبرون یزیچ مثابه به چه آن ٬است درون زاده همواره یهنر اثر که یمعن نیبد ٬بود خواهد نیچن همواره و باشد

 یعیطب علوم مثابه به کیت استه و یزبانشناس دگاهید ٬دیافزا یم ادامه در پس(. ۱ ٬ ۵۰ ٬ ۱۳۹)  دیآ ینم شمار در یهنر اثر وجه چیه

دهد انیپا ٬دارد آن مفهوم در و ٬هنر و زبان در انیب مفهوم که یابهامات به دیبا .  

 خود که انگاردیم مردود را یقتیحق او. کند یم درک را گفتار یماد عتیطب ٬تکلم و زبان یانگار همانند با ییایتالیا لسوفیف سان نیبد

 به زبان نکهیا “گشته مبتال زبان.... صورت به ماده بار دنیکش دوش بر ن  ینفر به آغاز از ذهن” که نیا ٬است زبان یماد مفهوم هیپا

دارد یاحساس یتیماه خود ٬است شهیاند یریگ شکل ندیفرا کننده بازتاب که تفکر نردبان از پله نینخست عنوان . 

 که است معتقد یو خود است؟ لیقا( بخشس تینیع)  یینما برونه روند یبرا را ینقش چه یجسمان و یماد جهان در کروچه واقعا

 به ٬زشیانگ ینیبازآفر تجسد    ” صورت به و “هکرد حفظ” آنرا توان یم که دینما یم یضرور یآنرو از یینما برونه به کردیرو

 و زبان به اشاره در کروچه که یمعن نیبد ٬دیگشا یم راه یعمل روح قلمرو به یینما برونه(. ۱ ٬ ۹۳ ٬ ۱۰۶)  “داد انتقال گرانید

 او چه گر. بود او فلسفه ینظر و یعلم تفکر در یکیمتافز یدوگانگ ی  منطق مولود که دیازی دست ییها استنتاج آن همه ربهیناگز ٬هنر

. تافت ینم بر یرو هم ها یریگ جهینت گونه نیا از اما کرد یم حرکت قتیحق از دفاع یراستا در  

 خشک ازین نیهم خاطر به .باشد یم آن از مستقل بالکل و است عمل بر مقدم یکل طور به ٬هینظر ٬ییایتالیا لسوفیف نیا  دگاهید از

 تحقق یعمل تیفعال به نسبت هنر و زبان ی  انیب - یشهود تیفعال رسد یم نظر به  که اوست یشگیاند دستگاه ی  کیمتافز و شانهیاند

 هنرمند که دارد موکد یادعا کروچه. باشد یم مستقل آن از یکل به و دارد تقدم رهیغ و رنگ چه و ٬نوا شکل به چه الیخ تجسم

 برونه موارد   همه در ٬ما ٬دیافزا یم سخن ادامه در سپس و ٬ندیافریب است نکرده تجسم الیخ در شیپ از را آنچه تواند ینم چگاهیه

 یکل به که کند یم یرویپ ینیقوان از حال نیع  در اما ٬است نیشیپ قیحقا با وندیپ در که میشو یم روبرو یا تازه قتیحق با یینما

 واقف ٬است آگاهانه بسا یا و یعمل یقتیحق هم دیشا و اءیاش زاده خود که تازه قیحقا نیا بر اکنون ما اگرچه. آنهاست از مستقل

۱ ٬ ۵۰)  ستین بدان پرداختن مجال اکنون اما ٬میهست ). 

 ٬باشند زبان یآواشناخت نیقوان ها نیا خواه ٬است یکیفز نیقوان مقهور ٬یکیت استه نیقوان تبع به یعمل تیفعال ٬هنر و یزبانشناس در

 یروان یها جنبه انیم یانتقال نقطه ای یا واسطه یا حلقه به یابیدست یبرا کوشش کروچه گمان به. یمعمار یستاشناختیا نیقوان خواه

.  است هدهیب کار آواها و نواها ٬رنگها یجسمان بیترک و  

 کروچه.  دارد اریاخت در را هدف نیا به یابیدست باره در خود ازین مورد دانش که نیشیپ خواست هیپا بر ستیکار یماد یینما برونه

 اما ٬دارد ییسزا به ریتاث ینیآفر باز یینما برونه روند در مقوالت نیا. برد یم نام( صنعت)  آورانه فن تیفعال عنوان به امر نیا از

 یبرا کروچه دوران نیا در. باشد هیما یب یصنعتگر است ممکن هیما ُپر یهنرمند. ستین موثر هنر و زبان انیب - شهود روند در

 ٬دیآ حاصل انیب شهود در ممارست تا است بران لین یها راه و هدف به یآگاه مستلزم که ییها تیفعال یعنی ٬یگر صنعت نوعع هر

 ٬ ۱۰۸)  ستین هدف به یازین آنرا و رود یم شیخو راه به انیب ٬ندارد وحود یابزار انیب یبرا سدینو یم او. ستین لیقا یتیاهم

است یشینما یآور فن هست هرچه ٬ندارد وحود یکیت استه مفهوم به کیدرامات فن نام به یزیچ مثال عنوان به(. ۱ .  

 از یهنر اثر یجسمان و ینیع تیواقع انکار که کنند یم اشاره نکته نیا به خود کیت استه خیتار کتاب در کوهن. اچ و لبرتیج. کا

 انهیگرا ذهن و انهیپندارگرا کسری تیماه ستیمارکس نقادان. شد مواجه اعتراض با او “ تساهالت ” ابعاد گرید از شیب کروچه یسو

 فرض نیا در یینما برونه از یکیت استه انیب افتراق به لیتما ” سدینو یم مورد نیا در دفیداو. اند ساخته فاش را او هینظر

 در تیواقع با آنگاه کروچه(. ۱۹ ٬ ۱۰۲)  “ پندارد یم یآدم تیفعال در نینامتع و آزاد یا طهیح را هنر که دارد شهیر انهیپندارگرا

 ها تیفعال نیا. کند یم رد یزبانشناخت نشیآفر و یهنر نشیآفر نیادیبن عامل عنوان به را یماد و محسوس تیفعال که افتد یم زیست
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 اعتقاد بر بنا. باشد ینم لیتحل قابل و ندارد یخارج وجود گرانید یبرا پس نشود انیب یهنر و یزبان موارد گرید ای ها آوا در اگر

 یا کروچه یها ینیآفر مفهوم گونه نیا. نهند یم دست از را خود ینظر و یعلم ارزش ابندی یماد صورت آنها نهیآ هر کروچه

 وجود نیقوان در کنکاش از را یو کیت استه ٬هنر محسوس و یماد جنبه به او ییاعتنا یب. شود یم یمنته ییگرا یادر ال به الجرم

 به ٬شمرد یم مقدار یب را “صنعت” نشیآفر ی  باشناختیز انیب - شهود روند در که کروچه. کند یم محروم یهنر صور گرید امکان و

نکرد مبادرت گرید یهنر اشکال صنعت مراحل یبررس .    

 ُبعد او یبرا اگر. دیایم در زیست در از زین باخود ٬کند یم ملحق یینما برونه به را ینیبازآفر زشیانگ یجسمان کارکرد کروچه چون

 به دیبا که یروند ٬باشد ینیبازآفر روند شالوده تواندینم آن صورت نیا در است ناهمگن یقتیحق یکیت استه نظر از هنر یجسمان

 آزمون انتقال که نیا آن و ٬است مکتسب زین یگرید جهینت جایان در. گردد منظور اشراق عامل   یذهن افتیدر میضما زمره   از یتمام

 یجد ٬شودیم منتقل گرانید به یینما برونه با انیب - شهود که مطلب نیا یادعا در چهکرو طبعا   و ستین ممکن گرانید به یکیت استه

 همانند از باست یم کروچه. او یفلسف الزامات تا باشد هنر یوجود تیوضع معلول خود یریگیناپ نیا که رود یم گمان. ستین

 ارتباط که افتیدرن او. شد یم منصرف یکیت استه آزمون یریپذ انتقال یمدعا از ای و کرد یم اریاخت مفارقت انیب - شهود یانگار

ماند مهجور ای و گردد مجرد یماد تیماه از که ستین یا دهیزا یرو چیه به و ٬ست یکیت استه اتیضرور از . 
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 ای ییجز شناخت ؛خرد یاری به ای الیخ به ای شناخت ؛یمنطق یشناخت ای و است یشهود یشناخت ای یآدم شناخت کروچه نظر از

 ٬ ۱)  میمفاه موجد ای و االتیخ خالق ای ٬گرید عبارت به - گریکدی با آنها روابط  جمله از نفسه یف اءیاش شناخت ؛یکل شناخت

 یها شکل از را شهود کروچه هینظر که داستیپ یروشن به شناخت دوگانه میمفاه نهادن برابر از سدینو یم آسموس. اف. یو(. ۱

 او گذشته آن از. یتعقل ریغ شناخت از یشکل مثابه به ٬اما دارد یهست بخردانه دانش کنار در آن... کند یم حذف یآگاه خردمندانه

 ٬ینیآفر مفهوم به توجه با یشهود شناخت ٬نهد یم برابر تعقل با صرفا ٬یتعقل شناخت با یمواز و ارز هم یشکل عنوان به را شهود

۱۵ ٬ ۱۳۴)  عقل به نسبت کامه - خود و مستقل ٬شود یم قلمداد مبرم و یاساس ). 

 فوق و یمنطق ریع یا صهیخص آنها یاساس و یکیت استه کارکرد که است زبان و هنر یانیب یشهود مقوله از یریتفس نیچن طبق بر

 کتاب یجا یجا در او. دارد یکیت استه یتیماه همواره انیب ٬ندارد وجود خردمندانه انیب نام به یزیچ کروچه نظر از. ابدی یم یتعقل

 در. کرد مجزا منطق از توان یم را زبان دستور و باشد داشته یهست هم میمفاه بدون تواند یم زبان دیگو یم کرات به یباشناسیز

 دیپد و روح یمنطق تیفعال عنوان به ٬زیچ همه بر مقدم را زبان از غرض که هامبولت خود شیاند- هم اری از کروچه که جاست نیا

. شود یم کترینزد ٬رهاند یم منطق به شیها یبستگ همه از را زبان که تال نیاشتا هوگو به و ردیگیم فاصله ٬داند یم میمفاه آوردنده

 کی آرام ای تند هیما چه ٬کش نقشه کی از یا نقشه چه ٬باشد مهتاب از نقاش کی تاثر چه زین یهنر قیحقا کند یم اظهار کروچه

 از بالکل زبان مانند ٬ردیگ یتعقل یبو و رنگ آنکه یب یآسان به تواند یم همه و همه ٬ییغنا زیانگ غم شعر کی واژگان ای و ٬آهنگ

۱ ٬ ۲.  ) باشد یشهود عیوقا ).   

 ادآوری سندگانینو از یاریبس. شد واقع تند یها انتقاد آماج زین زبان باره در کروچه هینظر یعقالن فوق و یمنطق ریغ صهیخص نیا

 یم معلوم و ییشناسا را( رهیغ و ٬موکد ٬کیت استه) زبان یمنطق ریغ یها کارکرد ای ها جنبه یدرست به کروچه چند هر که اند شده

. اف. یو. کند یم ینف را زبان یتعقل و یمنطق تیماه اساس و ردیگ یم شیپ در ییگو گزافه راه آنها میمفاه درباره کنیل ٬کند

 کرده هیارا کروچه زبان یمنطق ریغ هینظر از یا کننده متقاعد و ناقدانه لیتحل اتیاضیر و فلسفه در شهود شیخو اثر در آسموس

 .است

 ریغ اصل(. ۳ ٬ ۱۴۸)  باشد یم منطق از برون شعر سدینو یم او. دارد یمنطق ریغ یسرشت زبان همچون زین هنر ٬کروچه نظر از

تو کیت استه نام به ٬دزهیتوپور لنای یشورو لسوفیف یقیتحق اثر در کروچه هنر بودن یمنطق  مورد لیتفص به( ۱۹۶۷)  کروچه بن د 

 نانهیب ژرف و ارزشمند یها شهیاند از یا پاره ٬یقشر انتقادات از اجتناب با کوشد یم اثر نیا در نگارنده. است گرفته قرار یبررس

 گانهی وجود حیصح دهیا یکیمتافز کیالکتید جهینت در که کند یم اشاره نکته نیا به هنگام همان در او. اندینما به را کروچه تفکر

 یمنطق فوق و یمنطق ماقبل شهود به یمنطق شهود و ابدی یم ینیتب یحالت ٬تصورات در( یروح عوامل گرید همچون)  یتعقل عامل

(.۴۲ ٬ ۸۰)  گردد یم بدل  

 دارد را شناخت کارکرد یهنر الهام که ستین شهیاند نیا در او یخطا. بود صواب یکار هنر در شهود نقش بر کروجه دیتاک دیترد یب

 کند یم حیتصر که آنجاست او یخطا بلکه ٬است هنر از آن زیتما نشانگر که رساند یم انجام به یا ژهیو لیوسا با را کار نیا ای و

 مطلق او چون نه اما ٬کانت از یرویپ به او(. ۱۵ ٬ ۱۳۶)  باشد یم یعقالن فوق ای نامعقول یشناخت( یشهود ای)  یهنر شناخت

 و یشهود عقل ای ییعقال شهود به که را یپژوهشگران لذا. یحس شهود از است عبارت که ٬دارد برداشت کی تنها شهود از ٬انهیگرا

 شهود انکار با. ندارد راه هنر در باشناسانهیز یتعقل شهود نام به یزیچ سدینو یم یو. ردیگ یم سخره به دارند باور یذهن لیتخ

 خاص یهنر اثر و واژه. داشت توان ینم انیب هنر ای زبان در را میمفاه که نبود یزیگر خطا یریگ جهینت نیا از را کروچه یتعقل

 میمفاه آنکه حال و اوردیم یدیپد را صورت فقط یانیب و یشهود تیفعال مقام در هنر و کالم. باشد یم عام میمفاه آنکه حال و است

 کیت استه در لیدل نیا با. کرد استخراج( محتوا یعنی)  مفهوم جوهر از توان ینم را( صورت)  آن انیب تیفیک و دارد یتعقل یتیماه

 طرح توان یم فقط را میمفاه وهنر زبان در. است یتعقل ضد یکل به گذار نیا گوهر. دینما یم ممتنع انیب به لیتخ از گذار کروچه

 ها نماد نیا(. ۱ ٬ ۴۳) باشد یم شاخص کی ای نشانه کی فقط بلکه ٬ستین انیب اصال انیب گرید که است رابطه نیا در و. کرد یزیر

 صورت نیا در(. شود مراجعه ۷ به)  کند یم دیتقل علم از که ینامتعال هنر - التیتمث ٬باشد یم مجرد میمفاه انیب هنر در ها نشانه و

 شدن همانند مرز تا هنر آنکه جهینت. کرد یزیر طرح آنرا دیبا ای دیدرآ انیب به هنر در دینبا ای: ستیندیناخوشا انتخاب به مجبور مفهوم

 ژهیو صیخصا مطالعه: کند یم شنهادیپ را یا چاره راه گرید یسطح در خود کیت استه کتاب در کروچه. کند یم سقوط علم با

 همچنان ٬کوشدیم آن تکامل در او که او عمر اواخر تا زین شنهادیپ نیا اما. شهود از یعنصر مثابه به هنر در ییعقال عمل و میمفاه

ماند یباق شنهادیپ . 
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 انیع به یو ریتفس سرشت میداد نشان که چنان و یا کروچه وهنر زبان یهمانند آموزه بر میداشت ینظر و یگذار نجایا تا

داشتند وقوف کین بدان ٬کردند یم اقتدا بدو که آنان هم و یو خود هم که یزیچ ٬است انهیپندارگرا . 
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.شاعرانه انیب مثابه به هنر  ۲ 

 

 

 ٬ ۴۹ هی)  گشت نیادیبن یها یدگرگون دستخوش ها بعد ٬است آمده او نینخست یباشناسیز در که ٬هنر نهیزم در کروچه یها دگاهید

 و هنر مطلق یانگار یهمانند ٬میکرد اشاره آن به فوقا ما و دارد یشتریب یریپذ بیآس که ییها آموزه جمله از(. شود مراجعه ۲۴

. کند عوض را الهام مفهوم گشت ریناگز بود یپندار همانند نیا ودیق از شیخو دنیرهان نگران که کروچه. باشد یم یزبانشناخت انیب

 و کشاند یم هنر دانیم به را یتغزل الهام مفهوم( ۱۹۰۸) هنر یتغزل صهیخص و ناب الهام نام به خود یها نوشته از یکی در پس

 کروچه خود توسط - گرید مکتوبات در و مقاله نیا در - هست انهیم در یافتراق وجه چه که نیا. کند یم مجزا گرید الهامات از آنرا

 بلکه مجرد یمفهوم نه آن. است یتغزل و سره یتغزل و یشهود هنر در اشراق ای یهنر الهام. شود یم داده پاسخ قیطر نیتر یکل به

 یاحساس ٬لیتخ و احساس از است زهیآم هنر در شهود(. ۵ ٬ ۲۵)  احساس یفیک بار با ٬ختهیبرانگ یدرون ٬است ذهن از یحالت

 یپ لذا ٬است احساس شیپاال همانا یهنر انیب بود افتهیدر کروچه چون سدینو یم مونیدوس کارلو(. دیکن مراجعه ۳۸ به)  شناکیاند

 نیتخست نیا. دیایب در یعموم یا صهیخص صورت به یزبانشناخت یها کار همه   یبرا تواند ینم یهنر انیب تیخاص نیا که بود برده

۴۰ ٬ ۷)  آمد فرود هنر و زبان مطلق یهمانند تارک بر که بود یُپتک ).   

 نیا در. میدید یشناس بایز در آن ینیج حالت در را یبند طبقه نیا شتریپ. کندیم عرضه را ها آزمون از یدیجد یبند طبقه کروچه

 شتریب وضوح با( ۱۹۳۷)  شعر فن در یبند طبفه نیا. است گشته زیمتما میمفاه نماد و احساسات یعیطب انیب از نیراست انیب مقال

گردد یم مطرح . 

 و ٬شود یم دانسته نیراست انیب تنها که ٬شاعرانه انیب برابر در. دیآ یم شمار به هنر شاعرانه انیب تنها که ٬زبان و انیب هر نه نکیا

 انیب. خطابت و منثور ٬یاحساس - ردیگ یم بر در هم را شاعرانه انیب نوع سه زبان ٬خورد یم وندیپ الهام یعنی روح ینظر عامل با

 احساس به بلکه ستین یعیطب شاعرانه انیب آنکه وحال ٬اصوات در مثال ٬منقطع یها صدا در است احساس یعیطب انیب یاحساس

باشد یم ینظر قتیحق کی بایتقر یشعر اصوات نیا بر بنا. دهد یم ینظر یصورت  

 و ها نماد در شهیاند نجایا در. است هنر با آن عمده   اختالف نثر نینماد یها یژگیو. ست یمنطق و یعلم شهیاند زبان ٬منثور انیب

 نثر(. ۹ ٬ ۱۷ ٬ ۲۱۱)  گرید یزیچ شینما یبرا یا نشانه یعنی ٬باشد نماد تواند ینم چگاهیه شعر برابر در. ابدی یم بازتاب ها نشانه

 نیراست شکل نیا یبرا یاول جوهر بلکه ٬باشد ینم نثر یلیتکم جنبه یشعر زبان فصاحت. ستیعار نیآغاز بالغت از که ست یزبان

 یعمل اهداف یبرا باشد یم یعمل تیفعال مخلوق که منثور انیب از ٬یشعر انیب ینظر صهیخص با اسیق در. شود یم محسوب انیب

 یاصل اریمع. دیسنج آنرا افتادن کارگر شود یم آن با که هست ییالگو و سنجه نثر یبرا ستین یا سنجه را شعر اگر. ندیجو یم بهره

باشدیم جازیا و دقت ٬سالست آن کنار در و صداقت کار نیا . 

 است درست زین نیا ٬دهد یم دست به را یشعر زبان با آن تفاوت و یعلم زبان اتیخصوص قیدق یها اریمع کروچه یکل طور به

 نیبرا بنا. زدیخ یم بر مخالفت به یمنطق بیترک عتیطب باره   در خود هینظر با ٬کند یم اشاره وردزهیتاپ که همچنان ٬راه نیا در ٬که

 عامل از انتیص و ابقاء در کروچه. ابدی یلغو انیب یلیتخ هر و باشد نیراست واژه - الهام کی بر مشتمل دیبا یمنطق بیترک ٬هینظر

 میمفاه و واژکان یجداساز و گسست به پس. گشت مواجه ثبات و وضوح فقدان با اما ٬نمود تمام اهتمام ٬یمفهوم انیب در نیراست واژه

 دیتاک یشعر انیب ژهیو یها جنبه بر ٬میعال در یاستدالل تفکر انیب با سهیمقا در حال نیع در(. ۴۲ ٬ ۱۴۱)  شد متوسل گریکدی از

 از یخاص نوع مثابه به یشعر خاص عتیطب مساله از ماال دانسته مردود را هنر یا نشانه و نینماد عتیطب گونه نیبد. ورزد یم

 یم اشراق به تجنب صورت در را یهنر کار نکهیا باره در او جداگانه یها گفتار. ردیگ یم کناره ٬یمعناشناخت ده  یپد ای ٬یینمادگرا

افتین تکامل ٬(۵ ٬ ۲۵)  شهیاند نه و بخشد یم یملکوت فراغت هنر به احساس که نیا زین ٬کرد منظور نماد توان .   

 یم لیتشک را یعمل تیفعال هنر با سهیمقا در انیب صنعت. شناخت باز انیب صنعت از دیبا یم را یشعر انیب ای هنر کروچه دید از

 میتقس نوع نیا یبرا زهیانگ نینخست. است مردم در نیآهنگ یها نوا یاری به ٬ یمشخص یذهن حالت ضیتحر آن از غرض که دهد

 و ٬یپو خود ٬آزاد یتیفعال عنوان به به را هنر خواهد یم که است عهیماوراءالطب یشیتشو نیقی ظن به هنر با آن یناساز و انیب یبند

www.takbook.com



 در. شود یم اسیق انیب صنعت با شعر که است لیدل نیهم به قایدق. گرداند منفک ٬است جامعه مولود و یعمل که آنچه هر از ٬ینظر

 جادیا هدف به یابی دست یبرا که باشد یم مطرح یاجتماع تیفعال کی و ٬یعمل زبان کی مثابه به خطابه ای انیب صنعت نجایا

 وجود هنر یبرا دیگو یم بحث ادامه در کروچه. باشد یم مخاطب کی مستلزم الجرم و ازدی یم دست ها نشانه نشیآفر به ٬ارتباط

 ناقل ٬کلمه ناب مفهوم به شعر داشت اعتقاد ٬بود نوشته شعر از دفاع عنوان تحت که ییها نامه در شتریپ. ستین یالزام مخاطب

 و تیمحدود گونه همه تابع یعمل یها تیفعال مانند ٬رودیم بکار خطابه در که یانیب(. ۱۴ ٬ ۲۲)  باشد ینم تصورات و احکام

است آزاد هنر آنکه جال ٬ست یاجتماع نظارت .   

 از یگفتار در ٬یآدم تیفعال اشکال ریسا با اسیق در هنر خاص یها یژگیو در یموشکاف یبرا ایتالیا ی  باشناسیز عالم پاک تیّ ن

 نیا انیم یمنطق وندیپ یو گذشته آن از. آمد در شعر نه - شعر یا هیفراپو و بیغر تضاد اتیه به ییایتالیا یگرا ماکس ٬یبانف ویآنتون

 یهنر آثار مقلدان نظر در که  ٬را آن عهیماوراءالطب مفهوم به روح در کامه خود یپو خود یعامل عنوان به هنر ریتفس و تضاد

سازد یم انیع ٬شود یم متبادر مفهوم نیا یبرا پندارگرا .    

 

 اشکال یهمگون و زشیآم از که ٬یادب: کشد یم انیم به هم را یپنجم انیب کروچه ٬خطابه و ینثر ٬یاحساس ٬یشعر انیب بر عالوه

 ٬باشد یم نظر مورد انیب کدام اتیادب به مراجعه در نکهیا. شود یم خلق یشعر ریغ یمعان با یشعر صورت بیترک و ٬انیب مختلف

 اتیادب ٬(رهیغ و یمذهب اتیادب اصطالج به)  احساس یادب ندیفرا: نهد یم شیپ افزار دست عنوان به را ریز یبند میتقس کروچه

)  بدهد فراخوان( الف)  هدف عنوان به که نیا به توجه به یآخر مورد. خطابت اتیادب و ٬(رهیغ و فلسفه ٬علوم ٬خیتار)  کیالکتید

 طبقه. ردیگ یم قرار جزء یها یبند میتقس تحت( یعشق ٬یسیپل یها داستان)  باشد کننده سرگرم( ب)  ای( یهنیم یها داستان مانند

)  اند کرده اشاره منقدان از یشمار که همچنان کنیل. است استوار یادیز قیدق مشاهدات بر دیترد یب کروچه یادب یبند

 که ٬میمفاه زییتم اصل - دارد یناسازگار او یفلسف دستگاه یها ازین از یا پاره با یبند میتقس نیا( همکاران و ودوراُستروالدریت

)  مقوالت هینطر ٬(باشد یم یجوهر نیچن فاقد اتیادب کروچه یبرا و)  ست یمعنو قیحقا از کی هر ناب گوهر فیتعر آن الزمه

شود مراجعه ۳۴ ٬ ۳۶ به( ) دهیغ و راست ٬سودمند ٬بایز ٬کوین ).   

 ٬ ۲۶۵)  شعر از ٬نیراست هنر از( یاسیس شعر یعنی)  یادب گوناگون آثار گسست ٬اتیادب و شعر انیم کروچه زییتم در رهیچ شیگرا

 ٬ ۱۳۶)  ستین یشعر یاتیادب نیچن جوهر ٬یشعر پوشش رغم به که شود یم ادآوری کروچه. آنهاست به نیدروغ هنر اتالق و ٬(۸

 در کروچه نیدروغ هنر دهیا. باشد یم مشکوک سخت آن یها دستاورد و ست یکیمتافز بست یپا از گمان یب شیگرا نیا(. ۱۰

بود آن عهیماوراءالطب جوهر افتادن برون پرده از آن امدیپ که افتی بسط و نضج نگوودیکال ٬او نیجانش یها نوشته . 

 تیاهم هیپا بر تنها آنها فصل و کرده تن بر یشعر رخت یشعر ریغ انیب ٬خورده جوش منظوم کالم با یبرون اناتیب که مادام تا

 ساختار ای محتوا را انیب کی ییمعنا تیماه ٬یو نظر از. اوست ییمعنا هینظر همان انیب از کروچه یبند میتقس جرثومه. آنهاست

 و ریتدب با یادب حالت و مالزمه خلسه و جذبه با یشعر حالت. دارد یم نیمع آن یدرون حالت را نیا بلکه ٬کندینم نییتع آن ینیع

است متن از منبعث جاالت نیا از کی هر شدن حادث. دارد مقارنه تامل . 

 آن ٬ینیع یها یژگیو آن یبررس از را پژوهنده ٬یهنر آثار یمعنا یبررس در الخصوص یعل ٬یمعن شکافتن در کروچه وهیش

دارد یم باز ٬ستیهنر آثار تیمع در یشعر حالت یتجل یبرا یصور و یضرور شرط شیپ که ٬هنر و زبان یجبل و ینیع ساخت . 
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مقبول انیب مقام در ییبایز  ۳ 

  

 چراکه ٬کرد فیتعر منّقح و ساده انیب ٬گرید سخن به ای مقبول انیب عنوان به توان یم را ییبایز سدینو یم یباشناسیز در کروچه

 نیع کی یفطر که ستین یتیفیک ییبایز کروچه فیتعر به(. ۱ ٬ ۷۷)  دیآ ینم شمار در انیب یرو چیه به ٬افتدین مقبول اگر ٬انیب

 کردن دیمق با کروچه. کانت و ومیه نظرات تداوم و گرا ذهن ستیا هینظر نیا و. کرد استخراج آنرا دیبا که است ییمعنا بلکه ٬باشد

 نیا یفراسو در. گردد یم یتنان و یعیطب ییبایز ای عتیطب در ییبایز وجود منکر ٬هنر و زبان در انیب محدوده   به ییبایز وجود

 از مستقل یگوهر عنوان به ٬صورت هر به ییبایز یانتقاد یها هینظر به که است آن بر مثبت عامل کی. است نهفته عامل دو انکار

 یعیطب ایاش یتنان تیفیک عنوان به را ییبایز انهیگرا عتیطب میمفاه و ییاستعال یها هینظر آنها انیم در او. شود پرداخته یآدم تیفعال

 یم راه یآدم تیفعال یفراخنا به آن بلکه ٬کند دایپ راه ایاش قلمرو به که ستین یجسمان تیواقع کی بایز کروچه نظر در. آورد یم

 یگذار ارزش مشابه یتنان یتیفیک عنوان به ییبایز فیتعر. دیرس یباشناختیز تیواقع به یجسمان تیواقع از توان ینم یعنی ٬دیگشا

 یروین هست آنچه ٬ندارد وجود دیمف یعیطب طور به ای یعیطب سودمند زیچ چیه اما. ست ایاش یعیطب یها یژگیو یمبنا بر یاقتصاد

 و جوان کروچه خود کتاب در ییایتالیا محقق یاگاز ویلیام. خودند یم بودن دیمف ُمهر ایاش که است رابطه نیا در ٬تقاضا و است کار

 دهیپد از او یبررس و ٬ییگرا مارکس ریتاث محصول ٬یآدم تیفعال و ییبایز دادن جوش در کروچه یتمن سدینو یم ییگرا مارکس

باشد یم آن با مرتبط ٬یاجتماع تیفعال و ٬اقتصاد .     

 هنر تینیع و بخشد یم تیمطلق انسان تیفعال به ینیع تیواقع از نیع غمض دنبال به یو که است آن از یحاک کروچه نقد یمنف جنبه

 ییبایز ییعن یالگو نام به یزیچ کروچه گفته به. باشد یم هنر در تفکر هینظر از یو انتقار همزاد کردن حاشا نیا. کند یم حاشا را

است هنر خود هنر یالگو ٬ندارد وجود . 

 

 در که دم آن تا. است عمده ارزش چهار از یکی ییبایز ٬یا کروچه یفلسف دستگاه در ٬یراست و ٬یسودمند ٬ییکوین یپهلو به پهلو

 در(. ۲ ٬ ۲۶)  بود خواهد معنا کی به هنر و شعر با او یبرا ارزش انیب ٬دارد یهمانند یکیت استه یتیفیک با انیب کروچه فلسفه

. روانه راست یانتقاد رد؛یگ یم انتقاد باد به را ها ارزش و قیحقا یکارتیر عه  یماوراءالطب تیثنو ٬ارزش خود تیماه به راجع یشرح

 اعتبار ها ارزش خصوص در مطالعه گرید که معناست بدان نیا. ابدی یم تنزل ارزش تیواقع به تیواقع یتمام انداز چشم نیا از

 تیواقع ییگرا مارکس ریتاث تحت ما لسوفیف. است فلسفه خود   همانا ارزش کروچه لیاقاو طبق که چرا ٬نهد یم دست از را خود

 ٬ییایپو صرفا تیواقع که کند یم ادعا و دیایم بر آن نییتب صدد در یمذهب یروح با کنیل ٬نهد یم برابر انسان تیفعال با را ارزش

 و ٬آورد یپ در را ییپندارگرا دیتوح واقع در ٬یدوگانگ حذف گونه نیبد(. ۲ ٬ ۳۱)  باشد یم یزیشورانگ و ییجو آرمان ٬٬جنبش

 رییتع و یابد یا مقوله مثابه به ییبایز یافالطون هینظر به که دیگرد رهنمون یباشناختیز ارزش از یبرداشت رشیپذ به را کروچه نیا

 احتماالت و شانس اتیتجل جهان به یآرمان و یسرمد ییبایز طه  یح از گذار حیتوض از ییگرا افالطون اما. داشت قرابت اریبس ریناپذ

 در. داشت مخالفت آن با سرسختانه که گرفت شیپ در را یتیثنو همان راه الجرم. ماند ناکام حیتوض از زین کروچه پس. است عاحز

 فراهم را ییگرا ذهن چهارچوب در را او یشناس ارزش اوضاع به او نگرش بافت ٬کروچه فلسفه انهیوپندارگرا - یدرون جتبه ٬واقع

آورد یم .        

 یخور در کمک یعلم یآگاه به آن که پرورد یم خود بطن در را قیتصد نیا مقدمات یفلسف لحاظ از کروچه کیت استه ینگر باز

 و هنر اتیواقع به نسبت ییایتالیا باشناسیز عالم استنتاجات و مشاهدات گفت بتوان که معناست بدان نه سخن نیا البته. است نکرده

 هنر خبرگان از او ٬ستین یمعمول متفکر کی کروچه. ندارد یگفت یبرا یزیچ یهنر نشیآفر ه  یپو و یعقل منظر از یهنر نشیآفر

 ٬میکن جراست است مثبت کروچه مشاهدات و ها میتعم در که آنجه هر از کند یم اقتضا ینستیلن - ستیمارکس ینقاد اصول. است

 یفکر نظام به کینزد از ینگاه ٬امر واقع در. دینما یم متعذر او یکیمتافز ییپندارگرا از مثبت یها جنبه کردن جدا کار هرچند

 نیعن ارزش فوق ظامی متن در گرچه ٬آورد یم دیپد را کروچه فلسفه نظام از یبخش ٬مثبت یها پاره نیا که ست یحاک یا کروچه

دهد یم دست از را خود .    

*****     *****     ***** 
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 از(. شود مراجعه ۲۷ ٬ ۲۱ ٬ ۲۲ به)  داشت ییسزا به ریتاث ستیب سده یباشناسیز شهیاند شیپو و شیرو در کروچه هنر فلسفه

 کیت استه در ریاخ قرن اول ربع حداقل و شیپ سده   انیپا در شیگرا نیا لبرتیج. کا و کوهن. اچ ٬کیت هاست خیتار نگارندگان دگاهید

بود افکنده هیسا . 

 یم کرده اشاره کروچه فلسفه از ینیگز یدور به ایتالیا کیت استه در نینو یها شیگرا یها یژگیو یشمار بر هنگام دورفلس لویج

 کیت استه ٬او گمان به. شود یم معترض یابیارز نیا بر یاورسن نایج اما. است مانده یباق او “انهیپندارگرا زبان” تنها نکیا دیگو

 آن یرو کروچه هنر لیتحل سبک(. ۳۲ ٬ ۳۰۶)   دارد “یعمل یبرد کار” ینگار خیتار زین ٬ایتالیا یادب یها ینقاد اکثر در ٬کروچه

(. ۱۷ ؛۲۸ ؛۳۱)  دارد یادیز ریتاث ٬رندیگ یم بهره یزبانشناس لیتحل یها اسلوب از که ٬یمعناشناخت کیت استه ندگانینما از دسته

 کیت استه از انتقاد به زبان اما ٬دارند یمعناشناخت شیگرا که یشناسان بایز یعلما آثار در یود حد تا کروچه ریتاث که است ینگفت

همکاران و کالوجرو. یج و ابویتاگل. یس. ام)  است مشهود زین ٬اند گشوده کروچه ) . 

. ا. یج ٬دیر. ا. ال ٬تیکار. اف. یی)  گرفت یپ توان یم انگلستان کیت استه در را کروچه یها شهیاند یپا یجا ٬ایتالیا رونیب در

. یی. یج توسط ییگرا کروچه کایامر یادب ینقاد در(. همکاران و یواک. یب. ا ٬یآبرکرومب. ال ٬دووال مک. ام. اس ٬تیاسم

 در. افتی باز را چهکرو یها نشانه توان یم زین وگیُ . یج. یج و دیر. اچ هنر فلسفه در نیهمچن. وستیپ ظهور منصه به نگارنیاسپ

 ٬سیانگل باشناسیز عالم و لسوفیف از دیبا همه بر مقدم باره نیا در. داشت یشتریب یاریهش دیبا یمعناشناخت فلسفه ندگانینما مورد

 بسته کروچه یها دگاهید ینقاد گرو در دل واقع در که یمعناشناخت دبستان آوازه پر ندگانینما گرید از چاردزیر. برد نام نگوودیکال

 او کیت استه که کند یم اشاره النگر سوزان ٬ییکایامر کیت استه دانشمند. رفتیپذ را هنر نهیزم در او یها شهیاند از یاریبس ٬بود

است رهیخم کی از هنر فلسفه و .   

 یذهن دیعقا اظهار هنگام یو. میبکن یادی زین هنر در نیفرود یها شیگرا و کروچه کیت استه انیم وندیپ از است ستهیشا نجایا در

 را هنر یرسم یها هینظر دیبا نوشت یوید جان بحث از یبانیپشت در ۱۹۴۸سال در. دهد یم نشان یحاد انزجار ٬آنها باره   در خود

 یعار روانشناسانه یمحتوا و یمعن از آنرا ٬رو نیا از. نندیب یم ها روشن هیسا و ٬رنگها ٬خطوط در فقط را ییبایز آنها ٬ختیر دور

 ٬ ۱۹)  نامد یم “ناب شعر” تینها آنرا ٬خروشد یم شعر در “فرود” هیعل “مجرد هنر” برابر در او(. ۱۱ ٬ ۲۰۴ ٬ ۳۸)  گردانند یم

نهد یم نام مارگونیب هنر را هنر نیا کوین چه و(. ۱۴ . 

 کسرما ریغ و( همکاران و وگورفی. یج. آ ٬آسموس. اف. یو)  یگرا کسرما شارحان از یاریبس ٬کروچه اظهارات نیا رغمیعل

 شکل در کروچه آرا(. ۱۸ ٬ ۲۷)  اند نهاده انگشت او یباشناسیز ییگرا شکل جوهر بر( همکاران و نزیکال یج ٬ریالم. یج)  یگرا

 به ٬“ریتفس هیظرن ” و ٬ “نینو نقد”. افتی مولود طالع والتزل. او و نیولفل. اچ ٬النسون. یج. یو یها نوشته در ییاروپا ییگرا

 شکل واقع در. باشدیم استوار کروچه یها هینظر هیپا بر یادیز اندازه تا یسوداگر نینو ادب نقد در ها شیگرا نیگراتر شکل عنوان

کند یم ملحق نوگرا یباشناسیز به هم و عمل به هم را کروچه که است یُپل ییگرا .   

 افتهی شهرت نوگرا یباشناسیز یروحان پدر به یو آن منی به که هست کروچه هنر فلسفه از هم یگرید وجه ٬ییگرا شکل بر دیمز

 یها هینظر به ٬است خورده گره سخت الهام و اشراق به شیگرا با که او هنر “تیمعنو” هینظر. باشد یم یو ییگرا شهود آن و ٬است

 یکرنا در زین آنها قتیحق در اما ٬ابندی یم در را هنر یسترگ یو مانند کروچه یگرا نینو روانیپ. دارد یشتریب شباهت البافانهیخ

 استه یها شهیاند یپ و نهاد پس. زنند یم دم یشهود یانرژ و ٬صرف روح وجود از زین آنان کروچه مانند. دمند یم “ناب تیمعنو”

 شکل یها هینظر هم که ٬یطلب تجّرد تنها نه - است گرفته پا آنها بر نوگرا هنر یاصل یها دبستان که است ییهمانها کروچه کیت

ستیونیاکسپرس و سمیالیسورر ٬گرا .    
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IV بخش   

زبان مثابه به هنر یا کروچه هینظر یسیانگل رونوشت  

نگوودیکال یج آر  

 

 نیراب( 3فورث کورن سیمور و 2سلیک لیخائیم 1٬بوگومولوف یآلکس)  اند داده نشان نیآئ مارکس فالسفه از یا عده که همچنان

 مطلق یپندارگرائ رشته سیانگل فلسفه در ک٬یت استه در سیانگل نامدار عالم و لسوفیف خدان٬یتار ٬(1889-1942)  نگوودیکال جورج

 وحدت مسئله به ژهیبو)  دبستان نیا یسنت یبررس به گرفته٬ یپ کروچه حکمت ابزار با ابزار با را 6تاگارت و 5بوسانکووه 4٬یبرادل

کرد ادی توانیم گرا هگل نو کی عنوان به او از که اوردیم فراهم را یا نهیزم مسئله نیا به او پرداخت وهیش. است پرداخته( تجربه .  

 متاثر کروچه از بشدت او یکیت استه یها دگاهید الخصوص یعل نگوود٬یکال ن٬یشارح از یریکث عده شهادت به و شانیا خود اجازه با

      معرفت طرح هنر یفلسف مسائل به راجع او هیاول یها نوشته در ریتاث نیا. بود

   (1924) Speculum Mentis; or The Map of Knowledge    

7.*است انیع فاش بایتقر 1925 هنر فلسفه فشرده و  

 اصول او یقیتحق اثر در توانیم را مطلب نیا. باشد یم کروچه به او شتریب تقارب گواه نگوودیکال شناسانه بایز یها نوشته نیآخر

 آمد٬ رونیب چاپ ریز از هنر اصول چون کند٬یم نشان خاطر 8هاسپرس جان که طور همان. دید شده فیتال 1937 سال به که ٬هنر

 کتاب ارسال با همزمان نگوودیکال(.  15) دانستند یکی را نگوودیکال و کروچه نظرات ٬یعمل اهداف جهت مفسران٬ از یاریبس

 نیره ک٬یت استه در ژهیبو شه٬یاند یها گستره همه در که نوشت 1938 لیآور ستمیب مورخ نامه در کروچه٬ به شیخو هنر اصول

 اعتراف اما. زدیخیم بر محاجه به او با یحت و زندیم لیتعد به دست کروچه کیت استه در یگاه از هر او. است یائیتالیا لسوفیف

 یاریبس مرجع و منشا  .است وفادار داده٬" کیکالس انیب"  آنها به کروچه او دید از که٬ یاصول به نسبت ها لیتعد نیا در که کندیم

 زبان و هنر یهمانند من کار یاصل بافت" سدینویم نگوودیکال فوق کتاب در. است کروچه آن از هنر اصول در شده مطرح آراء از

۱۱ ٬ ۳۱۵ -۱۶“ ) آن مفاد از یبرخ و نهیزم آن ریتنو اال ستین یزیچ مسوده نیا و است )  " . 

 دنباله را نگوودیکال که آنان"  که زد باز سر جانستون. یو سخن نیا قبول از توان ینم اما. ستین یشک مذکور قول سقم و صحت در

 آراء نو یها شهیاند با مگر تا کرد غیبل یسع نگوودیکال(.  16٬841" )رندیگیم دهیناد را دو آن فصل نقاط دانند٬یم کروچه دیومر رو

 انیم نیا از که را آنچه. بماند وفادار کروچه کیت استه"  اصول و روح به حال همان در و بزند یلعاب و رنگ را کروچه کننده گمراه

دید میخواه دیآ یم او هنر اصول از که یشرح در شد حاصل . 
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یگرا کروچه نگوودیکال یج آر    ۱ 

 

 هنر. ابدی یم را هنر فلسفه قتیحق در و( 22) یفلسف یا صهیخص هم نگوودیکال عمر آخر کیت استه م٬یدید کروچه مورد در چنانکه

 آنهم ل٬یتخ یاری به که ٬(ذهن یخودشناس م٬یبگوئ تر قیدق میبخواه اگر)  است شناخت و تجربه از یصورت نگوود٬یکال نظرات مطابق

 هنر. داندیم شیخو کیت استه آزمون هینظر شالوده را خود لیتخ هینظر کروچه روح با او. ردیپذیم تحقق اشراق٬ یا کروچه مفهوم به

 یکی تکلم با زبان. گرددیم گونه زبان شیخو درون در دو نیا ختنیآم با هنر. دارد یناگسستن یوندیپ انیب با که است٬ لیتخ تیفعال

 ٬273 244) است شده قلب یخودآگاه عمل بواسطه که باشد یم تکلف از یعار یجسمان جانیه عیوس یمفهوم در آن بلکه ست٬ین

٬7 ).  

 قلمداد احساس انیب و یتغزل شهود هنر٬ گوهر است٬ کرده اتخاذ( 1913) کیت استه صیتلخ در کروچه که یموضع از یتاس به

 به را نگوودیکال و کروچه شیگرا(. ٬7 273) است نهفته احساس انیب در هنر و زبان جوهر که گرددیم یمدع نگوودیکال. شودیم

 گرید ینمادگرائ هر ای زبان کاربرد با آنرا و نندیبیم احساس ینمادگرائ ای انیب در ضرورتا را کیت استه آزمون هردو٬ نکهیا لحاظ

 ریغ که ٬" (یعیطب ” انیب از کروچه بگفته ای)  عواطف" یروانشناخت انیب ” از دیبا یم عواطف انیب. ستیکی اصل در کنند٬یم ملحق

 از دیبایم را٬ محتوا و مفهوم نیا با یهنر و زبان. گردد منفصل وندد٬یپیم عواطف به ریناگز یبند با و است ناآگاهانه و یقرارداد

 یمشخص مقاصد جهت به و اند دهیگزبر آنرا توافق و تقبل با قرارداد نیطرف که ستیزیچ نماد. کرد جدا “معقول ” زبان ای ینمادگرائ

225 - 26) ستین زبان و هنر ستهیشا ها یژگیو نیا. دندیمتق بدان ).  

 یا انهیپندارگرا افسانه ٬یریتفس نیچن با زبان. نمود متصف نشگریآفر یندیفرا به را آنها است الزم زبان و هنر حیصح درک یبرا

 نیبرا بنا. ابدی یم ریتعب و آهنگ درسخن یا واژه هر. گرددیم داریپد لیتحل طول در سخن از یهائ پاره به زبان میتقس. ستین شیب

 و یشخص یزیچ بر که هست یاصطالحات همه جمالت و واژگان. دارد یموهوم جوهر ها یمعنائ هم وندیپ و ها واژه یمعن

 کاربست نیا کنیل دارد٬ یکاربست زبان دستور. باشدیم جامعه جانب از آن کاربست هیعل یاعتراض یمحتوا و دارد٬ داللت یخصوص

ینظر نه است یعمل .   

 بلکه رد٬یگینم “بکار" را “ساخته شیپ زبان” ٬یهنر تیفعال. باشد پاک دیبا یم یا سره انیب هر رد٬یپذ ینم یپلشت زبان چون زین هنر

 زین(  رهیغ و یسیوتند یریتصو اشکال عبارات٬ ساز٬ - شیپ واژگان)  “ها فراورده ینیچ خوشه” به توانیم تنها ٬“ندیآفر یم” آنرا

٬22 225-26) است سزنده را یهنر شبه تیفعال که ل٬یاص هنر درخور نه یریگ بهره نیا کنیل کرد٬ بسنده یهنر تیفعال آداب ). 

 او از را یانتقادات همان توانیم است٬ کروچه اصول دنبال به یفرد خالّق تیفعال مثابه به هنر و زبان ارائه در نگوودیکال که یزمان تا

 ینسب و کیت استه و یزبانشناس هیتسم اصالت ٬یگرائ یروانشناس و یگرائ یذهن رد شامل ها انتقاد نیا. آمد بعمل استادش از که کرد

است انهیپندارگرا یگرائ .  

 یم گنجانده شیخو اصول یالبال را یهنر اثر آل دهیا سراسر یژگیو خصوص در کروچه آلود وهم اریبس درک نیهمچن نگوودیکال

 هنرمند ذهن محدوده در بالکل تواندیم یهنر اثر. باشد یلیتخ تواندیم یهنر کار باشد٬ یواقع یئیش کی یهنر اثر ستین الزم دیگویم

 یلیتخ یزیچ مثابه به صرفا سازنده و رامشگر ذهن در تواندیم آن باشد٬ مسموع ندارد یضرورت یقیموس اثر کی لذا. دیآ دیپد

٬7 151( )تیفعال کل از یلیتخ یا تجربه)  ابدی تیموجود ).  

 ینوائ نمونه یبرا ٬یهنر اثر یماد وجه. ندیب یم یالیخ و یاحساس یلذت را هنر یگرائ یخوش ۀدیا نجایا در نگوودیکال کروچه٬ مانند

 درون در که را یهائ ایخن آن زیدستاو به شنونده که ستیا لهیوس بلکه. ستین یقیموس هرگز رسد٬یم شنونده سمع به آهنگ کی در که

کندیم یساز باز خود یبرا ابد٬ی یم یهست اگریخن .  

(. 7 ٬ 196)  اند نموده برمال آنرا انهیدرونگرا و انهیپندارگرا یژگیو ده٬یا نیا یا کروچه ۀشیر به اشاره ضمن نگوود٬یکال شارحان

است ناسازگار آشکارا پرداخت٬ میخواه آن یبررس به ریز در که او٬ هنر هینظر مهم یها دگاهید با دهیا نیا گذشته٬ آن از .  
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 یاول یمدع تعقل با ارتباط در ٬ گذاردیم کنار یآگاه بخردانه اشکال گرید از را الهام( 1چویو دنبال به) کروچه که همانگونه درست

 زبان و هنر اقیس نیبرا. است منوال نیهم بر زین نگوودیکال جانب از ل٬یتخ طرح یکیمتافز ۀویش گردد٬یم الهام بودن خودبسنده و

 از تر نیپائ یمکان در و خرد برون دست٬ نیا از یئ یلیتخ آزمون با همراه زبان٬ و هنر. ابدی یم متشابه و یتعقل فوق یا صهیخص

 انیب “یثانو ” فهیوظ و گرددیم فیتعر متعاقبا زبان. هاست شهیاند نه و عواطف کننده بازتاب آنها ناب گوهر. ردیگیم یجا آن

7 ٬ 252)  کندینم انیب نیچن را شهیاند هرگز هنر یبار. کندیم کسب را تفکرات ) 

 یعقالن ضد به هنر و زبان کردن یتعقل با مخالفت درست شیگرا سان چه که میشاهد زین نجایا م٬یدید کروچه مورد در که همچنان

 گوشزد یدرست به هافشتاتر. آ که طور همان. گرددیم بدل تعقل٬ از زبان٬ و یهنر تیفعال انهیپندارگرا انفکاک و یمنطق یب به کردن٬

 هنر با که زین یمشابه یانگار همانند. کندیم یکی احساس انیب با آنرا تعمدا زبان یعاطف و یتعقل جنبه بر وقوف با نگوودیکال کند٬یم

خوردیم آب چشمه همان از کندیم .  

 نضج نگوودیکال یهنر اصطالح به هینظر در شود٬یم قائل شعر ریغ و شعر انیم او که یافتراق دارد٬ انیب از کروچه که ییبند دسته

 یم فراچنگ هنر بهانه به که را یگرید مقاصد یو. شودیم یمعرف عبارت نیهم تحت غلط به ٬(مشخص فیتعار با)  افتهی یشتریب

 توسط که “یزشیانگ واکنش ” یۀنظر به امر نیهم لحاظ به. دهدیم نسبت هنر کاربرد حوزه به و داندیم هنر از خارج و یکاربرد د٬یآ

 یم کار به یمنظور تحقق یبرا که ستیهنر قتیحق کی یهنر اثر هینظر نیا رویپ. شودیم معترض ٬ است شده داده رشد روانشناسان

 بخردانه اعمال و ها تیفعال ای ن٬یمع عواطف کیتحر یتمنا دارد امکان یمقاصد نیچن کی. است نهفته آن رونیب که یمقصود د٬یآ

 انیب خدمت در نه و رفت٬ اشاره آنها بر باال در که باشد یاغراض نیچن لیتحص خدمت در هنر نهیآ هر است معتقد نگوودیکال. باشد

شمارد یبرم آنرا نوع شش او خود. خواند هنر شبه که هنر  نه آنرا دیبا کلمه قیدق بمفهوم عواطف٬ .   

 “یباز ” و “وهم ”  با یتفنن هنر. زیانگ یشاد یآزمون هر مانند. زدیانگ یم بر آنها خود صرف به را عواطف که یتفنن" هنر ” نخست

 یها داستان و ترسناک یها داستان ه٬یشلف هیالف هنر نیا از یا نمونه. شود حاصل دیبا زین یا دهیفا آن َطَبع به کنیل است٬ همراه

است ترسناک . 

 “هنر ” توان یم را یجادوگر “هنر” نمونه  . باشدیم یزندگ در آنها یعمل ارزش جهت به عواطف محرک که ٬یجادوگر “هنر” دوم

 عواصف جادیا که کیت استه نه آنها در یاول فهیوض. دانست یگروه یها آواز و رقص و یرزم آهنگ ٬یپرست هنیم یمذهب

باشد یم یمشخص .  

 “هنر” گردد٬یم کیتحر یتعقل یها استعداد ٬یدگیورز یبرا آن در که ستان٬یچ “هنر ”: از عبارتند مانده یباق هنر شبه چهار

 که خطابت٬ “هنر ” و یغیتبل ای یآگه “هنر” گردد٬یم ضیتحر زیچ آن ای نیا یریفراگ یبرا یتعقل یها استعداد آن در که ٬یشیفرما

شودیم ختهیبرانگ آن مناسبت و دتیفا یبرا یعمل تیفعال آن در . 

 به پرداختن هنگام کروچه. یلیتخ راتییتغ مختصر با تنها هاست٬ نیهم از کروچه شهودات یالمثن هنر شبه از نگوودیکال مدّرکات

 از ٬آزاد کامال و بسنده٬ خود ٬ینظر یتیفعال مثابه به را هنر خاص یها جنبه داشت اهتمام یکیزیمتاف بطور هنر٬ خاص یها جنبه

 توان اند٬ داده نشان ناقدان که سان همان کنیل نشد٬ جلب شیگرا نیا یبسو نگوودیکال. برهاند جامعه توسط شده وضع یفعل و دیق هر

نگهدارد پاک یهنر یها شاخص به کروچه برخورد کیمتافز به شیآال از را خود دامن که نداشت زین آنرا .  

 عمل تیفیک بلکه ست٬ین یماد یتیخاص یبائیز او نشیب در. پردازدیم یبائیز مسئله به گروچه یدرونگرا روح با کامال   نگوودیکال

 -17. )شود یم منجر یبائیز هینظر مثابه به کیت استه رد به الجرم یبائیز تینیع رد نسانیبد. باشدیم کیت استه احساس ای ان٬یب

115٬ 41- 36٬ 7 ). 

 و یپندارگرائ اصول - کروچه کیت استه “اصول و روح ” به نگوودیکال که دارد قتیحق نیا قیتصد از تیحکا رفت باال در آنچه همه

ماند بند یپا -انهیگرا هگل نو کیفز متا .   
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نگوودیکال توسط کروچه کیت استه اصالح   ۲ 

 

 به که له٬یجنت و یسیانگل سنت به تنها نه داشت٬ یو با که یجدال زین اورد٬یم بعمل کروچه کیت استه در نگوودیکال که یلیتعد

 ٬یشورو در فلسفه خدانیتار بوگومولوف٬ یآلکس نظر از. است منتسب فرد کی و لسوفیف کی بعنوان نگوودیکال اتیخصوص

 نیا بر داده٬ قیتلف هم با را یاسیس مبارزات و فلسفه مسائل کرد هّمت که است یسیانگل و یبورژواز معاصر لسوفیف تنها نگوودیکال

 نیا ریتاث تحت “یهست عمارت”  مسئله یبررس هنگام “عمل انسان"  مقام در او. ندیب ایمه یمسند شیخو یبرا استیس و فلسفه در هیپا

 ژهیکارو شودیم گفته که اوست ینیب جهان ُبعد نیهم قایدق(. 6 102٬)  “آن نییتب نه است٬ جهان رییتغ مسئله"  که بود مارکس شهیاند

 هگل نو کروچه نه که است درست. را هنر انهیفردگرا هینظر از او ینقاد نطوریهم داد٬ رشد را ها توده یبرا هنر هنر٬ یاجتماع

 گنجانده هنر کیت استه جوهر در آنها٬ زمان در ژهیکارو نیا که چرا نشدند٬ هنر یاجتماع نقش منکر کیچیه هگل خود نه و یگرا

بود کروچه کیت استه در گوناگون “ اصالحات” مستلزم و جلو به یگام که کرد مبادرت کار نیا به نگوودیکال اما نبود٬ . 

 نه و دارد اشتراک به اجتماع با که است یعواطف افاده هنرمند انیب. است عواطف انیب در هنر جوهر نگوودیکال یتلق طرز رویپ

 یکار هنرمند کار. ستین آن یادا به قادر او یاری یب جمع که یسخن. دیگویم را جمع سخن او اوست؛ یشخص عواطف که یآنهائ

 پاره که ٬یو یباشناسیز تجربه یجنب دستاورد نه ها توده با او رابطه که معناست نیا در. کندیم کار جامعه یبرا او ست٬ یاجتماع

 با خود٬ تماشگران با یمساع کیتشر ینوع مردم٬ با هنرمند ارتباط بر دیمز یزیچ امر نیا. باشدیم آزمون نیا از ریناپذ گسست یا

311٬7 -21) است اندرکاران دست و هنرمندان گرید ).  

 یضرور مردم یبرا هنر “زبان” یعنی ٬یهنر اثر ینیع نمود وجود ٬یکیت استه آزمون خصوص در که دیایبرم نیچن رفت آنچه از

 یآگاه. رسدیم ما به معنا یماد حامل زبان٬ یاری به تنها یعمل و یواقع یآگاه دادند٬ نشان انگلس و مارکس که یا گونه به. است

 یتال به پس است٬ مستحضر امر نیا از نگوودیکال. ابدی یم یهست زبان نیهم بواسطه زین ما خود یبرا گرانید یبرا که همچنان

 یهمانند نصورتیا ریغ در چه د٬یآ یم بر کیت استه آزمون یبرا یهنر اثر یجسمان نمود ابراز ضرورت صدد در یآگاه نیهم

واگشود؟ را نکاریا گره دیبا چگونه. شد خواهد محال آن ابالغ زین حال٬ دو هر در آزمون   

 پلکان دو همان یآخر آزمون دو. یعقالن و یالیخ ٬یروح: شماردیبرم آزمون درجه سه کروچه کیت استه به تمسک با نگوودیکال

 لیتخ از که یاالتیخ ای ها انگار ٬یروح عوالم با*( تاثر ای)  احساس رساند٬یم را ها آزمون و تاثرات نیا امیپ که یانیدرب. ستیآگاه

 ” یمحتوا یدارا یضرور اما مستقل یعامل مانند تجربه از یمرتبت هر. دارد انطباق عقل٬ تصورات با شده٬ حاصل لیمتخ باره در

 ای و یلیتخ احساس صورت به ای یآگاه احساس کارکرد. است متشابه یآگاه احساس و یروح عواطف دادن زیتم. است یعاطف “بار

 یا ناشده انیب احساس چیه. ردیپذ ینم یهست یجسمان انیب بدون باشد که یا هردرجه از عواطف و 1٬است یتعقل احساس صورت به

 در شده ابراز عاطفه با ضرورتاّ  که یتنان و ناخودآگاه ناخواه٬ به ست یعمل نیا و. دارد یبستگ یروح عوالم به یروح انیب. ستین

است وندیپ . 

 از یانیب نیچن. دهدیم ارتقاع ست٬ یلیتخ انیب درخور که ٬یآرمان عواطف ٬یلیتخ عواطف سطح تا را یروح عواطف یآگاه

 که یهرعمل مانند. شود یم آزموده ما یآگاه - خود در که ست یتنان یکنش آن بلکه شود؛ینم منتج یروان - یتنان یها اندام یخودپوئ

 به بدانها ما و ماست فرمان تحت که مادام تا دارد٬یم انیب را یمشخص عواطف که ٬یجسمان اعمال. ماست اریاخت در و ما به متعلق

 یتجل یآگاه سطح در تجربه از یتیخاص مانند ل٬یتخ یپهلو به پهلو زبان نگونه٬یبد. باشد یم زبان م٬ینگر یم عواطف ابزار عنوان

 یلیتخ آزمون موتور و است٬ عواطف بازتاب آن ژهیکارو که بود٬ خواهد یانیب - یلیتخ خود نیآغاز و یعیطب حالت در زبان. ابدی یم

 را یهائ اندام تیفعال رنگ و دارد٬ یعاطف “بار” که ٬یتنان - یروان یپو و تک است٬ هنر یبراست زبان کنیل. دیآ یم شمار در

 به نمونه یبرا اگر(. 7 225٬ 235٬ 24٬247٬) “است هنر ای زبان" همان تکاپو نیا است؛ خورده یخودآگاه مهار برآن که ردیگیم

 و یدرون نخست آزمون. یزیآم رنگ و( افتیدر نه شود٬یبرم “یآگاه” از که)  دل چشم: میابی یم کنش دو آن در میبنگر ینگارگر

 را ریناپذ شکافت آزمون کی و رستیناپذ گسست و همبافته ست٬ین هم همانند گرچه دو٬ نیا. یتنان و یبرون دوم آزمون ست٬ یالیخ

است محصل خود یخود به و درخود آزمون م٬ینیب ینم نشان یدرون آزمون “ینمائ برون ” از نجایا در. اوردیم دیپد .    

 عدول وهنر٬ زبان یروح صرفا تیخصوص باره در کروچه کیت استه بخش نیتر گستاخانه از شودیم ناچار نگوودیکال روال نیا بر

 دور را آنها او نکهیا در. شودیم مستتر انیب خود در نگوودیکال توسط امد٬یم بشمار “ینمائ برون” برون   کروچه یبرا آنچه. کند
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 یها شهیاند با ٬(افتاده پا شیپ و رمق یب هرچند)  یو درست یها دهیا دارد باور او که نجاستیا یشگفت ست٬ین یتعجب زدیریم

 تیفعال داشتن یجسمان جنبه ضرورت از نیا دیگویم نگوودیکال. دارد یسازگار م٬یپرداخت بدانها شیپ پاراگراف در که کروچه٬

. ماست لیتخ محصول آن که نمود قبول و کرد اعراض یهنر اثر نبودن یافتیدر و یتنان قتیحق از دیبا میمعتقد که ستین یباشناختیز

 به و درخود تواندینم یهنر اثر کی دیگویم که نگوودیکال حکم نیا. ستین یناچار سر از اغماض نیا چه خالف٬ ست یقول نیا البته

 در تواندیم بالکل یهنر کار دارد باور که او یا کروچه آموزه نیا با باالخره باشد٬ بکمال ٬انیب یجسمان هیپو از مستقل ٬خود یخود

است 10زیهمست ابد٬ی نشیآفر هنرمند یذه . 

  مردم یبرا یهنر اثر بودن یجسمان نهیهرآ که ستین یشک نگوودیکال گفته نیا صدق در میشد ادآوری نیا از شیپ که همچنان

. ستین بسنده ارتباط ندیفرا حیتوض یبرا فوق قول ن٬یا همه با. گردد مدلل زین هنرمند یبرا دیبا ضرورت نیا پس ست٬یضرور

 و یمانندگ)  تشابه ضرورت دیبا شخص شود٬یم ابالغ هنر ستهیبا انیب یاری به عواطف که هنگام آن نگوودیکال گفته مطابق

ابدیدر گرداند٬یم ممکن افتیدر خالل در را یمشابه اقامه که هنر٬ و زبان در را آن یجسمان انیب و یآرمان عواطف انیب( یهمنمود .  

 با هنر٬ و زبان یجسمان وجه گفتیم و شمرد یم محال را یجسمان عالم به یانحرو عالم از گذار کروچه که است دانسته همگان یبرا

 یباشناسیز تیفعال خود عوامل از را هنر و زبان در یجسمان انیب نگوودیکال برابر٬ در. است ناهمگن آن٬ کیت استه جوهر به توجه

 ای یمانندگ نیا یژگیو از د٬یاینم انیبم هم کباری یحت انیب و شده انیب عاطفه تشابه  ۀمسئل او یها نوشته در نها٬یا رغم یعل. دانستیم

 مثل)  ارتباط از نگوودیکال ریتفس و ندهایفرا نیا حیتوض بدون. میگوئینم یسخن نندهیب ذهن در آن ینیبازآفر و ماده یپرتوافکن سازوکار

ستیروشنگر محتاج هنوز( کروچه ریتفس .  

 به ٬دیگو یم سخن یفن اریبس یتیفعال از یگوئ که نهدیم ینمائ برونه برابر در چنان را انیب -شهود یهنر نشیآفر یژگیو کروچه

. شودیم منجر یروح اعمال در “یفن ” عامل شدن مقداریب به امر نیا م٬یداد نشان شتریپ چنانکه. داناست بدان دنیرس ابزار و اهداف

 را او الجرم آنها بودن یجسمان ُبعد د٬یرس هنر و زبان انیم یکیمتافز یزیهمست به ریناگز انیب در ینمائ برونه گنجاندن با نگوودیکال

 نیا. ابدی یم جلوه یمعن و صورت و اجزا٬ و طرح له٬یوس و هدف انیم زیتما وجه که نجاستیا. بردیم راه یفن عمل و صنعت به

 که آنچه هر و دیایم فرود ینمائ برون یفراسو در بلکه شود٬یم رانده “پرانتز یدگرسو ” به یروح خالق عمل از تنها نه نکیا عوامل

تیخالق نه و خوردیم صنعت عامل برچسب یواه یا بهانه به برآنهاست٬ مشتمل .  

 کامل یهنر اثر مادامکه تا یکل بطور. دهدیم تیمطلق ٬یهنر نشیآفر ندیفرا نبودن یقطع کامال و بودن یاحتمال صهیخص به نگوودیکال

 یخاص محدوده داخل در که ستین یمعن بدان یرو چیه به نیا اما. کرد ینیب شیپ آنرا کیت استه حالت قاطع طور به توان ینم نشده

کرد ینیشبیپ شیشاپیپ شودیم را یزیچ یعنی شود٬ینم لیتحص اتین و اهداف یبرخ تیقطع عدم از .  

. بداند همساز نا آن “زشیانگ” و عاطفه با را “انیب” نگوودیکال شد سبب نحو همان به فن ای صنعت با هنر و زبان یکیمتافز یزیهمست

 نه و دیایم شمار در زبان نه است٬ مصنوع یا لهیوس زیدستاو به ینیمع عاطفه زشیانگ آن هدف که یتیفعال نگوودیکال نظرات متعاقب

است یاول توسط شده ختهیبرانگ احساس کننده بازتاب که یاحساس کیتحر: شودیم محسوب یعاطف شینما “یفن ” عمل بلکه هنر٬ .  

 امر نیا به او ریتدب و یرا از نهیهرآ. دارد نتیمبا یمساع کیتشر و ارتباط بمثابه هنر٬ به او نگرش با نگوودیکال هینظر نیا

 یمدع نگوودیکال. ابدی یم ظرورت آن یبرا عاطفه کیتحر واقع در بلکه ماند٬ ینم مهجور یعاطف انیب تنها نه د٬یآ بعمل یاستکشاف

 انیب نهادن برابر با که برآنست نگوودیکال اگر. دیکوش گرید یکی در( آن مانند ای)  آن بعث به دیبا یا عاطفه ابالغ یبرا که است

 یبرا یکاف نیبراه آنست٬ یپ در هنرمند که ستین یتیغا آن نیا کنیل رد٬یپذیم تحقق یدوم جبرا کند اظهار آن زشیانگ و عاطفه

 میبگوئ که ندارد وجود هم یاتیآ و امثله اما رود٬ینم یاهداف نیچن دنبال به نشیآفر کار در هنرمند البته. ندارد وجود قیتصد نیا اعتبار

 هم یمناف متقابال آن انیب و احساس کی شوراندن ندیگویم که نگوودیکال ناقدان اقوال سقم در. شودیم مقهور معضل نیا انجام در

 که یکسان در بخواهد که ستین دست آن از یتیفعال چگاهیه هنرمند تیفعال که نیا بر نگوودیکال الحاح. داشت توانینم یا شبهه ست٬ین

 ٬ که است نکته نیهم در قایدق. ستین نظر اهل مقبول هم چندان گردد٬ یمعلوم یعاطف ریتاث مشوق کنندیم افتیدر را او یهنر اثر

گرددیم ریپذ بیآس ینهائ لیتحل در نگوودیکال زبان بمثابه هنر یۀنظر .    

 تا فیتعر نیا میشو متذکر دیبا. کندیم فیتعر خرد و تفکر با هنر و زبان یوندیهمپ پرتو در را کروچه یباشناسیز ٬یسیانگل عالم نیا

بود داده را آنها شیها شهیاند یتکامل ریس در کروچه خود که شودیم یتحوالت سبب یادیز اندازه .  
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 عام مفهوم در. خاص گرید آن و عام مفهوم در یکی: اوردیم“ تفکّر” یبرا یمعن دو ٬یزیست خرد اتهام از اجتناب یبرا نگوودیکال

 نیا از تر نیپائ یپلکان در( ندینش یم برابر خرد با که)  خاص مفهوم در و. لیتخ و یآگاه از یمنزل یعنی ست٬یفکر یتیفعال زبان

 لذا است٬ عاطفه یلیتخ انیب هنر چون شود گمان دیشا. اوردیم در عقل استخدام به آنرا زبان از یبعد فیتعر در. ستدیایم عیرف مکان

 تفکر انیب صدد در هرگز هنر اگرچه. داندیم خطا را یدگاهید نیچن نگوودیکال. ندارد یتیاهم کیت استه لحاظ از زبان دوم فیتعر نیا

 یم یهست “بار ” بمثابه یعقالن تیفعال آنها اساس در که رساندیم ظهور منصه به را یعواطف یهنر آثار یبرخ یول ست٬ین سان بدان

 هیال نیا که دینمایم یعیطب پس ٬ آنست یروح و ساده مرتبه از تر یغن یبس یآگاه سطح در ٬یخودآگاه یعاطف اتیح چون و. ابدی

 یا عاطفه اتیه به و دیگشا یم راه هنر عرصه به تفکر ق٬یدقا نیا در. باشد یهنر کار یعاطف یمحتوا یاصل باالسرچشمه یها

 شهیاند است٬ هنرمند ۀریخم در که یهائ احساس یعنی اندازد٬ یم تاب و تب به را هنرمند که شودیم یآزمون ۀکنند بازتاب و دیایدرم

شدیاند یم بدانها شیخو وهیبش و پرورد یسرم در او که یهائ . 

 نیا یدرست به او. کند محرز را هنر در تفکر انعکاس یها یژگیو نمود جهد خود یزندگ آخر دوره در کروچه مانند زین نگوودیکال

 یجزم و ُسست قیتصد نیا باشدیم زیبرانگ سئوال آنچه. ندیب یم لیتخ و عواطف با تفکر خاص یخوردگ گره در را ها یژگیو

 است یمدع که نگوودیکال حکم نیا بر. گردد “لیمستح” عاطفه در دیبا تفکر و ست٬ین تفکر ۀکنند بازتاب هم چندان هنر که اوست٬

 از فراتر یگام یو خود متاسفانه. گرفت خرده توانینم باشد٬ یعقالن تیفعال انگریب که کند لیتعد چنان را زبان و هنر دیبا هنر یۀنظر

 تفکر و هنر یوستگیپ درون مبحث در و است٬ گریناپ نگوودیکال ه٬ینظر نیا گرید نکات یاریبس مانند هم نجایا در. داردیبرنم نیا

 یهنر آثار که گفته نیا افزودن آنگاه ٬باشدیم خرد از فارغ گونه٬ نیا از یهنر که قول نیا واقع در. 11گرددیم یگوئ تناقض دچار

 در یاحساسات از یادیز حد تا یخاص یهنر آثار یعاطف یمحتوا که مطلب نیا دیتائ سرانجام و دارد٬ شهیاند از اریبس بهره یا ژهیو

 یعقالن تیفعال اقسام ریسا با سهیمقا در هنر یها یژگیو فیتعر از نگوودیکال. است زیهمست -خود بگزاف رد٬یگیم نشات تعقل سطح

 تیخالق از یهنر نشیآفر زییتم جهت یاریمع ساختن ایمه در یسیانگل لسوفیف که دارد اشارت ثقت 12هاسپرس قول نیا. فروماند

 استدالل کی یمحتوا هنر از نگوودیکال استنباط دیگویم نهاده انگشت نکته نیبرا 13جونز سیمور. کندیم یکوتاه یعلم یعنی ٬یاضیر

بود واثق بدان توانینم یلیتاو چیه به و است یکل اریبس که باشدیم یعلم .  

 هیپا از که آن٬ نیادیبن بیمعا و صینقا از یا کروچه کیت استه یخالص یبرا نگوودیکال یمساع که گفت توانیم مجموع در

. نداشت شکست جز یفرجام ه٬یپا نیا “اصول و روح” از او تیّ تبع و به او دیّ تق نیع در رد٬یگیم شهیر آن کیمتافز و انهیپندارگرا

 مفهوم نسانیبد. است تناقض از مشحون ٬انهنیب نازک و موشکافانه مشاهدات پربار٬ یها گفتار شامل یو نیوز کتاب آنکه حاصل

 چونانکه االمر٬ عاقبت نگوودیکال هنر فلسفه گنجد٬ینم کروچه یپندارگرائ تابوت در هنر یاجتماع و یارتباط جوهر از او ینیآفر

نداشت قیتوف کروچه ینیآفر مفهوم یترق در بود٬ کروچه یآرزو . 

 

 

  ***   ***   ***  
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 نیا یسیانگل شاگردان از. است انگلستان در ستمیب قرن لیاوا ۀانیپندارگرا کیت استه اکابر و انیاع از نگوودیکال. یج. آر دیترد یب

 اقران سرآمد را او هنر خیتار و درفلسفه نگوودیکال. یج. آر یمساع استکه نیبرا یعموم باور”: کندیم حیتصر 14دوناگان. آ لسوفیف

 کروچه٬)  یهگل نو کیت استه اتیترق به که براون٬. یئ. آم یکائیامر لسوفیف ظنّ  به(. ٬12)   “ساخت شیخو عهد هم یسیانگل

(. 9- 12) ست یائیتالیا ریغ انهینوپندارگرا کیت استه انیحام انیم در فرد نیتر برجسته نگوودیکال بسته٬ دل(  لهیجنت نگوود٬یکال

 خصوص در تازه کتاب نیمهمتر بعنوان آن از 15 مور. یج. آر. یج. دارد یادیز اعتبار و اشتهار غرب در خاصه هنر اصول

 استه در نگوودیکال شامخ گاهیجا بر گواه ٬(کرد نقل توانیم عقال یاریبس از که)  یدیعقا نینچنیا(. 21 - 231) کندیم ادی کیت استه

 امتداد که یکسان آثار زین و ٬یباشناسیز متعدد یعلما یها نگارش در را ریتاث نیا. اوست نفوذ و اقتدار و نیزم باختر نینو کیت

دید شودیم( النگر سوزان) دارند یمعناشناخت .  

 را یگرائ شکل که یهنر با باطن در کروچه خود استاد مانند زین او کند؟یم اتخاذ یموضع چه ینوگرائ قبال در نگوودیکال یبراست

 محتوا به نه آن یدلبستگ که یاتیادب است٬ ناب “اتیادب ” میمال و یزیگر مرکز مخالف یعنی کند٬یم یدرشت دارد٬یم دهینکوه و خوار

 ندارد یمخالفت “یستیکمون عواطف” زین ٬یاسیس عواطف انیب است٬یس به هنر “خدمت” با نگوودیکال. است معطوف یفن تیفیک به که

 کنیل. است احساس انیب در مخالصت مسئله نیا یبرا یمستثن شرط که است صواب نیع یو سخن نیا(. 7 278٬ -79 31-330٬)

 تالش گونه هر که داشت اثر بر را خطا یریگ جهینت نیا بدان٬ گرید یها زیچ “التقاط” و احساس کی “انیب ” انیم کیمتافز یدوگونگ

 یناسپاس و استیس به خدمت ت٬ینها در آنها٬ به شیخو عواطف دادن رسوخ دارد٬ که یهنر بمدد مردم٬ یرو یاثرگذار جهت هنرمند

 مردم یرو یرگذاریتاث به هنرمند قصد عدم صورت در تنها هنر نکهیا بر یمبن یسیانگل لسوفیف غلط آموزه(. 7 286٬) است هنر به

 بود نیچن نیا. گرددیمنجرم هنر یآموزش و یاسیس ریخط فهیوظ ینف به ینیع بطور بود٬ خواهد نیمتبا “جادو ” از و “ خوب ” هنر

16.دیایدرب تواندیم هم و درآمد ینوگرائ زهیانگ ینظر میتحک خدمت به نگوودیکال کیت استه تیّ نیع که   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.takbook.com



II باب 

نماد و هنر  

v بخش 

17 هد تیوا. ان. آ: هنر و ینمادگرائ گرائي واقع نو فلسفه  

( یجزم - یمذهب و ٬یزیخردگر ٬یگرائ اثبات نو)  یاصل شیگرا سه انیم ٬یگرائ نوواقع م٬یآورد باچهید در نیا از شیپ همچنانکه

 یسیانگل یگرا نوواقع یکی انیجر نیا مکارم و ریمشاه از. کندیم عمل یگرید به یکی از گذار عامل مانند نینو یبورژواز فلسفه

 ینیمع آراء انتقال ٬یو خود اظهارات مطابق رسد٬یم نظر به هد٬ تیوا یفلسف دستگاه. باشدیم( 1942 - 1961) هد تیوا نورث آلفرد

27 ٬ ٬112 303 ٬28٬ 25)  باشد یگرائ واقع اساس و هیپا به مطلق یپندارگرائ از ).  

 یزیچ عنوان به عتیطب نجایا در. داندیم شناخت از منفصل را عتیطب یشناس باز که ستیگرائ واقع ینوع او یشناس معرفت یژگیو

(  “کیمتافز”  ای) یشناس یهست در هد تیوا نیبرا بنا. دارد یافالتون یها سگالش در شهیر مذبور ۀدیا. باشدیم یازل اءیاش از مشتق

 یهار ٬ 18فرانکل. اچ ٬ بوگومولوف یآلکس)  یگرا مارکس پژوهندگان نیب زیت دید از موضوع نیا. ست ینیع یپندارگرا کی خود

 بوگومولوف٬. دارد یبزرگ نقش خدا ۀدیا یسیانگل یگرا نوواقع نیا ۀفلسف در. نماند پنهان یبورژواز مفسران غالب و( 20 19ولز یک

اوست یفلسف دستگاه “یورشکستگ بر موکد گواه”  مسئله یعلم حل جهت هد تیوا تالش که کندیم اشاره یدرست به یشورو لسوفیف  

 22 اوربان. ام لبریو جانسون٬ 21٬ اچ آرتور 20٬ لو کتوریو بزعم. دارد عیرف یا درجه ینمادگرائ و زبان مسائل هد تیوا فلسفه در

 آن ریتاث و معنا ینمادگرائ او یقیتحق اثر در ینمادگرائ مسائل. اوردیم دیپد ینمادگرائ یۀنظر را یو فلسفه هسته مفسران ریسا و

 و کیت استه در رسیپ چون زین هد تیوا. است شده دهیپژوه( 1929) تیواقع و شیپو او یماندن ادگاری به کتاب در زین ٬(1927)

 یشناس ارزش مسائل و ینمادگرائ یۀنظر به بخصوص مسائل٬ نیا به خود یها نگاشته در حال٬ نیا با. نداشت نظر ثبات هنر هینظر

دارد یاشارات .    
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شناسانه شناخت ینمادگرائ هینظر و هنر .         1 

 و یشناس شناخت یفلسف مواضع و مقاصد با که یزبانشناس خاص مسئله کی به پرداختن تیّ ن با نه ینمادگرائ به هد تیوا نگرش

 باورها٬ خودآگاه٬ رنگ یآدم آزمون از یهائ پاره که آنگاه: " باشدیم نیچن ینمادگرائ از او فیتعر. باشدیم توام یشناس جامعه

 یها پاره و باشندیم ‘ها نماد’ نخست یها پاره. گرددیم نینماد آزمون گرید یها پاره نه نسبت ذهن کارکرد رد٬یگیم عرف و عواطف

 دیبع(. ٬3-7-8)  “نامدیم ‘نینماد بازگشت’ است گذار یمعن به نماد از آن در که را یانداموار کارکرد پس. ها نماد‘  یمعنا’ گرید

 دهیناد آنرا توانینم که ینمادگرائ بارز اشکال از. شمارآورد در ینمادگرائ یها نمونه را سایکل یمعمار و سا٬یکل یها نیآئ بتوان

 انیم” که شودیم متذکر زبان نینماد یها یژگیو نییتب در هد تیوا. یعلم ای روزمره ٬ینوشتار چه ٬یگفتار چه است؛ زبان انگاشت٬

 و باژگونه تواندیم آنها رابطه. ندارد ینیمع یژگیو یمعن و نماد انیم وندیپ همه٬ نیا با باشد٬ دیبا “یهائ مشابهت” یمعن و نماد تیماه

 است درست(. 3 10٬) “باشد یمعن صرفا ای نماد صرفا که افتی دست  ازمون از یا پاره به دارد امکان. گردد شیپ و پس آنها یجا

 به یهمبستگ نیا. ستین حاجت نینماد یهمبستگ به را یمعان و ها نماد م٬یکن مداقه مجزا آنرا اگر کنیل کند٬یم اشاره یمعن به نماد که

 یمعن به نماد از نادرست گذار همان نیا و ست٬ یوستگیپ در سهو با انهینمادگرا برداشت. کندیم عرضه را خود کننده افتیدر یانجیم

است یشناخت معنا یریگ جهت بارز یها مشخصه از مجموع در داده٬ بدان یائیپو انتطام هد تیوا که یآخر آموزه. باشدیم . 

 نمونه٬ یبرا. ساخت انیع را او انهینمادگرا منظر از هنر ریتفس طرز توانیم آنها برحسب که هست یاظهارات هد تیوا یها نوشته در

 به اءیاش از کسوی از: هست یا دوگانه نینماد برگشت زبان در که شودیم ادآوری زبان و نماد یریپذ برگشت اصل حیتوض هنگام به

 جنگل.اوردیم مثال را نظم نماردرهنر کاربست مسئله٬ شدن روشن یبرا لذا. اءیاش به ها واژه از شنونده در ٬یدگرسو از و ها٬ واژه

 ست یهائ نماد یعاطف یها آزمون و ها٬ دهیشن ها٬ دهید شاعر یبرا. باشدیم نظم در واژگان مانند است٬ درختان از آشنا یا زهیآم که

 یعواطف و ها دهیشن ها٬ دهید به نمادگونه٬ خواننده٬ در واژگان نیهم. دارد یمعنائ کارکرد حال نیا در و گردد٬یبرم واژه به که

 آزمون ینیبازآفر ک٬یت استه احساس کیتحر ژهیو به مقاصد٬ یا پاره یبرا. اوست در آنها ضیتحر طلب در شاعر که گرددیبرم

2 22٬ 23٬ ؛8 228٬) است تر آسان یپرداز رنگ ینمادگرائ مانند کلمات٬ از ریغ ینمادهائ بکمک یباشناختیز ).   

 هینظر همه ۀشالود در ” او بزعم امر نیا شود٬یم قائل ارجج تیاهم عواطف نینماد ابالغ مسئله به هد تیوا هنر٬ نینماد ریتفس در

 و زد٬یانگیبرم واژگان و ها نماد یمعن در لیتاو از که یعواطف و ها احساس ان٬یم یو(. 3 85٬)  “است مستتر کیت استه یها

 در مشدد احساسات را دوم مرتبت و ند٬یب یم یتفاوت د٬یایدرم جنبش به ها نماد خود توسط میمستق بطور که یعواطف و ها احساس

 هنر انیبن کل ” موسس که دارد انیجر یمذهب ینمادگرائ در یمشابه ندیفرا کنیل. دارد غرابت زبان با تیفیک نیا. داندیم نخست جهت

 نفسه یف یقیموس. است مشهود خوب یقیموس در ادشدهی قیطر به عواطف انتقال هد٬ تیوا دید از(. 3 83٬- 84)  باشدیم “ادب و

 گروه استقرار وضع باره در یآگاه از او مثال یبرا برد٬یفروم درخود را یمعنائ هر کبارهی به که زدیانگ یم بر را یادیز عواطف

 فقط نه و)   یهرنماد. میابی یم وقوف دیانکارناپذ قتیحق نیا به “عواطف نینماد گذار ” با یمتن نیچن کی در. کندیم ادی نوازندگان

 کرده٬ یبررس حیصر یعبارات با را مطلب نیا هد تیوا. دارد کیت استه یا صهیخص شوراند٬یم را عواطف درهنر که( آنها یمعان

 بگونه(.  3 83٬) رفت آن شرح باال در که است یی ینمادگرائ یگذار ریتاث درُکنه “کیت استه یها یژگیو یبرخ ” که کندیم اشاره

 خواهد معلوم لیذ بحث از نیهمچن. کندیم دایپ متفاوت کامال مفهوم گرید یبافت در “عواطف نینماد گذار” د٬ید میخواه ریز در که یا

 زیناچ از زین  که هنر٬ از وجه نیا دانستن مهم از تنها نه “هنر ادیبن ” مقام در عواطف نینماد انتقال بر او ابرام و الحاح که شد

است منبعث هد تیوا کیت استه یدرونگرا التیتما و ها٬ نماد “یمعان” از مشتق ۀعاطف یمحتوا شمردن .  

 در که را یمنشورهائ یاصل نمونه سزاست یو بزعم. ماند یمن محصور یماد اناتیب چهارچوب در ینمادگرائ ۀگستر هد تیوا یبرا

. یحضور شینما و اتفاق حسن(: 8 274٬) ُجست افتیدر وهیش دو نینماد برگشت در است٬ حاکم یکسربرنمادگرائی افتیدر ۀحوز

 ن٬یمتع نا ناخودآگاه٬ ستیا تجربه که اورد٬یبرم سر نیشیپ یآزمون از و داردیم افتیدر آنرا بدن استکه یآزمون یژگیو نخست حالت

 یهست ۀژیو تنها که ست یتیفیک و گرددیم استنتاج ای ردیگیم قوام نخست ۀویش یحس یها داده هیپا بر دوم ۀویش. یجبر و بغرنج گنگ٬

 که نده٬یآ و گذشته با یوندیپ هرگونه فاقد باشد٬یم متمکن قایدق اما متفرق٬ حس-داده بوضوح داده نیا. باشدیم افتهی سازمان اریبس یها

 ۀویش دو نینماد وندیپ افتیدر دارد٬ وجود یخودآگاه امکان یاندوز تجربه از پله نیا در. ست یخنث غالبا یعاطف باره از و تر ساده

نماد هم و باشد معنا هم تواندیم کی هر که است فوق . 

 به که آنگاه. گرداندیبرم هنر به را سخن رشته گرید کباری اوردیم افتیدر در نینماد برگشت حیتوض جهت که یهائ مثال در هد تیوا

 ارجاع گرید ۀویدرش افتیدر به را ما نینماد طور به که ٬(اتفاق حسن)  مینیب یم خود دربرابر را ینیرنگ شکل م٬یرویم یاتاق داخل
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 چنان را خود که هست آن یارای را او استکه یکس هنرمند یبار. میکنیم تیرو را یصندل الحال یف( یحضور شینما)  دهدیم

 به که یزمان دیافزایم و ست٬یا ژهیو آموزش مستلزم زین امر نیا. کند افتیدر را رنگها تنها و رنگها رشته فقط که دهد آموزش

 تنها نیا اما. است محّصل یحضور شینما ی  اول قیطر به و یقیموس ینواها از یتمام به ما عواطف یگوئ م٬یدهیفرام گوش یقیموس

 ٬یحضور شینما ۀویش به که شوندیم ینیدلنش یباشناختیز احساس موجد اتفاق حسن وهیبش نخست یصوت امواج است؛ امر ظاهر

 حجم به رسدیم بنظر یشنوائ ۀمحدود نیپائ و باال هیحاش یصداها روال نیهم به قایدق. گرددیبرم ها صدا یحس افتیدر به نمادوار

23(. 3 85٬) زندیم یعاطف رنگ مسموع یصدا  

 تیوا یوجه دو افتیدر نینماد برگشت یۀنظر ٬یقیموس خاصه ک٬یت استه به توسل با دند٬یکوش یغرب یباشناسیز یعلما از چند یتن

 در معمول مبالغه و اغراق از پس استکه شاپر اوا کایآمر یشناخت معنا کیت استه عالم یکی مذکور یعلما از. دهند تکامل را هد

 اظهار خانم نیا. رسدیم یا هیما یب تیبغا یریگ جهینت به تنک٬ استه یبرا هینظر نیا یارزشمند ۀبار در هد٬ تیوا فلسفه خصوص

 گذشته٬ آن از. دهدینم بدست تنک استه آزمون از یا پرداخته و ساخته فیتعر افت٬یدر وهیش دو انیم هد تیوا یگذار زیتما دارد٬ یم

 ینظرها اظهار نیچن نیا(. 28 224٬) “باشد انباریز کیت استه تفکرات یبرا ” تواندیم هینظر نیا ادیبربن کیت استه آزمون در تتبع

 وهیش دو ش٬یخو یۀنظر در یسیانگل لسوفیف. ندارد یاستبعاد ند٬ینش یم هد تیوا فلسفه نیتحس به که یا نگارنده از یحت ٬یمنف

 اجزاء یبعض افت٬یدر حوزه در الخصوص یعل ما٬ یآگاه ۀگردون در که دهد نشان دیکوش آنها٬ انیم نینماد برگشت و افتیدر

 یژگیو ٬یروانشناس دانش نظر نقطه از. باشدینم کننده اقناء کامال فوق فیتعر وصف نیا با. است گرید اجزاء( شگرینما) انگریب

 چیه یب هد تیوا که است نیا در آن عمده یکاست اما. است شده عنوان مفهوم نا و انگارانه ساده آن یساختمان یها هیال و افتیدر

 انیم ارتباط ۀصحن به را یمعان و ها نشانه انیم وندیپ گنگ و نیمع نا سرشت همه از شیپ و یزبانشناس ینمادگرائ یژگیو ٬یپروائ

 برگشت بعنوان افت٬یدر فیتعر آنکه حاصل. بود خواهد کننده افتیدر علم به منحصر شده انیب حال نیا در. کشاندیم شده انیب و انیب

 نیچن با افتیدر ۀویش دو انیم ارتباط. داشت لحجه صراحت که یلیتاو افت٬ی یذهن و انهیپندارگرا ی  شناخت ارزش لیتاو ن٬ینماد

 یو ابرام که برد یپ توانیم جا نیا از. گرددیم مشروط ده سازمان ذهن تیفعال واسطه به که شدیم ارائه نینامتع و یقرارداد ٬یریتفس

 تیوا نقد. خوَردیم آب کجا از است٬ اتفاق حسن بغرنج و نینماد لیتحل ژهیو به “نینماد برگشت” همانا “لغزش” یاصل منشاء نکهیبرا

 آنست یگرائ عرفان و زیست خرد التیتما و فلسفه نیمب که دارد مالزمه یاستنتاج با خطا٬ آبشخور بعنوان شناخت در ینمادگرائ از هد

 عمل مولود “نینماد رجعت” از فارغ شناخت نوع نیا. باشدیم “بالواسطه شناخت” خطا از مصون شناخت قیطر گانهی دارد باور که

باشد یم( مدرک نفسه یف)  یآگاه خود بلکه استنتاج اساس بر نه اشراق .   

 د؟یکش خواهد کجا به هد تیوا فلسفه در قتیحق شناخت یریپذ امکان ۀمسئل آنگاه باشد٬ ها یکژرو و اوهام آبشخور ینمادگرائ نهیآ هر

 ها دهیپد نمود با قتیحق مقوله د٬یگویم هد تیوا آنچه بر بنا. دهدیم معضل نیا به یمبسوط پاسخ( 1933) ها شهیاند سرگذشت کتاب

 قتیحق” به “ارتباط-قتیحق” مختلف انواع یالبال در. است تیواقع با نمود مطابقت همانا قتیحق. ست یحس یافتیدر که دارد٬ مناسبت

 درک به نمود درک که دم درآن ٬(نگشته مرتبط یتصادف یوندیپ با که) است تیواقع با نمود انیم وندیپ همان که م٬یخودیبرم “نینماد

 یها نمود. ابدی یدرم را شده داده ن  یع ذهن٬ که ستیطور ها افتیدر نیا یذهن شکل. شودیم پرتوافکن تیبرواقع وندد٬یپیم تیواقع

 شکل ناقل ست٬ ینیع یمعنا حامل که گونه همان اتیادب و یقیموس نسق نیبرا. بود ناظر هنر و زبان در توانیم را نینماد تیواقع

 درجت قلت در ینیع یمعنا انتقال دوم٬ مورد در. نینماد دروغ هم و میهست نینماد قتیحق شاهد هم ها شیپو نیا در. هست هم یذهن

 که شودیم یناش قتیحق نیا از وآن هست٬ یگنگ ارتباط-قتیحق یقیموس در نمونه یبرا. باشدیم منزلت رفعت در یذهن شکل حمل و

 با خود نوبه به( رهیغ و یمل اتیح تیواقع)  تیواقع و نمود. دارد یمشترک یذهن یالگو دیایم آن دیپد افتیدر از که ینمود و یقیموس

 آن٬ زیدستاو به که نهد یم یپ هنر یبرا را یا هیپا سهو با ارتباط-قتیحق اژگونیآل یخوردگ جوش نیا. خوردیم جوش ارتباط-قتیحق

 هنر دیگویم هد تیوا. باشدیهنرم ریناپذ گسست ۀپار یبائیز. شودیم هنر دیعا اء٬یاش تیماه اتیواقع انیب میرمستقیرغیتفس یروین

 مسئله هنر در مینیب یم رفت آنچه بر بنا.  “یقیحق یبائیز”: دارد آرمان کی تنها کامل هنر لکن. قتیحق و جمال: دارد دوگانه یآرمان

 نیدرع. دارد گزاف یتیاهم کل در قتیحق یبائیز به تقرب و تجنب یبرا هد٬ تیوا نشیب در. دارد یتنگاتنگ وندیپ یبائیز با قتیحق

 با قتیحق نوع یبائیز یبرا م٬یدرگذر که هم نیا از. دیایم بشمار یکمک یافزار دست یبائیز آوردن فراچنگ یبرا قتیحق حال

 نمود از یا حوضه هنر. آنست بودن “یاحساس قتیحق ” لحاظ به یکالم قتیحق از آن مفارقت و تکرار٬ با نه و دارد مقارنه شفهامک

 انیم تناظر از جدا توان یم را یبائیز چه ست٬ین ملحق قتیحق به لزوما صورت بائيیز. شودیم همساز تیواقع با عامدا که است

 از شیخو مقاصد به لین یبرا هنر. دارد را خود ارتباط قتیحق طهیح هد تیوا دگاهید در تناظر نیا. آورد نظر در قتیحق و ظاهر

 مثبت پاسخ هنر واسطه به اءیاش تیماه باره در قتیحق انیب امکان مشکل به هد تیوا یگوئ. گرددیم متمتع زین نیدروغ اظهارات
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 به که یمتعال و واسطهیب قتیحق لیتحص با ٬ینمادگرائ ینقاد در یمعناشناخت ینیگز جهت به تیعنا با یو حال نیع در است٬ افتهی

4 318٬ - 22) دهد یسرم یناساز ساز “قتیحق برنمون  مسلم و محرز انطباق” با یعنی است٬ محصل واسطهیب اشراق وساطت ).  

 مدعا٬ نیا گواه. است مرتبط یو یآخر برنهاد با یسیانگل یگرا نوواقع لسوفیف نیا فلسفه در زیخردگر عنصر م٬یدید شتریپ چنانکه

 است رهیغ و “یخرسند” ٬“عاطفه” ٬“احساس” از او یدمزن ٬اند شده ادآوری فرانکل٬ و سیو. کا. اچ یگرا ماکس نیمحقق کهیبطور

 یکاف صراحت از شیها نوشته همه مشابه هد تیوا “یها احساس” هینظر. ست یمتجل زین یو کیت استه در که( 29 151٬)

25.است داده سوق یسوئ به آنرا خود ظن یرو از یهرکس و ستین برخوردار  

 و فضا در راستا کی یدارا)  “همگستره” ذهن در ینیع یها داده “تجّسم” یذهن شکل با ایگو هد٬ تیوا تیروا به ک٬یت استه عاطفه

 که یمعن نیا به. دارد مطابقت و  مجالست هردو٬ ٬یذهن صورت نمود   و ینیع یمعن با هنر که میگفت شتریپ(. 5 288٬) باشدیم( زمان

 اما. شودیم رخنمون یاتفاق یرگذاریتاث حالت در تنها کیت استه عاطفه هد تیوا دید از ن٬یا بر دیمز. ست یکیت استه ۀعاطف شامل

 تیوا نجایا در. شود یم منتفل نمادگونه٬ یعنی افت٬یدر سطح نینخست یانجیم به کیت استه عاطفه رد٬یگ صورت واسطهیب ان٬یب هرگاه

 گر جلوه 26(واسطهیب انیب)  دوم مرحله در شعور وا نظر نقطه از چون و دهدینم یهنر کار یتعقل مرتبه به را درخور یبها هد

 انتقال بربسته٬ رخت آن از یآگاه که ٬نخست ۀویش به توانست هرگزنخواهد درهمبافته٬ تعقل عامل با که ک٬یت استه عاطفه شود٬یم

 یب انیب رتبت در کیت استه عاطفه هد تیوا یشناس بایدرز. نینماد نه ٬بود خواهد میمستق حمل عمل حال نیا در چه. شود داده

. 26باشد یم یعمد و دلبخواه یژگیو نیا. ابدی یم یگرید یژگیو د٬یایم فراهم یهنر ارضاء اسباب آن در که یسطح یعنی واسطه٬

 بر ییگو گزافه و اغراق لیسب بر است صدد در نخست٬ افتیدر ۀویش به کیت استه عاطفه الحاق قیطر از هد تیوا که دینما یم نیچن

 سفتن از گمان یب شده٬ بر روشن یآگاه دل از که یهنر آن ” سدینویم یو. دیافزایب یهنر ناخودآگاه یها هیپا تیاهم اعتبار و قدر

 آن تار و محو عوامل و علل نیا. است پراکنده ناخودآگاه یها تیفعال آزمون ای گون رهیت یآگاه درون در که گرددیم داریپد یهنر

 با که میستین برآن یرو چیه به ما(. 4 347٬ 48٬)  “بازد یم رنگ یهنر ریتاث آن یب که اوردیم فراهم را یهنر نواخت یغائ نسج

 یپندارگرا فلسفه یعموم بستر در که میبرآن م٬یبده بها کم هنر در ناخودآگاه علل ریچشمگ نقش به هد٬ تیوا ریاقار نیا یانتقاد لیتحل

20) ستین ناهماننده 28دیفرو و 27برگسون یها هینظر به مفروض ُبعد نیا از زیخردگر یها شیگرا گواه انداز چشم نیا هد تیوا ).  
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 نه و ینیع یها داده به شناخت کار در گزاره نیا. اوست یفلسف مقوالت از یکی ٬“گزاره” نمودن باز هد تیوا هنر مفهوم لیتاو الزمه

 دیبا. دانست گزاره از یمثال توانیم را یداور ساخت(. 13)  است ناب ساخت ای ختیر ٬یمنشورآرمان آن. شودیم اطالق یواقع اءیاش

 عمل نیا یذهن شکل شودیم نادرست ای درست را٬ قضاوت. بازشناخت گزاره شناخت یذهن شکل ای یروانشناخت مترادف از را گزاره

 استفاده مورد قتیحق ب٬یترت نیبد و حیتصر را ها گزاره یمنطق دانش استکه تجربه در گزاره محدود سهم نیهم درست. دانست

 د٬یآ ینم بکار ها گزاره ینادرست ای یدرست یهست جهان در. سپارد یم یفراموش بوته به را گرید اهداف راه در ها گزاره قرارگرفتن

 که بندند یم بکار بیترغ “آداب” ای “افزار” چون را نیدروغ یها هنرگزاره و اتیادب پس آنهاست٬ بودن طربناک سر بر بحث بلکه

 و میب چون یعواطف زمره در بلکه باشد٬ینم فاتیتصر از یذهن صورت کارکرد مورد نیا در. گرددیم سهیمقا تیواقع با حال نیا در

 اتیّ ن یبرا) احساسات خنیبرانگ در یقیحق یایقضا که دارد صحت زین نیا هد تیوا قیتصد به. ردیگیقرارم یخوش ای ٬یزاریب

 یاستعار اتیادب در. اوردیم بوجود را احکام شودیم ساخته آن از گزاره که یواژگان قالب که مینبر ادی از. دارد مولود طالع( یخاص

گرددیم محدود 31(بود یروزگار بود٬ یروز مانند)  یفعل یساختارها گاه و یعموم نهیزم واسطه به ها آوردن بوجود قسم نیا .  

 دهیپد همنهاد ها گزاره. است ُرسته ادیبن آن بر و کاشته ینیع یبسترپندارگرائ در ها گزاره و ایقضا یۀنطر هد تیوا یفلسف دستگاه در

 میمفاه” اغلب که ستیزیچ همان یازل اتینیع از هد تیوا درک. است درآمده “ثابت انیاع” و انتزاعات اتیه به استکه یواقع یها

 میمفاه داده شانن فرانکل. اچ که همانطور. شکافدیم یافالتون یها شهیاند یپندارگرائ روح با را میمفاه نیا یو. شودیم دهینام “ینوع

 نا به را “یازل اتینیع”  به هد تیوا ۀوستیپ یها نگرش همه ٬یا شبهه و شک چیه یب دارد که یئ یعلم ضد سرشت با" ثابت انیاع"

17) است کشانده یهمنهاد ). 

 یشمار فرجام در نیهم د٬یورز مبادرت بدان رودیم گمان گرچه نشد٬ شقدمیپ یهنر لیتحل در گزاره هینظر کاربست به خود هد٬ تیوا

 نیا از. کنند استخراج ینیمع کیت استه میمفاه آنها از و داده “رشد” را آنها تا داشت آن بر را یبورژواز کیت استه دانشمندان از

. و. ید قلم به هد تیوا عهیماوراءالطب تعمق از چند یحاتیتلم ٬هد تیوا یباشناسیز عنوان تحت یکتاب در یکی میمفاه

 در که را هد تیوا یها چالش از یا پاره. گردد محقق نیبراه و ادله با شده یسع ٬لتیب در فان دانشگاه در فلسفه استاد 32٬شربرن

 مانند یعواطف بلکه ستین قاتیتصد از آن ینیع شکل که دارد وجود هیقض مثابه به یزهائیچ شود معلوم که بود آن یبرا میآورد باال

 یۀنطر کسوت به یو کتاب در شربرن خود دیتائ به که گشت یهائ شهیاند آن انفصال نقطه مذکور یها گزاره. است رهیغ و یطربناک

 تیوا که است صیتشخ نیا صحت بر دال سندهینو کیت استه تیموفق سندینو یم یبدرست شربرن کتاب یها سینو هیحاش. درآمد لیتاو

 تیصالح بر ست یمشابه لیدل فوق هینظر نداشتن تیجوهر افزود دیبا تنها الحال یف. برد یم سر به انهیپندارگرا ینظام در هد

 مشروح. کندیم بازتاب را مطلب نیهم قایدق شربرن کتاب. یباشناسیز مسائل یعلم حل یبرا هد تیوا عهیماوراءالطب نظام نداشتن

 بالقوه ایقضا که مادام تا(. 25 98٬) “باشدیم هد تیوا یایقضا الوجود معرفت گاهیپا هنر موضوعات”: است نیچن نگارنده نظرات

 یهمخوان آنها ینمائ برونه و ایقضا انیم زیتما با افتراق نیا. نهاد فرق آن یاجرا و یهنر اثر انیم دیبا ٬است امدهیدرن فعل به ٬بوده

)  یهنر اثر که بود هوش به دیبا. یقیموس یها نت مانند دارد٬ شمول مورد نیا بر که هست یقیدق اصول هنرها٬ یا پاره در. دارد

 گزاره چنان بلکه ست٬ین صرف هیقض کی یهنر اثر. نگرفت یکی هم با را ینمائ برونه قواعد و( گزاره ینمائ برونه)  اجرا ٬(گزاره

خواندیفرام خود به را یآدم مانیا و نید است٬ یبائیز تیفیک یدارا آن یاجرا که قت٬یحق نیا منتیم به که ستیا .   

 و خردمندانه بافت به الخصوص یعل یو هست٬ یروحان و یآرمان وجه کی هنر در که دارد را صواب تصور نیا شربرن برداشت

 ریضم در ٬یاثرهنر قالب در ٬یماد تجسد از تر یاول ٬یآرمان ریتصو ای شهیاند قالب در که یبافت کند٬یم اشاره هنر در آل دهیا

 استه هینظر” سدینو یم او. ندارد را ستهیبا انگارپرستانه نییتب شربرن کتاب در بحث مورد تفکر ن٬یا رغم یعل. ردیگیم جان هنرمند

 یهست کی هنر موضوع برآنم کروچه سان به زین من. دارد خصوص نیا در کروچه بندتو یۀنظر با یکینزد یشاوندیخو من کیت

 نشیب یبرا که ام بسته بکار چنان هد تیوا مقوالت نظام در را آنها من....  اما. است یروحان یئیش کی بلکه ست٬ین یواقع

 در مفکره نیا یگیپا یب و یپندارگرائ(. 25 110٬....")آورد توشه ره یاستوار یکیمتافز یپا یجا و نو یها ارزش یباشناسیز

 به آنرا بلکه ندانسته٬ آن از یبازتاب ای و" یثانو" علت کی عنوان به ینیع تیواقع به نسبت آنرا که است نهفته هنر تیمعنو ریتفس

 هنر موضوع ازچهارچوب تعمدا امر نیا است نظر مطمح( اجرا ابزار)  هنر یماد ُبعد که یجائ تا. کندیم یتلق یازل انیاع تقدم مثابه

 شهیانر به توسل با شربرن که میشگفت در نیا از ما. هستند رهیپذ را کروچه دگاهید نیا یریپذ بیآس  همگان. شودیم گذاشته رونیب

دمد یم دوباره جان برآن هد٬ تیوا یها .  

 رفته٬ بکار هنر و کیت استه در که یا گونه به هد٬ تیوا حکمت در ینمادگرائ المعرفت علم مفهوم از لیتحل نیا یجمعبند ستهیبا

 “یمعنا” یۀنظر که داستیپ. گراست واقع کی خود یشناس شناخت در هد تیوا که میگفت شتریپ. است یگرید مهم علت به پرداختن
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 کارگزار و کارآ یهائ یهست صورت به یمعان و ستین خود یمعان نندهیآفر ها نماد”. دارد انهیگرا واقع یا صهیخص زین یو نماد

 یها گفتار(. 3 52٬) “دارند یبرم یمعان نیا یرو از حجاب که آنست ها نشانه کار تنها. دارد یهست خود نیقوان مطابق ما٬ یفرارو

 نقد در نیلن چیلیا ریمیوالد. 33زندیم دامن “دهیگرو یگرائ ماده به ” هد تیوا چون یهائ ادعا به رفت٬ آنچه مشابه یا انهیگرا واقع

 است شده داده که یا گونه به عت٬یطب ای ٬ینیع یهست واقع قتیحق در که سازدیم متوجه را ما “یگرائ واقع ” از انیپندارگرا یدمزن

 دیتجر نیچن کی. است مکتسب “یجسمان ” داتیتجر یانجیم به ورز٬ درنگ یگذار از پس ینیع بود شود٬ینم افتیدر یانجیم بدون

 که( است شده داده رشد “یعیطب عوامل” صور به که) دید توانیم یانجیم بدون آزمون حالت به هد تیوا دستگاه در را “یجسمان”

 ادراک آزمون ارکان از یا وستهیپ رهیزنج چون جهان اندنینما در هد تیوا یتکاپو. است سرشته آن از یجسمان و یعیطب تیماه

 ینماد فلسفه که ستین یتعجب(. 18 125٬) “است داده را ومیه-یبرکل ‘یتجرب فلسفه ’ فیتلط صهیخص او یشناس شناخب به( یحس)

کنندیم ساطع خود از یذهن یپندارگرائ اتیآ ٬ینیع یپندارگرائ یپا به پا او روان دنباله و هد تیوا .  
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هنر و یاجتماع ینمادگرائ .     2 

 شده ممزوج یبورژواز یشناس جامعه و فلسفه نیآغاز یها چالش از یکی با که بخش آن شک بدون هد٬ تیوا ینمادگرائ یۀنظر

 هنر نینماد فلسفه ٬یبررس نیا پرتو در. دارد دیانکارناپذ یکشش ٬یاجتماع ینمادگرائ به منحصر یها یژگیو بازنمودن یعنی است٬

افتی خواهد یشتریب صراحت . 

 در امر نیا. دارد نظر یاجتماع ینمادگرائ مسائل به درمجموع ٬یاندوز فرهنگ و یشهروند از خود یها دگاهید بافت در هد تیوا

 هد تیوا  معتفدات رویپ. است محسوس اجتماع فلسفه نهیزم در هد تیوا یکائیامر مقاالت کتاب در ژهیو به او متنوع مکتوبات

 کردارها٬ ای رفتارها. است بوده یرفتار یها نظام از مّوفق فیتعر یۀبرپا( است فرهنگ با مترادف او یبرا که) یشهروند فرازآمدن

 تواند یم م٬یا خوگرفته ها بدان که یرفتارهائ ژهیو به رفتار٬ خود افعال. باشدیم ها نماد واسطه به مشروط و ٬یبازتاب و یزیغر

 ارکان. باشدیم رفتار ۀکنند نییتع ینمادها یوروشن غوامض دیتزا یکی ٬یتکامل یها نشانه از(. 4 120٬)  گردد انیب یبرا یافزار

 یستیز پود و تار  فتیحف در آنها باشد٬ “یواه یها صورتک” ای “محمل یها هوس کسری” تواند ینم یاجتماع اتیح در ینمودگار

 مینیب یم. ابدی یم مبرم تیاهم نمادها کارکرد از یواضح فیتعر نمودگارها٬ نیا یبازساز و درآوردن اریاخت تحت یبرا. هستند یآدم

 عناصر(. 10 12٬) ورزد یم دیتاک جامعه در ها نماد کرد برعمل جانسون. اچ. آ گفته به که ستیسوداگر یعلما از یکی هد تیوا که

 به وصال و لین ینظر یتمّنا ٬یعمل عقل. گذاردیم “توحش به رو” هد تیوا حاتیتلم و اشارات به التفات با جامعه اتیح در ینماد

 متمدن مردم فرهنگ خیتار در منحصر عوامل از یکی و هاست٬ نماد هیعل یگرائ یریگ خرده یتناهیال چشمه ها٬ نماد نه و قیحقا

 یها نماد روزمندیپ نمودن سازگار به حکماَ  تنها نه جوامع چه ند٬ینش یم بحث به انتقادات لیقب نیا یارزشمند در هد تیوا. باشدیم

 به بلکه ٬(ردیپذیم یدگرگون ها نیآئ آن از تندتر و آهنگ شتاب نمادها خود ریتفس)  دارد ازین آنها یاجتماع و گردنده ساخت با کهن

 آموزه و شودیم آراسته آداب رخت به ینداریزم ادیانق ۀآموز نسان٬یبد. دارد مبرم و عاجل اجیاحت تصورات و ان٬یب عیبد اشکال

 یها باشگاه ای ها انجمن مولود که یگرید نماد با ٬یرسم نماد کی شدن منسوخ ای مختصر ابد٬ی یم را خود ینمودگار انیآدم یبرابر

گرددیم جبران ست٬ یخصوص .  

)  یاجتماع گوناگون مقاصد یبرا نمادها کاربرد از گفتن سخن او کند٬ ینم ارائه “یاجتماع ینمادگرائ” از یحیصر فیتعر هد تیوا

 یگانگی است٬ آمده فراچنگ نمادها مدد به که یاجتماع مهم اهداف از. داردیم خوش را( رهیغ و ٬ینظام نیفرام اطالعات٬ تبادل

 لیتحص یزیغر یها واکنش یۀدرسا یاجتماع یهماهنگ و یکپارچگی به دنیرس یتمنا یاجتماع اتیح نیتکو بدو در باشد٬یم یاجتماع

 به. پرکرد نینماد انیب ۀدیچیپ و مختلف اشکال آنرا یجا و گذاشت زوال به رو یزیغر کار و ساز نیا خرد نهال شیرو با. شد یم

 یاجتماع یها نماد نیا نمونه. شودیم بسته و  دوخته بهم کوچک یاجتماع یها گروه و ها ملت یاجتماع یها نماد زیدستاو و مدد

 محصل یمعنا دو یاجتماع یها نماد. باشدیم آورانه فن بزرگ یها دستاورد و ٬یمل قهرمانان ٬یخانوادگ نجابت یها نشانه پرچم٬

 یمفهوم و ست٬ینظر دوم یمعنا. شودیم رهنمون مفروض یعمل انجام یسو به را فرد و است انهیگرا مصلحت یاول یمعنا. دارد

 نشان رق٬یب مانند یاجتماع یها  نماد ریخط فهیوظ. است کارآمد ناهمگن یا جامعه یسازمانده در همه نیا با. دارد یابتدائ و مستتر

 نماد هد تیوا یرا به نرو٬یا از(. 3 63٬) “است گشته نینماد که ستیزیچ نشاندادن بزرگ” امثالهم و ٬یخانوادگ یمنش بزرگ یها

 ” فرجام نیا به نماد لین یها راه از یکی(. 19)ستیداور ارزش حامل کندیم یندگینما آنرا که یگروه ای نهاد فراخور یاجتماع

. دارد نماد یرگذاریتاث در احساس عامل از یروشن درک هد تیوا شود٬یم مشاهده که یبطور. هاست نماد یمعنا یعاطف “ یَدمساز

 نطوریهم شود٬یم ختهیبرانگ نمادها خود لهیوس میمستق بطور که ست یعواطف نقش بر هد تیوا سخن یرو م٬یشد متوجه شتریپ چنانکه

 ینگهدار و شودیم متمرکز زبان و ها یشداوریپ عادات٬ برگرداگرد عموم احساسات. گرددیم دیعا یمعن در غور از که یعواطف

دهدیم یاری را یمل یگانگی و جامعه سامان .     

 هد تیوا. کندیم صدق زین هنر کاربرد خصوص در ٬یاجتماع یها نماد کاربرد خصوص در همچنانکه شد آورده باال در آنچه همه  

 نیا در دیگویم و ونددیپیم هم به پرستش یها نیآئ و رفتارها توسعه با آنرا سرمنشاء. داندیم کارساز عوامل از ینیشهرنش در را هنر

 انیب در هنر که است باور نیا بر او. دیافزا یم یا لهیقب و یخانوادگ یزندگ در خود یبرارزشمند ان٬یب ۀلیوس نقش تقبل با نماد حال

 یبرا یهائ کوشش کسری یهنر نیقوان مجموعه و رفتار احکام رموز٬. است موثر اریبس رفتار دنیکش زیمهم به و عواطف

 که بود افتهیدر هد تیوا. انجامد یم مطلوب یها یوستگیپ درون یاعتال به مجموع در استکه “یستادیهم” یها کنش بکارگماردن

 فرد به زهیغر آنکه وحال ٬یشخص دگاهید و عموم مصالح حفظ یبرا الخصوص یعل دارد٬ رجحان زیغرا به یاعماجت یها نماد

 معلوم را یشهروند در هنر نقش به هد تیوا یگذار شاخص که است هنر قایدق نیا آورده٬ ینوشتار در جانسون. آچ. آ. دارد الیاست

 مورد یضرور عناصر عنوان به است برخاسته آن از فرد که یگروه وحدت در را منفرد اجزاء تیاهم که واال هنر خاصه دارد٬یم
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 تعمق یبرا فرد به کمک -زدیآم یدرم آن مختصات نیهم با درست را جامعه در هنر یآموزش وجه هد تیوا. دهدیم قرار دیتاک

شتریب .  

 نیا تحقق در ینمودگار یافزارها که ینقش و یاجتماع مهار نقش در آن یها کارکرد ٬یاجتماع ینهاد عنوان به هنر نمودن باز

 ینمادگرائ دگاهید از هنر لیتحل که دیایبرم نیچن گفتار نیا از. باشدیم هنر شناسانه جامعه یبررس در هنر فیوظا از کندیم فایا کارکرد

 نماد یواقع کارکرد بر مشتمل او یها نوشته. است ارانهیهش اریبس ینمائ باز ستهیشا گرفته٬ سردست آنرا َعَلم هد تیوا که ٬یاجتماع

 یپرداز هینظر طور نیهم و هنر ینماد مفهوم نیا هرگاه اما. دارد برعهده یبورژواز جامعه احوال و اوضاع در هنر که ست یهائ

 سبکسرانه م٬یکن مداقه روش نظر نقطه از را( ها یپامنبر و 35پارسونز 34٬دونکن)  نیزم باختر در گرید ادیز شناسان جامعه یها

زدیامیم یاجتماع ینمادگرائ با باالخص و هنر انهیپندارگرا ریتفس با آنرا چه افت٬ی میخواه . 

 نیا ۀشالود. 36باشدیم یو فلسفه نظام “کل” از یا پاره او٬ یاجتماع ینمادگرائ هینظر ن٬یهمچن و هد٬ تیوا شناسانه جامعه معتقدات

 یۀنظر زین ٬(خدا و ارزش ت٬یتثب فراگرد٬ واکنش٬ کنش نش٬یآفر د٬یتفر)  او “عهیماوراءالطب” مقوالت راتیتعب ها دگاهید

 مطابقت و مصادقت ینمادگرائ از یشکل هر با هد٬ تیوا زعم به آن یمباد که است٬ افتیدر وهیش دو نینماد وندیپ انگارپرستانه٬

 یاجتماع ینمادگرائ یۀنظر در نینماد برگشت هینظر و “عهیماوراءالطب” هینظر هردو یها یتباه و ها یسست همه که داستیپ. دارد

است دهیخل .  

 به یسیانگل لسوفیف به انتقاد نیا بودن وارد در ن٬یا همه با. دارد مجالست ذهن با نینماد رجعت هد٬ تیوا قول به که٬ میافتیدر شتریپ

 به هد تیوا. هست شبهت باشد٬یم عقل خودسرانه محصول آنها که است کرده ادعا خوانده٬ ساده یعالئم و نمود را اءیاش که نیا حکم

 ینمادگرائ دستگاه یها یدگرگون دادن زشیآم در او کار نرویا از. است مستحضر یاجتماع ینمادگرائ بودن هوس نه و ضرورت

 شناسان جامعه اتفاق به بیقر تیاکثر با هماواز زین او وجود نیا با. باشدیم متقن و صواب یاجتماع ساختار تطورات با یاجتماع

 تیماه. 37 رودیم راههیب به و افتد یم پرت آنها رورتیس علل و یاجتماع یساختارها تیماه انهیگرا ماده و یعلم فیتعر از غرب

 مفهوم به یاجتماع ینمادگرائ عملکرد و تظاهر مقدم زهیانگ مثابه به ٬یاجتماع روابط( یطبقات اول درجه در)  یاقتصاد -یاجتماع

 یۀنظر رازیاخ موضوع. باشد توانستیم نه و نبوده٬ هد تیوا انگارپرستانه یشناس جامعه نگرش موضوع که البته واژه٬ اخص

 ر٬یکب ملت ٬یاقتصاد تیفعال باورها٬ مانند یاجتماع یستیز عوامل به اشاره از هد تیوا مراد. رود ینم فراتر یسوداگر علل یالتقاط

 از یسیانگل یانگارجو نیا یرعلمیغ ینهائ لیتحل در و قاصر٬ و ناقص دگاهید. ستین آنها از کیچیه دانستن ارجح جان٬ یب جهان و

گردد ینمادگرائ دستگاه در هنر یبازنمائ ینظر یربنایز تواندینم ٬یاجتماع ینمادگرائ دستگاه . 
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ارزش مقام در یباشناسیز  ۳ 

 

 در را یبائیز یو. زدیامیم یباشناسیز یعنی آن٬ کیت استه وجوه با هنر در را عواطف نینماد گذار مسئله هد تیوا که میدید باال در

دینمایبازم خود یکوین ای ارزش٬ یعموم یۀنظر چهارچوب .  

 بدان نسبت را گوناگون سندگانینو ناسازگار یها واکنش خود نوبه به نیا و است زیهمست-خود و ناسازگار هد تیوا ارزش یۀنظر

 سندهینو و مفسر ای و دیگویم سخن" بهره" هینظر با او یشناس ارزش بودن همسنگ از 38لو. یو چون یمفسر ازجمله. داشت یدرپ

 ارزش مبذول را شیخو اهتمام اش فلسفه سرتاسر در هد تیوا. داردیم معطوف هینظر نیا ینابسندگ به را بحث 39(شربرن. و) گرید

 جهان" ٬"برون و درون یدوگانگ یعنی"  شانهیاند ساده یگرائ واقع و یگرائ ذهن یها یرو ادهیز رهگذر نیا از مگر تا کندیم یشناس

 در ها ارزش هم یطرف از(. 11 276٬)  ردیدرزبگ افالتون ینیع یانگارپرست داالن در نهادن گام با را" ارزش جهان" و" قتیحق

 به یاحوال چیه در که باشد٬یم افتنی تحقق احتمال بودن ینامتناه یازل مختصات آنها. دارد را یارزش یها آل دهیا کارکرد او فلسفه

 در او ینیآفر مفهوم مطابق ها٬ ارزش کسر٬ی از. دارد یاله یگوهر تاینها و گرددینم مشروط" یفان" یاوضاع و یلیتاو چیه واسطه

 طلب را" یقیحق یها جوهر" در تجسد ش٬یخو تیواقع بکمال لین یبرا که چرا گردد٬یم سو کم دارد واقع جهان با که یوندیپ فراق

 694 -96) ردیگیم شکل دهیپد کی تیواقع بگونه که است یواقع گوهر کی" انسجام" ٬"یآئ برون" افتن٬ی یهست یدرپ ارزش. کندیم

 ینم یانسان لزوما تیفعال نیا لکن کند٬یدامیپ ارتباط تیفعال با ر٬یناگز به قیحقا عالم در یارزش یها آل دهیا" یآئ برون" ندیفرا ٬(7 ٬

دیایدرم" یهانیک موضوعات" اتیه به ارزش رو نیا از. ابدی یم یهانیک تیفیک بلکه باشد٬ . 

. شود" خدا" دامن به دست انکه جز ندارد یا چاره یقیاءحقیاش ۀبالواسط اصول به" یآسمان" یها ارزش پروسه هیتوج یبرا هد تیوا

 افاضات از یکی از یزیت و تند انتقاد برامده - هد تیوا -گرید یپندارگرا نقد درصدد( ینوکانت) مشرب انیپندارگرا از یکی اوربان. و

 توانیم  یکاست و کم چیه یب را نکته نیا". ندارند یمحصل یمعنا اما شوم٬یم متوجه را کلمات: " اوردیم بعمل یسیانگل لسوفیف

 یپندارگرائ یها ارزش یۀنظر. برد بکار هم قیحقا عالم به ها ارزش جهان از گذار دادن نشان موجه یبرا هد تیوا تالش درباره

گرفت یهانیک یخداشناس نامعقول رنگ او٬ ۀفلسف کل مانند است٬ دهیگز یگرائ نوواقع مشرب که هد٬ تیوا ینیع .  

 ای" الگو" مفهوم با ارزش هینظر دادن جوش افتخار( مسلکان هم و 41بنس. ام 40٬ُدنکل. یب. اچ)  یسوداگر الحال معلوم سندهینو چند

 با کرده٬ مطرح یاصول و یجد بطور را مسئله که ست یکس نینخست هد تیوا که هستند یمدع نانیا. دهندیم هد تیوا به را" ساختار"

 راست اتیواقع با یابیارز نیا که داد میخواه نشان ریز در. است داده آن حل جهت یرهنمودهائ رهیغ و" پابرجا یادیبن افکندن یپ"

دیآ ینم در .  

 یواقع جوهر که چندان ٬یارزش یها آرمان تحقق یبرا الگوها٬ نیا رییتغ و استمرار ده٬یپد در الگو دادن رخنه هد تیوا دهیعق به

 یابیالگو یو نرو٬یا از شود٬یم بدل الگو لیتحل به ارزش لیتحل ٬یسیانگل عالم نیا یشناس ارزش در(. 16) باشدیم یضرور آنهاست٬

. ردیگیم خدمت به انجامد٬یم یهماهنگ و یرگذاریتاث ٬یطربناک شدن٬ کدستی به که یارزش اریمع بعنوان را خوب( یابیساختار)  ای

 زدیامیم درهم آشنا یخو روال از جدا یا بگونه که -یکاف مقدار به -دارد یهائ هیما رود؛ ینم افراط راه یدرسادگ( الف: خوب یالگو

 در دارد٬ یهمخوان باهم آن یها هیما( ج ندارد؛ گردد٬یم گانهی باهم که یآنهائ بر دیمز یهائ هیما( ب گردد؛یم خاطر انبساط موجب و

 آن یها بهره و آن کل انیم شمرد؛ ارجح وحدت از نتوان را کثرت که رسانندیم را معنا نیا و باهم زیست در نه اما همند٬ برابر

 یموثر فن آنها انیم یشاونیخو و ها الگو لیتحل در( ینماد ای)  یاضیر منطق تر قیدق عبارت به ای یاضیر علم. است یهمگون

9 99٬) شد خواهد یخداشناس و اخالق سپس کیت استه یمبنا اتیاضیر دور ندهیآ در. دیایم بشمار ).   

 کوین که کندیم حیتصر یحجت چیه یب او. شودینم محسوب بدعت هد تیوا ازطرف ها ارزش به برخورد در نظامات کاربست نگونهیا

 روشن یمرزبند در یو شکست به صهینق نیا(. 16) شماردیبرم را الگو یکل اریبس یها مشخصه 42خود و باشد٬ داشته الگو دیبا

دیانجام - 42(خالق) کوین ٬(کیت استه)  یبائیز ٬(مطلق)  قتیحق - نامدیم اعال ارزش او که آنچه ان٬یب و ارزش مختلف انواع انیم .   

 کسری یموضع یبائیز خصوص در هد تیوا. باشدیم عمده ارزش سه از یکی یسیانگل عالم نیا یشناخت ارزش در یبائیز الجمله یف

)  شود مجسم را جاودانه نیع کی و انهیگرا آرمان امکان کی آل٬ دهیا کی که باستیز یهنگام اءیاش کندیم اقرار و اتخاذ یافالتون
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 وجود ستین متصور آنرا یسمیارگان چیه کهیهنگام یحت دارد٬ شمول زیچ همه به که دارد" جامع" یژگیو کی یبائیز(. 4 324٬

 آنرا یا زنده یهست چیه گرچه ست٬ بایز و تابناک همچنان دهینرس بدان یزادیآدم چیه یپا که نخورده دست یا شهیب در گل کی. دارد

 حیتوض تبع به و کند٬یم آغاز ینیع یپندارگرائ از را خود کار هد تیوا بیترت نیا به(. 5 165٬) نباشد آگه آن نبود و بود از و ندینب

 دگاهید از هد تیوا عت٬یطب در بایز صور از یتعداد کردن عنوان با. رسدیم یشناخت ارزش یبرونگرائ به کیت استه ارزش از شیخو

ردیگیم یتمتع هم کیت استه در کثرت آئن یها . 

" یکارآئ حداکثر جادیا یبرا است گریکدی با آزمون مختلف اها بخش باطن یموزون" کرده٬ فیتوص هد تیوا کهیبطور ٬یبائیز

 یبائیز)  است بسته بر رخت دوجانبه تداخل که آنگاه: است مکتسب قیطر دو به گوناگن یها بخش یدرون یهمگون(. 4 341٬)

 از یاستنباط نیچن بافت در که داستیپ. است کار در زین(  نیکه یبائیز" ) الگودار تقابل" یموزون نیبرا افزون کهیهنگام و( نیمه

 نیا از تیطبع به هد تیوا. گرفت خواهد قرار استفاده مورد ارزش مترادف بطورکل٬ ٬ یتین و قصد درهر" یبائیز"  واژه یبائیز

 ندیفرا در ارزش تحقق از که یوقت. کشاند یم یاخالق و( کیت استه ای)  یاحساس خردمندانه٬ یبائیز به را سخن کلمه٬ از استفاده ۀنحو

 یبرا کیت استه آزمون عمل. دارد نظر کیت استه درآزمون شیخو انگاره به د٬یگویم سخن یواقع جوهر یآئ برون - خود ٬"انسجام"

: افتیدر توان یم بهتر را او یریز گفتار مطلب نیا درپرتو. او  هینظر یواقع برجوهر است یاتیکنا و اشارات متضمن هد تیوا

 فلسفه از وجه نیهم آشکارا(. 9 129٬" )میگوئیم کیت استه بدان که است ارزش هینظر از قسمت آن آغاز یبرا نقطه نیبارآورتر"

43زدیانگ یبرم مجادله کوست٬ین شکل نیتر واال بایز که مدعا نیا از یطرفدار در که است هد تیوا . 

. " یبائیز و قتیحق: دارد دوگانه یتیغا هنر او گفته طبق. است هنر ریناپذ یوستگیواپ صفات از یبائیز هد تیوا یها یادآوری رویپ

 را کیت استه تجربه یکل الزامات خاص یوجه به هنر نیقوان(. 4 344٬" )است نیراست یبائیز آن و دارد فرجام کی تنها هنر کمال

 کردن گوشزد با سا٬یمنشورکل فیتوص با را وضع نیا کوشدیم هد تیوا. نشاندیم صدر بر را الگو حالت نیبهتر در که کند٬یم انیب

 یبائیز" ای" ) الگودار یها تقابل" یهماهنگ. سازد مبرهن رهیغ و ایپو یکرتراشیپ در یهندس اشکال قاعده٬ و نظم به یبائیز یوابستگ

"  و" یخمودگ"  نباشد نیچن اگر دیگویم یو. نهد ینم کنار را" ابها"  و ٬"نقص"  ٬"(یشانیپر)" ها یناهماهنگ هنر٬ در"( نیمه

 ونان٬ی آورد؛ یم شاهد گوناگون یها فرهنگ خیتار از یدعو نیا اقامه یبرا پس(. 4 239٬) اندازدیم نا از را هنر" یافسردگ

 رنگ که یهندس شکل فقط رنهیتصو کی در مثال یبرا. ستین بسنده الگو هنر٬ کمال و تمام ابراز یبرا دیگویم او. نیچ و نیزانتیب

 برخورد امکان چه دارد٬ درهنر" الگو" از نیب کوته بس یدید هد تیوا دیآ یم بر گفته نیا از که چندان. دارد ادیز تیاهم هم یپرداز

نهدیکنارم را یزیآم رنگ ازجمله هنر اجزاء همه به الگودار .    

 به مخالصت و مصادقت هنر به یابیدست یبرا دیگویم او. داندیم نیراست یبائیز را هنر هدف هد تیوا شد مشاهده باال در چنانکه

است مهم تیغا . 

 را تیواقع دیبا ها ارزش نیا د٬یریبگ درنظر را یبد ای)  یخوب. ستیهنر یها ارزش جامع هد٬ تیوا قول به ٬یبائیز و یراست

 اریبس دگاهید به کرده٬ آغاز نقطه نیا از هد تیوا. دیگشان ینم راه هنر آسمان به که را٬ یاتیفیک یعنی ظواهررا٬ نه و بدارند منظور

 یم نامعقول یها یشوخ با" را یهنر یها کار پس". ستین یخوب یبرا یجائ هنر اهداف انیم در"  باوردارد که رسدیم یآور وهن

4 345٬) داندیم مثبت بد آنجا از خارج و خوب خود یجا در را آنها وندد٬یپ ). 

 یها ارزش یها یژگیو ۀزاد یریچشمگ بطور ها٬ ارزش یریگ شکل در آن نقش و جامعه در هنر کارکرد مسئله به هد تیوا نگرش

 تقابل یموزون استعداد با" نیمه یبائیز. "گذاردیم صحه یاخالق یها ارزش لیتشک در یبائیز مثبت ریتاث به او کار نیا بود٬ او یهنر

 یریگ شکل در که بود آگاه کین هد تیوا. بخشدیم سامان منتظم٬ ریتاث اعمال قیطر از ٬ یآدم رفتار به هنر٬ در خود الگودار یها

 معلوم او نکهیبرا مضافا. آورد جا به را خود فیوظا تواند ینم هنر ست٬ین مناسب یاجتماع احوال و اوضاع که یهنگام ها ارزش

 آدم یزندگ در یگرام سخت یها ارزش شدن سو کم با یگشتگ گم نیا و است٬ گشته گم یآزاد...  یفعل یصنعت نظام تحت"  داردیم

 نیا از هد تیوا شود٬ یم ارآوری یدرست به فرانکل. اچ و سیانگل یگرا مارکس لسوفیف که گونه همان ن٬یا رغمیعل". ست یکی ها

 در که ماده شدن گرگونهید در نه را یفیک یها زهیانگ شهیر که یو یپندارگرائ موافق ٬یآدم از او برداشت. کندینم یریگ جهینت امر

دیکن مراجعه 17 به)  است برخاسته انیم از یانقالب تحوالت آن در که است چنان د٬یجو یم خدا ). 

*****    *****     *****    
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 ینیع یپندارگرائ سرشناس ندگانینما از یکی"  عنوان به او از هد تیوا یفلسف آثار به راجع خود اظهارات در بوگومولوف. اس. آ

 - 291" )بود دهیکش شیپ ستمیب قرن در علوم شرفتیپ که برآمد یمهم یها پرسش به یجوابگوئ درصدد او. بردیم نام" ستمیب ۀسد

 درباره. کندیم هیتوج را بوگومولوف یها گفته صحت ر٬یاخ سال چند در آن ندهیفزا ریتاث و او فلسفه به ادیز یدلبستگ(. 11 252٬

 نیکصدمی بمناسبت1961 سال در رود٬ یم سخن او دیعقا از ها شیهما و ها روزنامه در شود٬یم منتشر یهائ نگاشته تک هد تیوا

 استه باره در هد تیوا آراء استکه یمقاالت و ها کتاب شامل عیوس اتیادب نیا. درآمد چاپ ریز از یو آثار مجموعه دو او شیزا سال

. هنر یمعناشناخت فلسفه یرو ژهیبو ٬(21) دارد توجه درخور ریتاث غرب نینو  کیت استه یرو در مذکور آراء. دینمایم باز را کیت

 کتاب و نامد یم هد تیوا شاگرد را شتنیخو خانم نیا(. 26) است ملموس النگر سوزان هنر هینظر در محسوس طور به ریتاث نیا

 بود موثر اریبس زین بنس ماکس قلم به" نینو یباشناسیز"  ریتحر در هد تیوا. کندیم شکشیپ او به را نو یدیکل در فلسفه خود پرآوازه

 گرید چکسیه است معتقد و داند٬یم تیحائزاهم را هد تیوا یآئ برون هینظر خصوص به بنس(. بنس ماکس آثار به شود مراجعه) 

 با هد تیوا یبرا" یآئ برون" که مادام تا. ندارد را یهانشناسیک و عهیالطب ماورا ُبعد در" یآئ برون" از او روشن انیب و ینیب ژرف

 ٬(اطالع هینظر و" تحقق" هینظر انیم یاول قیبطر و)  اطالع مفهوم و برداشت نیا ٬(موجود اتیمقتض بر بنا)  دارد اتفاق نشیگز

 اطالع هینظر او گذشته٬ نیا از. ندیب یم یشاوندیخو کی است٬ مرتبط" کیت استه یآگاه" و تحقق با که" دیتفر" ندیفرا انیم نیهمچن

 تیوا یمساع به که ستیبورژواز زنان قلم آن از بنس م٬یادآورشدی باال در کهیبطور. انگارد یم" یآئ برون" جامع هینظر را ارتباط و

 استه در" ساختار" مفهوم با هد تیوا تصور نیا او٬ هینظر در. گذارد یم فراوان ارج ارزش هینظر به الگو تصور دادن یتسر در هد

 عهیالطب ماورا وجه و ک٬یت استه وجه یدارا هد تیوا یهانشناسیک چگونه نکهیا هیتوج در بنس. دارد انطباق بنس خود یاطالعات کیت

 عنوان به( سیمور و رسیپ درکنار) هد تیوا از بنس رابطه نیا در. شودیم متذکر را" ارزش" و" الگو" میمفاه انیم وندیپ باشد٬یم

 از یحاک هد تیوا کیت استه از ما یانتقاد لیتحل. بردیم نام خود شناسانه جهان کیت استه یپندارگرائ در نفوذ صاحب افراد از یکی

 شکل و هد تیوا کیت استه و یفلسف دیعقا ختنیآم درهم. درآمد ینوگرائ وعمل هینظر میتحک درخدمت او انهیپندارگرا فلسفه که آنست

 انیم نیا در یوندیپ یبار. باشد ینم آسان میمفاه غامض و مجرد العاده فوق عتیطب لحاظ به یبورژواز هنر ینوگرائ و یگرائ

 فلسفه و کیت استه آسمان به را خود نید ینوگرائ کیت استه و عمل متنوع اشکال ابقاء با هد تیوا. ستین میمستق کسری اگرچه هست٬

 ینوگرائ پردازان هینظر و برجستگان از 44٬دیر هربرت یرو بر نو جهان و دانش او کتاب نمونه٬ یبرا. نمود ادا یپندارگرائ یکل

 یهائ کتاب انیم در)  کتاب نیتر نیوز تاکنون٬ مباحثه قیطر کتاب ریتحر زمان رااز شده ادی کتاب دیهربرتر. داشت میعظ یریتاث

 زین را هنر و نید از که فلسفه و علم از نو یریتفس فقط نه کتاب نیک دارد باور دیر. داندیم( است فلسفه و علم یمعما نهیزم در که

است کرده یضرور . 
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 مجاهدات و یمساع طهیح نیا در خود که بنس. ام. گردد یم ینوگرائ اساس هد تیوا فلسفه در که آنچه به میپردازیم نکیا 

 کیت استه و یزیآم رنگ هینظر و کسری از هد تیوا شناخت یۀنظر و افتیدر هینطر مانند یزیچ چیه که کندیم اظهار ردارد٬یچشمگ

 یشگرائینما لیتحل و هد تیوا" یآئ برون" مقوله انیم یئ یختگیآم کیت استه یفضا در او. ستین هم برازنده آنسر٬ از 45ینسکیکاند

 ظهور یرو نو کیفز دانش میمفاه ریتاث بر که آنگاه هم گران ریتفس از یاریبس. ندیب یم( یعم)  آموزش بدون یسندگینو و سم٬یتاخ

 مقاله در لهستان٬ کیت استه عالم 46٬تزیتاتارکو. یو نمونه یبرا. کنندیم ادی هد تیوا از انهیم نیدرا دارند٬ نظر امعان یمجردگرائ

. داشت الطفات زین هد تیوا دیعقا ریتاث به دیبا یگرائ مجرد یرو نینو کیفز نفوذ یپا به پا سد٬ینو یم" فلسفه و یانتزاع هنر"  خود

 یمباد با را االجسام علم مجردات تا نمود مجاهدت و گرفت کیت استه جانب فلسفه و کیفز دانش از که بود یکس نینخست او چه

 را 48انیماندر ۀآبستر ینقاش و هد تیوا فلسفه هنر٬ خیتار استاد ٬یکائیامر 47کیژوپن. ال رونگیا. زدیآم درهم کیت استه آزمون

کندیم سهیمقا هم با" یانتزاع هنر با یفلسف تشابهات" مقاله در .  

 سرآخرکشتگاه که است یُسست ادیبن هنر یعلم هینظر یبرا ٬یگرا واقع نو هد تیوا یپندارگرائ فلسفه که میابی یدرم اق٬یس نیا بر

گرددیم یگرائ واقع نو عمل و هینظر هیتوج .   

 

 

 

 

VI  بخش 

عنوان به هنر ینوکانت تصور  

رریکاس ارنست: نینماد شکل  

آورد بشمار یمعناشناخت فلسفه انیمناد و" ملحمات" عمده از یکی حق٬ به توانیم را(  1874 - 1945) رریکاس ارنست .  

 در که گرفت قوت باطل ظن نیا لیدل نیهم به الظاهر یعل. ننمود اقدام الجمال علم به راجع یخاص یقیتحق اثر ریتحر به رریکاس

 به خود مصنفات در که است ناصواب شبهه نیا شانیا درباره. شود ینم پرداخته هنر فلسفه به اصال یآلمان لسوفیف نیا یها نگارش

 و دیآ یم انیم به آن از یذکر کندیم دایپ اسطوره و زبان با یمشابهت مچهین هنر نهیهرآ بلکه کند٬ینم محابا و لیم هنر فلسفه لیتحل

 یمکان نیباخترزم یعلما ریسا آثار به نسبت رریکاس یها نوشته در ادب و هنر. میدان ینم قتیحق به مقرون را دهیعق نیا ما. بس

دارد عیرف .  

 آراء استنباط جهت فوق کتاب حال نیا با نشده٬ فیتصن هنر مسائل باره در مشخص باب ٬نینماد اشکال فلسفه او٬ بزرگ اثر در

 یبسو" کتاب. دارد اختصاص هنر لیتحل به( نهم) یفصل یآدم رامونیپ یا مقاله در. دارد یبسزائ تیاهم لسوفیف نیا یباشناختیز

 هینظر ۀدربار. پردازد یم" هنر دانش" ازجمله ٬" فرهنگ دانش" مطالعه یشناس روش معضالت به( 1961) ٬"تمدن منطق

دارد جالب گزارش دو رریکاس ٬یباشناسیز :  

یفلسف نظام در آن گاهیجا و نماد مسائل  

ینظر یفضا و یباشناسیز اسطوره٬  

 ارائه هنر یعموم دانش و یباشناختیز نهیزم در چهارم و سوم یها کنگره به 1930 و 19267 یها سال در بیترت به رریکاس که

 عنوان تحت یآثار مجموعق در که ستیکال و 51٬لریش 50٬نگیلس 49٬نیهولدرل آثار از یو مطالعات و تتبعات از یقسمت در. کرد

 میخوریبرم یاظهارات به( 1927)  ینوزائ فلسفه در ناتیکا و فرد مانند یگرید فاتیتال در زین د٬یرس طبع به( 1921)  جسم و دهیعق
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 علت نیا به. کندیروم هنر در تتبع به لسوفیف کی مقام در رریکاس. دارد اشارت هنر ینظر مشکالت به تیکنا به ای صراحت به که

است سریم و مقدور یو فلسفه کل نسج در او هنر هینظر دنیفهم .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کانت عقل نقد یجا به نینماد صور نقد . 

 نه کانت٬ بزعم فلسفه. کرد اتخاذ شیخو یفلسف متیعز مبدا را وار کانت نقد 52٬ماربورگ ینیآئ نوکانت دبستان ریشه ندهینما رریکاس

)  زه  یآم مطالعه کانت" نقد. "باشدیم - است یآگاه موضوع موجد خود که - یآگاه در کاوش یپ در که ٬یهست دنیپژوه درکار

 یعیطب علوم و اتیاضیر - یآگاه قلمرو در( منطق یها انگاره منطق٬ مقوالت ٬یحس افتیدر)  خرد ماتقدم اشکال تیفعال( نشگریآفر

 ماتقدم و علم یشناس روش عنوان به فلسفه مفهوم انهیرپندارگرایتفس - کانت یاستعالئ یپندارگرائ یاصل یکبرا و صغرا. است -

دهدیم لیتشک را رریکاس عهیالطب ماورا نظام یپ - یگرائ .  

 از منبعث تیثنو از کانت فلسفه زدودن یندا ماربورگ مکتب ٬یطرف از. دواند شهیر سمت دو در رریکاس توسط کانت هینظر بسط

 گر٬ید طرف از سرداد٬ را یماد عناصر از آن پالودن ٬یعبارت به و ٬یبشر احساس یانضمام نیع عنوان به او نفسه یف یئیش هینظر

 و" ذهن" میمفاه ریتفس رریکاس اول نکته درخصوص. شود دهیکش نسق کی به دیجد علوم با کانت فلسفه است یمقتض که کردند اعالن

 یها گوهر از دو نیا. دارد یشناخت روش یمعنا صرفا مذکور میمفاه او یبرا چه نکرد٬ تقبل آن یشناس یهست یمعن به را" نیع"

 دایپ معنا معرفت ۀمحدود داخل در تنها" نیع" و" ذهن" انشقاق(. 8) دیایم بشمار معرفت عامل دو و عنصر٬ دو بلکه نبوده زیمتما

 و بر مقدم نیع کی وجود. باشدیم گریکری مکمل و هم ملزوم و الزم دو آن شناخت٬ عمل و معرفت چهاچوب نیا درون در. کندیم

 برآن را خود اثر کند٬ینم لیتحم معرفت بر را خود نیع. شودیم عنوان یبیترک نیچن توسط بلکه ستین یمنطق اسیق کی از خارج

 از رریکاس. دیآ یم فراچنگ ناب ۀشیاند و تعمق معونت به ٬یآگاه خود مدد به که است مکتسب یا جهینت متعاقب بلکه نهد٬ ینم

 روح هینظر اما. نامدیم" یپندارگرائ" آنرا و کندیم استدالل آنها یشناخت یهست ریتعب هیعل ذهن و نیع یمعرفت - یمنطق وحدت موضع

 تیتبع به یآلمان لسوفیف نیا. کندیم محسوب یگرائ ماده و" هیاول یها داده" انهیگرا واقع هینظر را( نگیشل و هگل)  نیمتاخر انهیگرا

53کندیم اتخاذ زیست یروانشناس لکل با یموضع ماربورگ سنت از .  

 یریگ موضع هیتوج از اما. داندیم مطرود را یگرائ ذهن نیقی و قطع به شناخت مسئله در نیع و ذهن انیم یگذار زیتما با رریکاس

 دانستن مطرود که البته. کندینم عرضه درون و برون از خود زییتم نیا یبرا یا سنجه جا چیه در یو. است عاجز شیخو" قاطع"

 دبستان یمساع نحو نیهم به رر٬یکاس اجتهاد که شد معلوم االمر عاقبت. است ذهن همان در نیع تجسم مستلزم" نفسه یف یئیش"
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 نیا و. است یگرائ ذهن از یگرید تنوع ٬یآدم یها تیفعال یبرا" نیع از فارغ" یشناخت معرفت هینظر کی ساختن جهت ماربورگ٬

باشدیم" راست جانب از" کانت فلسفه" اتساع" ناگوار یها امدیپ از یکی .  

 فراتر و نینو دانش با کانت فلسفه نشاندن مرتبت کی در - ماربورگ مکتب گرید ازین به  رریکاس حل راه به میافکن یم ینگاه نکیا

 در یمعناشناخت یابی جهت گذاران هیپا از رریکاس که داشت ادی به دیبا بدوا .است چگونه او پاسخ شود دهید تا -یعیطب علوم با همه از

 که دید میخواه الیذ. بود واقف بود٬ آورده آنرا امیپ علوم یائیپو سده نیا آغاز در که ها٬ نماد لیتحل گزاف تیاهم برجمله و است فلسفه

 -منزل در که ستیبورژواز یعلما نادر از رریکاس آنکه گرید. کندیم ریتفس انهیپندارگرا ینحو به را فوق مسائل یآلمان دانشمند نیا

 نظام ساختار لیتحل مثابه به ستمیب سده در اخص٬ طور به یعیطب علوم و عموم بطور علم شاخص و مهم اتیفیک شوازیپ به عیرف یگاه

( گشتالت یروانشناس لیتحل) یروانشناس ٬( 54یبرتاالنف یها کار)  یشناس ستیز ک٬یفز نهیزم در یهائ پژوهش به او ۀاشار -  دار

 کارکرد چون یمیمفاه یعلم لیتحل یمترق اصول یاعتال را لیتحل نیا مشخصه او. رفت - است( 55نیولفل یها نوشته)  هنر ینقاد و

 کانت نو رریکاس. بردیم نام( 9 90٬- 96) عیوقا لیتحل از زین خیتار نهیزم در. انگاشتیم( یعموم تظاهر) ساختار و( رابطه) 

 موضع از ینمادگرائ مسئله مثال را دوم مورد دارد٬ اتیاخالق و یعیطب علوم یعنی مذکور میمفاه بر که یصواب دیتاک ضمن مشرب٬

56کندیم ریتعب یپندارگرائ .  

: دارد یسنت لنسبه با یفیتعر"( نینماد" )"نماد. "آورد یم دیپد ینمادگرائ مسائل یفلسف راتیتعب را رریکاس یها نوشته یاصل مطلب

 شینما قیطر از کار نیا و دهد یم بروز است یاحساس که آنچه هر در را معنا شکل آن ای نیا به استکه یهائ دهیپد یتمام بر مشتمل

 به ها نماد احتساب عدم(. ٬3  109٬)  پوشدیم تحقق جامه( معنا)  حس مکاشفه و تبلور مثابه به و خاص یئیش عنوان به یحس عنصر

 یمعان یایدن" به آنها(. دارد یجسمان و یقییحق یبود ها نیا چه)  است ملزومات از عالئم با اسیق در ٬یهست جهان از یا پاره عنوان

 در. گرددیم لیمستح آن یمعن کاربست در نماد کی یماد جوهر(. 10 32٬)  ابدی یم" یکارکرد یارزش" صرفا شده یمنته" انسان

 یگانگی نیچن کی نمونه را جان و تن یخوردگ گره توان یم. آورد یم دیپد را یدائیناپ یگانگی یماد حامل و یروح یمعنا نماد

 آن واسطه به که یحس عالئم دستگاه یورا از تنها( است درآمده شهیاند به آنچه)  آرمان است؛ ملهم آن انیب از تنها یمعن. دانست

٬3  18٬ 43٬)  شد خواهد شناخته ابد٬ی یم بازتاب ).  

 از مستقل که دارد٬ نینماد یتیماه زین شناخت فراگرد رر٬یکاس آرا با یهمنوائ در ست٬یماد انیب ازمندین ضرورتا یمعنو چندانکه

 درشناخت را( یکارکرد) ینقش چه رریکاس میبدان که شد خواهد فاش سراسر آنگاه مقدمه نیا مضمون. 57باشد یم آن لیتحص درجات

 شناخت که نیا یعنی است٬ استوار کانت نیآئ بر که رریکاس یشناس شناخت و یاساس فرض از طبعا نقش نیا. کندیواگذارم نماد به

 یوندیپ در شناخت کار: سدینو یم نطوریا رریکاس را مقدمه دهیچک و راستهیپ. ردیگیم هیما است٬ شیخو موضوع نشگریآفر خود

است نماد مخلوق شناخت موضوع تر٬ دهیسنج سخن به ناب٬ شعور تیفعال صورت به نه و باشد یم یحس انیب با یناگسستن .  

 و دهیآرم یروحان وجود پرگار کانون در یشناس زبان. دهد یم یشامخ گاهیجا یزبانشناخت ینمادها به یآلمان دانشمند انیم نیا در

(. 3 ٬ 1٬- 41 ٬ 143٬) است معلومات نقد درواقع زبان مطالعه ای ینقاد. است متفرق و منقسم اکناف به آن از یادیز یها شاخه

 نیبرا بنا. کرد حاصل وقوف فلسفه مسائل با زبان مسائل یها یوستگیپ کامل تیاهم بر" که ستیدیجد یحکما زمره در رریکاس

 از که فوق سطور سندهینو 58اوربان. ام لبریو". گماشتند همت زبان فلسفه رشد به کلمه کامل مفهوم به که بود یمتقدمان دار هیطال

 که یعتیطب. کندیم گوشزد را رریکاس فلسفه" انهیپندارگرا" عتیطب انهیداه او یگذار شاخص حیتوض هنگام به است٬ رریکاس روانیپ

 و دور یراه در را ینماد اشکال یغنا همه زبان که شود یمتذکرم یو. زدیامیم در ینیآئ کانت" رانهیگ خرده یآرمانگرائ" با او

(. 16 403٬ 413٬ 420٬" )بردیم ره ینمادگرائ فلسفه به کراستی" رریکاس" زبان فلسفه" که آموزد یم استیک با د٬یفرسا ینم دراز

کندیم یخودنمائ یریناپذ انکار طرز به یآلمان دانشمند یمعناشناخت یابی جهت آمد٬ گفته آنچه همه پرتو در . 

 شکل در بلکه باشد٬ یم" معنا" انتقال ابزار و ٬" کیپ" تنها نه نماد و زبان که تیواقع نیا بر یو دیتاک سبب به را رریکاس ستین روا

 به آنرا رریکاس کنیل کرد توان ینم یدیترد یرا نیا اصابت در. دانست یخاط دارد افزارگونه یکارکرد هم معنا خود یریگ

 موضوع به یتیواقع هر آنها منتیم به که چرا کند٬یم بدل تیواقع یها اندام به را ها نماد. دهدیم سوق یافراط و پوچ یپندارگرائ

 مطرح ها نماد نیا از مستقل - ردیگیم یهست چه از صراحتا تیواقع نکهیا حال. شود یم یمرئ ما یبرا آنگاه و لیتبد بخردانه شناخت

 نیع نیهم درست. کندیم خلق را شناخت نیع ها نماد کمک به یآدم(. 4 8٬) ستین یمقتض است ماننده چه به آن مشخصات و - است

 مرحله زین مراحل٬ همه در شناخت رریکاس یرا با یدرسازگار که مادام تا. ینیع نیواقع نه و برد یم شناخت به راه که است

 - یآگاه واسطه یب یژگیو از که بود خواهد آن جهینت دارد٬( شد آورده باال در که یمفهوم به)  ینماد یا صهیخص افتیدر و احساس
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 یبرا(. 10 25٬)  دیایم در گفتگو به شتنیخو با مفهوم کی در ایاش خود به پرداختن عوض به یآدم. شود اعراض - اءیاش خود دانش

کنمیم اجتناب حیتوض اطناب از اظهارات نیا در کانت مشرب یگرائ یادر ال کردن برمال .  

 به را عتیطب رو نیا از و یتجرب یمحتوا بر شده لیتحم هستند یاشکال خرد٬ یانگارها و ادراک مقوالت ٬یحس تعمق کانت یبرا

 به دادن شکل و ساختن حال٬ همان در رریکاس یها نوشته در ها نماد یاصل کارکرد. کندیم توام آن با یعلم شناخت موضوع مثابه

 را خود فلسفه و" نینماد اشکال" را ها نماد که شودیم برآن کارکرد نیا دادن نشان یبرا رریکاس. هست زین یساختارساز آزمون

" نینماد اشکال" او یبرا. کرد مشاهده توان یم هم" نینماد اشکال" ریتعب در را او وار کانت یتلق طرز. نامد به" نینماد فلسفه"

 در یگرائ کانت ۀعمد یها صهیخص که داردیم معلوم ما یجمعبند. گرددیم تجربه انسجام موجب که ست یتجرب ماقبل یها ساختمان

59باشد یم رریکاس نینماد اشکال یاصل یها مشخصه از - یگرائ ماتقدم و شناخت٬ یابیساختار ب٬یترک کارکرد - معرفت . 

 یعیطب علوم از اساس در که رریکاس( نظامات)  یساختار و یکاربست برخورد یها وهیش کانت٬ انهیجو فرازش یپندارگرائ بر افزون

 یروانشناس از دیبا خصوص به. داشت قیعم ریتاث نینماد اشکال از او یتلق یرو - میداد شرح را مسئله نیا قبال - است شده اقتباس

 نینو یروانشناس" سدینویم انسان خصوص در یمکتوب کتاب در رریکاس. کندیم ریتفس را شناخت یساختارها که کرد ادی گشتالت

)  باشدیم ساز ختیهمر ای مشخص یها الگو و نیادیبن یساختار عوامل مستلزم افتیدر ندیفرا نیتر ساده که داردیم معلوم...  گشتالت

 از را خود راه کسرهی یروانشناس: داد لیتقل افتیدر یساختمان یها یژگیو و تیکل صرف دیتائ به توان ینم را گشتالت آرا(. 10 38٬

 از رریکاس برداشت با یتنگاتنگ یکینزد بسته٬ یا دهیپد یفراخناها عنوان به یذهن التیتشک زیتما وجوه. کندیم سوا نیع به یوابستگ

دیروئ هوسرل یفلسسف یها دهیا بستر در گشتالت یروانشناس. دارد نیآغاز یها ساخت مانند ن٬ینماد اشکال . 

 شود یم هم نینماد اشکال فلسفه در را یمشابهت نیچن کی که داد میخواه نشان بازنموده٬ را نینماد اشکال از رریکاس ریتعب ریز در

 - یمعناشناخت کوچه یاستا در را خود فلسفه تا دیگز شیخو قتیطر مبدا را کانت خرد نقد مشرب نوکانت رریکاس اقیس نیا بر. دید

ببرد شیپ - ینمادگرائ دنیپژوه .  

 نیا در و کرد مطالعه و نهیمعا را یعلم یآگاه تنها کانت. برداشت کرانه یسو به بلند یگام مود٬یپ راه کوچه نیدرا اگرچه رریکاس

 قتیحق نیا امکان که بود آن او سوال. دانست خود یبررس ناموس را( یعیطب و یاضیر علوم)  یآگاه وجود قتیحق احتیس و ریس

 بود٬ نیچن اگر بود؟ درکار ماتقدم یآگاه یبراست ایآ که را سوال نیا گذاشت٬یم جواب بدون را یسوال یتلق طرز نیا است؟ چگونه

 کانت ینظر و یخیتار ریغ لیتحل از تا دیورز اهتمام رریکاس رد؟یگیم خود به هم را یگرید قالب یآگاه ایآ نکهیا و بود؟ چه آن شکل

 از را هنر و نید اسطوره٬ زبان٬ چون یاشکال علم با توام و کندیم آغاز فرهنگ وجود قتیحق از را شیخو کار او. ورزد اجتناب

 در رریکاس. 60شودیم ملبس یفرهنگ انتقاد جامه به خرد نقد پس. داندیم یآگاه یها قالب را اشکال نیا همه او. داندیم آن ملتزمان

 آن یسرشار و تنوع همه با را یآدم فرهنگ اشکال بشود آن واسطه به که ستین یلفظ عقل" که دارد اعتقاد گرا معنا کی مقام

 که کندیم دایپ استحاله یفرهنگ اشکال فلسفه به نینماد یها قالب فلسفه منوال نیبد(. 15 66٬". ) است نینماد همه اشکال نیا. افتیدر

 نمون یها قالب فلسفه آنکه جهینت. ست یآدم کنه به بردن یپ همان فرهنگ درک رریکاس یبرا. است درکار ینماد یا فهیوظ درآن

 فلسفه"  نینماد شکل" عامل سه یروشنائ در دیبا را هنر رامونیپ رریکاس یها دگاهید. دیایدرم آب از یانسانشناس ای" یآدم فلسفه"

آزمود - انسان و فرهنگ ۀفلسف ٬یآگاه هینظر - پندارگرا . 

اوست روش و دستگاه کاربست بارز هنرنمود از رریکاس لیتحل دیگویم که دارد یصواب یادآوری 61سلوکوور یهار . 

 

 

2   نینماد یقالب مثابه به هنر  

 فرهنگ نیراست اشکال یگانگی تا سازدیم توانا را یآدم ٬ینماد یها قالب دستگاه عنوان به فرهنگ تیجامع دهیا رر٬یکاس آرا موافق

 اشکال انیم ارتباط. دارد نیمع را هنر جمله از آنها کیکای درخود گاهیجا کل نیا در و دهد شینما انداموار کل کی مثابه به را

 انیم وندیپ یارتباط نیچن کی یبرا یآلمان عالم. یجبل نه و ست یکاربست اورد٬یم دیپد را یگانگی نیا شالوده که فرهنگ گوناگون

 - رریکاس کیت استه ُکنه  نسان٬یبد. باشدیم نینماد یهنر یها قالب همه" یا هیپا" و یعموم ژهیکارو. آورد یم نمونه را هنر و زبان
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 تمسک یکی مدعا نیا ادله ۀجمل از. سازدیم سریم را او یمعناشناخت یریگ ازجهت بحث امکان - نینماد ست یقالب هنر که فرض نیا

است هنر و زبان نیماب یف تشابه به او" گاهیب و گاه" .  

 نهفته ریز در که ینفسان یها جنبه یگرید. ست یتنان و یکنون یهست یکی. دارد" پهلو" دو ای بهره دو ٬ینماد اشکال همه مانند هنر

 در" معنا" و" یجسمان" انیم رریکاس. دهدیم لیتشک را یزیچ هر به ما جانب از" فرهنگ" مشترک نام اتالق موجبات اساس و است

 فهیوظ رریکاس یبرا ممکنه٬ رابطه نوع سه نیا. لیاص یمعن( 3 تصور٬( 2 ان٬یب( 1: کندیم اشاره رابطه قسم سه به نینماد شکل

 ٬(تصور)  زبان ف(انیب)هنر و افسانه: اوردیبجام است٬ گرفته شکل خیتار در که را فرهنگ اشکال یشناس سنخ آن میتحک یمنطف

62(لیاص یمعنا) دانش  

 انیم ینیمع موازنه یگفتار یبازنمائ مرحله در. 63کندیم یگریباز یمعن ای احساس٬ را یاصل نقش - علم یعنی - لیاص یمعنا پله در

زدیانگ یبرم متفاوت بالکل یتصور شود یم داده احساس قیطر از آنچه: گرددیم دایپ متخالف عنصر دو . 

 مستتر ها نیا در یوجه به معنا آنکه ضمن خورد٬یم هم به یجسمان ٬یحس نفع به تعادل حالت نجایا در. است متفق انیب سطح با هنر

 مهر و ماشناسانهیس سرشت که یصیخصا با همراه عواطف٬ محرک و یبرون یها یژگیو یختگیآم در را تیواقع حال نیدرا. است

 و بالواسطه و خام عبیطب ها٬ دهیپد یتمام آن در که یجهان. است متصور یاول و یشینما یها ارزش با جهان. مینیبیم دارد٬ زیانگ

 استه آزمون منظر٬ نیا از. باشد بخش آرامش ایو مفرح ف٬یلط افزا٬ غم تواندیم شده انیب یها دهیپد. کندیم عرضه را خود به مختص

 یروش هنر جالل و منهیپره اتیتجل از. دارد شتریب یغنا ماند٬یم متحقق نا یادیز امکانت درآن که ساده٬ یحس افتیدر به نسبت کیت

نشاند یم ظهور بمنصه آنها یگون گونه در را اءیاش یحس وجوه بودن یتناهیال آن در که است .  

 که آنست او بحث. اوردیم یرو زبان با مشابهت به گرید کباری هنر تیفیک نیا اتیشترخصوصیب یمعرف و حیتوض یبرا رریکاس

 در. کندینم اشاره هنر خاص یها مشخصه به فیتعر نیا اما(. 10 168٬" )کرد فیتعر نینماد یزبان عنوان به شود یم را هنر"

 طبق. است دهیخز هیسا در هنر خاص یها اریمع که گشته زبان و هنر مشترکات فتهیش چنان ن٬ینو کیت استه یآلمان لسوفیف شهیاند

 عبارات و هنر یها نماد نیب یبار. " دارد وجود" کامل یتیهو" که تنگاتنگ یتالزم تنها نه هنر و زبان انیم کروچه موکد اظهارات

 قالت لهیبوس یبازنمائ انیم هنر" در که آنست مفارقت نیا مظاهر یکی". هست ریخطاناپذ یتفاوت روزمره مکتوب و ملفوظ یزبانشناس

10 168٬" )است فرق آسمان تا نیزم یمفهم ای یلفظ ریتصو و محسوس یها ).  

 لیمستح آن در یمعن یگوئ که است یاحساس یشکل هنر که دارد شمول قتیحق نیا بر درهنر معنا یماد حامل مشخصه بیترت نیبد

 نیقر شتریب یو نقد باره نیا از. باشدیم رریکاس کیت استه در ارزشمند یعامل درهنر٬ یجسمان و یحس ُبعد تیاهم صیتشخ. باشدیم

هنر در محسوس عامل یابیارز در نگوودیکال و کروچه یانگار سهل تا است مصلحت .  

 یها قالب فلسفه"  سدینو یم 64هارتمان. دارد یکارآئ ا٬یپو یاصل مانند و ستین ستایا که آنست هنر در نینماد قالب یها صهیخص از

 نشیآفر در هنر عملکرد(. 16 292٬ -93" )کندیم ریتصو را تیخالق خود فراگرد...  نینماد اشکال...  ست٬ینشگریآفر فلسفه ٬ینماد

است ماننده زبان در لیتمث ندیفرا به ینماد یها قالب .  

 به شیخو" یها داده" ۀسرچشم تفحص به شهیاند در دیبا یآگاه دیفرما یم که ماربورگ٬ دبستان انهیپندارگرا قواعد مطابق رریکاس

 درآورد یعموم میمفاه و دستورها وتحت کرد یبند دسته را خود یحس یها افتیدر دیبا زین زبان و هنر در که کند یم ادعا پردازد٬

 به نامحدث ٬یمتناه به یمتناه نا لیتقل توانش. ستیانگار ساده حاصل یبند طبقه لیقب نیا. داد ینیع یمعنائ آنها یبرا بشود تا

 یبرم هنرمندانه تعمق و غور از تنها یارستنی چنان آن. ردیپذ ینم تعلق ینظر تصور به تنها نامحدود از محدود اشتقاق محدوث٬

 سریم گشتالت٬ ناب٬ اشکال یارمندی به که ٬ینظر میمفاه یورا از نه آن داردوکارکرد را خود یبند طبقه وهیش یهنر امعان. تابد

 هیشب یهنر یبند میتقس ت٬یجامع بیترت به انواع٬ و ها دسته به یمنطق یبند طبقه کی با سهیمقا در. دارد انداموار یخصلت و است

 یگردان ساده یها شیپو مقابل در. کندیم ابقا را یفرد اتیح صراحت و طراوت که یمعن نیا به. ستیزندگ خود یاساس قواعد

است انیدرجر هم انسجام و یکدستی ٬ینغزگوئ و پرمغز اقتصار٬ هنر٬ در انتزاعات و ها اسیق میتعم تصورات٬ .  

 که گرید یمورد) یحس یا دسانه زیدستاو به ناچار٬ به مذکور٬ فوقا ینماد یها قالب نشیآفر ندیفرا است٬ مصر رریکاس که همچنان

 یفن افزار واژگان و آهنگ خطوط٬ رنگها٬ بزرگ هنرمند یبرا. ندینش یم هدف به( ندادند بدان را الزم یبها نگوودیکال و کروچه

باشد یم یائیزا یۀپو اتیظرور از آنکه اال ست٬ین شیب یا پاافتاده شیپ .  
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 یذهن یا پروسه السابق یف کما الجرم هنر در رندهیگ شکل و یمعرفت عمل دهد٬ یم یرو یحس یفضا در مذکور یها ندیفرا اگرچه 

 یاقتفا به که آنگاه یآلمان دانشمند. باشد یم گشتالت ای ناب٬ یها قالب آن ینیع تکاثف که ٬ینماد مستشعر عمل کی ماند٬ یم یباق

 یم ارائه دهیا نیا از هم یروشن فیتعر دهد٬ یم شرح یحس عالئم نهاد به آن یوابستگ منظر از را هنر یبند طبقه اسلوب 64نگیلس

( یقیموس در 65هردر توسط و شعر٬ و ینقاش در نگیلس توسط شده گرفته کار به)  یتلق طرز نیا یارزشمند بر که رریکاس. کند

 او گمان نه ٬(گشتالت)  یها قالب تجسم٬ لیوسا تعدد. سپرد انینس یواد به را مسئله تیماه ستینبا که دهد یم هشدار است٬ واقف

 ساز سرنوشت ینقش کند٬یم عمل آن با توام که یئ یحس ماده از کنار به ها هنر همه در چه آن. ردیگینم نشات متجسم ماده از تنها

7 335٬)  باشد یم معنا دارد٬ ).  

 بر دیتاک به هرگز قاعده نیا(. 16 409٬) نامد یم معنا" تیاولو" را مذکور اصل دارد٬ روش نیا رامونیپ که یشرح در اوربان و

 نامد٬ یم شناسانه دهیپد آنرا که ش٬یخو اسلوب ذات حیتوض در رریکاس. ستین لیتقل قابل ٬یحس ماده با ارتباط در یآرمان یمعن نقش

 در(. 17) برون از نه و درون از یروح یها قالت یبالندگ کشف: ست یکی هگل آن از با یشناس دهیپد از او استنباط کند٬ یم گوشزد

 را فیتوص وهیش نیا کرده٬ رد( شد مطرح 66نگیشل و هگل توسط که)  را هنر و فرهنگ ینظر و انهیپندارگرا تجربه یو اثنا نیا

 یم نام هنر انهیگرا عتیطب لیتاو آنرا و دهد٬ ینم صیتشخ یدرست به هم را یپائ از کیت استه او البته. نامد یم باال از کیت استه

  .گذارد

 یبررس لیتنز و عتیطب از هنر اشتقاق به آنکه سبب به را(  67 نیتا یگرائ عتیطب خصوص به)  یگرائ عتیطب یدرست به رریکاس

 یعیطب یئیش کی مقام در مرمر به که یدید هیزاو هد از"  سدینو یم پس. کندیم نکوهش است٬ وستهیپ یسع اءیاالش علم نه فرهنگ

 و هنر یاتفاق لیتحل است معتقد او(. 11 339٬" شد نخواهد انیع آن قالب یبائیز و قالب از یزیم٬چیپرداز به آن حیبشر به و میبنگر

 در د٬ینما یم راست نفسه یف که شناسانه روش ضرورت نیا.گردد لیتکم شکل٬ از یلیتحل ٬یساختار لیتحل بواسطه دیبا فرهنگ

 گردد٬ لیتکم یاتفاق مالحظات توسط دیبا یساختار لیتحل نگونهیا ابراز از یو یدار خود برغم. ابدی یم انهیپندارگرا یفیتعر او لهیمخ

 مقابل در را یساختار برخورد رریکاس واقع در ساخت٬ هنر و فرهنگ هینظر تفکر٬ و داتیتجر خالء در بتوان سبین ممکن نکهیا از

 وعمده اوست لیتحل یاساس اصل یساختار برخورد شودیم ادعا که داستیپ قتیحق نیا از تنها نه امر نیا. نهد یم یتصادف فیتوص

 توسل ها دهیپد یاتفاق لیتحل به" یخاص قالب درون" در دیبا که داستیهو هم اظهارات نیا در بلکه باشد٬ یم قالب شناخت آن هدف

 فراگرد درون در گشت؛ فرهنگ و هنر یبالندگ شاهنگیپ زهیانگ دنبال به هنر و فرهنگ اندرون در بواقع٬ د٬یبا سخن گرید به. ُجست

 به نسبت یساختار یتلق طرز نگونهیبد. 68(9 98٬)  دهد یم لیتشک همانها آنرا ینیع تراکم و کشدیم سر انیم از که ٬یذهن یها

 ماتقدم٬ شیپو مثابه به هنر ریتفس به ازین با او یبرا دگاهید نیا. شودیم انهیپندارگرا ریتعب اسباب ن٬یآئ کانت نو رریکاس توسط هنر٬

ردیگیم صورت ذهن درون در یتمام به که یعمل گردد٬یم یکی یآرمان شکل ختهیخودانگ نشیآفر .   

 در را اشکال نیا از یکی فیتعر و شودیم بیتعق مداومت و سماجت با رریکاس نینماد یها قالب درفلسفه یگرائ ندانم تیترت نیبد  

 در نفسه٬ یف یئیش و ها دهیپد انیم نیادیبن یمرزبند ٬یندانمگرائ نیا شناسانه شناخت سرچشمه هنر٬: برد یم فرو یرگیت و ابهام

 به و گشته منقطع( آنست بازتاب موجد که)  ینیع یایدن از اصوال یهنر یها دهیپد" جهان" که کندیم جلوه قتیحق نیا در نجا٬یا

شودیم فرض هنر آسمان در ریپذ شناخت موضوع گانهی عنوان .  

 نظر نیا از. دوزدیم هم به یبشر یعموم ذات با را ازانسان مختلف یها یتلق طرز که است٬ 69 ادنهیآر رشته نماد رریکاس گفته به

 وانیح توانیم که ناطق وانیح انگارانه ساده نه را انسان نیبرا بنا. دارد اشتمال ها نماد از تمتع و دیتول در او یتوانائ به یآدم گوهر

 قادر را یآدم و دارد٬ التفاط انسان خاص زیتما وجه بر حال نیدرع رر٬یکاس ریتفاس لیسب بر فیتعر نیا. کرد فیتعر دار نماد

 قالب اساس بر یاجتماع شعور. یختگیفره راه ٬یشهروند راه - ندیبب باز چشم با است گسترده شیپا شیپ در که را یراه تا سازدیم

 اتیح اشکال از یبشر جامعه و بشر که است مسئله نیهم صرف به رریکاس یها باور طبق رد٬یگیم شکل فرهنگ نینماد یها

باشدیم مجزا وحوش یاجتماع .  

 درست آنها زعم به دهند٬ یم فیتعار گونه نیا به یمحکم پاسخ  یآلمان یئولوژ دیا خود هیاول یکارها از یکی در انگلس و مارکس

 آن برکت به که آدمها یخیتار عمل تیاول اما بازشناخت٬ ددان از توانیم یگرید زیهرچ ای مذهب٬ شعور٬ واسطه به را یآدم که است

 ریتدب به انهیانگارگرا یا وهیش به رریکاس. است شان معاش دیتول به آنها اقدام بلکه ست٬ین آنان یورز شهیاند گردند٬یم منعزل میبها از
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 جامعه و انسان نیتکو امر با درست برخورد تنها که انگلس و ماکس روش با میمستق تیضد در یعنی پردازد٬ یم مسئله در وتامل

    .است

هنر در" مضمون" عنوان به" سره" شکل  

 یذهن مضمون و یحس ماده بودن کدستی با استکه ینینماد نشیآفر هیپو شامل هنر رریکاس ریتعاب در که میداد نشان نیشیپ فصل در

 هنر در مضمون تصور از رریکاس مستفاد لیتفص و شرح به نکیا. دارد مکان شرف معنا آن در که یبودن کدستی گردد٬یم مشخص

 هنر. ندارد تیمقبول نیآئ نوکانت رریکاس نظر از کانت" مطلق" و( نگیشل" )یتناهیال" هنر٬ در یمعن" انهیپندارگرا" ریتفاس. پردازمیم

 یا ژهیو نیادیبن اجزاء انیم در" دیبا. حلول نه و شود میتفه آن یاستعالئ مفهوم به دیبا ینمادگرائ نیا کنیل ست٬ ینمادگرائ قتیحق در

)  پرداخت" هنر یاساس موضوع" کاوش به" یقیموس و یمعمار اشکال در طرح٬ خطوط٬ در - مان یحس تجربه خود ساختار از

15 21٬)  است" قالب هنر در محتوا" که بود یمعن نیا به رریکاس توسط شده اتخاذ موضع(. 10 157٬ ). 

 جز یگرید نیع چیه به یمعن حامل مقام در یحس صورت حاتیتلم که معناست بدان هنر در ینمادگرائ حلول صهیخص رریکاس یبرا

 بیتهذ و حیتنق ٬یحلول ینمادگرائ برداشت با که است هنر باره در یاظهارات بر مشتمل دیترد یب رریکاس یها نوشته. ستین شتنیخو

 ابالغ شنونده به را یانسان عواطف برد و دامنه یقیموس: دیگویم یقیموس درخصوص مثال٬ یبرا سبب٬ نیهم به. ستین یشدن آن

 که داستیپ کین. رهیغ و سازند یم دایهو برما را یآدم یزندگان از خود یکل دید کیتراژ یسرا سخن و گو بذله پرداز سخن کند٬یم

 در رریکاس نیچوب یپا. باشد یم انهیجو فرازش آن به نسبت و شود یم راهبر یحس صور یفراسو به را ما ها نشیب و عواطف نیا

 مفهوم یها کران یفراسو تا نکاریا یبرا او. است دوخته هم به هنر در" مضمون" از یجامع ریتفس ارائه در او مجاهدت با مورد نیا

 ینمادگرائ حلول ای اشراق خصلت. نوردد یدرم ست یصور یمعان ای شکل" یمعان" متضمن هنر جوهر آن طبق که شیخو ینیآفر

 آنگاه بازجست٬ یگرید از نتوان را یکی که زدیآم یم هم به چندان خود حامل با" یمعن" که معناست بدان افت٬یدر حد در هنر٬ در

 ریتفس و شرح تبع به را هنر ینمادگرائ(. 10 143٬" ) دهدیم ما به را اءیاش یحضور علم هنر. مشتق نه و گرددیم مستفاد یمعن

70 کندیم اجتناب آن کاربست از نگارنده خود اگرچه خواند٬" یابیدر ناگهان ینمادگرائ" توان یم رریکاس . 

 یم ناتوان نهفته شناسانه اسطوره یآگاه در که یکامل یهمانند لین از حال٬ هر در ٬یحس ادراک سطح در" یمعن" و" حامل" ملقمه

 نیا رریکاس کیت استه در پس. میهست ینهائ هدف و( یحس ماده)  عالمات نیب ما" یقطب" انفصال ینوع شاهد تفکر سطح در. ماند

 - یمعرفت یها کنش هیپو از که قالب. ست یگشتالت ای یغائ صورت بلکه شود٬ یم گرفته یمعن یجا به هنر در که ستین یحس شکل

 احتجاج نیا با. آنست بخردانه یژگیو نشانه که دارد٬ یشناخت یساختار - انسجام و دیتشد تمرکز٬ و تکاثف - برخاسته دیپذ صورت

 قتیحق چیه آواز. دینما یم یضرور شناسانه زبان و هنرمندانه یها ترجمان در" آورانه فن ساختار" ییجو هدف و یگیرایپ یب٬

 یمنطق اشکال نه ست٬یزیغر و ختهیخودانگ یها واکنش ک٬ی آن هم و نیا هم دو٬ هر. یگفتار قتیحق کی ندا٬ کی اال ستین یهنر

 بودن یعقالن چون. شود احساس کل از یبخش دیبا یم یمنطق ساخت کی در یهنر شکل منفرد عناصر کیکای. هنر در مضمر انیب

)  بشتابد ینیآفر قالب احکام یفراسو به که هست یارائی آن را هنر ٬ها دهیپد و اءیاش خود با نه و ست٬یکی شکل بودن یعقالن با هنر

 کالف هم به دارد٬ یقاطع نقش هنر در لیتخ ندیفرا که قتیحق نیا با ٬یمعرفت اعمال یپا به پا هنر(. دارد یپو فرازش تیخاص یعنی

است شده . 

 نخست شکل. 72یشخص اظهارات و71 ینیع یبازنمائ: کندیم عمل شکل دو به هنر در مضمون رریکاس یها باور رویپ .1

 چیه. وبرون درون است٬ النیس در قطب دو انیم در وستهیپ زبان سان به هنر. ست یذهن وجه یبعد و ینیع وجه موجد

 نیع یسو به ترازو نیشاه هرگاه. دیسوگرا آن ای نیا به خاطر تعلق اگرچه انگارد٬ دهیناد را ها نیا تواند ینم یا هینظر

 هیتک یذهن ُبعد یروبر که یهنگام. دیایم در( ارسطو مورد مثال یبرا)  دیتقل یکل عنوان تحت در وزبان هنر کند٬ ینیسنگ

 ترجمان ان٬یب از ما برداشت نهیهرآ دیگو یم رریکاس. 73(روسو مورد مانند)  نامند یم ترجمان را یاصل کارکرد شود

 اگرچه. داشت میخواه را یدرون اتیح ینیبازآفر ایاش ینیبازآفر یجا به صورت نیا در باشد٬ ها احساس یخود به خود

 با اگر دیگویم مقال ادامه در یآلمان لسوفیف. باشدیم بارور یماهو نظر از هنر یول است یذهن قطب بر هیتک نجایدرا

 واژه هینظر یبرجا( اصوات)  74ها ندا هینظر حال نیدرا که هست یدعو نیا امکان دیآ عمل به مقابله زبان هینظر

ندینش به 75یآوائ .  
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 و" من" انیم یزیست ٬ فرهنگ گرید اشکال همه مانند درهنر٬ که شودیم ادآوری کرده٬ حیتقب را ها هینظر نیا ینگر سو کی رریکاس

 و نرمش با که ملموس٬ یزیچ بدون هنر در. دارد یدرهمتراوائ تیقابل دوقطب نیا. ستین انیم در ذهن و نیع ینیگزیجا ای" یتیگ"

 بر بتوان نکهیا در رریکاس نظر از مثال٬ یبرا(. 9 31٬) بود نخواهد انیم در" من" از یسخن ستین دایهو برابرمان در تمام تینیع

 با را هنر اگر مسلم طور به. است شبهه یجا گر٬ید اشکال تا داد یشتریب یذهن یژگیو یتغزل منظومه مثال یهنر یذهن صورت کی

 آن در یفرد بداعت و تیخالق عامل مبراست٬ واره انسان عناصر همه از که علم٬ با خاصه م٬ینه برابر فرهنگ گرید یها قالب

 گر٬ید نسل به ینسل از آن انتقال و کهن اشکال حفظ یعنی ٬است مستتر هم زبان در که آن ژهیو لیتما رغمیعل. آمد خواهد افتهی شتریب

 یب نظام خالق آنها لیتخ. باشدیم یدیجد عصر دار هیطال وکم شیب یبزرگ هنرور هر دهد٬یم ارجاع یاصل یها هیما همان به که

کندیم ممتنع آنرا قیدق" ترجمه" که دارد را خود اصطالحات یادب هرشاهکار. ستیرینظ .  

 البته. ندارد ها آن موارد مصادرو به یاشارت و تیکنا چیه درداده٬ را هنر در"( یمعن)" اشکال تیجامع و تینیع یندا رریکاس اگرچه

 را کیت استه در یدرونگرائ. دیآ ینم بکار یعلم نیبراه عنوان به کانت کیت استه تیجامع هینظر از عالم نیا شواهد و امثله

کرد طرد توان یم ینیع یانگارپرست یرعلمیغ موضع از ای ٬یعلم و یگرائ ماده گاهیپا از ای منحصرا .  

 قالب کندیم حیتصر که یهنگام. فرد حوزه با نه و است دمساز یالهوت ایاش عالم با نه که د٬یگویم سخن یناب اشکال حوزه از رریکاس

 شناسانه دهیپد هینظر یراستا در ٬(10 145٬) شود یم داده شینما خود" یقیحق شکل" در بلکه امدهین پرداخته دلبخواه هنر در ها

نمودگار روش دادن رخنه که داردیم اظهار قانیا با نیصورنماد فلسفه کتاب در نگارنده. داردیبرم گام هوسرل" ناب یها گوهر"  

76 بود خواهد معاصر تفکر مثمر یها شرفتیپ از هنر و اخالق نهیزم به منطق حوزه از هوسرل شناسانه .  

 عنوان تحت او از یگزارش در امر نیا. کند یم مبذول یخاص توجه هنر در فضا مسئله به بازنموده هنر در را غشیب یمعن رریکاس

 شینما و فضا جوهر مسئله ابتدا اگر که دارد مانیا او. 78ابدی یم تر قیعم بیتعق و حیتشر 77"ینظر یفضا و یشناس اسطوره"

 است حاکم هنر بر که شکل خاص اصول فهم یبرا دواراستیام و زد٬یخیبرم انهیم از شکل یدشوار گردد٬ نیمع و مطرح یفضائ

 به دیبا کیت استه دانشمندان مشکل نیا حل یبرا نکهیا آن و دارد یصواب بحث احوال درهمان. ردیقرارگ یمتیعز نقطه فضا مسئله

 جهان٬ یعلم یبررس ای و یپندارگرائ پرتو در صرفا ستین ممکن" سدینو یم پس. باشند بند یپا یچند یمعناشناخت یها شرط شیپ

7 - 26" ) کرد مطلب یادا کیت استه یکام شتنیخو و یدرخودبسندگ ). 

" رابطه" و" نظام" چون یمیمفاه تیاهم به رریکاس اشاره رفت٬ باال در همچنانکه. فضا از یو ریتفس به افکند میخواه ینگاه نکیا

 توسط فضا٬ مطالعه در یشرفتیپ نیچن همه٬ نیا با. است صواب نیع فضا یعلم یحالج مشخص مورد در و معاصر٬ دانش یبرا

 ریتعب یوجه به یو جانب از" نظام" مفهوم به نسبت" جوهر" مفهوم دانستن یتبع. شودیم ریتعب یائیانگارگرا و یذهن قیطر به یو

 ُکنه کند٬یم حیتصر ن٬یآئ نوکانت رریکاس. گرددیم دیناپد خود ٬آورد یم دیپد را یفضائ روابط اساس که ماده ای جوهر یگوئ که شودیم

 21٬" ) است سرشته آن با و دهیخل یدرخودآگاه بلکه زند٬یم پرسه یخودآگاه شیشاپیپ در که ستین یا ناشناخته زیچ" زمان٬ و فضا

. درآن محصور و ذهن مخلوق ستیزیچ یگوئ که ابدی یم یریتعب او جانب از یفضائ روابط و یفضائ ساخت گرید سخن به(. 7

 تنها نیا. راندیم سخن یخودآگاه در آمده پرداخته زمان - فضا یبازنمائ دستگاه از مهابا یب که ینیع یزمان و فضا از نه رریکاس

. شناسد ینم یخودآگاه بند از دهیره و" ینیع" یزمان و فضا او است ساده یلیخ مسئله: است دلبسته بدان ما نیآئ نوکانت استکه یزمان

 به نسبت( یساختار)  نظامات یتلق از رریکاس لیتاو یها یژگیو که شد یهائ یکژرو به منجر انهیپندارگرا و یاساس یخطا نیا

آورد یم دیپد را زمان و فضا مسئله . 

 به کهن٬ یکیمکان جهان" ۀافتی سازمان یسادگ" یجا به"  افتهی سازمان یدگیچیپ" افتادن مقبول در نظامات لیتحل استکه معروف

 سده دانش دارد٬ اشاره 79یبرتاالنف فن گیلودو همچنانکه. است داشته یبسزائ نقش ستم٬یب ۀسد یعلم یها پژوهش موضوع عنوان

 نظامات لیتحل نکهیبرا علم با رریکاس. است واقعات استحاله قابل ریغ و ناهمگن یگو گردون چرخ که زندیم دامن را دهیپد نیا ستمیب

 به دارد٬ شمول رهیغ و اتیفیک تعدد ٬یختیچندر اختالف٬ بر نظام مفهوم نکهیا ست٬ یانتزاع وحدت بر کثرت نیآئ یروزیپ آور امیپ

 بلکه نبود٬ تیواقع یختیچندر و افتهی سازمان یدگیچیپ یمعنا به کثرت نیآئ مشرب نوکانت رریکاس یبرا اما. نهاد انگشت دهیپد نیا

 در نه ست٬ یگرائ ختیچندر فتهیش سخت او(. 7 - 26)  بود" شکل مختلف یمباد و ها سنخ یروحان یها تشکل" ممکنه حالت آن

 افتراق به شدن قائل با بلکه کندینم اکتساب ینیع تیواقع" یدگیچیپ" از را یآخر نیا و ابنده٬ی یآگاه و شمندیاند ذهن در که وجود عالم

 و کیت استه ٬یا افسانه - متنوع یها فضا وجود شرح یبرا مطلب نیهم از درست(. 9 19٬)  کند یم مشتق آن از روح خود در

دینمایم استفاده ینظر .  
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 گرفته شکل آن در که یروح یعوالم واسطه به که را٬ خود روابط نطوریهم دارد٬ را خود( گشتالت)  نیمع شکل همه فضاها نگونهیا

 خواهد رییتغ باشد نظر مورد یمعان ینظر ای ک٬یت استه ٬یا افسانه دستگاه که نیا به بسته فضا٬ شکل. گردد یم نیمع و معلوم است٬

 و کننده٬ نییتع و یاول یعامل یمعن ژهیکارو. "دارد مصادقت آن تیکل در که یاصل ساختار از یفصل خصوص در نه امر نیا. کرد

 اتیح مکاشفه ٬شهیاند ٬یا اسطوره شکل با یا اسطوره یفضا اقیس نیا بر(. 7 29٬" ) است یانضمام و یثانو عامل فضا ساختار

دارد تالزم رهیغ و جادو ژه٬یو .    

. دارد مطابقت هنر در شکل نیا شیدایپ و اتیخصوص با یکیت استه یفضا. است ناب شکل ناب٬ یبازنمائ قلمرو هنر در یمعان طهیح

 یفضا با سهیمقا در یکیت استه یفضا. است تجسم علم آن که افتیدر توان یم یهندس - یانتزاع و یکیت استه یفضا نهادن برابر از

 ریتعب قدرت ارزش   توسط هنر در فضا(. 7 31٬)  "باشد یم یواقع( یزندگ یفضا)  است مکتسب محض شهیاند یاری به که ینظر

 امتداد هنر از یشکل هر در. ردیگیم" یشاداب" یدرون یایپو یها تضاد منتیم به و گردد٬یم منبسط و دهیبرآماس ٬مشدد و موکد

3 ٬  25٬)  دارد یم معلوم را زمان و فضا اتیخصوص استکه موضوع نیهم کند٬یم عمل یخاص ینیبازآفر" یمعنا" ).   

 اسطوره - یفضائ یبازنمائ اشکال همه که پروردیم را اکارانهیر تصور نیا است قائل کیت استه یفضا یبرا رریکاس که یمختصات

 رریکاس. اوست ینیب برجهان ژهیبو ذهن٬ به وابسته آنها نیبرا بنا. باشد یم یذهن ٬یالیخ یها صورت - یعلم و ک٬یت استه ٬یا

 یا اسطوره وهیش با تماس در ٬یا اسطوره یفضا - ها فضا از یکی در اخص٬ بطور پژوهش٬ به و دهیورز دیتاک یوابستگ نیبرا

 مطالعه نشد٬ پرداخت رریکاس شخص توسط اگرچه ٬"(یمعن" یراستا)  ینیب جهان و هنر در فضا انیم وندیپ شهیاند.پردازد یم تفکر

داد قرار ریتاث تحت را یریتصو هنر یآت .  

 و هنر در کیت استه یفضا یخوردگ درگره وشکا یو آن در که بود یروش یکی رریکاس یکیت استه یفضا مفهوم یها صهینق از

 فرسود یم تماما ٬آن نفسه یف کیتفک و ذهن به نسبت اش انهیپندارگرا یریگ جهت بصرف را آن ادراک قواعد و ینیع یفضا اتیفیک

 شتریب ادله به حاجت شود٬ یم نیع غمض آن از اساسا که ک٬یت استه یفضا نتیط لیتحل از جنبه نیا ریتنو یبرا. کردیم مقداریب و

ستین .  

 ینیع یاریمع فاقد پس ندارد٬ یخارج وجود ینیع یفضا رریکاس یبرا چون که است تیاهم حائز مطلب نیا یفلسف نظر نقطه از

 او شهیاند در همه - یعلم و کیت استه ٬یا اسطوره - فضا انواع یتمام لذا. باشد یم فضا از مختلف نظامات یها دگاهید کیتفک یبرا

 هنرمندانه و شناسانه اسطوره میمفاه با جهان یعلم ریتصو. دهدیم شکل را شیخو ینمودگار یایدن همه و دارد٬ کسانی یمرتبت و هیپا

دارد یقرارداد آداب از تیتبع و انهیگرا یذهن مشخصات یادیز درجات تا که یمیمفاه شود٬یم نهاده برابر فضا .  

 

 

 

 

 

 

 

نینماد شکل ژهیکارو عنوان به یبائیز     4 

 ای" ) ارزش" از ندرت به او. باشدیم ارزش هینظر کی فاقد یو که هست فرق نیا یمعناشناخت فلسفه گرید ندگانینما با را رریکاس

 شود٬ یم داده بایز چون یا باشناسانهیز ارزش به ینیوز نقش دهد یم ارائه هنر از که یریتصو در همه نیا با. کندیم استفاده( کوین

 شکل ای نماد٬ کارکرد ای تیفیک مثابه به یبائیز از او برداشت یبائیز از رریکاس لیتحل جنبان سلسله. نامد ینم ارزش آنرا او هرچند
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 در که چرا ٬(6 296٬" ) است نماد کی باالجبار و حکما بایز" سدینو یم آلمان سوم کنگره به یگزارش در یو. است هنر در نینماد

باشد یم آن از فراتر و آن با تماس  

 عواطف انیب انیم یتنگنا در هنر. است نماد باالخص بسط فرض شیپ مستلزم رریکاس یبرا نینماد یشکل عنوان به هنر فیتوص .   

 تیخصوص بر که میاگربرآن نیبرا بنا. باستیز و عیبد اشکال ساختن داریپد دنبال به خود درکنه هنر. ماند ینم محبوس دیعقا اظهار ای

 به آن اتصال مستلزم بایز ادراک. یبائیز: میریبپذ نماد خصوص در هم یچهارم ُبعد دیبا امر بدو در م٬یبگذار صحه هنر نینماد

 و نینماد فیوظا به زین بایز یها قالب" اشراق" کارکرد ای ٬"یباشناسیز کارکرد" بیترت نیبد. است اناتیب و ایاش ادراک انیم افتراق

15 21٬)  شودیم افزوده نمادها انیب ). 

)  یتناهیال به آنرا که یبائیز یعیطب فوق یها برداشت به ینماد اشکال هینطر یزیست یالهوت روند با یهمسوئ در یآلمان عالم نیا

 دهیپد یبائیز که کندیم دیتاک او. کندیم فیتعر باال از یباشناسیز را آنها و نگرد٬ یم دیترد با زد٬یآم یم( هگل) مجرد ۀدیا و( نگیشل

 یم یسادگ به و است ملموس هنر. ندارد انهیپندارگرا یها هینظر به یازین چگونهیه خود انیب یبرا و ست یآدم آزمون یآشنا خوب

. رفت یهنر آثار با تماس میمستق تجربه یپ در سر درد یب دیبا هنر عهیماوراءالطب ُکنه در قیتحق یجا به. داد صیتشخ آنرا توان

 از اگرچه ند٬یبیم فاش را( انهیپندارگرا یها هینظر با سهیمقا در)  یروانشناخت یها هینظر رجحان که هاست برخورد نیا در رریکاس

دارد زیپره بدانها خود التزام .  

: داندیم مقدم را ریز مورد رریکاس گردد؟یم کیت استه تجربه و آنها شدن" بایز" موجب درهنر نینماد اشکال بالفصل تیخاص نیکدام

 ناممکن را آن ترجمه که اوردیدرم یاصطالح اتیه به را یهنر اثر هر اشکال٬ فرد به منحصر یمعمار و یساختمان نظم و تعادل

 یائیپو نیا تظاهر(. 10 152٬)  است وندیپ در" هنر یایپو جنبه"  با کیت استه تجربه. دارد یائیپو یژگیو هنر در تعادل. گرداندیم

 مجسم لیتخ مدد و مظاهرت به هنر در ها احساس. ماست یدرون یزندگ و عواطف مظهر آنها شکل که ستیهنر آثار چنان یمقتض

 شکل عامل او کنیل زد٬یآم یم هم به یکیت استه آزمون با یدرون یشوق که دارد صحت یتروتسک لئو باور نیا رریکاس دید از. شودیم

 بوده هنر در عواطف. ردیگیم بخود کیت استه یانیب و گرددیم گونه گرید خود تیماه بر بنا هنر در عواطف. انگارد یم دهیناد را

 و مینیب یم آنها یورا از یقیبطر لکن کند٬ینم غلبه برما احساسات. مینیب یم م٬یکن( لمس)  احساس آنکه از شیپ آنرا٬ کنیل وهست٬

 تیفیک شودیم تیرو هنر در آنچه(. 10 147٬)  میائیبرم شیخو" درون اتیح اشکال" شناخت و آنها سرشت و نهاد از اطالع طلب در

 و خوف اندوه٬ و یشاد انیم: زیهمست سر دو رینگ یآرام وتاب تب ست٬یزندگ خود بالنده ندیفرا آن ست٬ین ساده و کدستی یعاطف

اوردیم دیپد شیرها ٬یختگیبرانگ همگام شکل کیالکتید نیا. رهیغ و رجا .  

 تیحساس اشکال ۀندیپو اتیح دربرابر دیبا یبائیز احساس. هنر در اال افتی دست توان ینم بدان چیه به که یدرون یدنیره آنچنان

افتیدر توان ینم آن با همانگ یدرون یتکاپو ندیفرا بدون را اتیح نیا چه باشد٬ داشته . 

 یو بحث. دارد نظر آن یمعرفت وجه به شتریب ینماد اشکال عنوان به یانسان فرهنگ گوناگون یها شکل یبازنگر هنگام به رریکاس

 کشف صدد در کی آن. ست یابی بوده دانشمند چونان زین هنرمند کار. آورد درشمار معرفت از یخاص نوع شود یم را هنر که آنست

"  دیگو یم که 80یشفتسُبر فرموده نیا به خاطر بیط با رریکاس.  باستیز انگاره افتنی کار در کی نیا و یعیطب نیقوان و قیحقا

 در وحدت: "کرد فیتعر نیچن توانیم یمیقد فرمول طبق را تیواقع یعنی یبائیز. نهدیم صحه انگشت ٬"است تیواقع کسری بایز

 یعلم و یهنر تیواقع. ست ایاش یاحساسات مشاهده در بلکه ست٬ین ایاش ینظر ریتفس و شرح بر مشتمل یبائیز تیواقع یبار". کثرت

زندینم پس را هنر یشهود ریتفس علم یمفهوم ریتفس باشد؛ ینم زندهیهمست کنیل است٬ متقابل باهم . 

. گرددینم مکدر چندان خردمندانه٬ شناخت صحن در اشراق ورود از رریکاس خاطر اما شود٬یم افتیدر یشهود بطور یبائیز تیواقع

ردیگیم قوام زین تفکر و حکم عمل هیبرپا که الهام ادیبن بر فقط نه یبائیز که کندیم قیتصد او .  

 او. نگاه نینخست در تنها اما د٬ینمایم سازگار یبائیز ینیع هینظر با نگاه نینخست در آمده٬ باال در که همانطور رریکاس یبائیز مفهوم

 بایتقر است٬ یآدم ذهن در یا رابطه وجود مستلزم یبائیز که نکته نیا ست٬ین ایاش یذات خصلت یبائیز که مسئله نیا"  کند یم اذعان

 دهد یم دخالت یکیت استه تجربه در را روح که یریتفاس همه به رریکاس(. 10 150٬" ) باشد یم یکیت استه یها هینظر همه مقبول

 یجوئ ت لذ هینظر چه٬ین یهنر یجوئ فرازش مفهوم برگسون٬ اشراق هینظر وم٬یه انهیگرا یتداع هینظر: نگردیم یانتقاد یدید به

دیفرو ناخودآگاه هینظر و ٬یخوار یشاد باره در 81انایسانال .  
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 یکیت استه آزمون ۀسازند و نشگریآفر کارکرد ت٬یفعال از یدرست درک نبود به او حق به توجه در را رریکاس انتقاد خردمندانه بخش

 توان یم ذهن سازنده کار منی به صرفا. است فیتعر قابل یذهن تیفعال چهارچوب در یبائیز رر٬یکاس گفته اساس بر. گرفت یپ

 به که" یذهن تیفعال"  ندیفرا که دارد راسخ دهیعق یو. اوردیم فراهم را یکیت استه تلذذ فرض شیپ عمل نیا. کرد کشف را یبائیز

" ) است یوالنیه عالم شهود و کشف طیشرا از یکی برعکس٬ بلکه ست٬ین یذهن خود نهاد"  در شود٬یم منجر بایز اشکال نشیآفر

151٬ 10 ). 

 یذهن تیفعال یمعن به لزوما تیفعال نیا و کند٬یم طلب را ذهن یدماغ تیفعال یکیت استه آزمون که دارد صحت مطلب نیا اگرچه

 نیع با که خود با نه امر بدو همان از ذهن: کندیم صدق خاص طیشرا در مطلب نیا اما باشد٬ داشته ینیع یمحتوا تواندیم و ستین

 آن یجا استکه شرط نیهم نیقی به. است شکسته خود که شکاند خواهد یخطوط یراستا در بشکند را نیع هرگاه و دارد٬ کار و سر

 از مستقل موجود٬ ینیع تیواقع صورت به که ینیع یبرا او یسنج معرفت در. است یخال ذهن از رریکاس ینوکانت مفهوم در

 از. گردد یم محسوب معرفت عوامل از هردو نیع و ذهن. ستین یمحل باشد٬ شده رفتهیپذ آن٬ نمود یها تیفعال و شعور ٬یخودآگاه

 حوزه مورد در رریکاس هینظر که ستین یدیترد. دیرس بایز یذهن هینظر به توان یم صرفا هم شناسانه شناخت فرض شیپ نیچن کی

 در لسوفیف نیا فیشر اتین بیترت نیبد. زندیم دامن هوسرل یشناخت داریپد روح با انهیپندارگرا - ینیرعیتفاس امکان به ناب اشکال

گرددیم عبث" عهیماوراالطب" از شیخو یبائیز فیتعر پالودن .        

  *****     *****     *****  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

. ید)  نیمحقق از یاریبس درچشم. داشت دور نظر از غرب فلسفه در را او یواقع گاهیجا دینبا رریکاس فلسفه از خود یابیارزش در

 مقامیعال لسوفیف کی مشخصات یتمام خود٬ عمر آخر دوره در رریکاس( همکاران و 83هامبورگ. یس النگر٬. اس 82٬یکاورونسک

 عمده دهیپد کی اروپا ستیب سده فلسفه در رریکاس که رفتیپذ دیبا لکن است٬ زیآم اغراق ها یابیارز نوع نیا. بود کرده احراز را

  .است
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 نماد مفهوم از فیتعر نیبهتر. داشت 84واربورگ موسسه پربار آثار در یبسزائ سهم رریکاس نینماد اشکال کیت استه و فلسفه

 86نینماد اشکال مسند در یتجسم یها هنر او یقیتحق نوشته در  85یپانوفسک نیارو توسط ماربورگ گروه ریتفس بر بنا رریکاس

 داشت٬ اختصاص وزن و نماد مسئله به که( 1927)  هنر یعموم دانش و کیت استه رامونیپ آلمان شیهما نیسوم. است آمده بعمل

 د٬یچرخ یم رریکاس دیعقا دود بحث بصورت اصل در انجمن نیا کار. دیآ یم حساب به هنر یمعناشناخت فلسفه یترق در یبلند گام

خواند" یفلسف نظام در آن گاهیجا و نماد شکل"  باره در یگزارش هم رریکاس خود .  

 در. گذاشت یقیعم ریتاث بودند رفتهیپذ یمعناشناخت جهت که یمعنائ یباشناسیز و فلسفه اهل یرو رریکاس نینماد اشکال یشناس بایز 

 رریکاس به است یباشناسیز خصوص در که را احساس و شکل خود عمده اثر که است النگر سوزان آن از نخست گاهیجا نانیا انیم

 به صراحب با هنر زبان خود معروف اریبس کتاب در که برد نام گودمن نلسون یکائیامر لسوفیف از نیهمچن. دهد یم اختصاص

ها نماد هینظر به است ینگرش آمد٬ رونیب چاپ ریز از 1968 سال در که کتاب نیا. کندیم  اعتراف خود یرو رریکاس نفوذ .  

 نیا شاهد. شود یم" ایاح"  دوباره یگوئ و است افتهی یخاص تیمحبوب غرب در رریکاس الجمال علم و حکمت ریاخ سنوات طول در

 یم( یژاپن و یائیاسپان ٬یائیتالیا ٬یسیانگل)  گانهیب یها زبان به آنها برگردان و یو عمده مصنفات طبع دیتجد خصوص به مدعا

 در یپندارگرائ به اعتراف و ابرام نیع در که است رریکاس یمعناشناخت فلسفه احوال و اوضاع در ب٬یتحب نیا یاساس علت. باشد

 التیتما)  یمهم و مشخص یها شیگرا( یعیطب علوم در خاصه)  حاظر قرن یعلم تفکر در که داراست را یا هینظر اعتبار اساس٬

 هیرایپ بهتر چه گزارده٬ وخامت به رو انهیپندارگرا یباشناسیز سرنوشت که نکیا. گذارد یم ظهور منصه به را( یکارکرد یساختار

 داده نشان ینگرائینو کاربست و یشناس بایز به دادن وجهه و از یریگ بهره در را خود یکارآئ که کند برتن را یا هینظر نیچن کی

 امکان یفاحش یگرائ شکل ینمائ خود به رر٬یکاس وهیش به هنر مسئله کردن باز که است متاثر قتیحق نیا از ریاخ موضوع. است

دهدیم .  

 شودیم ادآوری یدرست به تمانید. ال. اند نوشته مطلب رریکاس هنر فلسفه انهیگرا شکل التیتما درباره غرب گران ریتفس از یاریبس

 مولف 87شاردیر. کا. وستیپ صورت یباشناسیز به فرجام در داشت تالزم محتوا یباشناسیز با آغاز در اگرچه نینماد اشکال که

... است شکل نشیآفر آن ست؛ین محتوا هنر یاصل عنصر"  رریکاس یبرا که است معترف" یادب نقد در رریکاس ارنست سهم"  مقاله

 برده شیپ به یریگ جهت نیهم مطابق هم را شیخو یانتقاد قاتیررتحقیکاس نکه٬یا و ٬"شود یم راهبر محتوا شناخت به را ما که

 نوشته در سلوشوور. اچ. است هیوج صور مکاشفه ای ساختن رر٬یکاس ریتعاب بر بنا هنر یاصل فهیوظ 88نیرا. ام هینظر در. است

 آن یصور ُبعد از کسرهی را هنر رریکاس که گذاردیم صحه امر نیبرا" اتیادب و هنر به رریکاس ارنست یکاربرد نگرش"  خود

 نیا. نهدیم نفسه یف یئیش فیرد در آنرا و کند یم منفک آن یخیتار محرکه یروین و محتوا از را شکل آن بر عالوه کند٬یم مداقه

( سلوشوور. اچ گفته طبق) ای ٬یواقع ایاش با آن ارتباط یعنی هنر مهم اریبس وجه از نیع غمض موجب هنر به نسبت یبرخورد نیچن

شد خواهد هنر در کیتفک .    

 یم هنر از نیولفل. اچ رانهیگ خرده یها نگاشته وامدار انیع به هست٬ رریکاس یشناخت بایز ینیآفر مفهوم در که یی یگرائ شکل

 جانب از رریکاس یرو بر نیولفل نفوذ. کند یم اتالق هنر در یساختار لیتحل"  ها آن به اوقات غالب رریکاس که یهائ همان باشد٬

 که است" عالئم صور" الجمال علم یگرائ شکل نیهم. است شده نشان خاطر زین( رهیغ و کافمن. اف سلوشوور٬. اچ)  گرید مفسران

 مجرد نیمدافع" و" نینو یگرائ نقد"  پردازان هینظر زین ند٬یفرسا یم قلم ینگرینو یباشناسیز میمفاه باره در که را یریکث سندگانینو

بدانند خود انیمفتدا و ملهمات از یکی را رریکاس که داشته آن بر را" یگرائ .     

 

 

 

IV بخش 

عنوان به هنر یشناس داریپد هینظر  
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النگر سوزان: صرف نماد  

 

 دارد یشناس بایز نهیزم در که یفاتیتال جهت به متحده االتیا از خارج و متحده االتیا در( ۱۸۹۵ نوامبر ۲۰ متولد) النگر سوزان

باشدیم ریز قرار به او فاتیتال. است  شده شناخته یا چهره : 

 ٬(۱۹۶۷) مجلد ٬یآدم احساس باره در یا مقاله و ذهن ٬(۱۹۵۷) هنر مسایل ٬(۱۹۵۳)  شکل و عاطفه ٬(۱۹۵۷)  نو یدیکل در فلسفه

۸۹گرید مقاالت و .  

 نماد مفهوم به نسبت پردازان هینطر از یریکث تعداد میب از هنر در موجود یها هینظر یها یآشفتگ و تناقضات النگر سوزان دید از

  .داندیم یینمادگرا ‘ تازه دیکل ’در هنر لیتاو ٬را یباشناسیر در خود یاصل هدف خانم نیا. ردیگیم نشات هنرمندانه

 

 

 

۱. یاستدالل و یتجسم یینمادگرا: نو دیکل  

 و شکل کتاب النگر)  رریکاس ‘نینماد صور’ فلسفه: بر است مشتمل شد النگرمنجر یینمادگرا آمدن داریپد به که یدیعقا رهیزنج

 به یو از او به نو یدیکل در فلسفه کتاب اهدا ضمن النگر)  یمعان از هد تیوا ییگرا واقع هینظر ٬(کندیم میتقد او به را خود احساس

 اثبات نو برداشت ٬( تفکر) “بازتاب” از نیتگنشتایو هیاول هینظر ٬ ۹۰روسل و( کندیم ادی “ بزرگ آموزگار و دوست کی” عنوان

 مهر او یها نوشته ٬میگفت شتریپ که همانگونه ٬نیا بر عالوه. سیمور چارلز و رسیپ یمعناشناس ٬یینمادگرا از چاردزیر انهیگرا

 یها دهیا و هوسرل یها دگاهید کمک به و ردیگیم هیما رریکاس ینیآ کانت نو نسخه از که)  است خورده یدارشناسیپد به شیگرا

 همراه به را یشناخت زاگ یروانشناس و(مسلکان هم و یوید) ییگرا عمل داغ آنها ٬گذشته نیا از ٬(ابدی یم قوام گشتالت یروانشناس

 .دارد

 متناقض یها تیوضع بر محدوده نیهم در بلکه ٬نرفته فراتر یپندارگرا ینیب جهان محدوده هااز دهیا نیا که کرد فراموش دینبا

 کی به شدن مسلح با النگر که داستیپ وضوح به. سازد ینم فاش را النگر یها دگاهید تیماه جز یزیچ تنناقضات نیا. دارد اشتمال

 نیا اقل حد چه ٬آمد نخواهد بر اخص بطور هنر در آن کاربست و کل بطور یینمادگرا یعلم ریتفس عهده از یفلسف “دیکل”  نیچن

 خواهد مواجه یجد بااشکاالت هنر در یینمادگرا افتهی شیپاال و بغرنج اریبس سرشت با مرتبط یرهایتفس و شرح هنگام به که هست

میاوریم یرو نماد از النگر استنباط واگشودن به بدوا یکل و شتابزده یابیارز یجا به یبررس نیا در .شد . 

 یها تیفعال همه که است معتقد رریکاس از اقتدا به یو. باشد یم" ینماد استحاله"  همانا ینمادگرائ از النگر خانم یاساس و یکل دهیا

 100٬" ) باشد یم متصور نمادگونه یها آزمون خودآگاه یها آزمون"  دارد٬ نینماد یخصلت آدم یذهن  یها تیفعال جمله از یانسان

 تازه دیکل نگارنده رو نیا از. داردیم خوش دل یشناخت زاگ یروانشناس به دارد “ینماد استحاله"  منشا از که یریتعب در النگر(. 10

 تیفعال در مذکود ندیفرا تا زند یم دامن را یا شناسانه ستیز ازین ردیپذ یم صورت ذهن در که" آزمون نینماد استحاله"  سدینو یم

 بر بنا. دارد وندیپ ذهن حوائج با که است یآزمون شکل ینماد استحاله فعال افتنی کمال تماما هنر و گفتار ٬ مراسم. ابدی یهست ینیع

 نماد(. 3 49٬)  گرددیم نینماد استحاله"  موجد یعیطب بطور ٬یفکر ارتباط و رشد از یخاص مراحل در ینیمع انواع ذهن"  نیا

 ذهن از النگر تصور که گفت توان یم جا نیا از. پرندگان آواز که است یعیطب چندان همان هنر و یقربان گفتار٬ چون یهائ

است" انهیگرا عتیطب"  هم ینمادگرائ ظهور حیتشر جوهر البته. دارد انهیگرا عتیطب یا صهیخص .  

 تکلم صورت یعنی شناخت٬ موضوع نشیآفر در را نماد ژهیو کار عمده رریکاس خود سلف نینماد اشکال فلسفه از متابعت به النگر

  یگیژیو از رریکاس مورد در برنهاد نیا. ندیب یم آن دادن جلوه موجه یشناس شناخت نظر نقطه از و متصور٬ آزمون به دنیبخش

 موضوعات که نینماد اشکال. است نشده داده قرار یآدم اریاخت در میمستق بطور یرونیب جهان. است برخوردار یکدستی یپندارگرائ
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. است ختهیانگ خود ذهن یها فرآودره آنها باشد٬ ینم دارد٬ یقیحق وجود که یزیچ کننده بازتاب چگاهیه بخشد٬ یم یهست را شناخت

 نیتگنشتایو تفکر هینظر و راسل یگرائ واقع نو العلم   معرفت روح با ینمادگرائ ریتعب قیطر از را شده ادی برنهاد کوشدیم النگر

 النگر ریتعب جوهر آنکه٬ دوم و است شده لیتشک متناقض ریتفس دو از یا ملقمه نیچن کی اوال که ساخت نشان خاطر دیبا. دهد جوش

است انهیپندارگرا زین .  

 هینظر روح با او. داند یم آمده وهم در ت  یواقع یساختمان -یمنطق بازتاب را شدن نمادگونه ندیفرا رریکاس با سهیمقا مقام در النگر

 هرآنچه و نماد کی انیم رابطه یبرا شروط اهم از یمنطق یها ساختار تناسب ای ٬یصور یها لیتمث"  که کند یم دیتائ نیتگنشتایو

 کسری از(. 5 27٬)  “باشد داشته مشترک صورت یمنطق بطور دیبا نمادگشته٬ موضوع و نماد. دیآ یم بشمار آنست٬ نشانگر نماد که

  اوقات اکثر نماد خود آورد٬ یم فراهم را یفرافکن شیپو یمبنا یماد متفاوت اشکال در یمنطق شکل کی فقط نکهیا لیدل به هم

 نا زیچ هر یجا نماد مقام در است شتریب آن فهم سهولت که یی ها نماد از یکی. است گشته نینماد که شود یم دهینام یزیچ “یفرافکن”

 شده یطراح اشکال از ها یفرافکن همه مانند ٬ینماد یتاب برون. ندینش یم کرد٬ لیتحل آنرا توان ینم که هرآنچه یجا ای نیمتع

 یم یزیچ یفرافکن را نماد که ردیگیم هیما یتقرب و نگرش از نیا دارد٬ دگرگونه یسرشت یها یهمانند که چرا کند٬ ینم استنساخ

دارد یا متشابه روابط آن عناصر که گر٬ید یتیکل به یعنی است٬ ماننده بدان کند٬یم نینماد آنرا که ندیب . 

 نماد. ردیگیم قرار مداقه مورد( “یابزار”) خالق کارکرد با تنگاتنگ یوندیپ در -برداشت کی ای دهیا کی ابالغ -نماد گرید فهیوظ کی

 یوندیپ نماد دارد٬ ایاش با بالواسطه یوندیپ که نشانه٬ با سهیمقا در(. ۱۰ ۷۵٬ ء ۷۶)  است دهیا کی “ تابي برون” حال همه در

 سه شامل یده عالمت نظر از یعالمت تیوضع یکل طرح انیم نیا در. دارد ایاش با آنها بواسطه و ها٬ برداشت و ها دهیا با بالفصل

 نماد رابطه(. دهیا)  برداشت: دیآ یم انیم به زین یچهارم عنصر نماد مورد در. عطف - عالمت مخابره - موضوع: باشد یم عنصر

'  ای' دهیا'  با نماد متناسب اتصال. “ضمني داللت ”  با مفهوم٬ با آن رابطه و گردد٬ یم نیمع “داللت ”عبارت با عطف ای موضوع با

یروانشناس نه و یمعن حوزه ٬یمعناشناس و منطق از است عبارت نماد گستره. سازد یم خردمند ذهن یبرا یابزار آنرا' مهفوم .  

 اهم از انتزاع. است تطور کی ینماد یب تا برون هر. نامد یم تطور' شودیم رانده زبان بر دهیا کی آن روند در که را یشیپو النگر

 به که ستیا لهیوس گونه هر نماد. باشد انتزاع خدمت در یابزار که آنست نماد ریخط اریبس فهیوظ. دیآ یم بشمار استحاله یها هیپو

میشویم دیتجر به قادر آن واسطه  " (VI ٬۵  ). 

 را نیا. است منتسب ینمادگرائ به علم زبان و روزمره زبان یذات انیب وهیش صرفا که معتقدند سنت طبق یمعناشناس انیگرا اثبات نو

 خصلت. است استوار “مسلط یفکن فرا" کی هیپا بر استکه نیا در آن ژهیو شاخص ٬النگر زعم به. نامند یم انیب یاستدالل یینمادگرا

ندینش یم یفان و ییفضا یا رهیزنج درون انیب: باشدیم آن بودن ۹۱ “یخط” آن مالحظه قابل  

. دارد مالزمت یاصل نظام با انیب گرید لهیوس نوع هر(. ۱۰٬۱۰۲)  باشد یم “انیب” ٬یاستدالل یینمادگرا جلوگاه در زبان گوهر

 یفرافکن اصل توانیم زین نجایا. باشدیم یکمک - ییندا ٬یامر ٬یسوال - آن گرید صور و ٬ستیا گزاره یساخت یینمادگرا نیا “خط”

 ٬است شده منعکس زبان کی یها زبان دستور مختلف نظامات در که آنگونه ٬آن یسنت مفهوم به را “منطق” النگر. دید را مسلط

خواند یم یینمادگرا نیا یاساس اصل . 

 - زبان در احساس یریناپذ انیب گذشته نیا از. هست هم یاستدالل ریغ یینمادگرا ٬یاستدالل یینمادگرا از گذشته ٬النگر آرا مطابق

 یفرض. تابد یبرنم را( یمنطق)  ینماد انیب اصال آنها که ستین یمعن بدان - دارد موافق نظر معناشناسانه برنهاد نیا با مسلما النگر

. باشد یم یمنطق شکل و ساختار ٬یشناس ختیر یدارا احساسات ٬دارد باور که است ینشیب و دید آن ٬نهفته حکم نیا یورا در که

 یندهایفرا و ذهن یشناخت کرد تن یها ندیفرا آن در که ٬گذارد یم بنا یهمشکل از گشتالت هینظر هیپا بر را شده ادی برنهاد خانم نیا

 ساختار و احساس ساختمان نیب است معتقد که شود یم داده رشد یدگاهید هینظر نیا براساس. دارد مشترک یساخت ٬یروانشناس

 از یریکث عده مطالعات به اتکا با. دارد وجود یختیهمر  - ۹۲ یقیس مو و کالم آهنگ ٬حرکات ٬اشارات - احساس آن یرونیب تظاهر

 سازواره ییگرا ختیهمر به نانیا. پرداختند النگر از یرو دنباله به( همگنان و ۹۵ نیهوسل ٬ ۹۴ هوپتمان ٬ ۹۳کارر)  دانان یموسق

 از النگر انفصال نقطه مثابه به نو یدیکل در فلسفه در دهیپد نیهم قایدق. کردندیم دیتاک یقیموس  احساسات انیب ساختمان و احساس

۹۶(۵٬۳۲) است یقیموس هینظر میتعم سندهینو خود اذعان به که یمفهوم شودـ یم شکافته لیتفص به ٬درکل هنرش مفهوم . 

 است٬ نهفته زبان یفراسو در که ن٬ینماد یها ندیفرا باره در یفلسف احکام یا پاره شالوده بر النگر یاستدالل ریغ یینمادگرا هینظر

 یشناس ختیر یگشتالت هینظر در هنر٬ در ها احساس نینماد ابراز نهیزم در هنر٬ در الخصوص یعل احکام نیا. باشدیم استوار
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 یقیموس هنر از النگر که است درست. است یقیموس در یشناس ختیر نیا ختیهمر بازتاب صدد در که است ییها تالش و عواطف

 در یباب: ذهن کتاب مولف. رود ینم بکار هنر در مطلقا یینمادگرا که داند یم را نیا او اما د٬یرس شیخو هینظر به تا کرد آغاز

 ریغ یها نماد کنیل ام؛ خوانده( یاستدالل ریغ)تساهل و تسامح به آنرا نینماد انگاره مشخصه شه٬یهم من"  سدینو یم یآدم احساس

"  یینمادگرا نیعناو تحت یاستدالل ریغ یینمادگرا از النگر آثار در(. ۱۰ ۱۰۴٬" ) هست ها طرح و ها نقشه چون زین یگرید یتقنن

 در فلسفه در مشروح بطور و ٬فلسفه نیتمر کتاب در نخست بار مساله نیا از. شود یم برده نام"  یحیتلو"  و"  یشینما"  ٬" یشهود

است شده ذکر هم یآدم احساس در یباب: ذهن در آن مشخصات ریسا نیا بر افزون و اد٬ی"  یشینما"  عنوان به ٬نو یدیکل . 

 گفته نیا یمعن. باشد داشته یمنطق مشترک وجه کی کندیم مطرح که آنچه با دیبا هم یشینما یینمادگرا ٬ینماد یتاب برون هر مشابه

 جداگانه یها نماد از یدستگاه ای شده٬ تیتثب یمعان با مجزا عوامل از از ینظام جاگاهیه شود سریم آن گفتار امکان هم اگر که آنست

 یها نماد تر قیدق عبارت به و نماد دسته کی از یدستگاه"  ییگرا نماد"  از منظور میکن گمان که خطاست نیا بر بنا. آورد ینم دیپد

ندیب یم ها نماد نیچن از یا نمونه را ریالنگرتصو. باشد یم یشینما جداگانه یها نماد آن از غرض بلکه است٬ یشینما .  

. سازد یم مرتفع را یینمادگرا نیادیبن یها ازین یقیموس یو نظر از. پردازد یم یشینما یینمادگرا یبررس به زین یقیموس در النگر

 قیتصد است نهاده بنا گشتالت یها هینظر بر را خود مباحثه اساس که النگر شود؟ یم اتالق زهایچ نیکدام به ها ازین نیا صراحتا

 ها احساس یفراتاب و عواطف٬ یشناس ختیر ٬یآدم آزمون از یمعلوم و بالنده نظام کننده منعکس یقیموس یها دستگاه که کندیم

 لیتشک با یقیموس. شود ینم منعکس"(  نما-خود)"  یعاض طور به و سهولت به ها احساس نیا ن٬یا از کنار به. هاست آهنگ یرو

 یم انعکاس احساسات یکل صور که مادام تا. رساندیم گوش به ها احساس از یانگار احساسات یتاب برون یبرا یمنطق شکل کی

 یینمادگرا مشخصه یقیموس به شد٬ گفته آنچه  یتمام النگر آرا رویپ. ردیگیم صورت انتزاع از یا هیپو( ها احساس ۹۷جبر) ابدی

آن یذات یها یژگیو همه با همراه یشینما یینمادگرا بلکه ٬یاستدالل یینمادگرا نه اما دهد٬یم . 

 بزعم. است یداغ بحث موضوع ییمعنا یباشناسیز در هنر٬ در یینمادگرا یژگیو عنوان به النگر یشینما یینمادگرا هینظر

 راستا سه در هینظر نیا ناقدان لیتحل(. ۱۲ ۲۳۴٬" )  باشد یم نینو یباشناسیز در لیمسا اهم"  از هینظر نیا ییایتالیا ۹۸یلیبار

 یمرزکش نیا در النگر  شد میخواه متوجه م٬یشو لیقا یاستدالل و یشینما یینمادگرا انیم یزیتما اگر آنکه٬ نخست. ابدی یم گسترش

 بطور. هنر در خاصه شود٬ ینم واقع دیمف عمل در شهیهم ٬یبند مرز اصل نیا کاربرد آنکه حاصل(.۲۱ ۲۲٬)  کند یم یرو تند

 یجهت از. شود یم افتی هم ییایموسق یینمادگرا در بالکل د٬یآ یم بشمار یاستدالل یینمادگرا یجبل که"  بودن یخط"  تیخاص مثال٬

۹۹(.۱۵ ۴۹۶٬) شد یاستدالل ریغ و مجزا شکل کی واشکافتن منکر شود ینم هم  

 ۱۰۰ ولش. یپ مثال. دارد مالزمه “یشینما یینمادگرا” اصطالح به از قنیت و به قانیا عدم با جتاینت و ابهام با یانتقاد یراستا نیدوم

( ۲ تجربه؛ “خام” مواد به دادن الگو ٬یانتزاع قالب کی یبرا یا لهیوس(۱: شمارد یم بر آن یبرا عمده یمعنا سه النگر زبان در

 هنرمندانه ییبازنما یکل بطور ٬ییکنا یتجسم یها هنر در “یا کرهیپ” ( ۳ ٬ماست یدرون اتیح آن مرجع که “یالیخ صورت”  کی

 یمعن. باشد ینم کننده ارضا خاطر یهم به ٬است یکل حد از شیب - انتزاع لهیوس نوع هر - عبارت نخست یمعن(. ۳۵ ٬ ۹۲ - ۹۳) 

 هنرمندانه ساختمان و عواطف ساختمان نیب شناسانه ختیر یشباهت هم اگر. است گنگ ٬دهدیم قرار دیتاک مورد را شباهت که هم دوم

 ریتفس یذهن ندیفرا حال نیا در. کند عمل عواطف نماد مثابه به که کرد ینم تیکفا یهنر اثر یبرا هنوز ٬بود یم یهنر اثر کی

 با است الزم یهنر اثر کی ساخت و عواطف انیم حیصح لیتعد و جرح ٬یختیهمر ٬مشابهت دهیا نکهیا مضافا. ابدی یم ضرورت

 یزیچ یاحساس و ییایقیموس ساختمان بودن ماننده ٬ستیزیچ ییش کی و ریتصو کی شباهت. شود فیتوص شتریب صحت و دقت

 با دیبا یم تفاوت نیا. یختیهمر - است شباهت بافته میتعم اریبس حالت دوم مورد. است یمانندگ حد در شباهت اول وحله در. گرید

 را عواطف که یهنر شکل از او. کندیم مبادرت کار نیا به النگر دید میخواه ریز در همچنانکه. شدیم تیتثب هم یعلم اصطالحات

 اتینیع عنوان به رریکاس نینماد اشکال ریتفس به “یشینما نماد” یمعن نینخست. برد یم نام “رسا شکل” عنوان تحت ٬کند یم بازتاب

 دو نیا امتزاج. آورد یم بر سر جوان نیتگنشتایو تفکر هینظر از بالواسطه دوم یمعن. شود یم منجر آنها انعکاس نه و ٬شناخت

 بر دیمز یزیچ اساس در سوم یمعن. است یدرون یها تضاد از مشحون ٬شد مشاهده که یبطور ٬النگر یینمادگرا مفهوم در ریتفس

ندارد گفتن یبرا سیمور و رسیپ یریتصو میعال . 

 یینمادگرا مشمول را یهنر آثار و یقیموس باشد بنا اگر که داد لیتقل مبحث نیا به شود یم را یشینما یینمادگرا نقد در سوم امتداد

 یم یعار یینمارگرا یضرور صیخصا از یینمادگرا نیچن کی که چرا ٬ماند نخواهد انهیم در یینمادگرا گرید ٬میده قرار یشینما

 به یهنر اثر النگر افاضات رویپ آنکه وحال. کندیم رجوع خود یورا در یزیچ به یعنی ٬دارد ییمعنا ینماد هر الظاهر یعل. باشد
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 اتنقال یعالمت یتداع با پس ٬شودیم استنباط یا بواسطه معمول حسب بر عالمت کی یمعن. گردد ینم بر خود اال یگرید زیچ چیه

 که کند یم قیتصد النگر نیا وجود با. دیایم در فعل به آن یمعن به عالمت کی از گذار که است رهگذر نیا از و دارد مالزمه دهنده

 از گذار در النگر خانم است؛ محصل تعمق بدون و ٬الهام وجه به ٬واسطه یب ٬افتیدر گردشکار در ٬یهنر اثر کی یهنر یمعن که

 یم یهنر اثر از یتیفیک آنرا بلکه ٬آورند ینم شمار در ژهیو کار کی عنوان به را یهنر یمعن شانیا. کندیم تسامح یمعن به عالمت

 یمفهوم با را نماد عبارت۱۰۱ نجل ارنست بیصا قول نیا مطابق النگر ٬یهنر اثر به یشینما نماد اتالق با که است واضح. دانند

میبود نشده مواجه آن با سابقا که برد یم بکار دیجد کامال . 

بایز اشکال هینظر - کندیم عرضه را خود یینمارگرا هینظر از یگرید حالت شیخو موخر آثار در ییکایآمر شناس بایز . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رسا شکل .۲  

 نیا یاصل نقصان النگر خانم. کندیم آن قیطر از هنر جوهر فهم به شتریب تقرب یدعو ساخته یا خانه باال رسا شکل هینظر با النگر

 یپامنبر و ۱۰۴نیب اتو ٬نگوودیکال. یج. آر ٬ ۱۰۳یراجرفرا ۱۰۲٬بل ویکال ازجمله آن یماض انیحام ٬ندیبیم آن گذشته در را هینظر

 به را نیا پس. شودیم تناقض موجب النگر خانم گمان به امر نیا ٬کردند ینم منظور هنرمندانه نماد را رسا شکل یلیتاو چیه به ٬ها
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 تناقضات و ها یناهنجار از آنرا مگر تا گرداند مقصور همت یینمادگرا روح با رسا شکل هینظر لیتاو به که داند یم فهیوظ خود

کنندیم کسب یقیتوف کار نیا در شانیا ایآ که دید میخواه الیذ. برهاند . 

آنست محصول کل که یا لهیوس ٬باشدیم ساخت کی - شود یم دهینام هم یمنطق حال نیا در که ء خود تینها در شکل انتزاع . 

 یختیهمر آن با بلکه ٬ستین یمنطق شکل از یبردار نسخه صدد در یتاب برون. دارد یمشابه یمنطق شکل حتملی هم ها دهیپد و ایاش

 یها نقشه و ۱۰۵یمرکاتور یها نقشه ٬نمونه یبرا رو نیا از(. دارد کی - به - کی یهماهنگ رابطه آن با که یمعن نیا به)  دارد

 آن ییایجغراف روابط گفت توان ینم یمرکاتور نقشه به مراجعه با کهیطور به هستند یواحد یمنطق شکل یبرونتاب ٬جهان یکرو

 بر که گفت توان یم آنها از هرکدام یرو از ٬میآور نظر در را یمنطق شکل کی از یتاب برون دو نهیآ هر. است شده یبردار نسخه

 و اتییجز انیم روابط که است یالیخ ای یادراک تیکل نوع هر رسا شکل. رساست شکل یگرید به تیعنا با ٬دارد داللت یگرید

 روابط آن اجزا که گرید یتیکل شینما یبرا آنرا توانیم که رساندیم ظهور منصه به یروش چنان به را اتیفیک و وجوه ای ٬نکات

 مناسبت ای مشابهت ما عواطف یایپو شکل با که روست آن از یهنر اثر شکل بودن رسا است معتقد النگر. برد بکار دارد یمشابه

 با سهیمقا در النگر که کرد استنباط نوانیم ٬شد آورده باال در آنچه از نجایا تا(. ۱ ٬ ۱۵)  کندیم ریبصو را آنها لحاظ نیهم به و دارد

 ٬بودنش الیس و غامض رغم به ٬ینفسان یهست که کندیم آغاز مقدمه نیا از( رهیغ و ٬کارناپ ٬راسل ٬نیتگنشتایو)  گرید معناشناسان

 یم بروز یهنر اثر که است یهمان نیا و ٬داراست را شیخو عواطف یشناس ختیر ٬خود سازمان بلکه ٬ستین ختیر یب و آشفته

 که احساس از یالیخ هر جهیبالنت ٬باشدیم زنده ای انداموار صورت یدارا سبب نیهم به ٬است یهست ندیفرا ملکوت یانسان عاطفه. دهد

 یا جلوه دیبا یم عواصف کردن منعکس یبرا یهنر کار هر گرید گفته به ٬باشد یزندگ هیپو نیا از یاخگر دیبا دیآ یم در لفظ به

 ٬یریناپذ فساد ٬یا ژهیکارو یکدستی ٬انسجام: ابدی یم را زنده شکل مشخصه چند یاتیفیک احراز با هنر. باشد داشته زنده و انداموار

 شکل ها مشخصه نیا یتمام. رهیغ و ٬تحول دوره اصل ٬یرندگیم و یبالندگ ٬یریپذ یدگرگون و ییستایا ٬کیالکتید ییایپو ٬یموزون

 مستحضر خود النگر. کند یم زیمتما ٬ندارد انداموار یساخت که نقشه و طرح مانند یتفنن ریغ نماد گرید اشکال از هنر در را رسا

 قواعد همان هنر در نشیآفر یها منشور و اصول اما ٬ابدی یم جلوه هنر اصول در یزندگ اصول. ستین سمیارگان یهنر اثر که است

۱۰ ٬ ۱۵۲)  است مضمر یهنر اثر در یزندگ تیفیک. ستین عتیطب در شیزا و شیرو ). 

 آثار در ایاش. کند یم دایپ تظاهر هنر در رسا قالب یمجاز یژگیو هینظر در النگر یباشناختیز شناسانه داریپد و انهیپندارگرا خواص

 نیا از النگر م؟یداشت یم هنر نام به یزیچ هم باز ایآ ٬بود یم نیا جز اگر. دارد یواقع اتیح با ریمغا یا ژهیو کار عتایطب یهنر

 مساله خام ذهن کی یبرا کندیم استدالل یو. ردیگیم بهره انهیپندارگرا تفکرات جهت یشناس شناخت پرش یسکو یجا به تیوضع

 التیتخ عتیطب رامونیپ یفلسف بحث متحقق تیواقع در ٬کند یم قیبصد ٬اما. چرخد یم یییش و ریتصو انیم رابطه گرد هنر یفلسف

 یرو دینبا یاصل دیتاک پژوهش نیا در: شود یم برمال فاش او برنامه نحو نیبد. ۱۰۶( ۴۶ -۴۷ ٬ ۵)  زندیم دور آنها تفاوت و یچنان

 تیواقع و هنر انیم یضرور اختالف مظاهر یرو دیبا بلکه ٬گردد متمرکز هنر یها منشور در یزندگ اصول بازتاب یچگونگ ریتعب

ستیچ برنامه نیا از شانیا درک مینیبب دیده اجازه. نهاد انگشت . 

 دیپد یهنر صور یقبل تین با آن تعاقب به و بکند یفهم چیه از تواند ینم هنرمند که داد نشان یدرست به شیخو هیاول کار در النگر

 باره در تفکر و تامل یپ در یآدم و عتیطب در یهنر نیآغاز یها تکانه. ندیبب را آنها بتواند شیخو رامونیپ جهان در دیبا. آورد

 ٬ها یوستگیپ و تداوم در ٬ها یهماهنگ در ٬ها تنش ریناپذ انیپا یغنا در ٬عمل در: اوردیم بر سر احساس یاندرون صور و شتنیخو

 مصور ما یبرا هنر یخارج اشکال قیطر از تواند یم و کند یم عمل احساس یدرون اشکال بسان ها صورت نیا همه. ها تقابل در

 به دادن تیذهن و ٬احساس به دنیبخش تینیع هنر ژهیکارو روال نیا بر. شعر و یقیموس ٬مندانه هنر فاتیتصن ٬رنگها و خطوط: گردد

 یم مسلم یامر را ها دهیپد و ایاش دنیکش ریتصو به ٬ییبازنما ٬عتیطب دیتقل از هنر شروع النگر(. ۱۰ ٬ ۸۶ ٬ ۸۷٬) شود یم عتیطب

 ساختمان نیمب یها قالب انتزاع مصروف یهنر اثر ٬نیهم برکات از و شود یم پرداخته دیتجر فعل از یخاص فن هنر در. داند

گرددیم احساس . 

 یم عمل( رهیغ و استعاره ٬دیتفر)  متنوع یها صورت به - خواندیم یینما آنرا مولف که ٬علم در دیتجر برابر در - هنر در دیتجر

۸ ٬ ۳۸۰ - ۸۱) احساس یمنطق یفرافکن جادیا: کندیم دنبال را یواحد هدف کنیل ٬کند ). 

 هیاول پندار اصل گرید عبارت به ای ٬(باشد یم ۱۰۷وندت. و آن از ینامگذار)  منفرد انتزاع ٬انتزاع شکل نیتر حیصر و نیمهمتر

 صرفا اثر ٬آن در که ٬دارد یم انیع را - فعل جه فضاو چه ٬زمان چه - یواقع ُبعد یضرور استحاله٬بالفعل تجرد ندیفرا نیا. است

 که الیخ و مجاز عالم به یهنر صورت ٬یبدو پندار انتزاع ندیفرا جهینت در که است یمدع النگر. ابدی یم تجقق یمجاز بعد در
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 یجسمان شکل معادل: کندیم برداشت شناسانه دهیپد یروح با هنر   در یمنطق یرسا شکل از النگر خانم. ونددیپ یم است هنر مخلوق

 و انتزاع نیا نیب رابطه مساله یو حال نیا در. ۱۰۸( ۵ ٬ ۵۰) است انتزاع کی و یالیخ صورت کی ٬ستین مدرک یزیج ست؛ین

 معلوم آنکه حاصل. را عواطف یشناس ختیر و آخر مورد انیم وندیپ نطوریهم ٬سپاردیم یفراموش به کسری را یجسمان یرسا شکل

 یماد ساختمان شکل با یفکر اتصال حلقه به شخص اگر. باشد یم ختیهمر عواصف ساخت با یهنر صورت یرو جه از ستین

کند یم دایپ یعرفان یخصلت احساس و محاز صورت انیم یهمسان باشد نداشته . 

 پس شود٬ یم متمسک یا دهیدیعد شروط به ناچار ٬او  رو نیا از. است هنر در بودن یحس  استخفاف ای ینف از ریناگز النگر موضع

 به لین هست٬ یامکان نیچن که مادام تا ٬ انتزاع کی دنیآفر باشد٬ ینم هنر آرمان هست که سان بدان ٬یانتزاع شکل داردیم اظهار

 به را النگر عبث بحث نیا در محاجه. امثالهم و شاعر و هنرمند نه و است ونیمنطق مشغله ٬یالیخ صرفا ابزار عنوان به ناب شکل

۱۰۹ کشاند یم شتنیخو با تخالف .  

 یختیهمر"  مشابهت اثبات در لذا کندیم اعراض یهنر یمجاز صور لیتشک در یجسمان صور یگریانجیم به اعتنا از چون النگر

 در او. ماند یم در  گرید ابعاد یبعض و( بودن مسدود)  تیکل تنش٬ ٬ییایپو مانند ییها جنبه از ٬یاتیح شکل با یمجاز شکل" ییگرا

 شکل با آن مشابهت به یرجعت آنکه یب است٬ هنر در شکل مذکور فوقا اتیفیک حضور هیتوج صدد در" هنر در دیتجر"  شیخو مقاله

 شده وضع گشتالت یروانشناس در که اصل نیا رویپ. طلبد یم استشهاد گشتالت اصل از حیتوض عوض النگر خانم. باشد کرده  زنده

 ا٬یپو ساختار ٬"بودن بسته"  با باشد٬ یم صرف افتیدر حاصل که"  دهیپسند"  قالب( ۱۱۱ کافکا کورت ٬ ۱۱۰مریورتا. ام)  است

 هیپو در(  منفعل)  خودکار طور به و است٬ مستتر افتیدر خود در اتیفیک نیا یتمام آن بر عالوه. شود یم  مشخص رهیغ و تنش

 طرح ای  ایپو ساختار اصل با  یمنسجم روابط ها قالب به دادن لفظ صورت ای گشتالت اصل"  سدینو یم او. آورد یسربرم افتیدر

۸ ۳۸۴٬" ) است منبعث بسته یها صورت یهست همان از ها تنش: " ... دیافزا یم و" دارد ها هنر همه در تنش٬ پر ). 

 درک و التیتخ یخود به خود شدن دایپ یگشتالت هینظر به نسبت نینو کیبرنتیس و یروانشناس که مطلب نیا به التفاط از النگر

 صورت افتیدر که اند داده نشان یادیز یها لیتحل. کندیم تغافل پاک ٬دارد یانتقاد اریبس نگرش ٬ها قالب نییتب یمادرزاد استعداد

 نیا که ٬است ییش و  انسان انیم واکنش و کنش از یخاص شکل متضمن که است سریم بیترک و هیتجز پرتو در بغرنج ندیفرا کی

 به آن میتعم و نهادن برابر بدون توان یم ٬میکن فرض را ییبایز هنز اثر نهیآ هر که دارد صحت هم نیا. باشد یم آموزش مستلزم زین

 آماده” یکارها همه هنرمند که شود یم سریم آنرو از مطلب نیا. کرد دیتجر آن خود در نفسه یف را یهنر شکل گرید ادیز یها مثال

. است دهید تدارک را یمقدمات٬آن انتزاع لیتسه جهب حیصر عبارت به ٬است داده انجام “ما یبرا” را شکل نیا انتزاع جهت “یساز

ساند ریم انجام به کوین ٬هنر در انتزاع فنون انواع متفاوت اصول حیتصر با را امر نیا النگر .  

 بودن ناممکن رغم یعل ٬نیشیپ النگر کهیحال در.باشد یم ییگرا دهیپد مغاک در محض سقوط نیمب شد آورده باال در که یحیتوض

 ٬داشتیم یقو دل ٬ صرف یمعنو یها صورت و هنر در یمجاز اشکال ییختگرایهمر به  ٬یشناس داریپد منظر از ییگرا ختیهمر

 نفسه یف صفات عنوان به تنش لیقب از آن مختصات همه و یمعنو یها قالب. ندیب ینم ییختگرایهمر نیا از صحبت به یازین نکیا

 با. یهنر صورت ینیع تیخاص نه و شود یم یمعرف - افتیدر از یتیخاص - یذهن یتیخاص مثابه به تنش. شود یم فیتعر ادراک

 صفات حال نیا در ٬شود عرض یهنر اثر افتیدر هنگام به یعاطف تنش اگر: شود یم تغافل مساله نیتر مهم از یحیتوض نیچن کی

باشد؟ دیبا چه یهنر کار ساختمان یماد  

 استعاره”: سدینو یم او. داند یم لیدخ هم را ٬“ استعاره” ٬یگرید قاعده النگر “منفرد انتزاع” ای “نینخست پندار” اصل از کنار به 

 در که ٬صورت یعاطف  یمعن که است تیواقع نیا بر مشتمل فوق قاعده مفهوم(.۸ ٬ ۳۸۷)  “کند یم فایا هنر در مهم ینقش یحس

 مراتب طبق بر. شود اظهار زین یحس عوامل از گرید یقسم در دارد امکان ٬نوا مثال ٬است افتهی اتیه یحس عوامل از قسم کی

 یم “یثانو پندار” اصل دیتجر سوم حالت. است خاص یبرون صورت کی از یدیتجر ٬آمد گفته همچنانکه ٬یانیب صورت “ترجمه”

 به که یهنگام ٬ابدی یم گسترش فضا ییگو که دهر یم دست یآدم به احساس نیا دفعتا ٬میکنیم تعمق یعمارت یرو یوقت. باشد

 یثانو پندار یبرا النگر. “میخوان یم” را فصاحت سیتند کی خطوط در ای ٬مینیب یم را یروشن و رنگ ٬میکن یم گوش یقیموس

 هیپا یحت آنکه یب ٬نهد یم انگشت یمعنو یها یژگیو یرو ٬نینخست پندار در که همانگونه ٬کند یم هیارا شناسانه داریپد یفیتعر

کند مطرح را شیپو  نیا یماد . 

 ادله اهم. است ناسازگار - خود و مستدل ریغ یعلم دید از که میشد متوجه و میکرد مالحظه را رسا صورت از النگر برداشت فوقا

 از غیبل شکل ریتعب به التزام با النگر میده نشان الیذ استکه نیبرا ما اهتمام. آنست شناسانه داریپد و انهیپندارگرا یشناس روش امر نیا
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 یینمادگرا ریتفس لحاظ به آن فتور دیتشد با واقع در بلکه ٬ماند فرو آن یها یکاست از هینظر نیا صیتلخ از تنها نه ٬یینمادگرا موضع

زد دامن ها برآن ٬شیخو .        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یاستعار یینمادگرا .۳  

 که بود یعیطب اریبس(. ۵ ٬ ۳۸۵)  “است نینماد شکل کی ٬تینها در ٬رسا شکل” دهد نشان که داشت یم مقصور نیا بر همت النگر

 عمده یها هینظر همه سدینو یم عاطفه و شکل شیاثرخو در نگارنده. بپردازد یهنر نماد از یلیتحل به ٬امر نیا گردشکار  در
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 از مراد ٬گرید عبارت به شود؟ یم اتالق زیچ چه به هنر در “معنا”: داد لیتقل مساله کی به توان یم را یباشناسیز باره در معاصر

ست؟یچ “دار یمعن شکل ”  

 یمفهوم در نظر مورد احساس اصطالح. باشد یم “معنا” کی نفسه یف که است احساس کی نمودگار ٬ایگو نمود   که میگفت شتریپ

 یمعن به هم شهیهم و صرفا احساس نجایا در ٬رسا شکل هینظر ناقدان از یریکث تعداد اعتقاد خالف بر: شود یم برده بکار گسترده

 هم و احساسات یایپو دستگاه جامع که ٬آزمون یدرون بهره طهیح به ٬دارد رجعت یدرون تیواقع به اصطالح نیا ست؛ین عاطفه

 الیخ در و شود یم شهیاند برانها که ییآنها و ٬شودیم آزموده بالواسطه که ییها احساس نیب النگر. ۱۱۲است یلیتخ یها صورت

 باور رویپ. شود یم لیقا زیتما ٬افتهی آوازه “احساس کی داشتن” به که یواقع دهیپد آن و احساس کی فکر انیم یعنی ٬دیآ یم فراچنگ

 یورا از مکتسب ای مدرک یها احساس عتیطب بلکه ٬باشد ینم هنرمند بالواسطه احساس همانا هنر در ایگو نمود یمعنا ٬النگر یها

 تیحساس خصوص در یدیعقا - است دهیعق و یرا هنرمندانعکاس مقصود. است یدیتجر رتیبص و انتظام قیطر از ومتاثر و ٬لیتخ

 ” شناخت نه که یآگاه اشکال از ینقش ٬است یآدم از او تصورات هنرمند آرا. باشد یم آن یفرافکن یهنر اثر که ٬یآدم عاطفه و

 یدرون نشیب نینماد یتاب برون” یهنر اثر ٬یواقع یزندگ قتیحق نینماد مکاشفه ٬است خودآگاه یهست “یدرون اتیح” بلکه “ اتیواقع

۱۰ ٬ ۱۰۳ ٬ ۰۴)  است “احساس اندرون مابه ).      

 احساس دارد نیقی یو که مادام تا. ست یآدم احساس به راجع “یا دهیا” اظهار هنرمند یاصل غرض است معترف النگر که ییجا تا

 شناخت)  هوشمندانه یبو و رنگ نیقی به شانیا هنر فلسفه( ۲۸) شود یم داده شینما افتیدر یبرا که تلذذ یبرا چندان نه هنر در ها

 در که ٬کند یم باز دهن یشکاف احساس یفراتاب و(“شیخو انیب ”) احساس حیصر انیب انیم النگر یشناس بایز در. ردیگ یم( شناسانه

۲۲)  شود یم حل یآگاه نفع به شانهیاند خشک یطرز به مساله انیپا ). 

 که ٬را یعاطف وقوف کی ٬حس کی ٬کندیم بازگو را یاحساس مدام یحدود تا هنر در غیبل شکل “یمعن” که است مسبوق النگر البته

 احساس خود بر مشتمل که ٬یهنر اثر بواسطه همزمان ارتباط نیا ریتنو به را خود النگر یبار. شود یم نقل خوب یهنر اثر مدد به

 آن در افتیدر بیصا بظن ٬هنر یروانشناس در ییگایامر خبرگان از میآرنها رودلف. کند ینم دیمق است احساس باره در یا دهیا و

 هر. ستین برخوردار کامل وضوح از احساس( “تصور” ای)  “دهیا” عبارت کاربست ٬میپرداخت ها بدان باال در که النگر آرا از بخش

 و هنرمندانه اظهار انیم زیتما وجه حال نیا در ٬شود میتفه متعارف یعقالن اطالعات مثابه به معمول وجه به النگر یبرا یا دهیا نهیآ

 انیم تفاوت آن در که یبست بن به میرس یم ٬باشد یم احساس آن اگر واقع در ٬شود حس دهیعق اگر لکن. شود یم محو یرسان اطالع

شود ینم داده حیتوض همچنان احساس کی دهیا و یواقع احساس . 

 در را خاص عتیطب نیا شانیا. کرد هیارا یهنر نماد یمعنا ژهیو سرشت از یمبسوط لیتحل النگر باال مشروح ینقاد ریتاث تحت

 ٬آن متصور صورت. است ریناپذ گسست آن یمعن از احساس میترس که تیواقع نیا  در ٬ندیب یم نماد از یهنر یمعنا بودن نفکیال

 رغم یعل. باشد یم یذات یامر نماد به نسبت آن یمعنا بلکه ٬ستین توافق هیپا بر آنهم که باشد؛ داشته تواند یم که است ینمود تنها

. است کرده تن برا را غیبل قالب تیفیک رخت نکیا ٬شود یم یتلق یهنر نماد کاربست عنوان به  نو یدیکل در فلسفه در معنا آنکه

 آن ٬شود یم داده انتقال میمستق لیتاو لیسب بر که ٬لیاص یمعن با اسیق در(. ۱۰ ٬ ۱۰۶)  “است دهیتاب برون احساس” هنر در تیفیک

 شده داده شینما شکل واضح و کامل درک ٬ستین ریتفس و لیتاو مستلزم هنر یمعنا ٬آن یمعن به نماد از ریناپذ اجتناب “یگذار” با هم

 ٬ امر واقع در. کرد یریگ جهینت آنرا شود ینم هم رهگذر نیا از ٬کند ینم جابیا یریتفس یهنر اثر کیب یاصل یمعن. است بسنده

 یم مطرح - یهنر یمعنا بالواسطه درک ریتفس یجا به پس. ونددیپ یم یتباه به را یمعن از یدرک گونه هر یندیفرا چنان کی

      .شود

 معرفت اصحاب و روانشناسان اما ٬دارد تیاهم وفور نماد یهنر هینظر یبرا ٬کل بطور ٬الهام مساله که کند یم استدالل النگر

 انهیعام و یعرف ادله همان کنند یم اقامه مطلب نیا یبرا شانیا که یا عمده لیدل. اند درگذشته مساله نیا از ٬شانیا زعم به ٬یسنج

 عمل کی یهنر افتیدر که شود رفتهیپذ نهیآ هر است معتقد النگر خانم. است یاجتماع ارتباط و یینما-خود عنوان به هنر ریتفس

 هوس و انفعاالت و ٬کسری از یماد ریغ فلسفه و یفلسف یزیست خرد به ختهیآم عرفان نوع نیا یرو بر تاق چهار ها در ٬ستیشهود

 برده بکار زیبرانگ پرسش و منقلب یا وهیش به مهم یتصور ولو که است نیا قتیحق اما. ماند یم باز ٬سر آن از پرستانه الیخ یها

 از شانیا ۱۱۳ وار الک ریتفس “درست” بکاربردن از او منظور(. ۶ ٬ ۶۱)  شود برده بکار هم درست که ستین آن از مانع شود

 اءیاش یصور یها ساختار معناشناسانه افتیدر ای واسطه یب ادراک: است هوشمندانه و یاساس کاربست عنوان به الهام و یوح

رهیغ و گرید نماد مقام در یکی درک یعنی ٬یحس متفاوت .   
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 یم ۱۱۴چیانوویدام. ام. کند یم جادیا روابط و طیشرا ٬ها نماد از یخاص نوع از استفاده هنر دررا  یشهود معرفت النگر نظر از

 که شهامت میگفت رو نیا از(. ۱۹ ٬ ۲۵۵)  “کند ریتفس یا نشانه بطور را اشراق که داشت را ‘یمنطق شهامت’ نیا النگر سدینو”

 خود منقدان میتسل سندهینو نیا که داستیپ. اند دانسته دهیشیاندین شناخت را الهام و ٬شده تعقل معرفت اوقات غالب را یا نشانه شناخت

 یینمادگرا از صحبت یریناپذ امکان به ٬یواقع نماد و یهنر کار انیم یضرور یها تفاوت مالحظه با ٬هنر لیمسا در ٬گشته

 یفراست یینمادگرا تناقض شود یم حینوج نماد ختیر عنوان به هنر در رسا قالب که چندان ٬نیا رغم یعل. دهدیم در تن ۱۱۵یفراست

 ریغ دگاهید از رفتن طفره ییتوانا النگر که انست یایگو یانگار شکل از یو دارشناسانهیپد ریتفس بعالوه. ماند یم یباق خود قوت به

 کنه نه و ٬یماد ریغ جهان و یروحان عرصه به که رسارا شکل( “ناب افتیدر”) اشراق استعانت به ٬واقع در. نداشت را الهام یماد

 صراحت از یعار النگر شناسانه دهیپد برداشت الظاهر یعل ٬بیترت نیا به. میده یم صیتشخ ٬است گشوده راه یماد یجوهرها و

 یپ دستگاه در که یروان و یرامونیپ هیپو: گردد یم مشروط یماد تیوضع نوع دو توسط یشهود شناخت که است قتیحق نیا درک

 بر گذاشتن صحه - دارد مالزمت یروانشناس لیمسا یعلم و درست حل با که ستیا دهیا گانهی آن فاقد النگر یعنی ٬شود یم حادث

باشد یم یروان که آنچه و است یجسمان که آنچه یگانگی . 

 نهادن برابر به را النگر اتیخصوص نیا همه - یمعن یشهود لیتحص و یمعن به نماد از گذار نقصان ٬نماد و معنا یریناپذ گسست

 به دیجد تجربه انیب جهت ریاخ مورد است زبان اصل کی استعاره اصل سدینو یم شیخو هنر لیمسا در او. داد سوق استعاره و نماد

 مرکب ستیمنشور استعاره اصل. است قاصر آن انجام از یلغو و یتفنن یینمادگرا که چرا ٬ازدی یم دست بدان یاسترالل ریغ یروش

 کی بگونه خود نوبه به که ستیا دهیعق استعاره. آن قیطر از یگرید یمعنا انیب حال نیع ودر یزیچ درباره تکلم قدرت داشتن از

 آوردن فراچنگ یبرا کنیل. کند ینم قیتصد را یا دهیا واقع در ست یاستدالل ریغ چون و کند ادا را یزیچ تا دینما یم عمل نماد

است افتهی تکامل استعاره یهنر کار. کند یم میتنظ را ینو میمفاه ٬میمستق ریغ یالیخ .      

 بیترک نیتر ساده در یحت یهنر اثر که ابدی یم در و ردیگیم یپ استعاره و یهنر نشانه انیم را یتشابه ٬ذهن خود کتاب در نگارنده

 ٬شود سهیمقا ای برگردان آن آرا آنکه یب استعاره مانند یهنر اثر نکهیا و ٬ستین ساده چگاهیه و است ماهرانه بس یا استعاره ٬خود

 دیتاک النگر قیدق لیدل نیهم رویپ. گردد یم درک مایمستق آن یمعن و ٬دهد یم بروز را خود شکل فقط یهنر اثر. باشد فهم قابل دیبا

 اثر از النگر خانم که یاسیق ادیبن بر. ۱۱۶دارد را تیاهم اول درجه یهنر یینمادگرا هینظر یبرا استعاره و الهام معضل که دارد

 ستین یشک چیه(. ۱۰ ٬ ۱۰۴)  “خواند استعاره را یهنر اثر” که دارد ینم یانیز که رسد یم جهینت نیا به ٬کند یم استعاره و یهنر

باشد راهگشا تواند یم و است تیعنا درخود ٬شد داده رشد رسیپ از شیپ ها مدت که هنر در یاستعار نشانه دهیا . 

 حاتیتصح است شده وادار خود نقادان توسط النگر دهد یم نشان ٬گشته ریتعب یاستعار نماد عنوان به که ٬النگر غیبل صور لیتحل

 یینمادگرا با سهیمقا قیطر از ٬هنرمندانه نماد خاص تیماه حیتوض یرو عمدتا و دهد شیخو یشینما یینمادگرا در یا مالحظه قابل

 که بود آن از بزرگتر یبس یهنر اثر کی و “نیراست نماد کی” انیم تفاوت کند یم اظهار صراحت به پس. ورزد دیتاک یاستدالل

 شکل” نیگزیجا را “یهنر نماد” و “یشینما نماد” لذا. کند یم عوض را خود اصطالحات نیبرا بنا(. ۶ ٬ ۱۲۶)  برد یم گمان شتریپ

 به بعضا و “فحوا” به را خود یجا بود یهنر اثر یمعن یادا یبرا که معنا عبارت. سازد یم “نینماد یفرافکن” طور نیهم و “رسا

 تا ستینماد ژهیکارو هیشب یهنر اثر ژهیکارو که است باور نیا بر السابق یکماف النگر ٬حاتیتصح نیا رغم یعل. داد “یاصل یفحوا”

گرید زیچ هر .   

 بازتاب را گرید یزیچ ٬کدستی از ٬گرید نمود هر همانند ٬هنر در غیبل تیصور که نندیب یم تیواقع نیا در را مذکور شباهت شانیا

 در لفظ به و ندیآفر یم را شکل دیتجر به همه از باالتر و تحول ندیفرا به یازی دست با ٬دست آن از - عواطف یایپو دستگاه - کندیم

(. ۱۰ ٬ ۱۰۵)  “آنست دیتجر نخست درجه در بلکه ٬قالب انتقال فقط نه نماد ژهیو کار”: میکرد باز نیشیپ باب در آنرا ما که ٬آورد یم

ست یمعن نشیآفر زین و آن انتقال ٬انگار کی یتاب برون ٬نماد هر مثال رسا شکل .  

 تیرعا در یشینما یینمادگرا یناکام - لیدل به که ییآنها همه شیشاپیپ ٬منقدان از یبرخ. بود انتقاد آماج هم هنر از النگر تصور

 النگر دیتمج به نکیا کردند یم حمله آن به( همکاران و جلین)  یاستدالل یها نماد صیخصا برابر در یهنر آثار خاص مشخصات

 در رسا شکل که داشت وقوف النگر خانم که گذارند یم صحه تیواقع نیبرا آنان. داشت نظر منظور را آنها نامبرده چه ٬نشستند یم

 حاجت تعمق و تعقل به و ست یشهود هنر ارزش صیتشخ و ٬ندارد “یمرجع” چیه ٬ندارد اشاره خودش اال گرید زیچ چیه به هنر

 ٬است تضاد در شتنیخو با یهنر اثر به نماد مستمر اتالق با او که شوند معترض و کنند مالمت را النگر بودند محق ناقدان نیا. ندارد

 یبرا یانگار ابداع لیدل به یهنر اثر که نیا بر یمبن النگر یدعو(. ۲۹ ٬ ۳۳)  ستین نماد گرید مرجع بدون نماد آنکه وحال
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 نیا از یمشروح نقد در ۱۱۷ برندنسون. آ یرو نیهم از. است شده رد نیقی و قطع با ٬باشد یم نماد کی رهیغ و انتزاع ٬ادراک

 بطور ٬(هنر در)  احساس ای( زبان در)  شهیاند یبرا یابزار لیتشک به خدمت یبرا نماد یسودمند که دارد یم ابراز النگر مباحثات

 گرید کنیل ٬بماند یباق ابزار کی تواند یم هنوز نماد ژهیو کار نیا یمنها. است مرتبط ٬گرید یزیچ عرضه ٬آن ژهیکارو به نفکیال

ستین نماد .     

 نینماد عتیطب از دفاع جهت در که یانتقادات - است آمده عمل به مخالف موضع از زین یگرید یها یریگ خرده ٬انتقاد نیبرا مضاف

 بحران به احساس و شکل در شتریب نگارنده خود که دارد یم اذعان ۱۱۸ ینیب ویف کویانر ییایتالیا باشناسیز اقیس نیا بر. است هنر

 در پس. کرد قیتفر یمعن از شود ینم را هنرمندانه نماد که دارد اصرار آنجا در چه ٬برد یم یپ شیخو هنر یینمادگرا هینظر در

 یذات که منطق یب بابت نیا از و ٬یاشراق ٬دهیشیاندین وهیش و یمنطق السنه وهیش: دیایم بر هم از متفاوت کسرهی وهیش دو سهیمقا صدد

 یم یموجه کامال یریگ جهینت ینیوبیف. دهد ینم انتقال آنرا کنیل سازد یم یمتجل را احساسات هنر النگر هینظر در نکیا. است هنر

 تیرو ٬یلیتحل تیفعال طهیح به هنر جلب - او یاصل یتمن. داستیهو یجیتدر افول کی استنتاجات تا ایقضا از النگر اتینظر در: کند

 به انیگرا اثبات نو با او مجادالت و مباحثات د؛یگرا یم ابطال به همه - فهم قابل ینماد تیفعال چوب چهار در ٬هنر در یآدم تجربه

 اثبات نو مواضع به” النگر هنرمندانه نماد هینظر “یریناپذ ادراک” جهیبالنت و کند یم تنزل اصطالح آن ای نیا اتالق سر بر زدن چانه

۲۳ ٬ ۲۷)  “غلتد یم فرو انیگرا ). 

 هنرمندانه نماد نهادن هم مقابل با نشد موفق النگر خانم چیانوویدام بزعم. کند یم قیطر یط راستا همان در زین چیانوویدام. ام ینقاد

 ما. سازد مبرهن موثق بطور را هنر نینماد تیخاص ٬معناشناسانه وجه به نماد از یقیدق ریوغ نو مفهوم دنیکش شیپ و لیاص نماد و

 یکی گشت النگر یها دهیا یسست موجب آن با ییرو ایرو که یعوامل جمله از میمعتقد و میکن یم دییتا را چیانوویدام راداتیا نیا زین

 یکبرا و صغرا با میدید که چنان ٬مهم مساله نیا آوردن انیم به از پس النگر. بود هنر در یحصول معرفت و یحضور علم مساله هم

 نقش یچگونگ دشوار یراست به معضل حیتوض یجا به. ماند فرو کیالکتید حل راه کی هیارا در و نپرداخت بدان یا کننده اقنا یفلسف

 به را مساله عهیماوراالطب سبک به النگر ٬(خردمندانه)  باواسطه و( یاشراق)  واسطهیب عوامل امتزاج در یهنر نماد کیالکتید ینیآفر

 عتیطب از راندن سخن. زدیر یم فرو را هنر نینماد حیتوض یماد یها هیپا نسق نیا بر و ٬دهد یم صلهیف یاشراق ٬واسطهیب نفع

 بنا ٬وجود نیا با. دارد رجعت آنها به هنرمندانه یها نماد که است یاحساسات و جهان تیواقع از بحث معادل یهنر شناخت باواسطه

 آن ییارای تنها را النگر ٬ییگرا دهیپد از یرو دنباله و اساس بر و ٬“نینماد یها قالب” ختهیبرانگ - رریکاس انهیپندارگرا هینظر بر

 یم وقوف برآن الهام وجه به ما و آنست نشگریآفر خود که تاباند یم باز را یزیچ یهنر نماد آن در که کند میتنظ را یا هینظر بود

۱۹ ٬ ۲۶۱)   “شود یم دفع هنر شناسانه یهست و انهیواقعگرا یمعن هرگونه” ندیفرا نیا در. میابی ). 

 در ایگو نمود که نیا جمله از ٬است یو دگاهید از یگرید یها جنبه شامل یینمادگرا از النگر تصور که ساخت نشان خاطر دیبا البته

 که انهیپندارگرا یها استنتاج و ها تضاد یبس از توانست دگاهید نیا لیتکم با یو. دهد یم انعکاس را عواطف یشناس ختیر هنر

۱۱۹ کند اجتناب ٬شد یم منجر بدانها اش هینظر . 

 

 

 

 

 

 

 

رسا شکل مثابه به ییبایز . ۴  

www.takbook.com



 نو یدیکل در فلسفه در. است درک قابل کامال مطلت نیا. کند ینم استفاده “ارزش” عبارت از  هرگز بایتقر خود یها نوشته در النگر

 و شکل در(. ۳ ٬ ۲۰۴ به دیکن مراجعه)  “ییبایز: است نیچن پاسخ و  “ست؟یچ یهنر ارزش” کشد یم شیپ را سوال نیا نگارنده

 تا... ذهن در(. ۵ ٬ ۳۹۶) “باشد یم غیبل صورت ییبایز” دهند؛یم هیارا را ییبایز از شیخو ریتعب ٬از یقیدق یبند جمع شانیا احساس

 که”(  انیب تیفیک)  است تیفیک نیهم: بود  خواهد قرار نیا از یبند جمع ٬شود یم یابیارز تیفیک کی مانند رسا شکل که مادام

 هیاول اتیفیک” انیگرا عمل که ستین یزیچ آن “تیفیک” از یو مراد دیافزا یم سندهینو(. ۱۰ ٬ ۱۲۷)  “باشد یم هنر در ییبایز موجد

۱۰ ٬ ۱۰۶)  “است فکنده فرا احساس” تیفیک نیا. “اند نهاده نامش هیثانو و ).  

 یم شمار در ینیع ٬دارد یهست ذهن برون در که نیا لحاظ به ٬کند یم اتخاذ شده خلق ییش تیفیک مثابه به که ینقش با یهنر ارزش

  ارزش. باشد یم ینیع ل ذاته خود یول است انهیگرا ذهن یهنر اثر زیتما وجه چند هر سدینو یم النگر ٬گفته نیهم به توجه با. دیآ

 ٬یذهن و یشخص احساس کی نه و ٬است احساسات یواقع سکنات قت  یحق ٬احساس کی یتاب برون انگرینما که هنگام آن تا یهنر

 آن تبع به ٬تیفیک ت  ینیع. دارد یتازگ یاگاه نیا و  قتیحق نیا لیشک یهنر اثر هر در نیا بر دیمز. دیآ یم بشمار ینیع النگر یبرا

 تیفیک که نماند ناگفته. ندارد یتیسنخ نیکوچکتر تینیع انهیگرا ماده شهیاند با ٬النگر تصور  در( یهنر ارزس نیع)  ییبایز تیعن

 یمعنو یا حوزه در و باشد یم یپندار صورت یدارا بلکه ٬(یجسمان) شکل فاقد ریاخ مورد و ٬رساست شکل همان النگر نشیب در

 شناسانه دهیپد میمفاه با لزوما النگر مکتوبات  که آنست دیمو یمتعدد ادله نحو همان به. دارد یشناخت داریپد یسرشت و است مکتسب

 طور به هنر در که ییاجزا مقام و نقش نقض   ای ینف با الجرم ینیآفر مفهوم نیا ٬رفت باال در که یا بگونه. است خورده گره ییبایز

 یالیخ یمرتبت که ٬شود ییمر محض یرسا شکل در هنر جوهر باشد بنا اگر ٬یفعل تیواقع در. دارد مالزمه ٬شود یم افتی یحس

 افتیدر را آن یفعل خواص کمتر ما ٬نهد یم دست از را خود یماد منزلت چندان همان باشد کوترین یهنر کار هرچه گفت دیبا ٬دارد

 ٬دارد یخاص منطق یفکر خط نیا. ناب دهیپد یرو ٬گردد یم معطوف آن یمجاز و یدارشناسیپد شکل به مان حواس و ٬میکنیم

 و یحس شده افتیدر اجزا که دارد یم معلوم آزمون نیا.است هنر با یآدم تماس تجربه با ریمغا شود یم دیعا که یا جهینت کنیل

گردد یم مجسوب معتبر یباشناختیز افتیدر یبرا واجب شروط اهم از ٬هنر یواقع .  

 خود راتیتحر در النگر یادب منقد تجرا که یمبهمات. نداشت یغور زین فوق لهیمس در ییکایامر سندهینو نیا علم که میکن دیتاک دیبا

. است مشهود زین تیفیک از النگر برداشت در ٬سازد یم مطرح هنر در رسا صورت یآل دهیا ای یحس تیماه از او برداشت به نسبت

 میتفه احساس قیطر از ادراک قابل یزیچ مثابه به شناسانه دهیپد برداشت با یو میمستق تیضد با یینوا هم در اغلب تیفیک عبارت

 یب یتیفیک ای احساس از یحالت به است خود یرا دادن نشان یهنر اثر از مقصود: سدینو یم ذهن خود کتاب در نگارنده پس. شود یم

 و ٬حجم ٬وزن ٬رنگ از را خودمان نهیآ هر که دهد یم ادامه فراوان شروط و شرط با دیکل همان در(. ۱۰ ٬ ۱۲۴)  محسوس اما بام

 به ٬میکن نظر غیبل صورت از النگر برداشت ُکنه به جون. باشد داشته یجامع ریتاث توانست نخواهد یهنر شکل میکن مجرد رهیغ

 میمستق تماس تجربه به ٬مییبگو تر قیدق میبخواه اگر ای ٬میسل عقل از گزاف و الف نیمب که ٬را اتیفیک نیا افتیدر توان یم سهولت

 دارد یهست آن در یهنر اثر که ٬یا دهیپد یفضاها ٬النگر یهم و کیت استه یمرکز دهیا گرد به توان ینم ٬باشد یم هنر با انسان

کرد منتظم . 

 مشاهده توان یم زین ییبایز از شانیا تصور در را ریتاث نیا م٬یکرد مشاهده النگر آراء یرو را گرا عمل فلسفه نفوذ باال در شتر٬یپ

 برون احساس را یبائیز که او. کند ینم مشخص را باشناسانهیز احساس یها یژگیو تیهو گرا عمل باشناسانیز مانند النگر. کرد

 بتوان مشکل او راتیتقر یتمام در. شود فکن فرا هنر در تواند یم احساس نوع همه ست یمدع بوضوح واقع در داند یم دهیتاب

 افتیدر"  ٬"باشناسانهیز تیفیک"  مسائل النگر یبرا که چرا ست٬ین هم یتعجب البته. دید را" شناسانه بایز"  و" کیت استه"  عبارت

ستین مطرح یجد بطور آورد٬ یم فراهم را کیت استه علم مطالعه تینیع که خاص٬ یا دهیپد بصورت" باشناسانهیز . 

 ٬یائیتالیا ٬یسیانگل ٬یکائیامر یها نامه هفته در آنها(. ۲۰ ۲۷٬)  دارد یادیز تیمعروف نوشته یباشناسیز به راجع النگر که یآثار

 نهیع به عمده خط دو او شارحان متنوع آراء در. است گرفته یا مجادله یها جواب شده مطالعه ها کشور ریسا و یلهستان ٬یآلمان

 باره در استکه یکسوت شیپ سندگانینو از النگر( غرب)  نینو کیت استه در که کرد قبول را نکته نیا رسما دیبا اوال. است انیع

 مطلب نیا خاضعانه قبول دوم.  ۱۲۰ است متقدمان و مکارم از ٬ ارجمند یشمندیاند کارخود حوزه در. سدینو یم مطلب هنر فلسفه

 شده ریتنو یحدود تا و یشناسائ نینو کیت استه لهیبوس قبال که هنر٬ ینظر مسائل حل یبرا یاساس و دیجد یحل راه او آثار که است

کند ینم ارائه است٬ . 
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 فراست و شم نو یدیکل در فلسفه نگارنده یها نوشته در. ستین لیدل یب شوند٬ یم قائل النگر به که یمنزلت رفعت نیا ستین یدیترد

 تا متن نیا مسلما. برآمد هنر مسائل حل و نیتع صدد در نینو فلسفه مسائل کل عیوس متن در النگر خانم. خوردیم بچشم یریناپذ کتمان

 رونوشت)  ینوکانت و(هوسررل)  شناسانه دهیپد ٬(نیتگنشتایو و هد تیوا یبو و رنگ با)  انیگرا نواثبات مساسائل به یادیز اندازه

 هینظر در هنر ینیآفر مفهوم به نسبت( یپندارگرائ موضع از البته)  النگر یانتقاد نگرش به است الزم. باشد یم منحصر( رریکاس

 آنها ایگو  که زند یم دامن را شبهه نیا یکائیامر باشناسیز مباحثات. شود توجه شتریب یدگرائیفرو و ٬یرفتارگرائ ٬یگرائ عمل یها

 یها دستاورد از  که دهد یم بروز گشتالت یروانشناس به یخاص لیتما نگارنده. است نینو یروانشناس یها دستاورد از منبعث

 یم نشات اش دارشناسانهیپد شالوده با النگر خود دیعقا آن٬ کینزد خوشاوند از هم و یروانشناس از رشته نیا ریناپذ انکار و یعمل

 یم بهره متنوع یها هنر یواقع مواد یغنا از و است٬ هنر نقد خبرگان از النگر کرد٬ نظر زین او کیت استه بیتهذ به دیبا. ردیگ

ردیگ . 

 ٬یواحد موضوع به راجع یا رساله در بتوان بسا چه را او نفوذ ٬باشد یم النگر اشتهار و تیمحبوب علت یایگو آمد گفته آنچه همه

کرد یابیرد شود کی خوانده کیت استه رامونیپ ها شیهما در که یگزارش ای مقاله .  

 ٬ندینش  یم ناب میمفاه و شعر سیتقد به که هنر انهیواقعگرا - ضد یها هینظر و هنر از النگر تصور نیب یکینزد قرابت نیهمچن

 هستند هیقاف و وزن مدافع فوق یها هینظر. کرد مالحظه توان یم ٬( ۱۲۱ ریم. آ. یت)  ندارد تیواقع با یتشابه وجه چیه که یشعر

۱۲۳ رهیغ و(۱۲۲ کیهانسل. یی) .  

 و یگذار ریتاث نیا نیب روشن رابطه ٬کهیبطور ٬است گذاشته یقاطع ریتاث یینگراینو هنر عمل و هینظر یرو النگر کیت استه هینظر

 اعالن شکل نشیآفر را یهنر اثر مراد تنها و منتها ٬مبتدا النگر خانم. دید توان یم بسهولت را او هنر هینظر یگرا صورت جوهر

: است نیچن پاسخ او یها نوشته قاموس در است؟ شده محول مضمون به ینقش چه النگر کیت استه در میپرس به دارد جا. کنند یم

 ییبازنما و دیتقل از که آنرا. دارد “یانقالب” یموضع سوال نیا باره در خود هیاول آثار در شانیا. هنر در یینما باز یمعنا یروشنگر

 آن و است هنر “مظهر” رسا قالب النگر شهیاند در. خواند یم یآرمان هنر ٬است تر کارآمد رسا شکل یمعنا رساندن در و ست یبر

(. ۶ ٬ ۱۰۷)  “است دهیبخش یتجل بدان همواره یدیتقل ریغ یها هنر” و “آنست ابالغ صدد در یانتزاع هنر اصطالح به” که ستیزیچ

ابدی یم مناسب اریبس را مجرد هنر ٬شیخو هینظر اختتام یبرا الزم اهداف و فیوظا لیتکم جهت النگر لذا . 

 در ییبازنما ریگ عالم بیتقر به و رپایدعمل “ بودن معقول” از ٬عتیطب و هنر انیم “تنگاتنگ وندیپ” از... ذهن خود کتاب در النگر

 که یتیاهم همه با ٬یشینما ریغ هنر فرهنگ”: دارد گرید ینظر “مجرد هنر” به احوال نیا در. راند یم سخن یکرتراشیپ و ینقاش

 ارزش شتریب شناخت یراستا در ٬هنر در محتوا به النگر نگرش ٬اقیس نیا بر(. ۱۰ ٬ ۸۷)  “است خیتار رهیزنج در یا حلقه ٬دارد

 شکل نه و شکل یبرا محتوا: ماند یم وفادار و دیمق شیخو یاساس فرض به همچنان احوال نیا یتمام در کنیل ٬ردیپذ یم تطور آن

میبنام یگرا صورت را ها دگاهید نیا که سازد یم مجاز را ما ادیز نیبراه. محتوا ابزار و است شکل هدف محتوا؛ یبرا . 

 لسوفانیف یها لیتحل در. ابدیب دست هنر هینظر کی به نتوانست “نو دیکل” در یو که آنست نشانگر النگر سوزان یکل یابیارز

 کیت استه ریناپذ ریگز مالزمان که شد “ییها یآشفتگ و تناقضات ”از او احتراز از مانع شانیا انهیپندارگرا یشناس روش ٬ییکایامر

دیآ یم شمار در پندارگرا . 
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نشانه و هنر  

XIII باب   

رسیپ چارلز: هنر و یشناس نشانه ٬ییگرا عمل   

 عالمت: گردد یم معلوم آن یشناس نشانه تیوضع از ٬خصوصا که ٬آن یا نشانه یریگ جهت از فقط نه یکل طور به یمعناشناس روند

 ای محدود صورت به بدوا   یشناخت نشانه یتلق. شود یم یتلق میعال دستگاه از یعنصر ٬بدن جهاز به مربوط ییش کی عنوان به

 فالسفه راتیتحر در مشخصا   دگاهید نیا ینظر انیب ٬نیا وجود با. رفت بکار رریکاس و ٬نیتگنشتایو ٬چاردزیر جانب از مبسوط

 با ممزوج ییگرا عمل از مشحون سندهینو هردو یفلسف تفکرات. دیرس ظهور منصه به سیمور چارلز و رسیپ چارلز ٬ییکایامر

سیمور یها نوشته خاصه ٬باشد یم انهیرفتارگرا شیگرا .   

 دیجد یعلم انگذاریبن بحق را( ۱۸۳۹ - ۱۹۱۴) یعیطب علوم عالم و میحک ٬دان یاضیر ٬دان منطق ٬شمندیاند ٬رسیپ ساندرز چارلز

 کار نیا سیمور ها بعد)  میخور ینم بر یشناس نشانه از یقواعد بر یمبتن و جامع فیتعر به رسیپ آثار در. یشناس نشانه: اند دانسته

 یو یبار ٬شود یم گرفته یکی منطق با سهوا   اوقات یگاه که یا گونه به ٬ستین دافع و جامع او یشناس نشانه ٬(رساند انجام به را

 تا” سدینو یم رسیپ. کرد ایمه را میعال از  یمفصل یبند طبقه و فیتعر را آن یاساس ثغور و حدود ٬میتنظ را علم نیا هیاول افکار

 عتیطب میتعال یعنی ٬ام نهاده نامش یشناس نشانه که آنچه ریتنو در هستم ییراهگشا شاهنگیپ کی ٬دهد یم اجازه دانشم که آنجا

 ژهیکارو و فیتعر میعال یها ندیفرا علم را یشناس نشانه رسیپ. ۱۲۴(۱ ٬ ۵.  ۴۸۸)  “ممکن یشناس نشانه یانیبن تنوعات و یاساس

کندیم حیتشر جزءجزء اتیاضیر و منطق در - یعلم شناخت محدوده در را میعال .       

 ما. دیکش شیپ آنرا اصال   نه و کارکرد ٬هنر ٬ژهیو به ٬یشناس نشانه یها حوزه لیتحل جهت یشناس نشانه کارکرد مساله یرو نه رسیپ

 از توان یم را یا هینظر نیچن کی. میخور ینم بر هنر از یا افتهی تکامل یشناس نشانه هینظر به او یها نوشته از یا نقطه چیه در

 صرف یها یزن یرا را اناتیب نیا دینبا البته. کرد استقراء دارد هنر خصوص در ٬آثارش در که یاشارات و او یها دگاهید کل

۱۱ ست یشناس نشانه از یخاص ریتعب متضمن سریپ هنر یشناس نشانه هینظر. گرفت یشناس نشانه متنوع مباحثات رامونیپ .  

 یکل بافت)  ریاخ مطلب حیتوض هنگام به. ردیگ قرار مداقه مودر رسیپ یباشناسیز نظرات یکل بافت در دیبا هم هنر هینظر نیا

 یشناس بایز ٬کند یم نشان خاطر یدرست به بلمنیف. کا مزیج که همچنان امر بدو در. اوردیسربرم ییها یدشوار( رسیپ یباشناسیز

 زیخ و افت دستخوش او آراء ٬دانست ینم فن اهل و تیکفا با نهیزم نیا در را شتنیخو رسیپ ایثان. اوست فلسفه از قسمت نیتر سست

است شده مطالعه کمتر او فلسفه از بخش نیا ثالثا. بود مدام یها . 

 فیتعر باالخص ٬رسیپ یشناس نشانه از یمشخص و عمده یایقضا از متابعت به شود یم آورده ریز در که یفیتوص یژگیو بیترت

 یم ب ییش ای قتیحق مدلول ج مفسر شهیاند یبرا که. آ مانند ستیزیچ عالمت” دیگو یم آن در که گرفته صورت عالمت از یو

 رابطه ریز در.باشد یم مفسر و ییش ٬عالمت جامع که دارد “گانه سه” یسرشت یعالمت تیوضع هر پس(. ۱ ٬۱.  ۳۴۶)  “باشد

 ٬هنر در میعال نقش مشخصات کرد؛ میخواه یبررس است نموده مطرح رسیپ که یا شاخه سه ریتعب نیا مطابق هنر در را میعال

۱۶) هنر در مفسر ژهیو صفات و ٬کند یم نیتع را آنها که ییها دهیپد اءویاش عتیطب ). 
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هنر و یسیتند میعال .۱  

 در ای حامل که شود یم یعالمت کنسرت یقیموس قطعه کی یاجرا ٬نرویا از. ردیگ یم نظر در عالمت عنوان به را یهنر اثر رسیپ

 که را یعالمت کنیل ٬ستیا دهیعد میعال راتنوع هنر که کندیم استدالل او(. ۱ ٬ ۵.  ۴۷۵) باشد یم مصنف ییایقیموس آراء حمل صدد

 عکس از آنها در که هست یو از یحیصر لیاقاو. باشد یم کرهیپ ساده انیب به ای یسیتند عالمت ٬داند یم یضرور هنر یبرا یو

 یها هنر در ها سیتند که گفت توان یم (.۱ ٬ ۳.  ۳۶۲ ٬ ۲. ۲۷۶ ٬ ۲. ۲۸۱) برد یم نام سیتند روشنگر بعنوان ها مجسمه و ها

 به سیتند مشخصات یبرشمار هنگام به ٬است شده ریتحر ۱۹۰۴ سال به که یولب خانم به یمکتوب در رسیپ است؟مستتر  یتجسم

 رسیپ نظر در یرو هر به(. ۱ ٬ ۲. ۲۸۱)  دارد رجعت یمعمار بر  گرید یجا در و (۲ ٬ ۲۹۱) دارد اشاره ییایقیموس یروشنگر

 نشانه در آن شدن عیشا و افتنی تیمقبول ٬هنر در سیتند به عیمن گاهیجا ضیتفو بلحاظ. شود یم هنر جامع عالمت ٬لیشما ای سیتند

 هم ما که آنست مصلحت لذا ٬است کرده کسب یفراوان تیاهم سیتند مساله( همکاران و النگر ٬سیمور آثار در)  منتج یشناس

میکن باز شتریب را سیتند از رسیپ یها شاخص . 

 نیا(. ۱ ٬ ۲.  ۲۴۷)  دیآ یم شمار در ییش معرف که ندینش یم یمیعال آن  فیرد در ٬دارد اءیاش خود که یتیفیک منتیم به سیتند

(. ۱ ٬ ۸.  ۱۱۹)  “است ماننده خود ییش به  که دیآ یم شمار در عالمت آنرو از عالمت  کی”: باشد یم ییش از یتیفیک نیقر تیفیک

 مکالمات در سهولت جهت گرچه. ابدی یم یهست  یخودآگاه در ٬حیصر قول به ٬نرویا از ٬دارد را نمود کی عتیطب” سیتند

 را نفسه یف انگار یخودآگاه در که یرونیب اءیاش به را مذکور عبارت ٬ستین ادیز العاده فوق دقت به یاصرار که یقیدقا و ٬روزمره

 عکس)  یخارج اءیاش ٬هردو به رسیپ جانب از “سیتند” اصطالح ٬الجرم(. ۱ ٬ ۴.  ۴۴۴)  “میده یم یتسر ٬اوردیم در جنبش به

 توسط ختهیبرانگ احساس ای رتیبص مانند ٬یفیک عالمت هر ٬مثال  یبرا. شود یم اتالق یذهن یها انگار و( ها کرهیپ و ریتصاو ٬ها

 ۳۹۱)  گردد یم مشخص سیتند کی عنوان به شانیا  یسو از زین “کند یم یمنعک را منصف نظر مورد هدف که یقیموس قطعه کی

 ییها سیتند به اشارت گاه به و “یذهن سیتند” از ٬یذهن یها انگاره از صحبت هنگام به یگاه از هر ٬رسیپ که کرد دیتاک دیبا(. ۲ ٬

۱ ٬ ۲.  ۲۷۶)  کند یم استفاده “یماد انگار” از شده ینقاش ریتصو لیقب از ).  

 گفت یم خود مباحثات در رسیپ که است توجه انیشا ؟یچ در شباهت. دادر مرجع ییش با ییها مشابهت که است یعالمت سیتند

 است شکل شباهت نیا هنر از رسیپ ریتفس در گرفت شودیم جهینت البد(. ۱ ٬ ۴.  ۵۴۴)  شکل اال ستین زیچ جیه نمودار ناب سیتند

ست؟یچ شکل از شانیا درک  مینیبب حال. آورد یم  فراهم را تجسم یمبنا که  

.  ۲۸۲)  اوردیم دیپد را زبان هر بیترک نهیزم سیتند صور مانند که یمنطق یهندس اشکال ٬یجبر معادالت ٬ها نمودار یبند طبقه از

 نه شکل از رسیپ تصور که دیایم بر نیچن ٬داند یم سیتند زین را یذهن یها انگاره یو که مسلم امر نیا از هم و( ش ٬ ۲.  ۲۲ ٬ ۲

 نیبرا بنا. است عناصر انیم روابط از ینظام ای ٬سازند کی شگرینما ریاخ مورد. هست هم یدرون اشکال که یبرون اشکال فقط

۱ ٬ ۲.  ۲۷۷)  است خود عناصر انیم( عنصر دو بر مشتمل)  یدوگانگ شگرینما ٬عیوس یمفهوم در ٬ها نمودار ). 

(. ٬۱ ۵. ۵۵۱)  شود یم یمنته  یاضیر شکل به عمدتا ٬رسیپ لیاقاو طبق بر( یمنطق مباحثات جمله از)  ها دهیپد همه ُکنه

 هر آنست بر رسیپ الحاح که مادام تا. کندیم دیتاک را ناب ییبازنما عتیطب مشترکات و تجسم نوع هر نهیزم یاضیر شکل ینیبازآفر

 کاربست که شد خواهد آن حاصل ٬(۱ ٬ ۲.  ۲۷۸)  است استوار کردن هیارا اساس بر شیخو تیغا در آراء ارتباط لهیوس گونه

افتی میخواه زین هنر رساختیز در را یاضیر شکل که معناست بدان گفته  نیا. گردد ارتباط نهیزم هنر یانجیم به هم شینما . 

 منطق. شود یم یمتجل شینما بیترت در و شینما شکل در شینما رساختیز در افتهی اسکان ی  اضیر شکل که آنست رسیپ استدالل

 میتقو لیتقل رامونیپ ناب عقل نقد در کانت راتیتقر با است کرده ریس هنر یمنطق اساس در تعمق به را یعمر که ییکایامر دان

 یمنطق تیماه یانگذاریبن یریپذ امکان در رسیپ بدوا  . داشت ییآشنا علم منزلت تا آن نیقوان ارتقاع و منطق اصول به ییبایز

 هر” که کرد یم احتجاج پس ٬ابدیب یباشناسیز و منطق انیم یوندیپ که داشت آن عزم کنیل( ۱ ٬ ۲.  ۱۹۷)  بود متردد یباشناختیز

 ٬کیت استه انیم اما” ٬(۱ ٬ ۲.  ۱۹۷)  دارد تعلق مختلف جهان دو به منطق و کیت استه رود یم تصور “نخست نگاه در چند

 آثار از صحبت هنگام تا واداشت را رسیپ نظرات نیا(. ۱ ٬ ۲.  ۱۵۶)  “دارد وجود یخانوادگ یها یمانندگ منطق و اتیاخالق

 با همسو آغاز همان از که ٬کند منظور یمنطق نظامات و ٬متکامل استنتاجات که محض عبارات و جمالت را آنها فقط نه ٬یهنر

. شود یم منجر ایقضا اسیق به الخره با و دارد را خود مقدمات ٬آموزش اصول  
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 انتخاب در سینو داستان. باشد یم اسیق از ینمود هم داستان(. ۱ ٬ ۵.  ۱۱۹)  خواند یم “حیصح استدالل” را نیراست شعر رسیپ

 تواند ینم ٬باشد نایناب قهرمان داستان آغاز در اگر. باشد بندیپا ها بدان دیبا دیبرگز را آنها که آنگاه کنیل. است مختار شیخو “مقدمات”

 مثال یبرا. اوردیب یخاص حیتوض “یدگرسان” نیا یبرا سندهینو آنکه مگر. ابدی باز را خود یینایب داستان انهیم در کبارهی به

 داستان استعداد و ٬ساخت بایز و جوان” ٬آورد الیخ در آنرا سندهینو آنکه از پس کنیل ٬است الیخ کی ٬افسانه کی ۱۲۵شهرزاد

 پس او از را آنها دفعتا دارد یگرید الیخ نکهیا صرف به تواند ینم...  که... آراست نیراست کسوت به را او و ٬نهاد او در را یسینو

۱۲۶ (۱ ٬ ۵.  ۱۵۲)  “کند نابود ای ردیبگ .   

 یها هینظر و انهیم یها سده یمعمار لیتحل به او اقیاشت لیدل نیبنابرا. ندیب یم تدارک یمنطق شالوده هم یمعمار یبرا رسیپ  

 هیشب عنوان به اسیق قیطر از شود یم زین را ینقاش او یها دگاهید رویپ(. ٬۱ ۴.  ۲۷)  شود یم انیع بوضوح عصر آن یمنطق

 مقدمه در یتیفیهرک القاعده یعل. کند یم مطرح را یستیونیامپس ساحل تکه کی یو مساله شدن روشن یبرا. آورد نظر در یساز

 که ٬را شده قصد تیفیک که شود قیتلف هم با چنان آنها که  آنست هدف کل در و است ینقاش در شده یزیآم رنگ هیاول احزاء از یکی

 هیاول اتیفیک مجموع حاصل ٬شود یابیارز اسیق کی مانند تواند یم که ٬کل کی ازاجزاء منتج تیفیک. آورد دیپد ٬است متعلق کل به

۱۲۷( ۱ ٬ ۵.  ۱۱۹)  دارد تعلق مقدمات به که ستیا . 

 ٬که یذهن تصورات فقط نه االتیخ. استعارات و االتیخ: کند یم  مطرح هم را سیتند از گرید شکل دو رسیپ ٬ناب سیتند بر دیمز

 به شانیا سیتند ینامگذار نیا که آنست از یحاک کند یم استشهاد بدانها رسیپ که ییها مثال. باشد یم زین رهیغ هاو ینقاش ٬ها عکس

)  باشد داشته مشترک تیفیک تواند یم و ٬دارد مشابه یخارج ٬ییفضا صرفا شکل ییش به نسبت که شود یم اتالق سیتند از یاشکال

 سیتند از یاشکال. است کمتر رسیپ اظهارات یسیتند میعال از ینوع عنوان به استعاره باره در. رنگ مثال ٬لیقب از ٬(۱ ٬ ۲.  ۲۷۷

 یم بشمار استعارات ٬کند یم عرضه را یگرید زیچ در اشتراک وجه ٬گذارد یم شینما به را عالمت کی یشینما اتیخصوص که

 کشته بدل تشابه عالمت به  یاسناد عالمت کی آن در که ٬ است مشابهت انیب هم  استعاره ٬یصور نظر از(.۱ ٬ ۲. ۲۷۷)  دیآ

۱ ٬ ۷. ۹۰)  “است روباه”  مییگو یم “است صفت دوبه مرد نیا” یجا به که یوقت مانند ٬است ). 

(. ۱ ٬ ۳.  ۲۹۹)  است نیمتبا کندیم  عرضه  آنرا که یی ییش با ایپو یوستگیپ از رسیپ بقول ای یجسمان وصلت از ٬سیتند ناب نمود

)  است صرف داستان آن تیموجود  به توجه با احتماال  عرضه مورد ییش که کند یم خطور او فکر به شهیاند نیا یقیدقا در داستیپ

ر یخم انیم. شود یم خلق هنرمند توسط که ٬جان یب عتیطب اءیاش لهیبوس نه سکون در توام یزندگ مثال یبرا(. ٬۱ ۴.  ۵۳۱

 ابدی ینم یهست ییش بدون صورتک. هست یگزاف افتراق کرهیپ کی و ٬دارد یواقع شرکت ییش آن نشیآفر در که ٬یسیپار صورتک

 ناب عالمت کی که کند یم قیتصد رسیپ مینیب یم ٬مینه یکنار به که را ییش یقیحق یهست مشکل  . ابدی یم مجسمه که یدرطورت

 بلکه ٬هست یزیچ همچون عتیطب در دهد نانیاطم که ستین یمقام در چه باشد؛ یواقع ای مثبت اطالع کی حامل تواند ینم یسیتند

 هم قدر هر ییبازنما نیع(. ۱ ٬ ۴. ۴۴۷)  کند یبررس بودن موجود صورت در را یزیچ نیچن صفات تا دهد یم امکان مفسر به تنها

 ٬سیتند قالب ندارد یهست ییش که یزمان که است یمعن بدان نیا. باشد ممکن یمنطق دید از دیبا یم ٬رسیپ نظر نقطه از ٬باشد یواه

 ای ٬یسیتند ساخت داشتن با بودن یمنطق رسیپ ریتعب به(. ۱ ٬ ۴.  ۵۳۱)  باشد سریم و محتمل عقال دیبا -  هست هم آن نیع  که

 یاستعار و یالیخ صور از زین هنر هرچند دیایم بر نیچن گفته نیا  از شود یم مربوط هنر به که ییجا تا. است برابر بودن سیتند

است یمنطق طبعا که باشد یم یینما باز صورت لحاظ به ها نیا یول دیجو یم استعانت .  

 لذا ٬ستین آن یماد دهنده لیتشک اجزاء به لیتنز قابل ٬یعالمت هر مانند ٬(هنر در جمله از)  سیتند که است مستحضر خود رسیپ

 آن یآرمان وجه یبرا را “سیتند” اصطالح و کند یم مطرح را( ۱ ٬ ۲.  ۲۷۶)  “گونه سیتند” عبارت یو ریاخ مورد فیتعر یبرا

 زیتما ٬میشو یم غافل آن نبودن ییش بر وقوف از آن در که هست یا لحظه ٬ینقاش کی یرو تفکر هنگام به پس”. دهدیم صیتخص

 قیدقا نیا در ٬عام هم نه و ٬اخص یهست جیه نه - رسدیفرام نیراست یایرو آن کی یبرا و ٬بازد یم رنگ یمجاز و یواقع انیم

 ریتفس یچگونگ سر بر الیذ. ستین سیتند به دنیشیاند یمعن به جبرا گونه سیتند دنید(. ۱ ٬ ۳.  ۳۶۲)  میشیاندیم سیتند به که است

 ییبازنما افتیدر روانشناسانه تیرعا به ستیبا گفتار نیا در. داشت میخواه گو و گفت سیتند یآرمان ُبعد یعنی ٬افتهی کمال سیتند

 نیگزیجا چنان ها سیتند” و زدیامیم درهم شود یم ییبازنما که آنچه با هست که گونه همان به سیتند آن در که ٬میکن دقت یهنر

. ۱۲۸( ۲ ٬ ۳.  ۳۶۲)  “دینما یم متعذر اءیاش از آنها صیتشخ که شوند یم خود اءیاش  

 به را آنها میعال خود یها یژگیو مطابق رسیپ. ابدی یم یوستگیپ -درون عالمت یها شکل انواع با سیتند رسیپ یشناس نشانه در

 از یو نیّ تع و فیتعر. اوردیم دیپد را او ثیتثل نینخست یبند میتقس نیا. کند یم میتقس یقانون میعال ٬یوجود میعال ٬یفیک میعال
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 در عمل جهت حهیرا” ٬مثال یبرا ٬(۱ ٬ ۲.  ۲۴۴)  “است درآمده عالمت اتیه به که است یتیفیک ٬یفیک عالمت”: است نیچن میعال

. شود یم محول نور و رنگها ٬اصوات به آشکارا نقش نیا هنر در(. ۱ ٬ ۱.  ۳۱۳)  “باشد یم مناسب اریبس عالمت کی مقام

 ای ٬یا کرهیپ هر ٬یا مجسمه هر(. ۱ ٬ ۲.  ۲۴۵)  “باشد یم عالمت کی که است موجود واقعا حادثه ای ییش کی یوجود عالمت”

 ٬یقانون عالمت”. باشد هم سیتند کی از یا نمونه تواند یم  ٬“باشد یم موجود واقعا حادثه ای ییش کی” که حال نیع در یشینما

 گرید نرویا از ٬باشد یم قانون عالمت   کی یقرارداد عالمت هر. شود یم وضع یآدم توسط قانون نیا ٬گشته عالمت استکه یقانون

(. ۱ ٬ ۲.  ۲۴۶)  “ابدی یم یا ژهیو مفهوم توافق طبق که دیایم در یکل نمونه کی بصورت بلکه ٬دیآ ینم شمار در ساده ییش کی

 قانون - عالمت کی یابزار ای یانضمام کاربست قسم نیا رسیپ(. ۱ ٬ ۲.  ۲۴۶)  “است یوجود عالمت مستلزم قانون عالمت   هر”

 در که باشد یم یمیعال آن ها بدل ٬هنر پهنه یها سیتند انیم در که دینما یم نیچن. نهد یم نام بدل را یوجود عالمت شکل به

 شکل ٬آنان یها لباس ٬یقرارداد یرنگها - آنها متفاوت لیخصا و ها سیتند در سانیقد( میترس)  ینقاش یقرارداد اصول با انطباق

 چه هر ٬یزیچ هر”: سدینو یم رسیپ اقیس نیا بر. است شده مقرر ها لیشما ی  نقاش مرجع یها کتاب در مو به مو - شانیها شیر

)  “آنست سیتند رود یم کار به عالمت مثل و است ماننده گرید یزیچ به که تامادام ٬قانون ای ٬منفرد یهست ٬تیفیک ٬باشد خواهد یم

۲۴۷  .۲ ٬ ۱ ). 

 آن نیع به توجه با عالمت یرو در تامل از تازه یگانگ سه ٬شود یم داده دخالت هم یدوم ثیتثل در یسیتند ای یلیشما عالمت

 ایپو یوندیپ خود ییش با بادنما مثال ٬شاخص کی. هست هم ها نماد و ها شاخص شامل لیشما بر عالوه دوم ثیتثل. ردیگ یم نشات

 شاخص یواقع دیتحد از منبعث تیفیک نیا لکن. دارد اشتراک به یتیفیک خود ییش با آنهم سیتند مانند. آنست وجود بر دال که دارد

 ندیفرا نیا در نهیآ هر. نهدیم برآن را خود “رد” عالمت با خود واکنش و کنش خالل در ییش که هنگام آن یعنی ٬آنست ییش بواسطه

 فقط نه” که عکس قطعه کی مثال ٬جمله از. بود میخواه مواجه سیتند شاخص کی با ٬باشد داشته اصل با یمشابهت ها پا یجا

 بر نمود آن انطباق بر است یگواه دارد ییش با که( یینیع)  یوندیپ بسبب بلکه ٬دارد ینمود ٬بخشد یم تجسم و کیتحر را یریتصو

 اتصال ییش با که دهد یم زیتم را یلیاص یها شاخص انحطاط به رو یها شاخص انیم از رسیپ(. ۱ ٬ ۴. ۴۴۷)  “تیواقع کی

 نماد کی یضرور فهیوظ همچنان کنیل ٬دارد وجود ینقصان نیچن احتمال انحطاط به رو یها شاخص انیم در اگرچه ٬دارد یجسمان

. باشد یم زوال به رو یها شاخص از ییها نمونه همه ٬انگشت با اشاره ٬خاص یاسام ٬“آن” ٬“نیا” لیقب از ییایقضا: اوردیم بجا را

 تفاهم یبرا ها شاخص که بود یمدع و افتی شاخص کی خواص از یعار بالکل یعالمت بتوان مشکل که کردیم استدالل رسیپ

است الزم متقابل . 

 نندهیب که لیشما دهنده لیتشک اجزاء آن همه. دارد ضرورت ها لیشما ریتفس ندیفرا در ٬هنر در ظاهرا ها شاخص ٬رسیپ تیروا به

 اسناد ٬ها لمیف ٬ها سیتند یرو یها بهیکت)  ها داستان نطوریهم ٬کند ییشناسا آنرا رهیغ و یاجتماع نهیزم ٬زمان تا سازد یم توانا را

 بهیکت بواسطه عکس کی یواقع یمعن. باشد یم شاخص حتملی همه ٬هست نیا مانند یزیچ دیگو یم فقط عکس آنها بدون که( رهیغ و

۱ ٬ ۸.  ۱۸۳)  شود یم حمل آن ).  

 نه که یمعن نیا به ٬دهد تکامل آنرا توانست ینم عصر آن یروانشناس سطح از وقوف با که  ٬داشت انیب را یا انهیداه شهیاند رسیپ

 یتنان رابطه ٬شده یطراح ییش با نیراست ییبازنما که معنا نیا در ٬شده یزندگ از که هم یریتصو ٬گفت دیبا ٬بلکه ٬عکس کی تنها

 منبع و اصل میمستق ریتاث از حال نیا در اگرچه. دیآ ینم شمار در نیراست ییبازنما ٬شود ینم خلق ییش خود ریتاث تاینها و ٬ندارد

 آن علت ٬است معلول کی ریتصو. باشد یم هنرمند تعمق از یناش استکه کار در یمیمستق ریغ ریتاث رسیپ بقول اما ٬ستین یخبر

 دهیشیاند ء یآدم ناتیتع ٬اصل خود یرو از کرد تقال ٬خود نینو مقطع نیا در تنها یروانشناس(. ۱ ٬ ۲۰ ٬ ۹۲)  است یاصل نمود

کند هیتوج را ییبازنما . 

 لیسب بر اما. داند ینم “غش یب” یینما باز آنرا ٬دارد اشتمال هم یقرارداد مرامجع بر ییبازنما که مضاعف لیدل نیا به رسیپ

 هرگونه از جدا را خود ژهیکارو” استکه یعالمت نماد. است هنر در آنها گاهیجا کننده نییتع نمادها یفرارداد ماخذ شانیا ریاقار

 توسط” نماد(. ۱ ٬ ۵.  ۷۳)  “رساندیم انجام به آن با یواقع وندیپ هر از کنار به سان همان به و خود ییش با لیتمث ای یهمانند

 یم میتفه یطور خردمندانه عمل ای یعیطب زهیغر کی واسطه به واال ٬شود استنباط بدانگونه تا شود یم مرتبط خود ییش با یقرارداد

 یم بجا چنان را خود ژهیکارو ابدی یم یهست نماد آنکه از پس(. ۱ ٬ ۲.  ۳۰۸)  “شود یم فرض خود ییش ندهینما آن در که گردد

 که یعادت وجود بواسطه” نماد که معناست بدان گفته نیا یروانشناس سطح در. کند یم عمل ینیقوان و اصول رویپ ییگو که آورد

(. ۱ ٬ ۴.  ۵۴۴)  “کند یم داللت اءیاش به ٬دارد مالزمه به خود با آنها یفحوا  
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(. ۱ ٬ ۲.  ۲۷۹) “است یقرارداد ییبازنما وهیش در یادیز اندازه تا ٬ینقاش جمله از ٬یماد یانگار هر” استکه باور نیا بر رسیپ

لّ  و یسیتند ٬نینماد مختصات آنها در که باشد یم ییآنها عالمات نیتر کامل” است ینوع اناتیب از مشحوان یو یها نگاشته  یحت مد 

 مذکور تیفیک اگر زین یهنر کار رسیپ یها گفته رویپ کندیم دیتاک ۱۲۹شولتز ودوریت(.  ٬۱ ۴.  ۴۴۸)  “باشد ختهیآم متعادل االمکان

 تیخالق پله نیتر بلند نماد رسیپ یبرا ٬دیگو یم کرده استدالل او ریمغا ۱۳۰ بنس ماکس. بود خواهد کامل عالمت کی کند احراز را

 که بود اریهش دیبا(. “انحطاط به رو”) ردیگیم قرار یسفل مرتبه در “لیشما” و شاخص آنکه وحال ٬است( ‘یا نشانه حالت اعال’) آزاد

 و عمل در میعال از استفاده عمل. است آلوده مجرد برخورد به ٬بنس و شولتز جانب از او یها دگاهید ریتفس و رسیپ دگاهید ٬دو نیا

 که باشد یم یمیعال ردیگ یم قرار آن خدمت در که یهدف ای آنها استفاده نوع به توجه با “کامل” میعال که آنست از یحاک هنر

 و یثاقیم یها یژگیو ٬گرا نینو هنر یتعال به ٬نیا بر دیمز ٬بنس ریتفس. باشد یم فاوتیم آنها یداللت و ینماد ٬یسیتند مشخصات

.است لیمتما آن یاریاخت  

 بدان که  یوجه و دارد خود مفسر با که یروابط تبع به آن در که کندیم جابیا را یسوم ثیتثل حایتلو میعال از رسیپ یبند طبقه

 طبقه - اسم کی ساده بطور عبارت کی”(.  ۱ ٬ ۲.  ۹۵)  است منقسم احتجاجات و ها گزاره ٬عبارات به ٬شود یم لیتاو وجه

 یهست که گردد یم بر یزیچ به گزاره. کرد یتلق دروغ ای دانست راست توان ینم را عبارت(. ۱ ٬ ۸.  ۳۷۷)  “است - کامل اسم ای

 عبارت کی تواند یم فقط ناب سیتند رسیپ گاه نظر در(. ۱ ٬ ۲.  ۳۱۰)  صدق ای است کذب ای که شاخص کی یعنی ٬دارد یواقع

 توان یم وضوح به آنها در که میآورد را یاناتیب لسوفیف نیا از فوقا حال هر در. دانست نادرست ای درست آنرا توان ینم و باشد

 محسوب احتجاجات و ایقضا جزو تواند یم و کند یم فهیوظ انجام ها نماد و ها شاخص تیمع در انگار ٬ها سیتند که کرد مشاهده

 نیا در ٬(۱ ٬ ۲.  ۳۲)  کند احراز را گزاره کی تیفیک تواند یم ٬دارد خود بر را شخص آن اسم که آدم کی ریتصو رو نیا از. شود

. کرد صجبت آن بودن نیدروغ و راست از توان یم قهیدق  

 تا گردد یم مکشوف ییش گرید قیحقا ٬آن ییش به نسبت آن بالواسطه مشاهده با” که آنست در یسیتند عالمت کی مشخصه صفت

 آن یمعرفت یها دستاورد پرتو در یسیتند عالمت کی مطالعه(. ۱ ٬ ۲.  ۲۷۹)  “است بسنده آن ساختمان کردن نیمع یبرا که ییآنها

 رسیپ یبرا نمودار کی عنوان به)  عالمت استکه یتیواقع نیا” سدینو یم نهیزم نیا در لیملو یوری. آنست نیع مطالعه معادل

 رسیپ که یهنگام(. ۱۴ ٬ ۱۸۷)  “دارد یم انیع آنرا ینوع صورت اتیفیک ٬آن یبررس که یبیت تر به ٬دارد الگو بسان یا ژهیکارو

 با ٬داشت نظر مد در را اتیاضیر علم در یینما باز  دیترد یب ٬راند یم سخن دیجد قیحقا کشف یبرا یابزار عنوان به سیتند از

 ادیبن و هیپا هم ییبازنما نوع نیا یبرا رسیپ که چرا ٬داد یتسر زین هنر در هیتوج قابل گونه به را او نظرات توان یم همه نیا

 بر یمبتن یضمن حاتیتلم و اشارات یدارا هنر در آن گاهیجا و رسیپ ییبازنما یها هینظر که ستین یشک. بود لیقا یمنطق یاضیر

باشد یم هنر الگودار عتیطب . 

 میخواه مواجه زین هنرمندانه ییبازنما مختص صفات معضل با لذا ردیگ ینم قرار استفاده مورد هنر در تنها ها سیتند آنکه جهت به

)  باشد داشته - عفاف- یاخالق طهارت و صحت کی دارد امکان عالمت. داند یم میعال بالغت در را اتیخصوص نیا رسیپ. بود

 دارد امکان که هست باشناسانهیز لطف از از یگرید خاص گونه اما(. ۱ ٬ ۵.  ۱۴۲)  صدق - یمنطق حسن کی و ٬(۱ ٬ ۵.  ۱۲۷

 تواند یم(  احتجاجات و ایقضا ٬عبارات) میعال انواع یتمام(. ۱ ٬ ۵.  ۱۳۷)  باشد داشته تعلق ٬بالغت ٬اسما ٬نخست بازنمود تک به

 را مطلب نیا رسیپ. گردد یم متصف صفت نیا به چگونه عالمت مینیبب دیبده اجازه(. ۱ ٬ ۵.  ۱۴۰)   باشد داشته بالغت دیبا یم و

 عاطفه ٬آنرا یباشناسیز اتیفیک جمله از ٬دارد یم انیع را نیع کی اتیفیک لیشما ای سیتند چون: سازد یم روشن سیتند به تیعنا با

 نظر مطمح ییش که یموارد در(. ٬۱ ۵.  ۳۰۸) دارد مشابهت نفسه یف نیع توسط شده کیتحر عاطفه با که دیایم در جنبش به یا

 بالغت موارد نیا کل در پس. باشد غیبل هم یشناس بایز نظر از دیبا یم یدوم ٬دارد اتطباق سیتند خود شکل با فقط ٬است یساختگ

 به افکند میخواه ینگاه نکیا. شود یم متولد دوباره لیشما در که ٬ردیگ یم نشات نظر مورد ییش یباشناسیز اتیخصوص از لیشما

ها یژگیو نیا . 
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۱۳۱( برازنده)  کالوس” عنوان به ییبایز .۲  

. شود یم مشخص “ارزش” عنوان تحت دیجد عصر در که ٬نامد یم یباشناختیز لطف( ۱ ٬ ۱. ۵۹۱)  “را کیت استه” تیفیک رسیپ

 در نشانه هینظر از یتال به میمفاه از یاریبس واسطه به وضع نیا. ونددیپ یم ارزش مفهوم به را  هنر در عالمات کاربست ٬جهینت در

. شود یم اتخاذ هنر  

. ۵۹۴ ؛۱ ٬ ۱۹۱)  خواند یم یباشناختیز لطف است نیتحس ختنیبرانگ به قارد نفسه یف که را نیع تیفیک آن ییکایامر لسوفیف اکثرا  

 یبرا باره نیا از و دارد تیجامع ییبایز لطف. شود میسه درخشان یاضیر اثبات کی با تواند یم  ریل شاه را تیفیک نیا(. ٬۱ ۵

 کالوس به میتصم اتخاذ در رسیپ ٬است اتریگو ارزش نیا رساندن یبرا عبارت نیکدام که نیا یبررس در. ست یافتنیدر همگان

 زین او. دارد مقارنه “کالوس” مثابه به ییبایز کهن تصور با “کالوس” از رسیپ استنباط(. ٬۱ ۲. ۱۹۹)  دهدیم نشان  لیتما یونانی

 هنر اشکال ریسا به را خود یها یریگ جهینت سپس ٬ندیگزیبرم خود یها هینظر شروع نقطه عنوان به را یقیموس انیونانی همچون

گردد یم شباهت دنبال به یاضیر و هنر انیم پس ندیب یم اتیاضیر در را میتعم نیا ادیبن چون .دهد یم  بسط .  

 یباشناختیز نیع. ستیهنر اثر در کل کی اجزاء انسجام و وحدت ٬یموزون ٬ابدی یم ریتعب کالوس عنوان به که یباشناختیز ارزش    

 رسیپ ٬اقیس نیا بر.  است روابط از ینظام مولود یموزون(. ۱ ٬ ۵. ۱۳۲)  کند یم عمل یتیتمام مانند که ٬ستیمتعدد اجاء را

۱ ٬ ۵. ۳۹۵)  داردیم ملحوظ ها نوا یتوال از یطرح عنوان به را ییایقیموس اثر کی یباشناختیز ارزش ). 

 نکیا. است نیچن هنر در همچنانکه ٬باشد یم ییبازنما اساس و هیپا یاضیر شکل ٬رسیپ نظرات به تیعنا با ٬که میکرد مشاهده فوقا

 رسیپ شارحان. ردیگ یم قرار یباشناسیز تیفیک قاعده در یاضیر شکل که مییبگو ٬کرده ریتعب بار دگر را گاهید نیا میهست ملزم

 من تیفیک یرو رسیپ دیتاک. دانستیم ییبایز اتیضرور از آنرا بلکه ٬ننمود تقرب یاضیر صورت به را ییبایز یو که مصرند

 یم مذکور ریتعب دیمو رسیپ خود اظهارات از یشمار. ابدی یم یلیتحل ریتفس که آن جزءجزء روابط یرو نه و باشد یم المجوع ثیح

 توان یم( هم را یباشناختیز یعنی)  را خوب زیچ هر که گذارد یم مداقه به را انهیداه تصور نیا یو اظهارات نیا از یکی در. باشد

 و ٬داند یم جمله آن از را یباشناسیز رسیپ - که هنجارگذار علم کی فقط نه و ٬ارزش نیا درجات باره از یعنی ٬یکم نظر نقطه از

 آن در که ستیا پهنه یباشناسیز” سدینو یم او(. ۱ ٬ ۵. ۱۲۷. ) کرد یبررس ٬پردازد یم تیکم به - پرداخت میخواه آن شرح به

 ینمود که  کرد یدعو بتوان ستین ممکن میکن مجرد ها تفاوت نیا از آنهارا نهیآ هر که کندیم جلوه ریچشمگ چندان یفیک یها تفاوت

۱ ٬ ۵. ۱۲۷)  “است لطف از یخال یباشناختیز جهات از یول دارد یهست ). 

 هنرمندان کار نیب تقابل با انهیم نیا در و ٬قتیحق و ییبایز انطباق مساله با ٬داد یم نشان یدلبستگ هنر بودن یمنطق ُکنه به که رسیپ 

 ۸. ۱۸۳) دارد مصداق دروغ و راست مساله یهنر ییبازنما در که کند ثابت خواست یم ییکایامر عالم. شد مواجه ٬علم اصحاب و

 زیچ چیه کنیل است؛ دروغ بد شعر که رمیپذ یم! یا اوهی چه. است شعر ست؛ین تیواقع همه نیا: ییگو یم که شنوم یم ٬(۱ ٬

 و نتریب کیبار آنان از مراتب به هنرمندان میبگو علم اصحاب به که دیبده من به را حق نیا. ستین نیراست شعر از تر یقیحق

 هیارا از رسیپ که بود متوجه دیبا(. ۱ ٬ ۱. ۳۱۵)  “پردازدیم تفحص به آن در دانشمند شخص که اتییجز آن در اال ٬هستند موشکافتر

 که هست یراداتیا او فاتیتصن در. رود یم طفره ٬شود میتفه دیبا چگونه “تیواقع” هنر به مراجعه با که مسساله نیا به حیصر یقیطر

 یقطع افتراق علم نحله کار از سینو داستان ای شاعر کار”٬ داند ینم همانند آنهارا اما کند؛یم کینزد هم به را ییبایز و قتیحق آنها در

 ییهمرا ها بدان بایز انتساب با که دهر یم نشان را ییها یوابستگ آن” باشد؛ینم دلبخواه کار نیا اما د؛یسرایم یداستان هنرمند. ندارد

 ٬ ۱. ۳۸۳)  “است بافت همان از کل در ٬حداقل ٬است همان بیترک که گفت نتوان اگر و ٬گذارد یم شینما به آنها با را یمشخص

 چنان آن ٬زانیم هر به ٬هنر در را قتیحق مقوله کاربست امکان رسیپ گرفت جهینت توان یم آنها از که هست هم یگرید راداتیا(. ۱

 در آنکه وحال ٬باشد یم یمحاذ نیقوان و نیبراه با یععم لیتخ که دارد باور او ٬نمونه یبرا. داندیم مردود ٬دارد رواج علم در که

 ٬شود یم مطرح نابغه شاعر کی توسط که یا هیفرض ٬(۱ ٬ ۱. ۴۸)  است یعلم ارزش از یعار که میهست روبرو یالتیتخ با هنر

 نرویا از ٬درست نه و داندیم راست را یزیچ نه آن چه ٬رفتیپذ علم عنوان به آنرا شود ینم کنیل ٬باشد موشکافانه اریبس دارد احتمال

 ٬احساسات پرتو در دروغ و راست شدن مطرح به هنر در قتیحق مساله حل نکهیا سبب به(. ۱ ٬ ۴. ۲۲۸)  شود ینم منظور علوم از

 نظرات از گفتن سخن موقع داشت میخواه فرصت یبعد باب در رو نیا از ٬کندیم دایپ ربط کردن مطرح یچگونگ و ٬عواطف ای

میکن باز را آنها ٬“یعاطف” ریتعب رامونیپ رسیپ .   
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یعاطف مفسر .۳  

 از یو “فشرده” فیتعر رسیپ مهم اظهارات جمله از. اند گشته ییکایامر شناس نشانه مفسر   وضوح نقصان متوجه گران لیتحل اکثر

 ٬ ۸ ٬ ۳۳۲) ابدی یم بروز احساس و ٬عمل ای آزمون ٬شهیاند در که یریتاث ٬باشد یم عالمت “یمحتوا و فحوا اثر” عنوان به مفسر

 “مفاد و معنا” ریتاث نوع نیا رسیپ(. ۱ ٬ ۵. ۴۷۵)  “باشد یم آن از ختهیبرانگ احساس ٬عالمت کی یکل مفهوم ر  یتاث نینخست”(. ۱

 استکه یهنگام ریاخ مورد مصداق. شود یم دیعا عالمت از که ستیا جهینت تنها بعضا که ٬خواند یم آن “یعاطف مفسر” را عالمت

 یم عالمت کی ٬یهمنواز یقیموس قطعه کی یاجرا نرویا از”. باشد یم احساس کی خود ٬عالمت توسط شده( حمل ای)  انیب “دهیا”

 یا سلسله بر مشتمل معموال   که است؛ شده فیتصن مذکور دیعقا حمل قصد به ای ٬آنست مصنف ییایقیموس نظرات حامل که چرا ٬باشد

 ارزش یدارا که کند یم اعطا میعال از وجه آن به را یروان و ییایگو رسیپ که میدید فوقا(. ۱ ٬ ۵. ۴۷۶)  “باشد یم ها احساس از

 یعاطف مفسر کی داشتن معادل وضوح به عالمت بودن رسا ٬رسیپ زعم به. است خود با مطابق احساس زشیانگ جهت باشناسانهیز

 سیتند(. ۱ ٬ ۴. ۵۴۴)  باشد یم سیتند مشخصا   ٬دهد یم بروز را احساس که آن میعال انیم از. باشد یم باشناسانهیز تیماه با

(. ۱ ٬ ۳۰۸.۵)  شود یم ختهیبرانگ یمشابه احساس آن جهینت در که ٬شود یم باشناسانهیز صفات لیقب از ٬ییش کی صفات نیگزیجا

 مفسر”: نهد آن بر یگرید نام شود یم ناچار رسیپ رو نیا از است عالمت کی حمل بالواسطه حاصل یعاطف مفسر هم ییسو از

 میرمستقیغ یها وهیش” ٬شد گفته آنچه برحسب باشد؛ یم سیتند واسطه به ٬آرا تبادل راه گانهی یول. ۴۹( ۱ ٬ ۴. ۵۳۶)  “بالواسطه

 در یعاطف مفسر رسیپ یشناس نشانه در ٬پس(. ۱ ٬ ۲. ۲۷۸)  “باشد سیتند از استفاده به یمتک یبرقرار جهت دیبا دیعقا مبادله

 یم لیدخ بالغت در ٬هنر گستره در سیتند ٬رسیپ اظهارات موافق ٬که گرفت جهینت توان یم مقال نیا از. باشد یم مستتر سیتند

زند یم دامن ییبایز احساس ای باشناسانهیز عاطفه به مفسر در یعنی باشد؛ . 

 پاسخ هنر به تیعنا با رسیپ باشد؟ یم هنر در استفاده مورد میعال یذات استکه یعاطف مفسر تنها نیا ایآ که دیایم شیپ سوال نیا حال

 دهیشیاند آن واسطه به یعنی)  شود متواتر دارد امکان زین یگرید “ییفحوا آثار” که کند یم احتجاج کنیل. کند ینم حیتصر را خود

 مفسر که( ۱ ٬ ۸. ۳۳۲)  دهدیم کاهش “عمل” و “شهیاند” به مختصر طور به را اثرات نیا رسیپ ٬شد نقل که یاظهارات در(. شود

 نتوان را یهنر کار لهیوس به شونده حمل و انیب “آراء” نهیآ هر(. ۱ ٬ ۵. ۴۷۵-۷۶)  دارد یهمخوان آن با “روزاین” و “یمنطق” یها

 مفسر حال نیا در ٬ماندند یباق تفکرات صورت به همچنان ها آن و( ۱ ٬ ۵. ۴۷۵)  داد لیتقل صرف “یها احساس مجموعه” به

 دیبا...ها شهیاند همه” چون ٬ابدی یم تظاهر ذهن یعقالن یمحتوا و ٬دهیعق کی ٬شهیاند شکل به “ریتاث” ٬یعنی. بود خواهد “یمنطق”

 میعال از یدیجد نظام درون به آنها استقراء عالمات ریتعب(. ۱ ٬ ۵. ۲۵۱ -۲۵۳)  “گردد مجتمع میعال در ریناپذ اجتناب بطور

 یمحتوا ترجمان( است هنر در میعال یعاطف نه و یمنطق ریتعاب مراد نجایا در)  یمعن به تواند یم هنر در مساله نیا کاربرد. باشدیم

 مساله یرو یخاص قیتحق سیمور خور)  گرید یها هنر زبان به ای و( یهنر ییگرا نقد زبان به یعنی)  اشدی متعارف زبان به یشعر

 ریتاث تحت را مردم مناسک و اعمال ٬عواطف قیطر از تعامل با هنر(. اوردین عمل به گرید یها هنر زبان به یهنر عالمات ترجمه

است باشناسانهیز عاطفه کیتحر کار در لحظه هر در هنر ٬رسیپ قول به ٬که کرد اذعان دیبا(. “روزاین مفسر”) دهد یم قرار . 

 رسیپ اما. دارد موکد ضرورت یعاطف ارتباط یبرا ٬است شکل آن اساس که سیتند حضور یعاطف مفسر اتیخصوص اساس بر

 یم زنده دوباره داشته ذهن در مصنف را آنچه که ٬نگرد یم سیتند کی چشم به را یقیموس قطعه کی توسط شده فراخوان احساسات

۲ ٬ ۳۹۱) سازد ).  

 ممکن و کند یم بازتاب را یبرون نمود که یسیتند ٬هست یسیتند یساخت و شکل زین را احساس که دیایم بر نیچن شد گفته آنچه از

 آمده  حیتلو به رسیپ یها دگاهید در یدعو نیا حل و اقامه. دهد بروز را احساس بتواند ٬ستهیبا و ستهیشا شکل موهبت جهت به  است

دیورز اهتمام معضل نیا حل در النگر سوزان جتایتن. است نشده عنوان صراحت به او یسو از و . 

 شود یم حادث یخاص اءیاش یفحوا عنوان به ای ییبایز احساس(. ۱ ٬ ۵. ۲۹۲)  “دارد یموضوع یا عاطفه هر” گفت یم  رسیپ

(. ۱ ٬ ۵. ۲۹۱)  است محصل گرید تخاطرا از یا مجموعه شالوده بر که گرددیم نیمع نیشیپ یها دانسته بواسطه ای ٬(“نه - من”)

 د؛یایم گرفتار یدرک رقابلیغ و بغرنج اوضاع در ما حواس که اوردیم بر سر یهنگام عواطف که آنست ندیفرا نیا مشخصه صفت

 را یا عاطفه اغلب یناشدن ادراک و انیب رقابلیغ ٬ریناپذ فیتوص. اوردیبرم سر ترس میمانیدرم خود سرنوشت ینیب شیپ از که آنگاه

 همواره که است یمحمول ٬آن باشناسانهیز نوع ازجمله ٬عاطفه.آنست یعلم حیتوض آن فرونشاندن وجه نیتر نیمطم که ٬زدیانگ یم بر

www.takbook.com



 از عاطفه دیگو یم رسیپ نرویا از. است کمتر ٬زدیانگ یم بر که یریتاث ای ٬دهد یم لیتشک آنرا که یمسند یدگیچیپ از آن یبغرنج

 یم هم یاطالعات شامل حال نیع در که ٬ندینش یم دهیچیپ زیچ کی یجا ساده زیچ کی ٬چه ٬کندیم فایا را “هیفرض” ژهیکارو یجهت

۱۳۲( ۱ ٬ ۵. ۲۹۲)  باشد یم فیضع اریبس آن یژگیو نیا کنیل ٬باشد . 

 یم قرار بایز اءیاش شناخت “یعقالن” یها خصلت آن با یوابستگ در ٬“شناخت عنصر” کی مقام در لیتحل هنگام به ٬ییبایز احساس

 کی مانند یباشناختیز احساس حالت نیا در. اندینما یم رهیغ و کل کی در: اجزا وحدت ٬یهماهنگ عنوان به را “کالوس” که ردیگ

 ٬ ۲. ۱۹۷)  دارد اجیاحت یباشناسیز مظاهرت به و ستین یبر خطا از استدالل نیا. کندیم عمل بیترک “یراهنما عالمت” ای اریمع

 در تیواقع ادیبن هم هرچندان” باشد متناسب و ختیخوشر اثر کی افتیدر عدم ای افتیدر بر دال تواند یم یشناخت بایز احساس( . ۱

 یم بر سر یعلم تیوافع ییبایز یرو تعمق از سهولت به یباشناسیز عاطفه اوقات یبرخ(. ۱ ٬ ۵. ۴۷۵)  “باشد سست خصوص نیا

 یبرا ٬دیآ یم بر بدان “یراست” واژه کردن وصله صدد در “نیراست شعر” از یدمزن هنگام رسیپ بار هر پس(. ۱ ۱٬. ۱۷۱)  تابد

 یباشناختیز عاطفه که معنا نیا به ٬باشد یم دروغ بد شعر بالعکس ٬ستیهنر اثر بودن صادق نشاندهنده یباشناختیز احساس که آنست

خواند ینم یفرا آنرا معادل حال هر در ای . 

 گفته نیا یمعن. دارد تیجامع ٬رسیپ لیاقاو به توجه با یشناس بایز ارزش. دارد را فیتعر کدام استحقاق عاطفه از ما استنباط باالخره

 مستلزم امر نیا واقع در. است اساس و اصل” در فقط نیا اما. زدیبرانگ یباشناختیز عاطفه یکس هر در تواند یم آن اصوال که آنست

 متوازن آن با دیبا یم بایز که ٬یباشناسیز کمال با ٬زیچ هر از قبل را یباشناختیز عاطفه شیدایپ رسیپ. ستیا جداگانه و دهیعد طیشرا

 انگار و احساس ستیبا یم یروانشناس سطح در. کند ینم حاشا را یباشناسیز عاطفه بودن ندیخوشا او واقع در. دهد یم وندیپ ٬باشد

(. ۱ ٬ ۱. ۵۷۴)  ابدی یم رشد ۱۳۴یریگ خرده - دگر و ۱۳۳ یریگ خرده - شتنیخو ندیفرا ریتاث تحت یریخوگ نیوا ٬گردد مانوس

. ۴۸۶)  دینما یم یکی “یمنطق مفسر جوهر” با یو یبرا الفت. دارد مقام رفعت رسیپ یفلسف آثار در یکل طور به “یریخوگ” مفهوم

 عادت در را یعاطف مفسر جوهر ٬تیآ نیهم قیطر از ٬موانست احساس یعنی ٬انگار کی به عاطفه کردن مرتبط با رسیپ(. ۱ ٬ ۵

 ٬شیخو یعلم آراء انتظام گاه به رسیپ: دارد اشتمال ریز مورد بر یاول که داد صیتشخ توان یم را عمده تضاد دو نجایا در. ندیب یم

 موضع دوم تضاد. دارد یناهمساز انهیپندارگرا “مانیا” به یو آگاهانه یبندیپا با که لغزد یم خام ییگرا ماده موضع به یگاه از هر

سازد یم برمال را او انهیپندارگرا نفسه یف .      

 مانند ٬خورندیم بر( ییپندارگرا واحد بستر کی در)  یمتضاد یها شیگرا به او فلسفه مانند زین رسیپ یباشناسیز در گران لیتحل

 آنرا یها رگه که ٬انهیگرا اثبات التیتما ٬(لیملو)  ینیع - ییانگارگرا عه  یماوراءالطب و ییگرا عمل ی  ذهن - ییپندارگرا دیعقا اصول

 ییانگارگرا ماترک که ینیع - ییانگارگرا یها شیگرا و ٬گرفت سراغ توان یم ۱۳۸یبرکل و۱۳۷ ومیه ٬ ۱۳۶نیبا ٬ ۱۳۵لیم در

 عهیماوراءالطب و ییآزمونگرا ٬ ۱۴۰کاوج ٬ ۱۳۹تامپسون ییجو فرازش و ییگرا عتیطب ٬(بوگومولوف)  باشد یم آلمان کیکالس

 مقال موضع از وگرنه ٬میکن ینم ییگو ریمغا نیا لیدال ریدرگ را خود ما. رهیغ و ۱۴۱مان بلیپ یزیست خرد و ییخردگرا ٬جلین

 یادیز جهات از ییگرا ماده از او اعراض که یحال در ٬است منبعث او آراء یعلم التیتما از رسیپ خام ییگرا ماده. میافت یم پرت

 ییگرا ماده فلسفه از یکیمکان و انهیعام و غلط برداشت با که افرازد یم بر سر مذهب با فلسفه نیا دادن سازش یریناپذ امکان با

دارد مالزمه .      

 تا که ٬برد نام کانت از دیبا همه بر مقدم. اوست فلسفه نیمتبا مآخذ صدورات از یاعتبار به رسیپ ییپندارگرا آلود تناقض صهیخص

 - یذهن فلسفه ٬اما. داد قرار الشعاع تحت را رسیپ یباشناسیز و اتیاخالق خصوصا ٬ ۱۴۳ ییگرا عمل و یشناس نشانه یادیز حدود

 مثابه به ٬آلمان ینیع - ییپندارگرا فلسفه رشد در ینفسان فوق جهان مفهوم و او یباشناسیز و اتیاخالق بخصوص ٬کانت انهیپندارگرا

 میتحک “یوسط قرون فلسفه در ییگرا واقع” و افالطون ٬هگل نفوذ واسطه به ینیع ییپندارگرا انیجر. کرد یم عمل یعطف نقطه

افتی .   

 صرفا دهیپد کی از آنرا ٬کند یم یباز آن یریگ شکل در عقل که یفعال نقش ٬یباشناسیز آل دهیا کی به یباشناختیز عاطفه یوابستگ

 را یآدم و ندینش یم معقول احساس کی یجا به که یاحساس - فکرانه روشن یهمدرد نوع کی تا ٬دینما یم تر یمتعال یاحساس

 میتعم. کرد مشاهده آن افتهی میتعم حالت در توان یم را یباشناختیز احساس مشخصه نیا(. ۱ ٬ ۵. ۱۱۳)  است آن درک ییتوانا

 باشد یم شعر ٬آن افتهی یسیدگرد ینیبازآفر یتاحدود و احساس میتعم اشکال نیا از یکی. ردیگ یم صورت مختلف انحاء به احساس

 (۶۷۶ .۱ ٬ ۱ ). 
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 رسیپ که ستین کار در یا مبالغه چیه مطلب نیا انیب در. میبر یم انیپا به را رسیپ یشناس بایز هینظر از خود حیتوض جا نیا در

 ییشناسا  ٬اوردیم بر سر نو یها داده با آن بسط و هینظر نیا رشد یهمپا که  ٬را هنر یشناس نشانه هینظر یاساس معضالت همه

 م؛یعال یورا از ارتباط از یخاص صورت عنوان به هنر: داد لیتقل ریز موارد به توان یم را ها یدشوار نیا مجمل یبند جمع. کرد

 هنر؛ در بالغت و ییبازنما لیمسا ٬یمعناشناس ؛یباشناسیز ارزش و یهنر میعال انیم یوستگیپ  هنر؛ در سیتند گاهیجا و نقش

باشناسانهیز عاطفه یعموم صهیخص و ختیر: هنر میعال “یعاطف مفسر” قت؛یحق و ییبایز علم؛ و هنر انیم رابطه .  

 ریتفس به یبعد باب. کرد حل را آنها خود فلسفه و یباشتاسیز یکل یها دگاهید یمبنا بر که مطرح را معضالت نیا تنها نه رسیپ

دارد اختصاص هنر یمعناشناخت هینظر یفلسف . 
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رسیپ یباشناسیز ییپندارگرا یها یژگیو .۴  

 تیماه. ۱۴۵باشد یم متناقض ذاتا یو فلسفه مانند که ٬است انهیپندارگرا یتیماه یدارا ٬کل در او فلسفه همسان زین رسیپ کیت  استه

 یها سال در خاصه ٬رسیپ پربار یزندگ سرتاسر در آنکه رغم به. زدیآم یم هم در او قنیت نقصان با رسیپ دیعقا متناقض و مغشوش

 یباشناسیز یریفراگ رامونیپ ییها نامه یسالگ شانزده اوان در که میدان یم)  ٬ماند او عالقه صحنه در یباشناسیز یو اتیح آخر

 ٬ ۵. ۱۱۱)  “مرکب جهل” در ٬(۱ ٬ ۲. ۱۲۰)  یآور مالل طرز به ٬شانیا خود اجازه با(. قرارگرفت ریتاث تحت و خواند رالریش

۱ ٬ ۵. ۱۲۹)  نداد نشان راغب را خود باره آن در موثق یرا هرگونه داشتن” به و ماند( ۱ ).  

 خام ییگرا ماده کیی شناس نشانه از رسیپ ریتفس در که شدند متوجه رزنکو الزار و لیملو یوری یروس یشورو پژوهشگران

 برخودر تفکر یماد نیمواز طبق بالطبع ٬دارد آن ژهیکارو و یسیتند عالمت از که یریتعب ”در رسیپ دیگو یم لیملو. است مشهود

 که دارد اذعان پبرس خود کنیل(. ۱۴ ٬ ۱۸۷ -۸۸)  “داند ینم دیمق بدان را خود و ندادر قبول صراحت به آنرا چه اگر ٬کند یم

 رسیپ هنر یشناس نشانه هینظر در که کند یم تیتقو را ظن نیا فوق مطلب. ردیگ یم قرار هنر یتحتان قسمت در لیشما ای سیتند

 شانیا ییگرا ماده. دانست مخلص و مومن ییگرا ماده را رسیپ و داد بها ادیز امر نیا به دینبا البته. است مضمر انهیگرا ماده التیتما

 یا اسطهو حلقه همچون که ییگرا واقع اال ستین یزیچ “ییگرا واقع” از ریغ ٬اند شده متذکر کوزلووا ایمار و سلیک  لییخایم چنانکه

۱۱ ٬ ۱۵۸)  دهد یم وصلت یذهن - انهیپندارگرا یشناس هانیک اتیفیک با را گرا عمل یشناس روش ). 

 موجب یمعن و فحوا مساله. است مرتبط آنها “مفاد” با ٬میعال یمعناشناخت ریتفس با زین یشناس نشانه از هیاول شناسانه معرفت ریتفس

 راتیتحر در.دیآ شمار در یفلسف لیمسا اهم از ٬آنسر از و دینما متعذر کسری از یمعناشناخت یباشناسیز و یمعناشناخت فلسفه شود یم

 سال تا. میشو یم مواجه آن با یمعناشناخت یباشناسیز رشد یریگیپ هنگام به که میریدرگ انهیپندارگرا برخورد تنوعات همان با رسیپ

 یبرا ییجا ٬عالمت و مفسر ٬ییش ؛یا نشانه ثالثه روابط در. گرفت شکل یو ییگرا عمل از مستقل رسیپ یشناس نشانه ۱۹۰۲

 قتیحق نیا به توانیم را ریاخ موضوع. نداشت وجود ٬کند یم اشغال را انهیم گاهیجا ییگرا عمل در که “فحوا” یعنی چهارم عنصر

 یم کناره - عالمت مخاطب - یعالمت تیوضع “عضو نیچهارم” از نرویا از و ٬ارتباط ندیفرا از ٬نجایا در رسیپ که دانست منتسب

 ۸. ۱۸۴)  ونددیپ یم هم به مفسر با را “مفاد” اوقات اکثر رسیپ. باشد ثالثه یاعضا از یکی “فقط” تواند یم مفاد حالت نیا در. ردیگ

 مشتمل که شود یم ریتعب ٬مفهوم ٬تفکر عنوان به آن یمنف ُبعد از بدوا مفسر دوره نیا در ٬که اند افتهیدر هم خوانندگان احتماال(. ۱ ٬

 اخص طور به... است ییش کی تصور حامل یوجه به که ستیزیچ آن هر عالمت از من قصد” سدینو یم رسیپ. باشدیم عالمت بر

 یمعن از که یا انهیعام و ینیع برخورد مفاسد از اجتناب یبرا رسیپ(. ۱ ٬ ۱. ۵۴۰)  “کند یم متبادر را یتصور و دهیا میعال همه

 و عالمت انیم روابط مختلف صور حال نیع در ٬نکند داخل عالمت روابط در را(  “ایپو ایاش”) یرونیب اءیاش ٬دارد یسع ٬شود یم

 یم عالمت رابطه ثیتثل)  یعالمت یها ثیتثل سلسله - کند یم صحبت عالمت ندیفرا از که آنگاه. کند یم ییشناسا را یواقع ییش

 برخورد از لذا ٬گردد یم او ینگران موجب گرید میعال با آن یدرون ارتباط و ٬زبان دستگاه در عالمت ژهیکارو بر دیتاک -( باشد

 ای ٬عالمت هیپو در تیعواق یینما باز ساختمان سازواره مراعات از دوم و اول موارد در. رود یم طفره زبان یکیتفک و حیصح

 ریتفس در بود “اتهام” رسیپ یبرا آنچه(. ۱۱ ٬ ۱۵۹)  دیجو یم احتراز ٬کند یم تیتقو را “یفلسف ییگرا دهیپد اتهام” که شهیاند ندیفرا

افتی تیواقع متعاقب یشناخت نشانه انهیپندارگرا .  

 بسته نظام صورت به توان یم صرفا را هنر یشناس نشانه هینظر ٬یشناخت نشانه دارشناسانهیپد ریتفس یمبنا بر که است محرز کامال

 نیهم قایدق. دهد یم دست به آن از یشناخت نه و کند یم منعکس را ینیع تیواقع نه که ٬کرد ریتفس ییپندارگرا روح با میعال از یا

 اخالف توان یم را آنان حق به که دید توان یم هم یبعد شناسان نشانه از یشمار یها نگارش در را هنر یشناس نشانه یها ریتفس

دانست رسیپ . 

 عالمت. باشد یم مرتبط کننده ریتفس با استکه یچهارم عامل آمدن انیم به متضمن ٬ارتباط یواقع ندیفرا لیتحل که افتیدر رسیپ

 حمل عالمت که را آنچه ٬آن ییش ندینش یم آن یجا عالمت که را آنچه ٬کند یم حمل ذهن به را یزیچ ٬زیچ چیه از که است یمحمل

 یزیتما دهد یم امکان  ٬نگرش نیا (.۱ ٬ ۱. ۳۳۹)  ندیگو آن مفسر ٬زدیانگ یم بر یذهن در که را یانگار آن و  ٬آن یمعن کند یم

 ٬ابدی یم ذهن توسط “یمعن” ریتعب عنوان به “یدوم ” یگرید یمحتوا پس نیا از که مفسر و ارتباط ینیع عامل عنوان به یمعن انیم

 با یشناس نشانه انهیگرا عمل ریتفس دادن وفق جهت( عمر آخر یها سال در مخصوصا)  خود یمساع یپ در رسیپ کنیل. شد لیقا
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 “اصل” در که ٬یمعن انهیگرا عمل ریتفس. گرفت شیپ در یگرید روند ٬بخشد یم میتحک را ییگرا عمل هیتظر جوهر که ٬ یمعن

 شتریپ. کند یم معطوف یثانو یمحتوا در مفسر به شود یم داده انتقال که آنچه از را دقت ٬شده انیب مشروح طور به رسیپ مشهور

 مفسر با که)  عمل و احساس ٬شهیاند شکل در عالمت نفوذ ٬(۱ ٬ ۸. ۳۳۲)  “ییفحوا ریتاث” عنوان به “مفسر” از رسیپ که یریتعب از

 یم یمعرف “عالمت یمعن” مفسر که است حالت نیهم در درست. میگفت سخن لیتفص به( دارد انطباق روزاین و یعاطف ٬یعقالن یها

. کند تیتبع یعموم یقانونمند کی از و باشد داشته یعموم یا صهیخص دیبا یم دیایم وجود به عالمت واسطه به که یریتاث. شود

ندیب یم یعاطف و یرفتار یریخوگ ٬تیدرا - موانست در را عالمت “یمعن” آن از ٬نرویا از و ٬مفسر جرثومه رسیپ .  

 نشانه در ٬دارد یم معطوف( آن ییگرا عمل جنبه به یعنی)  مفسر در عالمت ریتاث تیماه یرو به را توجه رسیپ که قتیحق  نیا

 ندیفرا قیدق اریبس یبررس امکان ٬یعاطف مفسر ساختن مشخص و مجزا الخصوص یعل ٬باشد یم معتبر و ارجمند یعامل او یشناس

 به یعنی ٬آن دوم یمحتوا با مفسر دادن نشان یبرا نکیا یمعن اصطالح که ستین نیا یاصل مساله. آورد یم فراهم را یشناخت نشانه

 یندیفرا - ینیع تیواقع از یآرمان مفهوم کی پرتو در “یمعن” که نجاستیا نکته. ابدی یم صیتخص عالمت به مفسر مالوف واکنش

 نیا به. شود یم داده لیتنز عادات و اسلوب به عالمت یمعن. بازد یم رنگ - باشد فحوا آثار محرک تواند یم میعال آن یمبنا بر که

 انهیگرا ذهن میتعال اب را میعال هینظر و کند لیدخ یشناس نشانه در را معنا ییگرا عمل هینظر تا داشت وافر یسع که رسیپ” بیترت

 عرف و عادت ییرفتارگرا و ییندانمگرا مفهوم و شود یم دهیکش انحراف جاده به یعلم و ینیع پژوهش از ٬دهد قیتطب ییعملگرا

 متوسل مفهوم نیا به یسوداگر متنوع تیغا به یها دبستان فالسفه(. ۱۴ ٬ ۲۴۵)  “داند یم عالمت یقطع و مسلم یمعن عنوان به را

افتی تکامل شتریب صراحت با سیمور چارلز انهیرفتارگرا یشناس نشانه در فوق درک کنیل ٬شدند . 

 نوع ازجمله ٬مفسر. شد نخواهد سریم هنر قیحقا قیدق لیتاو به لین ٬میدرمان عالمت یمعن یعقالن جنبه به یموجه لیدل اقامه از اگر

 یم هم به یآدم ذهن در العمل عکس نیا توسط شده کیتحر یعارض یها ندیفرا با که ٬است باشناسانهیز یالعمل عکس ٬آن یعاطف

 ٬شود یم ادآوری عالم نیا ٬بالکل. ۴۹۵است ابهام نیقر ٬شود یم میتفه عالمت مفهوم انعنو به که یمفسر بود متوجه رسیپ. زدیآم

 یم دیتزا به رو “ابهام” نیا یعاطف مفسر در(. ۱ ٬ ۵. ۵۰۶)  “ستین ابهام از یبر یعنی ٬یقطع هرگز گرانید با شخص کی ارتباط”

(. ۱ ٬ ۳. ۹۳)  “ندارد وجود یابهام نیکمتر آن بالفصل احساس در دارد معلوم که ام دهیند را یقتیحق چیه” سدینو یم رسیپ. گزارد

 از اما. ردیگ یم نظر در را یهنر اثر “یمعنا” یذهن وجه فقط یعاطف مفسر مثابه به یهنر کار کی “یمعنا” انهیگرا عمل ریتفس پس

شود یم تغافل یمعن انهیگرا عمل لیتاو در ٬کندیم دایپ ارتباط آنها تیواقع انعکاس با و اثر ساخت و محتوا با که ٬ینیع بهره .   

 ٬یوید)  گرا عمل یباشناسیز یاساس مباحثات یبرا شد یانفصال نقطه ٬است آلوده “ابهام” به که یمفسر به یهنر اثر“ یمعن” فیتخف

 آل دهیا از رسیپ ریتفس. شود یم منجر یهنر آثار در “معنا” مطلق تینسب و تیقطع هینظر به ٬ییگرا ندانم به که یموضع -( سیمور

 ٬آن یروانشناخت - یاجتماع ٬یطبقات تیماه ٬“یشناختبایز آرمان” مفهوم یژرفنا شینما. است محدود زین احساس موانست مثابه به

 عادت مثابه به “یآرمان” از رسیپ ریتعب. باشد یم ممکن ریغ ٬اساس نیا بر ٬اعم طور به هنر یرو آن ریتاث غامض کار و ساخت

 با تنها ریاخ مورد. آن یاجتماع و یشناخت معرفت جوهر به نه و ٬نگرد یم یآرمان ژهیکارو کار و ساخت یروانشناس یبسو تنها

شود یم محرز هنرمند ریدرضم تیواقع بازتاب به کردیرو .   

 دیبا ناچار به. کرد نییتب را مردم رفتار یرو هنر ریتاث بتوان ستین ممکن زین دنیشیاند هیپو گرفتن نظر در بدون نهج نیهم به

 یضرور مقدمات یتمام یحاو او یشناس نشانه کنیل. نمود لیتاو “عرف” و “عادات” ٬“رفتار” عبارات در را هنر رسیپ که رفتیپذ

شد داده رشد سیمور چارلز توسط و برآورد سر او یشناس نشانه هینظر از که ٬ استکه یریتفس نیچن یبرا . 

 

 نیا در - او یدارشناختیپد مقوله نیتخست - یو “یتساو” ریتفس. میکن یبررس را رسیپ یباشناسیز یعموم آراء دیبده اجازه حاال

 و باشناسانهیز تیفیک ٬یهنر ییبازنما تا داد خواهد امکان ٬برداشت نیا از ما درک یچگونگ. باشد یم لیمسا اهم از خصوص

میکن فیتعر را باشناسانهیز احساس .  

 از یو مراد. کند یم مطالعه را ها دهیپد مختلف انواع که او فلسفه از یقسمت -باشد یم رسیپ یدارشناسیپد در مقوله نینخست  “تیفیک

 ده  یپد کی عنوان به تیفیک(. ۱ ٬ ۱. ۱۸۶)  “دارد حضور ذهن در صورت هر به و زمان هر در که ستیزیچ آن هر” دهیپد

 “یامکان” همچون ٬ابدی یم یخارج صورت که مادام تا و است کرده برتن تیواقع و یخارج صورت جامه استکه یتیفیک ٬یخودآگاه

 ٬ باشد داشته وجود جهان در سرخ یزیچ آنکه از شیپ ٬یسرخ حالت” .دارد وجود( ۱ ٬ ۱. ۴۲۲)  “مجرد یلیپتانس” ٬(٬۱ ۱. ۲۵) 
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 ارزش ای اتیفیک جهان. دارد مصداق زین باشناسانهیز اتیفیک خصوص در استدالل نیا(. ۱ ٬ ۱. ۲۵)  “نبود  مثبت امکان کی هنوز

 نو دیوعقا آراء نیا قرابت  متوجه یدرست به گران لیتحل اکثر. مکان و زمان یفراسو ٬ست یازل اءیاش جهان ٬یباشناختیز یها

 شده داده یتسر زین کی نیا در صراحت به کانت فلسفه ییپندارگرا - ینیع یها شیگرا که مساله نیا به ما اشاره. اند گشته یافالتون

 به را باال در مذکور التیتما هم آنها کردو “ینیب شیپ” را انینییآ نوکانت دیعقا شیخو یشناس دهیپد در رسیپ. کند یم تیکفا ٬است

دادند ارتقاع یمتعال یها ارزش هینظرقلمرو  . 

 سهو متقابل ریتاث از گفتن سخن نجایا در اگرچه)  افتی توان یم را یفراوان مشترک یها نهیزم هوسرل و رسیپ یشناس دهیپد در

 یایدن در بلکه ٬ایاش در نه و دارد یهست ذهن در نه ٬شود یم میتفه بالقوه که ٬(ییبایز ای)  یباشناسیز تیفیک ٬رسیپ آرا مطابق(. است

. دارد یتنگاتنگ یوستگیپ زین سیتند اتیخصوص با تیفیک از دارشناسانهیپد درک نیا. دارد یهست دارشناسانهیپد یها جوهر خاص

 رسیپ یبند طبقه در پس. کندیم یندگینما را ینیع ٬ست ییش تیفیک مشابه و ٬داراست خود که یتیفیک برکات از سیتند ٬فیتعر طبق

 یآرمان ُبعد به ٬دارد واژه از رسیپ که یقیدق استفاده ار “سیتند” عبارت که میگفت شتریپ. دارد تعلق “اول” مقوله به سیتند ٬میعال از

 بر رخت ذهن خانه از سیتند ٬شود یم استنباط امکان کی عنوان به تیفیک که یهنگام ٬نیا بر افزون. شود یم داده عودت ییبازنما

 به ٬سیتند باره در تامل هنگام به کندیم اصرار آنها در یو میدید و میآورد ینقاش افتیدر مورد در را رسیپ اظهارات قبال. بندد یم

۱ ٬ ۳. ۳۶۲( ) ذهن در موجود یعنی)  یکل نه و است( یماد یعنی)  ییجز یوجود نه که میشیاند یم یجوهر ). 

. ام)  یغرب یها مفسر. دارد یهست یآدم ذهن از مستقل ٬رونیب جهان در ٬شود یم ادراک امکان کی مثابه به که یباشناختیز تیفیک

 به دیبا. دارد ینیع یا صهیخص یباشناسیز تیفیک رسیپ راتیتعب در که کنند یم استنتاج اساس نیبرا( بوسکو ان ٬شولتز یی ٬هوکات

 نشان ریز در که یا گونه به ٬نیا بر دیمز. شود یم ریتفس ینیع ییپندارگرا روح با رسیپ توسط “تینیع” نیا که میباش داشته ادی

آورد یم فراهم را ینیع - ییپندارگرا عنوان به یو یها هینظر احتساب نهیزم که ست یراداتیا بر مشتمل رسیپ آثار ٬داد میخواه . 

 بایتقر خود روانشناسانه ُبعد در تیفیک. دارد یم مشخص را تیفیک عهیماوراءالطب جنبه است نهفته امکان در که متحقق نا تیفیک

 مانند ذهن در یباشناختیز تیکف شدن انیع(. ۱ ٬ ۱. ۷۰۷)  دهد یم لیتشک را بالواسطه یخودآگاه محض تیفیک و باشد یم متحقق

 متاثر “یکل ” احساس تیفیک ای( ۱ ٬ ۱. ۳۰۴)  “شود یم یناش یاضیر فیظر استدالل کی یرو غور از” که “ستیا عاطفه تیّ فیک”

 ابدی یم یذهن یخصلت و شود یم بدل احساس تیفیک به یباشناختیز تیفیک ٬سان نیبد(. ۱ ۱٬. ۵۳۱)  است متاثر ریل شاه یتراژد از

 احساس تیفیک و( ینیع ییپندارگرا منظر از)  دارد یذهن یتیموجود که دهد یم زیتم را یی یباشناختیز تیفیک رسیپ ییگو. ۱۴۵

 از رسیپ که یزمان. کند یم فرق یمختصر اوضاع نجایا امر واقع در. داند یم تیفیک نیا “یدرون همزاد” مثابه به را یباشناختیز

 رسیپ ریتفس. شود ینم لیقا احساس تیفیک و شده حس تیفیک انیم یزیتما هرگز دیگویم سخن “احساس تیفیک” عنوان به “تیاولو”

 توان یم مزیج امیلیو آخر دوره ییآزمونگرا و ماخ ارنست در را آن اثر که هاست دهیپد از انیوجود وحدت ریتفس همان ها دهیپد از

 یم احراز شناسانه یهست یمرتبت ٬شود نهاده برابر “سرخ”٬“سخت”٬“یآب” چون “یا هیثانو اتیفیک” با که یباشناختیز احساس. افتی

 نیا دهم یم حیترج”: میکن یم قول نقل رسیپ خود از نماند یشبهت یجا آنکه یبرا. کندیم جاخوش یآدم مغز ثغور یورا در و کند

)  “کندیم داریب ما حواس در را آن با همرنگ و همساز یقرمز احساس استکه ما بدون یسرخ یروان احساس نیا که باشد من در ظن

 درک از الجرم استنتاج نیا. یآدم از مجرد یباشناسیز احساس - رسیپ “ییگرا تینیع” یریگ جهینت است نیچن(. ۱ ٬ ۱. ۳۱۱

 احساس و یباشناختیز تیفیک دو هر به تیفیک رسیپ یبرا. است متاثر تیفیک از( ماخ روح با)  یو انهیگرا اثبات و انهیپندارگرا

دارد اشتمال نفکیال یوحدت در یباشناختیز .    

 ٬کرد فهم توان یم را مذکور تیفیک. است یاضیر و یمنطق یانیبن یدارا یباشناسیز تیفیک رسیپ تیروا به که میکرد مشاهده فوقا

 که شود یم اتالق یاول مقوله عتیطب از رسیپ لیتاو از مرحله آن به اتیخصوص نیا. دارد یسازند افتهی میتعم و معقول تیفیک نیا

 یدارشناختیپد در رسیپ. کرد منظور “شناخت از یعنصر” آنرا شود یم و ٬شماردیم مردود را تیفیک بودن الساعه خلق آن در

 یشناخت بایز تیفیک عنوان به اخص طور به که) تیفیک که کرد استدالل و آغاز را تیفیک بودن یخود به خود بر ابرام شیخو متعاقب

 کی رویپ آن انیب ای درک از توان ینم کنیل. کند حس آنرا تواند یم یآدم ٬ستین “هوشمندانه”( شد یم ریتعب یباشناختیز احساس و

 از یفیصتو هر... ردیگ ینم زوال امیا مرور به و است زنده و مفرح ٬آزاد ٬یخود به خود” آن(. ۱ ٬ ۵. ۴۹)  گفت سخن یکل قاعده

 حیتوض یبرا که ٬شود یم محول یشتریب نقش زهیغر به یباشناختیز تجربه در اکنون(. ۱ ٬ ۱. ۳۵۷)  “است کذب آن به نسبت آن

 ریغ ٬زیست - خرد توان یم بایز شناخت امکان از یو ینف با را رسیپ یریگ موضع نیا. ابدی یم میعض یمنزلت یباشناختیز رفتار

 گام نینخست کایامر نینو شهیاند در استکه یکس یو گفت شود یم رسیپ باره در. کرد فیتوص مکاشفه به بیقر تیغا به و ٬یعقالن

۴۳۲کراسر. یپ)  برداشت یزیست خرد یسو به ییخردگرا از را راسخ ).  
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 در. دارد یادیز تیاهم خصوص نیا در “سوم مقوله” فهم ٬او یباشناختیز درک جهت هیاول مقوله از رسیپ ریتعب تیاهم بر عالوه

 مثابه به سوم مقوله ٬است تیواقع و ٬یفرد وجود دهیا نیمب که “دوم مقوله” و ٬داندیم امکان را “تیفیک” که “نخست مقوله” با سهیمقا

 تیجامع و نظم به دیتق ٬قانون کی تصور نیمب و( ۱ ٬ ۵. ۶۶)  کند یم عمل “یقبل مقوله دو نیب واسطه کی مانند ٬رابط حلقه کی

 ریخ عنوان به که ٬را یباشناختیز آل دهیا ٬کند یم منظور “نخست مقوله در را بایز ای ٬یباشناختیز تیفیک کهیحال در رسیپ. است

 دیبا جا نیا در)  “نظم” ده  یا “سوم مقوله” ژهیو صفات با مطابق ٬یباشناختیز آل دهیا. دینما یم سوم مقوله وارد ٬شود یم ریتعب مطلق

 آن مشخصه که کند یم متظاهر را( داشت توجه است“مالوف احساس” همان که یباشناختیز آل دهیا از شانیا روانشناسانه فیتعر به

کرد لیتحل لیتفص به آنرا باشد بهتر دیشا ٬“یانجیم” کی عنوان به آن فهیوظ خصوص در(. ۱ ٬ ۱. ۶۱۳)  آنست بودن شمول جهان .   

 یم تحقق تیفیک نیا آن در که باشد یم یفرد دهیپد و مجرد امکان کی عنوان به یباشناختیز تیفیک انیم یخوردگ گره ٬تلذذ بسا یا

 یمورف. یج. ام ٬وصف نیا با. کرد طرد ٬داند یم باشناسانهیز آزمون یینها هدف را یحس یناک طرب که ٬را تلذذ رسیپ اما. ابدی

 انیم گرید “یا واسطه” ٬یگرید لیتعد آلت دنبال البد دیجو یم یدور تلذذ از رسیپ رسیپ چون ٬که افتیدر ثاقب ظن به ۱۱۹٬

. افتی یکیت استه آل دهیا ای اریمع ٬هنجار مفهوم در شانیا االمر عاقبت را بست و بند نیا(. ۱۵ ٬ ۳۵۳)  گشت یم فرد وجود و تیفیک

 یکیت استه آل دهیا یرو چه از میبپرس که جادارد(. ۱ ٬ ۵. ۱۲۹)  باشد یم احساس تیفیک تجسد و تحقق یکیت استه آل دهیا فهیوظ

 عمل انسان یها تیفعال کل مطلق ریخ ٬ییغا هدف کی مقام در نکهیا لحاظ به ست؟ “یانجیم” کی ژهیکارو جاآوردن به از ریناگز

 است ملحوظ یلیتحل چنان آن مثابه به( ۱ ٬ ۱. ۱۹۷/ ۵۷۴)  باشد یم آل دهیا عرصه بر طیمح  که ٬یباشناسیز ٬حال نیع در. کند یم

 و کیت استه. باشد یم مرتبط امثالهم و یقیموس ٬یساز مجسمه ٬ینقاش لیقب از ٬هنر از یاشکال تیماه میتقو ای لیتاو با منحصرا که

۱ ٬ ۱. ۶۱۱)  “باشدیم نیتحس قابل نفسه یف که استیاش حالت نیکدام آن ٬دارد معلوم که آنست” علم نیا اجله کار ). 

 آرا در. دانست مطرود را یخوشباش مکتب از یرویپ رسیپ که میدید نیا بر سابق ست؟یچ رسیپ المحاسن افضل ٬یینها هدف باالخره

 با و نشده فیتعر اجتماع با دیبا اکبر ریخ. گذراست امور نیا چه ٬کرد ییشناسا را آل دهیا توان ینم جامعه از یطیشرا چیه تحت او

 که نفسه یف خرد” ٬(۱ ٬ ۱. ۵۹۰)  “عتیطب قانون” ٬“ناتیکا کردن یعقالن” است نیا(. ۱ ٬ ۳. ۶۵۵. ) باشد داشته یهماهنگ آن رشد

۱ ٬ ۱. ۶۱۵)  “است شده ادراک خود تیتمام در ). 

 عناصر با را ینیع ییپندارگرا که ٬(ست یکرو تیغا کی راه در ناتیکا استکه نیا آن جوهر)  یهانیک اتیاله با رسیپ نظرات

 به ٬یها استنتاج نهیآ هر(. دارد تشابه“ یعیطب قانون” کی به یواقع هدف)  دارد اشتراک به یادیز نکات ٬زدیآم یم ییگرا عتیطب

 یآسمان تصور کی به رسیپ که گشت خواهد انیع ٬میآور نظر در است رسیپ تتبع ها سال ثمره   که را“ یپوچ و هیپا یب” لیملو قول

“ ) ست یاله ما به نسبت... که ٬شود یم عزم ثبات و دیعقا هوشمند یدانا کی ذهن در عتیطب نیقوان” که دیجو یم تجنب یآرمان از

۱۰۷ .۵ ٬ ۱ ). 

 نیا در. افکند یپ یباشناسیز یبرا یهنجار به مشخصه کرد یسع ٬یباشناختیز آل دهیا ای ٬حسن تیغا مفهوم از یریگ بهره با رسیپ

 لیتشک را فلسفه عهیماوراءالطب و یدارشناسیپد همراه که)  هنجار به علوم رده در منطق و اتیاخالق با فیهمرد هم یباشناسیز حال

 و شود یم اتیاخالق اساس یباشناسیز. پردازد یم ها آرمان ٬سخن گرید به ٬باشد دیبا که آنچه یبررس به که ٬دیایم در( دهد یم

 یارزان یباشناسیز به را گاهیجا نیا آنرو از یو.گردد یم هنجار به علوم ساختمان کل یپ یباشناسیز لذا ٬منطق یربنایز اتیاخالق

کند یم مطالعه را - یباشناختیر آرمان ای ٬حسن تیعا -ها تیفعال همه یینها هدف آن که داردیم . 

 هنجار به یعلم را او یباشناسیز آرمان و یباشناسیز هینظر که میخور یم بر ییها تالش به شده نوشته رسیپ به راجع که یمتون در

 هم به ییعملگرا و رسیپ یباشناسیز که نیا در(. ۱۲ ٬ ۹۰ -۹۲)  گردد یم حادث رسیپ ییگرا عمل جیحوا از نیا. کند یم فیتوص

 شهیر ٬ینظر باره از ٬ییکایامر عالم نیا یواقع ییگرا عمل و یباشناختیز ٬آنها هردو کنیل ٬ستین یا شبهه چیه یجا اند خورده گره

 قانون کی منقاد را یاعل لتیفض کانت. باشد یم منبعث شهیر همان از فلسفه به نسبت او گذار هنجار دگاهید. دارد ینیآ کانت در

 کی بمثابه او یجزم الزام دهیا ٬شد لیقا تفاوت یاخالق یآرمانها و یباشناسیز نیب کانت خود اگرچه. نمود یجزم الزام کی ٬یاخالق

 او روان دنباله یبرا ٬اتیاخالق در یباشناختیز آل دهیا اشاعه یبرا را یاساس ٬بشر تیفعال بر ناظر ییغا قانون تنها و ٬یاخالق فهیوظ

 اریبس کانت یجزم الزام به ٬قیدق انیب به ای ٬یاخالق آل دهیا کی به یباشناختیز آرمان ای رسیپ حسن تیغا. آورد فراهم( شتهیف یعنی) 

 آن بر رسیپ و ٬کرد جادیا یباشناسیز آرمان کی یاخالق عمل تیهدا یبرا کانت یجزم الزام” سدینو یم ۴۰۲بلمانیف. است کینزد

 و یشناخت بایز رفتار یینها هدف عنوان به ٬یجزم الزام مانند زین یباشناختیز آرمان(. ۷ ٬ ۳۹۰)  “کرد دفاع آن از شود یم که بود

 کی نیقر را فهیوظ ضرورت کانت که همچنان. باشد یم نفسه یف یتیغا ٬گرید مقاصد همه از مبرا که است ییغا یهدف ٬یاخالق

www.takbook.com



 به هیشب یزیچ سان به ٬نگرد یم( حسن تیغا)  یباشناسیز آرمان به انهیگرا عتیطب یدید با زین رسیپ ٬نهاد یم جامع یعیطب قانون

 آن یپ در توان همه با دیبا که شود یم فرض هدف ینوع انگار هم رسیپ آل دهیا ٬ستیاجبار کانت ضرورت همچنانکه ٬عتیطب قانون

 یباشناختیز آرمان که مینیب یم اقیس نیا بر(. ۱ ٬ ۵. ۱۳۳)  بود نخواهد کار در یآل دهیا گرید شود غفلت آن از نهیآ هر و رفت

 اتیاخالق و یباشناسیز خلط به شتهیف یتمنا با توان یم دارد بر در که هم را آنچه و ٬ستین یکامل یباشناختیز زیچ چیه یمحتو رسیپ

کرد اسیق .     

 شود یم نیچن را آنها جازیا به. هنر حیتوض در آنها کاربست و رسیپ یشناس نشانه از یفلسف ریتفس یاساس یها گوشه یبرخ بود نیا

 صحه انهیرفتارگرا میمفاه یریپذ امکان به که ٬یهنر میعال یمعن حیتوض در انهیگرا عمل و یدارشناختیپد التیتما: کرد یجمعبند

 یعنی ٬یباشناختیز تیفیک از گونه ماخ ریتفس با همبستر یباشناختیز ارزش دارشناسانهیپد و انهیپندارگرا - ینیع هینظر ٬گذارد یم

ینیآ کانت روح با هنجارگذار علم کی مثابه به یباشناسیز دگاهید  

 هنجار به یعلم را او یباشناسیز آرمان و یباشناسیز هینظر که میخور یم بر ییها تالش به شده نوشته رسیپ به راجع که یمتون در

 هم به ییعملگرا و رسیپ یباشناسیز که نیا در(. ۱۲ ٬ ۹۰ -۹۲)  گردد یم حادث رسیپ ییگرا عمل جیحوا از نیا. کند یم فیتوص

 شهیر ٬ینظر باره از ٬ییکایامر عالم نیا یواقع ییگرا عمل و یباشناختیز ٬آنها هردو کنیل ٬ستین یا شبهه چیه یجا اند خورده گره

 قانون کی منقاد را یاعل لتیفض کانت. باشد یم منبعث شهیر همان از فلسفه به نسبت او گذار هنجار دگاهید. دارد ینیآ کانت در

 کی بمثابه او یجزم الزام دهیا ٬شد لیقا تفاوت یاخالق یآرمانها و یباشناسیز نیب کانت خود اگرچه. نمود یجزم الزام کی ٬یاخالق

 او روان دنباله یبرا ٬اتیاخالق در یباشناختیز آل دهیا اشاعه یبرا را یاساس ٬بشر تیفعال بر ناظر ییغا قانون تنها و ٬یاخالق فهیوظ

 اریبس کانت یجزم الزام به ٬قیدق انیب به ای ٬یاخالق آل دهیا کی به یباشناختیز آرمان ای رسیپ حسن تیغا. آورد فراهم( شتهیف یعنی) 

 آن بر رسیپ و ٬کرد جادیا یباشناسیز آرمان کی یاخالق عمل تیهدا یبرا کانت یجزم الزام” سدینو یم ۴۰۲بلمانیف. است کینزد

 و یشناخت بایز رفتار یینها هدف عنوان به ٬یجزم الزام مانند زین یباشناختیز آرمان(. ۷ ٬ ۳۹۰)  “کرد دفاع آن از شود یم که بود

 کی نیقر را فهیوظ ضرورت کانت که همچنان. باشد یم نفسه یف یتیغا ٬گرید مقاصد همه از مبرا که است ییغا یهدف ٬یاخالق

 به هیشب یزیچ سان به ٬نگرد یم( حسن تیغا)  یباشناسیز آرمان به انهیگرا عتیطب یدید با زین رسیپ ٬نهاد یم جامع یعیطب قانون

 آن یپ در توان همه با دیبا که شود یم فرض هدف ینوع انگار هم رسیپ آل دهیا ٬ستیاجبار کانت ضرورت همچنانکه ٬عتیطب قانون

 یباشناختیز آرمان که مینیب یم اقیس نیا بر(. ۱ ٬ ۵. ۱۳۳)  بود نخواهد کار در یآل دهیا گرید شود غفلت آن از نهیآ هر و رفت

 اتیاخالق و یباشناسیز خلط به شتهیف یتمنا با توان یم دارد بر در که هم را آنچه و ٬ستین یکامل یباشناختیز زیچ چیه یمحتو رسیپ

کرد اسیق .     

 شود یم نیچن را آنها جازیا به. هنر حیتوض در آنها کاربست و رسیپ یشناس نشانه از یفلسف ریتفس یاساس یها گوشه یبرخ بود نیا

 صحه انهیرفتارگرا میمفاه یریپذ امکان به که ٬یهنر میعال یمعن حیتوض در انهیگرا عمل و یدارشناختیپد التیتما: کرد یجمعبند

 یعنی ٬یباشناختیز تیفیک از گونه ماخ ریتفس با همبستر یباشناختیز ارزش دارشناسانهیپد و انهیپندارگرا - ینیع هینظر ٬گذارد یم

ینیآ کانت روح با هنجارگذار علم کی مثابه به یباشناسیز دگاهید .   
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 یبررو یشگرف ریتاث ٬آورد وراهم را یباشناختیز هینظر کی پرداختن و ساختن امکان که آن در منظور آرا ٬رسیپ یشناس نشانه خود

 به را انظار که بودند یکسان نینخست ۳۳۱اوگدن و چاردزیر رسیپ مرگ از پس(. ۲۱ ٬ ۲۲)  گذاشت هنر یمعناشناخت هینظر رشد

 را یشناخت نشانه رامونیپ رسیپ دیعقا از یا دهیچک یمعن یمعنا مهیضم در و ٬کردند جلب یشناس نشانه در او یها کار یسو

 آثار در رسیپ آرا. کردند یابیارز آنها ریتفس و عالمات ریتفس یبرا سخت تالش عنوان به را رسیپ یشناس نشانه آنان. گنجاندند

 چارلز یرو را ریتاث نیشتریب رسیپ. داستیهو وضوح به افتی انتشار یباشماختیز نهیزم در یو درگذشت از پس که ٬چاردزیر

 یم او. است یشناخت نشانه یباشناسیز ندهینما نیتر نامدار  او هم ٬داد انتظام یشناس نشانه به که است یکس سیمور. داشت سیمور

 یاریبس از رسیپ سیتند هینظر. باشد یم رینظ یب خود خیتار سرتاسر در و بخش الهام یمنبع یشناس نشانه باره در رسیپ آثار سدینو

 لیتشک در رسیپ یشناس نشانه. دیآ یم شمار در النگر سوزان “ییبازنما یینمادگرا” هینظر “یشناس نشانه” جنبه کننده نییتع جهات

 یتمام در یو ٬سدینو یم یشناس نشانه در بنس خود. داشت یقطع ریتاث ٬بنس. ام آثار در ٬هنر یمعناشناخت هینظر و یشناس نشانه

 هینظر یها ادیبن سیمور اثر با همراه)  رسیپ یشناس نشانه شانیا ده  ید به. است برده بهره رسیپ میعال هینظر اساس از موارد

 و متن هینظر - بود معاصر یباشناسیز نشیآفر آن از یو خواست که ٬گشود یباشناسیز هینظر برابر در را ینو کوچه( میعال

 .ارتباط

 انهیپندارگرا تداوم رسالت ٬باشد یم ارزنده و جالب یعلم منظر از که ٬یو یشناخت نشانه آرا یطال شمش بر عالوه رسیپ روانیپ

 از رسیپ استفاده بر یمبتن که میآورد یزیانگ عبرت یها قول نقل سیمور از قبال. اند برده متیغن به زین را او هنر و یشناس نشانه

 یدامگه است نیرک ییگرا عمل و یشناس دهیپد ادیبن بر که رسیپ یشناس نشانه. بود شیخو عهیماوراءالطب تیتقو جهت یشناس نشانه

 یاستراتژ شمردن مجاز نجایا در. افتند در ییپندارگرا مغاک به هنر از خود استنتاجات در تا مکند باز کنندگان ریتفس یپا ریز را

(. ۱۳ ٬ ۳۵)  است تامل درخور ۳۰۲ یلو. آ ییکایامر باشناسیز جانب از یهنر نقد خاص لیمسا در رسیپ آرا کاربست انهیپندارگرا

 عنوان تحت ٬دایفلور یجنوب بخش دانشگاه در فلسفه استاد ٬هوکات ماکس مقاله از توان یم  ٬یچنان آن یها ریتفس از یمشت عنوان به

 واقع که ستین یدعو نیا بر دال یزیچ رسیپ آراء در: سدینو یم ییجا در سندهینو نیا. کرد ادی رسیپ یباشناسیز یمنطف یها هیپا

 ریغ دیعقا از نگارنده قصد که است مستفاد نیچن مقاله کل از( ۱۰ ٬ ۱۵۹)  باشد یم ندهیشا و حق به یآور فن تنها ییگرا

 به سیتند با سهیمقا در ٬آزاد تیخالق سطح نیتر یعال عنوان به نماد به راجع رسیپ آرا از بنس. ام ریتعاب. است یینوگرا ٬انهیواقعگرا

 چه و افتد مقبول چه ٬شود یم رسیپ تفکرات از که یریتفاس. است مطلب نیهم دیمو زین نیع به یمتک و محدود  سطح عنوان

 ییگرا واقع یحاو یدرجات به که رسیپ نظرات از ٬ینیمع یاجتماع طیشرا در ٬کنندگان حیتوج که دارد قتیحق نیا از تیحکا ٬مطرود

کنند یم استفاده هنر( یشناس نشانه)  ینظر حیتوج منبع عنوان به ٬ست  
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 26" )پرورش و آموزش در هنر گاهیجا" ٬( 1925"  )افالطون هنر فلسفه" ٬( ۱۹۲۵) نیروسک مقاالت همراه به یدوم اثر .7

 استه به یبازنگرش تنها کتاب نیا. آورد یم دیپد را" هنر باره در یمقاالت"  کتاب مطالب ٬( 1929" )هنر در یمعن و صورت" ٬( 25

 چاپ دیز سندگانینو از یگروه یمساع به 1927 سال به ریاخ کتاب. دارد کم است آمده ذهن کتاب در که را کیت استه باب و کیت

  .رفت

8. 8. John Hospers 

9. 1 خود اثر در نگوودیکال      The New Leviathan (1942, rev. ed. 1992)   را ها احساس از یمتفاوت اریبس یبند طبقه 

کندیم مطرح . 

9 215٬. )ا یبررس مورد موضوع در تا است نگوودیکال تفکر در شده ادی یزیهمست که است موثق براون قول نیا .10 )     
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 نظرات از بخش نیتر متناقض که اوردیم حجت و لیدل نگوود٬یکال کیت استه متناقض تیماه حیبصر ضمن براون. یئ. ام .11

9 ٬ 231) ابدی یم بروز هنر و تفکر انیم ارتباط یبررس در او ). 

12. Hospers 

13. Moris Jones 

14. A. Donan 

15. G. R. G. Mure 

 و( النگر و کروچه الجمله یف)  نگوودیکال کیت استه به اشاره با او. است بفرد منحصر هافشتاتر. آ حیتوض باره نیا در .16

 جکسون آن در که یا دوره به اشاره با د٬یرس خود اوج به( انتزاع) آبستره آن در که سم٬یونیاکسپرس ٬... و اصالت مکتب یشکوفائ

 به ها کتاب نیتر پرفروش عنوان به نگوودیکال و النگر سوزان یها کتاب دیگویم فعالند٬ انیگرا کروچه از شونبرگ آرنولد و پولوک

 در عکس٬ بر او. گرفت آنها کار ارزش به دادن بها کم عنوان به ستین مصلحت را او یها گفته که شودیم ادآوری و د٬یرسیم طبع

 قالب هنر ینظر" زشیانگ" نسانیبد(. هنر و تیواقع هافشتاتر٬. آ) ندیب یم را شیخو زمان تیواقع - زنده هنر" اعتبار" آنان لیتحل

ستین نیا جز یانتظار یبورژواز پردازان هینظر از البته. دیایم حساب به ارزش گرا . 

17. Alfred North Whitehead 

18. H. Frankel 

19. Harry K. Wells 

20. Victor Lowe 

21. Arthur H. Johnson 

22. Vilbur M. Urban 

. آ تارمو هیفرض در همانجا .23  یاریبس": درهنر فضا - قالب آزمون بر یهائ ادداشتی“ ۀمقال ٬ (Tarmo A. Pasto  ) پاستو 

 ماهنامه" ) است تن کارکرد دهد٬ ارتقاع یخودآگاه به یعقالن تفکر قیطر از را آنها فرد آنکه از شیپ( رهیغ و هنر) ها یآگاه از

مجلد هنر نقد و کیت استه   XXIV  1965 سام 2 دوره ). 

24. Eva Schper 

هوفس یپرس مثال یبرا .25  ( Percy Hughes ) ردیگیم رادیا هد تیوا یها احساس یۀنظر ینابسندگ بر یروانشناس منظر از 

27 298٬ ؛13 ؛14) ). 

"  با را آنها همه نیا با شود٬یم رهیپذ را" نینماد برگشت" دوم وهیش در یخودآگاه علل تظاهر یو گرچه سپرد ادیب دیبا .26

22 335٬ 24٬ 26٬) داند ینم همانند ینیآفر مفهوم یمحتوا ای" شهیاند ). 

نیمارت دیدو. اف یرا .27  ( F. David Martin) هینظر و یقیموس یروین" یو درگزارش که بوکنل٬ دانشگاه ۀفلسف استاد 

 گره یتصادف یرذگذاریتاث با که ٬یهنر اثر در شده سفته یمعن انیم نگارنده. است نهیزم نیا در یا نمونه آمدهف" هد تیوا افتیدر

 وادار" احساس ختنیبرانگ در هنر یتوانمند به نیمارت. کندیم یمرزبند است شعور متضمن که" مند هدف" یمعن و دارد٬ یخوردگ

 هدف" یمعن اتیادب و نمایس لیقب از هنر گرید اشکال در. است محصل ناب یقیموس در یمعن نیا دیگویم دهد٬یم گزاف یبها" شدن

کندیم سست را مهم احساس نیا" مند . 
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28. Bergson 

29. Freud 

30. Frankel 

31. Once upon a time   نبود یکی بود یکی  

32. D. W. Sherburne 

 نیچن" بودن نامفهوم" بر یدرست به بوگومولوف. اس. آ. زندیم دم امر نیا از هم فرانکل. اچ سردمداران گرید انیم در .33

 السمیماتر به که یریکث فالسفه یبرا غرب در کرد فراموش دینبا حال نیع در(. 11 266٬) نهدیم انگشت" یواقعگرائ" از یریتفس

دارد مثبت ارزش جهینت در و شودیم احتساب آنان انشقاق نقطه انهیگرا واقع التیتما اورند٬یم یرو .       

34. Duncan 

35. Parsons 

کتورلوهیو نظر در .36  (Victor Lowe) 27 113٬) باشدیم او فلسفه منابع اهم از هد تیوا شناسانه جامعه یها دگاهید ). 

 را( بدان مربوط مسائل یبرخ مثبت حل نیهمچن)  غرب االجتماع علم در یاجتماع ینمادگرائ میمفاه رانهیگ خرده یبازنمائ .37

کراسنوف. ام. یو یهمکار با)  سندهینو نیا از یا نوشته در { V. M. Kraskov }  ۀشمار 1971" یاجتماع ینمادگرائ" عنوان تحت 

کرد مطالعه توانیم( 10 . 

38. V. Lowe 

39. D. Sherburn 

40. H. B. Dunkel 

41. M. Bense 

 در که قت٬یحق به ارزش نیتر یغائ اتالق به( سیهار. اس)  سندگانینو یبعض اعتقار سبب میشد متذکر فوقا که ابهام نیا .42

 بودن نیفرود و کوین و بایز گاهیجا" یبرابر" به گرید یبرخ اعتقاد و ک٬یت استه به نسبت منطق لیتقل به هد تیوا شناس ارزش

 و شاهان. یپ. یئ ُدنکل٬. یب. اچ ٬یال. ال. اس)  دهندیم لیتشک را تیاکثر که یسندگانینو هم یسوئ از. است گشته قت٬یحق گاهیجا

دهدیم یبائیز به را عمده یبها خود یها ارزش دستگاه در هد تیوا معتقدند( همکاران . 

 شبهه چیه به کندیم دیتاک سیمور. ب مثال دانند٬یم کیت استه آن مشرب کل در را هد تیوا فلسفه یا شده شناخته مفسران .43

27 363٬)  پردازدیم فلسفه به کیت استه دید هیزاو از هد تیوا یا ) 

44. Herbert Reed 

45. Kandinsky 

46. W. tatarkiewiez 

47. Mondrian 

48. Irving L. Zupnick 
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49. Holderlin 

50. Schiller 

51. Kleist 

52. Marburg 

 عبارت نیا به دارد٬ یاستعالئ یتیماه شناخت موضوع ابنده٬ی شناخت فرد یروانشناس نظر نقطه از که است معتقد رریکاس .53

 نو عالم نیا شناسانه معرفت نگرش کنیل. دارد یهست برآن٬ ابنده٬ی شناخت شخص شناخت از مستقل بسنده - خود یزیچ مثابه به که٬

دارد رتیمغا روانشناسانه نگرش از کسرهی خصوص نیا در شناخت به نسبت یکانت .   

54. Bertalnffy 

55. Wolfflin 

جرارد آراء رویپ که ستیادآوری انیشا .56  Gerard  نظامات هینظر نهیزم در دهیرس دوران به تازه و پرآوازه کارشناس 

خیتار و کارکرد ساخت٬: دارد مشخصه سه زنده یها نظام لیتحل ٬یعموم   

 داشته تیرو امکان یفرهنگ نظر از)  ممکن متن هر یبرا نینماد رابطه کی که سخن نیا"  سدینویم  هامبورگ. اچ کارل .57

)  دارد تیاهم فلسفه از رریکاس برداشت در یزیچ چه که آنست کننده بازتاب د٬ینمایم باز را" یعالم" میابی یدرم ای مینیب یم که( باشد

81٬ 16 ). Carl H. Hamburg   

58.  Wilber M. Urban 

کافمن تزیفر یها دهیا رفتنیپذ از ریگز نا نجایا در .59  Fritz Kaufmhn مانند ماربورگ مکتب گرید ندهینما هر از که هستنم 

ناتروپ و Cohen کوهن  Natrop ابدی یم کانت یپندارگرائ به کترینزد را رریکاس ٬ . 

 با. هاست آن یمعرفت وجوه متوجه همه از شیپ اورد٬یم یرو بشر فرهنگ متنوع یها قالب شیآزما به رریکاس که آنگاه .60

 مراجعه 12 23٬ به زین 13 59٬) کرد محسوب یآگاه افتهی بسط و شرح و هیاول هینظر توان یم را او فرهنگ فلسفه کل وصف نیا

   .(شود

61. Harry Slochower 

62. H. Buczynska اثبات" برتجربه تقدم مشرب طرفدار" و ررخردگرایکاس یبرا که کندیم اشاره یدرست به نسکایبُکز. اچ 

 کنیل دارد٬ وجود یمنطق تجسم امکان تنها او یشگیاند نظام در و باشدیم ناهمساز فرهنگ نینماد یها قالب یشناس سنخ یتجرتب

 دلبخواه کسری او یبند طبقه و است نیچوب زین رریکاس یمنطق اثبات که یتجرب اثبات یپا فقط نه: کندیم یآلود غرض استدالل نامبرده

(44٬ 12 ).   

63. Hartman 

64. Lessing 

65. Herder 

66. Schelling 

67. Tain 
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68. Kathrine Gilbert   

 بودن یاول بر ها نهیزم همه در مشرب کانت رریکاس" سدینو یم پرداخته رریکاس نظرات حیتشر به یا مقاله در لبرتیگ نیکاتر 

 یقیدقا در یحت رریکاس او زعم به. دارد خصوص نیا در یا نوشته زین سالشوور یهار. ورزد یم دیتاک یخودآگاه یختگیخودانگ

 یماد یها قالب به را یماد ریتعب و پردازد یم ها بدان"( یروح)" قایعم یهوا و حال با دارد٬ نظر جامعه یها تیواقع به که هم

16 619٬ 654٬ -57)  شودیم یدستکار یفرهنگ انیب گرید انواع ای هنر کمک به" یماد قالب" نیا. کندیم محدود ). 

 

69. Ariadne.    و ها داالن با شتریب او نام. داشت یبزن را فائهیپس که است تیکر پادشاه نوسیم دختر ونانی ریاساط در 

 و سپاردیم آتن پهلوان وسیتس مهر گرو در دل.  باشدیم یویتس و نوتائریم افسانه خاطر به که شودیم آورده ینیرزمیز یها راهرو

 از بود٬ گاو گرید یمین و انسان از آن بدن از یمین که نوتر٬یم شدن کشته از پس را محبوب یطالئ ریزنج یا گفته به ای طناب توسط

مترجم. / اوردیم رونیب نیرزمیز  

70. A. Hofstadter      هینظر یلیتعد اندک با ٬(8 - 10 صفحات 1965٬ ورک٬یوین هنر٬ و تیواقع)   نجایا در 

 یرو خواند٬ نماد را انیب توان یم باشد٬ هیهو هم هنر در الهام با نماد هرگاه که را دید نیا ان٬یب و شهود نحلیال وحدت یا کروچه

 برابر در میمستق شناخت عنوان به را یاشراق معرفت کروچه٬ مانند رریکاس میشو ادآوری دیبا حال همان در. کندیم یجوئ یپ رریکاس

 رابطه نیا در. دارد ینماد یا صهیخص او یتلق طرز در خود یشهود شناخت. گذارد ینم متعقل معرفت مثابه به نینماد شناخت

ردیگیم خرده برگسون یگرائ عقل ضد مفهوم به نمونه یبرا رریکاس  

71. Gegenstandlich – darstellenden 

72. Personlich – aufgedruckten 

73. Roussau 

74. Exclamations 

75. Onomatopoetic 

: است شده بحث کافمن اف قلم به یا درمقاله یشناخت نمودگار و مشرب نوکانت رریکاس فلسفه انیم تشابه و تخالف مسئله .76

 دیشا کل٬ کی عنوان به را یشناس دهیپد به ینیآئ نوکانت وندیپ که دارد باور نگارنده". یشناس نمودگار و یگرائ نوکانت رر٬یکاس"

 تا داشت برآن را ما رریکاس یها نوشته در ینیع یپندارجوئ شیگرا(. 16 803٬)  کرد فیتعر" حسنه روابط جادیا" مثابه به بتوان

 اذعان که میندار آن با توافق جز یا چاره هرچند م٬یرینپذ تابد٬یبرم یرو یگرائ نیع اشکال همه از رریکاس که را هوفشتاتر دیتائ نیا

است شده یا صهیخص زین رریکاس یبرا یهنر یها دهیپد به کروچه دنیبخش تیذهن که میکن  

77. Mythischer, asthetischer und theoreticher Raum 

 آثار. خواند هنر یعمو دانش و کیت استه یعلما چهارم گنگره در را گزارش نیا رریکاس که شود یادآوری است ستهیشا .78

دوسوا ام گردآمدند انجمن نیا در آلمان٬ در ام 20 دهه آغاز در که یپردازان هینظر  M. De ssoir تزیوتی یئ ٬  E Utitz نیولفل اچ ٬   H. 

Welfflin براند لدهیه. آ ٬    A. Hildebrand مهمور یهنر یها اسلوب و آثار یبیترک - یصور امعان اصول رمز به( مسلکان هم و 

 است

79. Ludwig Van Bertalhnfy 

80. Shaftsbury 

81. Sangayana 
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82. D. Cawronsky 

83. C. Hamburg 

84. Warburg 

85. Erwin Panofsky 

 خود. کنندیم تیحکا یپانوفسک یرو رریکاس نفوذ از شیخو مکتوبات در گرانید و تمانید. ال کوهن٬. اچ لبرت٬یج کا .86

 در یمطالعات به شود مراجعه)  کندیم ادی" نینماد"  یها ارزش از رریکاس استنباط و شیخو آراء انیم قرابت از کرات به یپانوفسک

یبصر هنر در معنا و سیتند ). 

87. K. Reichhardt 

88. M. Rein 

 کتاب سندهینو و نفیکتورمارتیو ٬ ایمروفسکاین لنای  یها نوشته در را النگر یانتقاد یبررس و بحث هیروس اتیادب در .89

افتی  توان یم( ۱۳ ۱۴٬ ۲۵٬ ۲۶٬)   حاظر  

Yelena Nemirovskaya       Victor Martynov 

90. Russel 

 یخط ریتعب است معتقد یو همه نیا با. کندیم اتخاذ یمشابه موضع زین نیزم باختر آور نام شناس زبان ٬اکوبُسنی روش .91

 است تیرو قابل زین یدوم محور یگفتار سلسله هر در یا رهیزنج تیجزم از یجانبدار چه ٬بود خواهد نادرست زبان در یتوال بودن

 یعنی ٬باشدیم یخط یعالمت هر آنست بر که ردیگیم را یا دهیا جانب یو. ُنفیمات کتوریو ٬روس پژوهشگر   کتاب به شود مراجعه) 

ابدی یم انبساط زمان امتداد در . 

 حرکات٬ موزون دستگاه در عواطف"  سهم"  یتاب برون یرو به نظر اهل زین گشتالت ییگرا ختیهمر اصل ظهور از قبل .92

 گذرا یا لهیوس آهنگ داد نشان نامبرده. برد یم نام وندت لهلمیو از النگر خصوص نیا در. نهادند یم انگشت رهیغ و یقیموس آوا٬

"  خود دراثر النگر نقادان از النگ یب نید دو ژان.  دارد همراه به را عواطف النیس نیآهنگ قطعه کی. است عواطف ابراز یبرا

 نشان را صیتشخ قابل عمال یشکل در"  یریپذ ریتاث و تیحساس با توام یزندگ و یهنر اثر کی انیم تشابه  کردن مشخص صعوبت

"  هستند هم زیهمست  گاه که یچند یعاطف یها اسیق"  با آن"  انطباق"  و"  یهنر آثار ابهام"  از نیقی ضن به امر نیا. است داده

۲۴ ۳۵۵٬ -۵۶)  شود یم یناش ). 

93. Carrer 

94. Hauptman 

95. Hoeslin 

 یقیموس از خود سلوک در النگر  که شوند یم ادآوری یدرست به گرید تن چد و ولپ دال دورفل لویج ییایتالیا سندگانینو از .96

 از استفاده به لیتما از مشحون زیه اشتراوس ییلو آثار(.۳۷ ۸۷٬ همانجا)  زندیم گزاف یها میتعم به دست هنر گرید اشکال به

باشدیم فرهنگ گرید اشکال و اسطوره مطالعه جهت یابزار و ساختمان ء ماورا عنوان به ییایقیموس یینمادگرا ساخت .  

است مطرح اتیاضیر از یا شاخه یمعن به نجایا در جبر .97 . 

98. Renate Barilli 
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اکوبسونی رومن .99  (Roman Jakobson) دیبا یقیموس ینواها سپردن خاطر به و ادراک ٬دیتول یبرا که است باور نیا بر 

کرد میتقس آن هیاول منفرد عناصر به را نواها یتوال . 

100. P.  Welsh 

101. Evnest Nagel 

102. Clive Bell 

103. Roger Fry 

104. Otto Bean 

105. Mercater Gerard    کرد ابداع جهان نقشه میترس یبرا را یمرکاتور روس که ۱۹ سده کش نقشه نیبزرگتر . 

106. C. Barret     ٬دیایم بر احساس با الیخ دادن جوش درصدد النگر  چون که شده متوجه خصوص نیا در ۱۰۶ بارت. یس 

. یک. اس ذهن بر یمرور بارت. یس.  )ابدی یم عاطفه از یبرداشت زیدستاو به ذهن - ماده انیم شکاف گرقتن درز از ریناگز را خود

۱۸۸ صفحه ۷۵ شماره ٬فلسفه گاهنامه ۱۹ مجلد ٬النگر ). 

107. W. Wundt 

 یها دگاهید یغرب مفسران ریسا هم و نگارنده خود جانب از هم یهنر شکل یمعنو تیماه هینظر یشناخت داریپد سرشت .108

زریرا لذا. است گرفته قرار انتقاد آماج ٬دانند یم ییپندارگرا را یشناس دهیپد زین ٬یسنت فلسفه که یمعناشناسان یسو از ٬النگر  M. 

Reiser یمجاز سرشت باره در النگر دگاهید یموشکاف هنگام ٬متحده االتیا در ییمعنا یباشناسیز رامونیپ یمعروف مقاله شندهینو 

 آبا ییپندارگرا همان و ندارد یباشناسیز به یمناسبت آنها امثال و اضهارات نیا از چکدامیه سدینو یم هنر در رهیغ و زمان ٬فضا

۱۹ صفخه ۱ شماره ۱۹۵۶٬ ٬هنر و یباشناسیز نقد مجله ٬کایامر در هنر یمعنا هینظر ٬زریرا مارکس)  است یاجداد ). 

: میمان یم خبر یب شود یم دهینام قالب النگر برداشت در که آنچه از: سدینو یم النگر آثار در تتبع عالقمندان از تجرا. یو .109

 دهیا)  یمجاز خصلت کی رسا شکل: است محرز کامال او متیعز نقطه امر واقع در(. ۳۴ ٬ ۵۶۱ همانجا)  یحس چه و یآرمان چه

اشت زیست در خود با یحس و یجسمان یشکل مثابه به آن کردن عنوان به هماره یو که است گرید یمطلب نیا. دارد( آل .  V. Tejera 

  

110. M. Werteimer 

111. Kurt Kahffka 

 گنگ اریبس یکیت استه یها نوشته در اصطالح نیدایگو یم کرده نقد را احساس از النگر عیوس درک نیا میآدنها رودلف .112

. آر)  هوش و افتیدر اال( رهیغ هاو یاببیارزش ٬ها خواهش)  باشد تواند یم زیچ همه یمحتوا که یا گونه به ٬شود یم برده بکار

۳۰۲ صفحه ٬ ۱۹۶۶ سیآنجل لس ٬یبرکل ٬مقاالت مجموعه هنر یروانشناس یسو به ٬میآرنها ).  Rudolf Arnheim 

113. Locke 

114. M. Damjhnovic 

115. Intutive/ Intution 

www.takbook.com



 لیتشک استعداد نجایا در کند٬یم جدا یالپردازیخ عنوان به را الهام تصور و لیتحل را اشراق انواع که  بانج ویمار همانجا .116

۱۹۶۷ الهام و وهم بانج٬. ام)  کندیم یبند میتقس نیا وارد زین را استعاره ).  Mario Bunge 

117. A. Berandtson 

118. Enrico Fubini 

 ٬ماست یدرون ستیز دارنده هنر که میریبپذ نهیآ هر سدینو یم ینماد کیت استه از دفاع در خود مقاله در بالرد یی .119

 بازتاب آنرا که ٬مییبگو سخن نماد از یهنر کار به اشاره وقت به بود میخواه مجاز کامال حال آن در ٬دارد رجعت بدان همچنانکه

۱۱ ٬ ۱۰۰)  شودینم استفاده یدیجد مفهوم چیه در ٬نجایا در نماد اصطالح از پس. اند کرده ریتعب ما یدرون اتیح یعقالن ). E. 

Ballard 

 سوزان لیتحل سدینو یم ییجا دارد   نو یدیکل در فلسفه کتاب رامونیپ که یبحث در ٬لیه. یس. یب ٬یسیانگل شناسان معنا از .120

 ٬هنر ینقاد و کیت استه در دیجد احوال ٬لیه. یس. یب)  است خوانده او استکه یلیتحل نیتر استادانه یمعناشناخت مساله از النگر

۱۹۴۳ ٬ ۵ صفحه ٬ون ووهانین ). B. C. Heyl 

121. A. Meyer 

122. E. Hanslick 

 یانیب افعال ینقاش به  پولوک جکسون یوقت سدینو یم یینگراینو به النگر یها هینظر تجنب بر دیتاک ضمن هافشتاتر. آ .123

 استقبال النگر یها کتاب از هنر مشتاقان ٬سازند یم آهنگ شونبرگ وهیش از دیتقل به ییکایامر  سازان آهنگ و ٬پردازد یم شیخو

 به حاتینوض نیا ٬دینما ینم راست اند دهید تعلم لیرافا و اسیدیف مکتب در که ینسل یبرا یهنر آزمون از النگر حیتوض. کنند یم

۱۷-۱۹ صفحات هنر و تیواقع ٬هافشتارتر. آ)  است ندیخوشا پولوک و ینسکیکاند ٬ ۹٬یکل ٬وانگوک نسل مذافق ). 

 ساندرس چارلز مقاالت مجموعه ٬رسیپ. اس. یس)  شده رسیپ اثار مجموعه هاوارد چاپ نسخه به که یمراجعات در ۱ .124

مجلدات ٬رسیپ   I- VIII ٬ ۱۹۳۱ - ۱۹۳۵ مجلدات VII - VIII٬ ۱۹۵۸از پس که پارانتز داخل یها شماره( هاروارد دانشگاه چاپ ٬ ٬ 

است پاراگراف نقطه از بعد و مجلد نشانگر ٬دارد قرار کاما  

125. Scherherzhde 

 

 نسبت یدیتزا به رو یدلبستگ( همکاران و ٬پرات. یو ٬ ماسیگر. آ ٬مونیبر. یس)   هنر یشناس نشانه نینو یها لیتحل   .126

 تکامل یبرا دهد یم نشان مطالعات نیا یخاص متن تکامل یبرا که دهد یم نشان مطالعات نیا. دهد یم نشان ییروا متون لیتحل به

 از یعنصر عنوان به منطق نیا دیگو یم که دارد یحیصح استدالل التمن. ام. وی اما. ابدی یم ضرورت یخاص منطق الجرم متن

 لیتحل یورا دازیبا بلکه ٬گردد فیتعر دایپ - خود و محقق الهامات اساس بر تواند ینم ٬متفاوت اعصار و ها فرهنگ ییروا متون

۲۴       ۱۸ و ۱۷صفحات به دیکن مراجعه. گردد ابراز ٬دهد یم لیتشک را یا شده داده فرهنگ  ساخت که ٬یثانو یساز نظاماالگو . 

C. Breman  A. Greimas   V. Propp 

 

 منطق ابزار از استفاده با هم را یهنر قیحقا تا کرد قیتشو را یخاص سندگانینو کیت استه و منطق قیتلف به  رسیپ لیتما .127

 به دارد یاشارت ٬سازد یم انیع را یهنر اثر یمنطق طرح که رسیپ مثال نیا رامونیپ یریتفس در هوکات ماکس پس ٬کنند لیتحل

کند یم مشخص را(  تضاد مخالف)  یاضیر شکل یها یژگیو از یکی هم آن که ٬انسجام - منطق دیجد میمفاه از یکی .   Max 

Hocutt 
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 از تنها ما لذا. کند ینم دیمق برده بکار که یا گونه سیتند و سیتند یگذار عبارت نیب زیتما مراعات به را خود رسیپ .128

میدهیم حیتوض آنرا یمعن لزوم موقع در که میکن یم اسفتاده سیتند عبارت . 

129. Theodore Schuhtz 

130. Max Bense 

131. ka λos   دالور ٬دلخواه ٬خوشگل ٬برازنده ٬خوب: یمعن به یونانی واژه  

 یاطالع هینظر رسیپ نجایا در ٬ردیگ صورت یتوسل اطالع هینظر میمفاه و عبارات آنکه یب ٬دهد یم نشان فوق مطلب .132

۱۹۶۶   ٬مسکو ٬ستیچ عاطفه مونوفیس. یو. یپ همانجا. آورد یم انیم به را عاطفه . 

133. Self – criticism 

134. Hetro – criticism 

135. Mill 

136. Bain 

137. Hume 

138. Berkeley 

139. Thompson 

140. Coudge 

141. Nagel 

142. Peibleman 

۱ ٬ ۵. ۵۲۵)  سامان به نا یحدود تا یگرا عمل کی اال ستین یزیچ)  کانت که است معتقد رسیپ .143 ). 

 به توان ینم چگاهیه را عالمت: نهند یم انگشت شهیاند نیا خردمندانه کنه بر درست به سلیک لیخایم و کوزولووا ایمار .144

دیکن مراجعه ۱۱ ٬ ۱۵۹ به)  است ممکن گرانید اتیتجرب ای میعال قیطر از آن حیتوض و ریتنو بلکه ٬نمود نیمع مطلق طور ). 

Maria Kozolova  Mikhail Kissel 

 نیتر معمول انهیگرا ذهن موضع که کند یم دییتا ٬است میسه رسیپ آرا در کل طور به که ٬گاج. اچ. یت ٬ییکانادا محقق .145

۹ ٬ ۳۰۳)  کند یم اتخاذ رسیپ که است یموضع ). 
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