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  مقدمه

ب  به حدس ترجمه كردند      اعرارا ابتدا   ) intuition(واژه شهود   
معنايي اين واژه به شهود ناشي از تطور ذهن چند اليـه            و تبديل   

اگرچه همچنـان مـي تـوان در شـهود رگـه            . متفكران ايراني بود  
هــايي از حــدس را ديــد، امــا دغدغــه هــاي شــهود گرايانــه از  

 همچنـان ابهـام معنـايي ايـن واژه را           »هوسرل«تا  » افالطون«
  . افزون كرده است

بنـا بـر ايـن، چـه        «: گفـت  داعيان حقيقت    هب» نيچه«     وقتي  
چيزي حقيقت است؟ فـوجي سـيار از اسـتعاره هـا و تـشبيهات؛               
حقايق، خطاهايي هستند كه انـسان فرامـوش كـرده آنهـا خطـا              

از بخش ديگري از نگرش يگانـه   .)69، 1382ساراپ، (» هستند  
اما خود او   . گرا نسبت به حقيقت و داعيه تملك آن پرده برداشت         

ن عمر با تحسيني حسرت گونـه تغييـر داد و           اين انگاره را در پايا    
هنرمندانه «:گفت   » ؟حقيقت چيست«گويي در پاسخ به پرسش 

 ,young, 1992(» يزيستن و تبديل زندگي به يك اثر هنر
 و ايـن چنـين بـه تقـديس شـهود هنـري در مقـام حقيقـت         .)5

  .پرداخت
 . دارنديي تاريخ حقيقت و تاريخ شهود پيوندهاي مرئي و نامرئي  

هاي  در اين نوشته پيوندهاي مرئي بررسي مي شود و البته رشته          
ود به حقيقت و حقيقـت بـه شـهود را بايـد بـر               هنامرئي تمايل ش  

از ترجمـه   . عهده شهود خواننده و ابهام معنايي نهفته در اثر نهاد         
ت به حدس و اسـتفاده روزمـره مـا از عبـار           ) intuition(عربي  

ي مي آيدتالش هاي پرومته حدس، نمايان مي شود كه آنچه درپ 
براي شهود مي تـوان     . به ذات حقيقت است    رسيدنبراي  اي بشر 

تاريخي جداگانه نوشت كه متن حاضر اگر قطـره اي از آن دريـا              
ــيده اســـــت  ــد، نگارنـــــده بـــــه مقـــــصود رســـ .باشـــ

شهود ، مابعد روشنگري
  

درك حقيقت از رهگذر فاهمه بشري موضوع اساسي فلـسفه              
و با نـضج گـرفتن   » رنه دكارت« زمان ظهور شناخت است كه از  

فيلــسوفاني كــه از . تفكــر عقــل گرايانــه ، بــه اوج خــود رســيد 
 ظهور كردند هر يك به نوعي دغدغه اصلي خود را           »دكارت«پي

  . بر مبناي شناخت ناب از پديدارهاي حسي قرار دادند
در بررسي شـرايط     كه   فيلسوف مدرنيته » ايمانوئل كانت «        

 به دو مقوله زمان و مكان تكيه مـي        شناخت نزد انسان،    پيشيني  
. كرد فاهمه را صـورت بخـش شناسـايي پديـدارها مـي دانـست          

 ار و فيلسوفاني كه ميراث خـوار تفكـر وي شـدند، بافتـ             »كانت«
قرن هجدهم اروپا را رقم زدند و مدرنيته بر بـستر چنـين             فكري  

 نيـز  ، فيلـسوفاني »كانـت « اما در مقابـل    .رويكردي شكل گرفت  
بودند كه ورود آنها به مبحث شناخت شناسي به گونـه اي ديگـر            

 فاهمـه ناميـده مـي       »كانت«بود از نظر آنها ساختار آنچه از نظر         
ايـن  . ان و احساس هاي قلبـي و معنـوي مـي سـازد            جشد را هي  

فيلسوفان  به اينكه هر شناختي، خـواه شـناخت جهـان خـارج و               
يم و بي واسـطه باشـد ،        شناسايي مستق  خواه شناسايي درون بايد   

» شـهود «بر اهميت   » شوپنهاور«و  » شلينگ«عدها  ب .قائل بودند 
كه با آن مي توان از سر فاهمه و پيرامـون آن گذشـت ، اصـرار                 

   .)Guyer, 1992,395(ورزيدند 
     از بين فالسفه اي كه در دوران مدرن پا به عرصـه گذاشـته              

ـ    » هـانري برگـسون   «بيش از همـه      اند اره شـهود  بـه بحـث درب
 و  »برگـسون «اما مي بايد به تفـاوت ميـان نظـر           . پرداخته است 

 «شهود از نظـر   . نظريه هاي ديگر درباره شهود توجه ويژه داشت       
 عبارت از تراكم و بـه هـم فـشردگي لحظـات مختلـف               »دكارت

 بـه شـهود حـسي بـاور        »كانـت «. زمان، در يك فعل آني اسـت      

ماميـت نامتنـاهي    داشت، شهودي كه به وسيله زمان و فضا دو ت         
  قوام دهنده و سازمان بخش تجربه ما هـستند     1حاضر در وجدان  

)Guyer,1992,396(.   
اصطالح شهود نه فقط نزد فيلسوفان مختلف معاني متفاوت مـي   
يابد بلكه در زبان يك فيلسوف هـم بـر حـسب مـورد، معـاني و                 

 » افالطون«مثالً در فلسفه. اعتبارات متفاوت به آن داده مي شود
شـهود خيـر    «ناميد با آنچه    » شهود مثل «ن چه مي توان آن را       آ

 «همچنـين در فلـسفه    . خوانده مي شـود متفـاوت اسـت       » مطلق
 شهود داشتن نسبت به طبـايع سـاده، كـامالً بـا شـهود               »دكارت

، هـم   )خـدا (داشتن نسبت به حقيقت بسيط وجود كـامالً فيـاض           
ر رفتـه    شهود به سه مفهوم به كا      »كانت«در فلسفه   . سنخ نيست 

دوم شـهودهايي   . است، اول شهود عقلي كه خاص خداوند اسـت        
كه در عين حال صورت هاي شهوداند، يعني فضا و زمان و سوم             
اساس و بنياد اين شهودها و مقـوالت اسـت كـه همـان شـهود                

  .استعاليي است و فعل يگانه ذهن است 
 نيز اصطالح شهود به چند معني يا الاقـل          » برگسون «در فلسفه 

مثالً شهود نسبت   . ده شده است  رورت هاي مختلف به كار ب     به ص 
داده هاي بـي واسـطه      « كه در كتاب     2" ديرند "به خود به عنوان   

 بـا ايـن    .)106 ـ  1363،112رندل و باكلر، (ه است آمد» وجدان
 يك »  برگسون «اصطالحات در فلسفه   اين مهمه بايد گفت تما   

 بـه روان     مشترك مي دهند كـه آن علـم حـضوري روان            معني
 شهود را فعلي مـي دانـد        » شلينگ « هم مانند  » برگسون «.است

مي تـوانيم    شويم و  و يكي مي   گذر آن، ما با خود متحد     كه از ره  
همـين تـصور بـي      . خود را بي هيچ واسطه و بي درنگ بنگـريم         

واسطه بودن و بي درنگي كامل ترين خصوصيت بارز در تمـامي            
               .                   اشـــــــــــــــكال شـــــــــــــــهود اســـــــــــــــت
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  طرح يك سؤال

  : مي كند در نهايت شهود را اين گونه تعريف» برگسون«  
شناخت شهودي شي يا امر واقع عبـارت اسـت از اينكـه مـا بـه                 

بـا ايـن كـار    كوشش تخيل ، خودمان را با شي يكسان بگيريم و          
مـي  اسـت     سـاني كـه در نفـس خـويش            درون به   از    را شي  

   .)112 ،1363رندل و باكلر، (شناسيم نه از گونه اي ديدگاه 
 و شـهود گرايـان، شـناخت        »برگـسون «     بدين سان از نگـاه      

فقـط    نمادين كه هميشه از گونـه اي ديـدگاه ناشـي مـي شـود ،               
از آن را به مـا نـشان        بخشي از شي يا رويه اي يا وجه محدودي          

.  به ما عرضه مـي كنـد       ناما شهود ، شي را در تمامي آ       . مي دهد 
شناخت نمادين، واقعيت فرجامين يا ذات حركت را در بـر نـدارد،             
ــاهيم    ــا مفـــ ــا يـــ ــه نمادهـــ ــرفاً آن را بـــ ــه صـــ   بلكـــ

ما برگردان ها يا وساطت ها را از ميـان    ،  ود  هدر ش . بر مي گرداند  
شـناخت نمـادين    . ل را در مـي يـابيم      قعيت اصي ابر مي داريم و و    

  تحليلي است، يعني موضوع شناخت را بـه رويـه هـا يـا عناصـر               
واقعيـت  .مي يابـد   معنا   مفهومي   با   هر كدام   مي كند كه   تجزيه  

 ، نمي توان وحدت يا تمامي خويش را بازيافـت         هرگزيك بخش   
مي توان شيئي را همچون يك كل شناخت         تنها به ياري شهود     

   .)28  ـ31، 1371 برگسون ،(
سرچشمه اثر هنري اگر ريشه در ذهن هنرمنـد داشـته باشـد بـه               
گونه اي به بيان در مي آيد كه مخاطب با احتـساب آن در زمـره                

در اينجـا بـه مثلثـي كـه     .  مي پـردازد به تحسين آن  آثار هنري ،  
: محل نزاع است مي پردازيم امروزه به عنوان سرچشمه اثر هنري،

هـر يـك از زوايـاي ايـن مثلـث از       . اطب و اثر  مثلث هنرمند، مخ  
سوي بـسياري از نظريـه پـردازان هنـر و فيلـسوفان بـه عنـوان                 
سرچشمه اثر هنري قلمداد شده است، اما سؤال بنيادين اين است   
كه آيا قوام دروني هر اثر هنري از تحليل اليه هاي ابژه يا متعلق   

تفكر در عناصر هنرمند نشأت مي گيرد؟ آيا هنرمند با     ) اثر(هنري  
مبهمي كه از پيش در ذهن خود ساخته و پرداخته به آفرينش اثر             
هنري دست مي يازد و يا آن تصوير مبهم به مدد شهود، اشـراف              
هنرمند را به اثر ممكن مي سازد؟ آيا تأثير اسرار آميز اثـر هنـري               

 همان سرچشمه اسـرار آميـزي اسـت كـه هنرمنـد بـا                به متعلق

ا با شهودي ناب به آن رسيده است و هر          مكاشفه اي شهودي و ي    
  كسي را ياراي بر گذشتن از آن نيست؟

  تبيين هاي پاسخ نما

  را نمي رساند،     3  اثر هنري هيچ گونه معناي حقيقي اي                
يعني به وجود هيچ امر واقع يا قانون حكم نمي كند، اثر هنري نه 

 اثر هنـري    هيچ اطالعاتي به وسيله خود    . صادق است و نه كاذب    
ابالغ نمي شود، هرچند گمان مـي رود مـي تـوان اطالعـات پـر          

آنچه ابالغ مي شود، وجهـي  . ارزشي از مطالب راجع به آن گرفت 
از تجربه هنرمند است، يا بهتر بگوييم، وجهي از جهان اسـت بـه       

هنگامي تأثير مي گذارد كه . ساني كه هنرمند تجربه اش مي كند    
  .)574  ـ575   ،1370 وال،( گر در آيدكار هنري به مشاهده تماشا

 الزم نيست كه ما تجربه هنرمند را از نو تجربه كنيم تـا تخيلـي               
آنچه ابالغ مي شود درون تجربه مـا انطبـاق مـي            . سرشار بيابيم 

اثر هنري نه به ياري گزارشي بودن، بلكه به ميانجي القـا            . پذيرد
 ابالغ شود بايـد     در علم آنچه  . كردن يا برانگيزاندن ابالغ مي كند     

به پاسخ واحدي از سـوي همـه بيانجامـد؛ ولـي در هنـر، اتفـاق                 
حتي اگـر بـشود آن را مـسجل و          (همگان در دادن پاسخ متخيل      

هنر از اين حيث كـه اجـازه مـي          . اهميت اصلي ندارد  ) معين كرد 
  دهد تا احساس يا بـصيرت بـه مطلـوب هنـري رهنمـون باشـد،               

در شعر، موسيقي، پيكر    . ندكيفيت كارش را از شهود كسب مي ك       
، پرداخــت …نقاشــي، نمايــشنامه نويــسي، و  تراشــي، معمــاري،

اثر هنـري   . موضوع در نهايت تابع گونه اي ادراك شهودي است        
جادويي خود انگيخته نيست بلكه نتيجـه طـرح ريـزي و تحليـل             

برگزيدن برخي چيزهـا   گسترده صورت ها، ورزيدن و باز ورزيدن ،  
هاي ديگر است، تعقل و آزمايش گري تعيين        و كنار گذاشتن چيز   

كننده اسـت، نـه سـازگاري بـا معيـاري يگانـه كـه منكـر همـه                 
  .معيارهاي ديگر است

 هنرمند و مخاطب توجه كنيم و اگر         اثر هنري اگر به مثلث اثر،     در
براي توجيـه شـهودي بـودن آفـرينش هنـري از اثـر و هنرمنـد                 

كه تعيين كننده آن    بگذريم، در نهايت مخاطب و نوع نگاه اوست         
  . چيزي است كه بر اثر هنري گذشته است

اگـر نگـوييم در     (     زندگي اثر هنري از جايي آغاز مي شود كه          
در . در برداشت مخاطب ردپاي شهود ديده مي شود) ذهن هنرمند
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اين صورت بايد در نظر داشت آنچه مخاطب از اثر مـستفاد مـي              

چقـدر از لـذت آفـرينش    است يا چيز ديگـر؟ اينكـه       » معنا«كند،  
  .هنري و ديدن اثر هنري در كشف معنا تجلي مي يابد

     چه چيز در آفرينش هنري وقفه اي براي لذت يا نقد به وجود 
آنجـا كـه    مي آورد؟ سهم تأويـل بـراي مخاطـب چقـدر اسـت؟              

پاسـخ ايـن سـؤاالت     مخاطب بر شهود تكيه مي زند كجاسـت ؟          
تيك مدرن آموخته ايم    از هرمنو . موجد پرسش هاي ديگري است    
 نمي تواند عامل اثبات قطعيـت       كه تأويل نمي تواند قطعي باشد،     

تأويـل كـردن      ،  آفريدن يـك تـك چهـره        . ا چيزي باشد  و ي  خود
است، به كار گرفتن نشانه هاي مبهم در مورد چيـزي اسـت كـه               

ابهـام، دو پهلـو   . اجازه نمي دهد تا آن را در نور كامل قرار دهـيم  
به همين دليـل    .  سرشت و جايگاه ويژه چيزهاست     گويي و ترديد،  

نمي شود آنها را به سادگي نشان يا شرح داد، بلكه بايد مخـاطره              
 زاده منش معما گونـه زنـدگي       ،مخاطره تأويل . تأويل را پذيرا شد   

چيزي بـراي شـناختن نبـود و        اگر اين منش معمايي نبـود،     .است  
آنـدره  «.  شدند چون آدم ها پنهان كار نبودند، تحمل ناكردني مي        

 پنهـانش    كـه   اسـت   چيزي آن    اساساً نسان ا  مي گفت » مالرو
  .مي كند

بر اين اساس شايد بتوان مرجع رازآميز هستي شناسانه شـهود را            
در آثار هنري اي يافت كه عنصر رازآميز بودن در آنها به واسـطه            

اين مطلب را اگر با عدم      . تأويل پذيري اثر هنري تعيين مي شود      
ادراك و برداشت مخاطب از اثر هنري در نظـر بگيـريم،            قطعيت  

) شـهود (مي توانيم ردي از پاسخ براي موضوع بنيادين اين مـتن            
  .بيابيم

  زيبايي شناسي دريافت

ــخن     ــب س ــد، مخاط ــر ، هنرمن ــث اث ــاره ي مثل ــي درب        وقت
 بايد اين مسأله را هم در نظر بگيريم كه مخاطب در             مي گوييم ،  

 در اثر هنـري      خود را  واند حدود و ثغور دخالت    چه حوزه اي مي ت    
 يافت؟    هنري  واقعاً مي توان حدودي براي اين ادراك       بيابد؟ آيا   

. اسـت » دريافـت  نظريـه « تفـسيرشناسي،  تازه ترين نظر در بـاب     
تاريخ نظريه هاي ادبي جديد را مرور كنيم به چند گرايش بـر             اگر

ديم، تأييد مـي  مي خوريم؛ گرايش هايي كه مثلثي را كه رسم كر       
، )رمانتيـسم و قـرن نـوزدهم      (گرايش توجه به آفريننده اثـر       . كند

و چرخش بـارز كـانون      ) نقد جديد (گرايش توجه انحصاري به اثر      
  توجــــــــــه بــــــــــه ســــــــــوي مخاطــــــــــب در 

مـي آينـد     كه در ادامه ايـن بحـث       ديدگاه هايي . سال هاي اخير  
عـين حـال    تند و در  براي فهم نظريه دريافت مهم و اساسي هـس        

  سخ ديگري براي سؤال بنياديني كه درباره شـهود مطـرح شـد،      پا
  .محسوب مي شوند

  شهود هنري و تعقل راستين

نظريه اي ساده ارايـه     » هنر چيست؟ «در كتاب   » تولستوي     «
مي دهد و هنر را سرايت دادن و اشاعه احـساس معرفـي كـرده،               

رد كـه   فعاليت هنر، بر بنياد اين استعداد آدمي قـرار دا         : مي نويسد 
انسان، با گرفتن شرح احساسات انسان ديگـر، از راه شـنيدن يـا              
ديدن، مي تواند همان احساسي را كه شخص بيان كننده و شرح            
                     دهنده تجربه كرده بود، وي نيز همـان احـساس را تجربـه كنـد              

   .)55،  1364تولستوي، (
  و هـم آن را          هنرمند راستين هـم عاطفـه را فـرا مـي نمايـد              

هنرمند از طريق اثر خود مخاطبـان خـويش را بـه            . بر مي انگيزد  
. احساس هايي مبـتال مـي كنـد كـه خـود تجربـه كـرده اسـت                 

 بر نقش اثر به عنوان ارتباط بين هنرمند و مخاطبان           »تولستوي«
او تاكيــد مــي ورزد و اصــرار دارد كــه درك اثــر را از شــناخت و 

 افراطي به نظـر مـي       »ولستوي ت «نگرش .فعاليت عقلي جدا كند   
 ، هنر را    » تولستوي «رسد، اما نظريه اي بسيار پيشرفته تر از نظر        

آن را در كتاب    » بندتو كروچه «نظريه اي كه    . فرا نمايي مي داند   
ــايي شناســي« ــرورش داد و اصــالح كــرد» زيب ــستان . پ در انگل
 را در كتـاب     »كروچـه «نظريه اي بسيار نزديك به      » كالينگوود«
 و  »كروچـه «از آنجا كه ديـدگاه هـاي        . مطرح كرد » هنراصول  «
 وجوه مشترك زيادي دارند، هر دو را در قالب يـك            »كالينگوود«

  .نظريه در ادامه بررسي مي كنيم
 تفكر بر مفاهيم يا انديشه ورزي عقلي        »كالينگوود« و   »كروچه« 

 تخيل »كالينگوود« شهود و »كروچه«را از يك سو و آنچه را كه   
نـزد  .  از سوي ديگـر از بـيخ و بـن متفـاوت مـي داننـد         مي نامد، 

 شهود به معناي ادراك يگانگي يك شي است بي آنكه »كروچه«
آن را ذيل سر فصلي خاص طبقه بندي كنيم، حال آنكه تفكر يـا              
انديشه ورزي مستلزم اسـتفاده از مفـاهيم بـراي طبقـه بنـدي و               
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د مرحلـه   به چنـ     را   فعاليت ذهني    فيلسوف  هر دو . تعميم است 
تقسيم مي كنند كه از دريافت داده هاي خاص احساسي و ادراك            

غاز مي شود؛ و در مرحله شهود و تخيل است كه از ايـن داده          ما آ 
ها آگاهي درستي به دست مي آيد، يعني هنگامي كه آنهـا را بـه               

صـورت بنـدي يـا فرمولـه كـردن        . خود و ديگران فرا مي نماييم     
 مي شود و سپس ، دست كم در مورد      مفاهيم در مرحله بعد دنبال    

تـدا  دو مرحله ي ديگر وجود دارد كه در آنها مفاهيم اب             ، »كروچه«
مرحله فعاليت ذهنـي     سينواپ در از براي آنچه مفيد است وسپس     

 59   ،1375  ،احمدي( رگرفته مي شوند  به كا  اخالقي جهت غايات 
ينش يا   به تفاوت آفر   »تولستوي« اين نظريه همانند نظريه      . )53 ـ

 مـي نهـد، ولـي بـر      تأكيـد  محض  عقلي  فعاليت  درك هنر با    
 ميان چيستي فرا نمود يك عاطفه و احساس         » تولستوي «خالف

صرف يك عاطفه تفاوت قائـل اسـت و تـالش مـي كنـد آن را                 
  . توضيح دهد

     براي فهم اين توضيح بايد به سه مرحله اي كه در ابتدا ذكـر          
 اين مراحل سـه گانـه را در         »كالينگوود«. شد دقيق تر نظر كنيم    

در :  از يكـديگر تفكيـك مـي كنـد    » اصـول هنـر    «فصل يازدهم 
مرحله ي نخـست، مرحلـه اي كـه در آن داده هـاي احـساس و             
ادراك دريافت مي شوند، عواطف را احساس مي كنـيم ولـي بـه              

زماني كه واكنش هـاي جـسماني       . طور كامل از آنها آگاه نيستيم     
ي دهـيم كـه عالئـم آن عواطفنـد، بـه آنهـا         نـشان مـ   ) فيزيكي(
  .مي دهيم يا حالت رواني آن را ابراز مي داريم         » فرانمود رواني «

   .غير ارادي اند و تابع مهار آگاهانه ما نيستند    اين واكنش ها 
فرانمود تخيلي، كه به درستي چنين ناميـده مـي شـود، طريقـي              

م ابـراز مـي     است كه به وسيله آن عواطف مـان را در مرحلـه دو            
 مـي   شهود  »كروچه« و    تخيل »كالينگوود«كنيم، مرحله اي كه     

 « . دراين سطح است كـه هنـر خـود را نمايـان مـي سـازد               .نامد
 شهود و فرانمود را با بيان حالت معادل مي گيرد و مـي              »كروچه

، هنر  »كالينگوود«در نظر   . گويد كه هنر يا شهود است يا فرانمود       
ست به عبارت بهتر هنر بيان حالت بـا  فرانمودي در سطح تخيل ا  
هر دو فيلسوف كه به اين شيوه هنـر         . استفاده از قوه تخيل است    

را تعريف كرده اند فرانمود يا بيان حالت را معياري مي دانند كـه              
هر آنچه فرانمود .  ارزيابي كرد رابه وسيله آن مي توان آثار هنري  

 » اصـول هنـر  « در»كـالينگوود «بر اين اساس . نباشد هنر نيست  
و ه  ع هنر كاذب، وقت بسياري صرف كرد      براي محكوم كردن انوا   

نيـستند، زيـرا فرانمـود نـاب        » هنـر راسـتين   «نشان مي دهد كه     
نيستند، بلكه هدفشان برانگيختن عواطف مخاطبان براي مقاصد        

سـرودها و آهنـگ     . عملي يا صرفاً براي سرگرم كـردن آنهاسـت        
بـراي مقاصـد عملـي و    هاي ميهني ذيل عنـوان نخـست يعنـي      

 يسي ذيل عنوان دوم محكوم مي شـوند       هاي عشقي و پل    داستان
   .)37  ـ43، 1377شپرد، (

  به دست داده   »كروچه«و  »كالينگوود« شرحي كه از نظريه           
ر بـه فعاليـت هنرمنـدو بـه آنچـه           اين دو بيشت  شدآشكار مي سازد  

تيجه اي نظريه آنها ظاهراً به ن. گذرد تكيه مي كنند    درذهنش مي 
اثـر راسـتين هنـري فرانمـودي در ذهـن        : تناقض آميز مي رسـد    

را كـه   ) …تابلو، نمايـشنامه، فـيلم و       (هنرمند است و شي مادي      
ممكن است به عنوان اثر هنري بپذيريم صرفاً تجلي بيرونـي آن            

اين نگرش براي برخي هنرها از هنرهاي ديگـر پـذيرفتني           . است
كه آن را بر كاغـذ آوريـم مـي      اگر آهنگي بسازيم، بي آن    . تر است 

تواند در ذهن وجود داشته باشد و نت هايي كـه بـه وسـيله آنهـا                 
آهنگ را مي نويسيم، مي توانند فقـط بـه عنـوان كمكـي بـراي                

ولـي در مـورد نقاشـي       . آفرينش مجدد آن در ذهن پنداشته شوند      
لـي دارد،   ك رنگ بر بوم اهميت      بايد گفت كه ايجاد آن به واسطه      

بي محابا نگرش خـود       در اين موضع     »كالينگوود«و»كروچه«اما
هر دوي آنها به متافيزيكي ايـده     .را به همه هنرها تعميم داده اند      

تـر از   آليستي پايبند هـستند كـه فرآينـدهاي ذهنـي را بـا ارزش          
و بـر هنرمنـد بـه عنـوان راهـي بـراي             . چيزهاي مادي مي داند   

 ؛تأكيد مي نهند  فرانمود يا ابراز عواطف و ادراك شهودي ماهيت،         
 شهود يا فرانمود از طريق      4»برون هشتن «سخت كوشي محض    

 45،  1377شپرد،   (.مادي براي آنها اهميت ثانوي دارد     واسطه اي   
بهـره گيـري    مهارت فني و    بدين علت كه اين امر مستلزم       ) 44 ـ

  .دانسته وسيله در جهت هدفي معين است
ون هشتن در آن    برور نمي كنند كه ممكن است فرانمود        آنان انكا 

واحد جريان داشته باشند و انكارنمي كنند كه ممكن است نقاش            
حين نقاشي به ادراك شهودي كاملي از آنچه سـعي در آفـرينش             

 بر آنچه در ذهن مي گذرد تاكيد مـي          ياًآن دارد، نايل آيد، ولي قو     
چنانچـه اثـر    . نهند، نه بر آنچه روي بوم نقاشي صورت مي پذيرد         

ذهن هنرمند وجود داشته باشد، نامحتمل نيست راستين هنري در 
 اما چنين . كه هرگز نتواند به مفهوم شناخته مخاطبان مبدل شود          

 نظاره گـر هنـر بـصري، شـنونده           نمي شود، بر طبق اين نظريه ،      
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موسيقي، و خواننده ادبيات، فرانمود هنرمند را براي خود بـاز مـي      

  . آفرينند
 »بتهوون«برون هشتن شهود ، »     اجراي سمفوني نهم بتهوون

 مي كـرد مخاطـب         ادراك »بتهوون«است، اثر شهودي اي كه      
مـي  سـازي   باز ادراك كرده ، فرانمود يا حالت وي را در خـود باز            

  .)44 ـ 45، 1377شپرد، (كند 
  

خاستگاه : سر نخ هاي معنا در اثر هنري      
  ؟شهود كجاست

د كـه در     هـم راي بـو     »كروچـه « و   »كالينگوود«     مي توان با    
درك اثر هنري اگرچه غالباً متوجه نيـستيم همـواره بـه سـاختن              

مخاطب بـا اثـر هنـري پيونـدهاي         . فرضياتي درباره آن مشغوليم   
مـي  تنباط  سـ به ا  ها را پر مي كند،     ضمني برقرار مي كند، شكاف    

مي كشد، و انجام اين كارها  پردازد و گمان ها را به محك آزمون
ي از جهــان بــه طــور عــام و از  دريافــت معرفتــي ضــمناآشــكار

اثر هنري حقيقتـاً چيـزي      . قراردادهاي هنري به طور خاص است     
عالئمي كـه   . بيش از مجموعه اي از عالئم براي مخاطب نيست        

دريافـت  . معنـا بـسازد     مي كند از يك قطعه زمـاني ،        او را دعوت  
خواننده، اثر هنري مكتوب را كه چيزي بـيش از زنجيـره عالئـم              

  .يافته بر صفحه نيست، عينيت مي بخشدسياه سازمان 
» وولفگانــگ آيــزر«اثــر » عمــل خوانــدن« كتــاب 1978     در 

در ايـن  .  شد 5موجب پايه گذاري مكتب زيبايي شناسي كنستانس      
استراتژي هايي مي پردازد كه متون      به بحث درباره   » آيزر «كتاب

مـضامين و كنايـه     «و آثار هنري به كار مي گيرند و از فهرسـت            
) 107،    1368ايگلتـون،   (»  آشكاري كه در آنهـا وجـود دارد        هاي

 معتقد است كـه مـا بايـد بـه دانـشي از              » آيزر «.سخن مي گويد  
مجموعه عالئم اثر مجهز باشيم و منظور از اين دانـش، قـوانيني             
       است كه به طور منظم بر شيوه هايي كه اثر معاني خـود را پديـد               

ترين اثـر هنـري آن اسـت كـه          به نظر او مؤثر   . مي آورد، حاكمند  
مخاطب را به آگاهي انتقادي جديدي از عالثم و انتظارات مرسوم 

يك اثر هنري يا ادبي ارزشمند بيش از        . خود از اثر هنري، برساند    
شـيوه  «آنكه صرفاً دريافت هاي پـيش داده مـا را تقويـت كنـد،               

و  داده سـت انـدازي يـا تجـاوز قـرار         د را مـورد  »هنجاري ديدن   

در اختيــار مــا قرارمــي  راي ادراكبــجديــدي  عالئــم مجموعــه
       .)108 – 109،  1368ايگلتون، (دهد

   در اينجـــا نـــوعي همـــسويي بـــا فرماليـــسم روســـي ديـــده 
حين خواندن، مفروضـات قـراردادي مـا تـا جـايي كـه              . مي شود 

بتوانيم از آنها انتقاد كرده و در آنها تجديد نظر بـه عمـل آوريـم،                
اگر ما اثر هنري را با اسـتفاده از      . ي مي شوند  آشنايي زدايي و عين   

استراتژي هاي خواندن يا ديدن تغيير دهيم، متن نيز همزمان مـا            
اثر هنري مي تواند مانند عينيات موجود در يك     . را تغيير مي دهد   

تجربه علمي پاسخي غير قابل پيش بيني بـه پرسـش هـاي مـا               
ب و  ، كـل موضـوع مخاطـ      » آيـزر «براي منتقـدي چـون      . بدهد
تـري رهنمـون    عميـق   ن آن است كه ما را به خود آگاهي          خواند

در . ديدي انتقـادي از خودمـان را تـسريع كنـد          شود و رسيدن به     
مامي خوانـده    گشودن راه خود در جريان اثر هنري توگويي آنچه        

  .كار خودمان بوده است ايم 
  هنر شهودي در شهود هنري

 در كنـار  » آيـزر «و »كـالينگوود «، و  » كروچه «     طرح نظريات 
يكديگر ريشه هاي مفهومي به نام شهود در آثار هنـري رابيـشتر             

آنچه بيش از همه آشكار اسـت آن كـه نگـرش            .نمايان مي سازد  
تمامي فيلسوفان و نظريه پردازان هنر در حول همان مثلثي است           

  .كه از آغاز از آن سخن رفت
د، چيـست؟   يند پديده اي به نام شهود اتفاق مـي افتـ          آآنچه در فر  

چه »آندري تاركوفسكي « اثر  » آينه«براي مثال در تماشاي فيلم      
چيز مي تواند عنصر رازآميزي را براي ما آنچنان مطلوب سازد كه 
از نوع تاثير و دريافت مخاطب بگذريم و حتي به عنـوان شـعري              
كه به زبان سينما سروده شده نيز به آن ننگريم و به ناگاه تحـت               

 را تـا جـايي      »آينه«يم؟ ابهام معنايي در دريافت    تاثير آن قرار گير   
كه نامي براي آن نمي توانيم يافت، شهود مخاطب يـا تماشـاگر             

واقعيت اين كه شهود در اثر هنري را اگرچـه از تاكيـد             . مي ناميم 
بازي گونه بر هر يك از رئـوس مثلـث هنرمنـد، اثـر، مخاطـب،                

 نگاه هـاي    رهايي نيافته است، مي توان درك اثر هنري و تفاوت         
امـا ريـشه هـاي ايـن شـهود در        . نقادانه در برخورد بـا آن ناميـد       

در ايـن اثـر     .   بـاز گـرديم    » آينه تاركوفسكي  «كجاست؟ به مثال  
هيچ عنصر دراماتيك معمولي را نمي توان يافت كه فرآيند نگـاه            

آن تـاثير اسـرار آميـز    . شهودي كارگردان را بر ما مكشوف سـازد    
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 شهود در درك و آفرينش اثر هنري                                                                                                           

 نمـي شـود و در عالئمـي بـراي           فيلم كه نصيب هر كـسي هـم       
 »آينـه « در ،دگرگون كردن نوع ديدن ما به آثار هنري ريشه دارد     

كـارگردان بـه قـدر كـافي        . مي كند  تري بروز پيدا   به نحو كامل  
متوجه ارايه اين عالئم به بيننده خاص خود اسـت و تـالش مـي     

 دريافت » آينه تاركوفسكي «در. كند آن را با زبان سينما بيان كند       
داده ما تقويت نمي شوند، بلكـه عالئـم جديـدي در          پيش   يها

. اختيار ما قرار مي گيرند كه شيوه هنجاري ديدن را كنار مي زنـد    
به همين دليل آنچنان به نگاه برخي از مخاطبان آشنا مي آيد كه             
فيلم را سرگذشت زندگي خود مي دانند، بدون آنكه وقـايع فـيلم             

  .  داشته باشدكوچكترين شباهتي به زندگي آنان
شكاف هـايي     به اين خاصيت اثر خود آگاه است،       »تاركوفسكي«

در فيلم وجود دارد كه بازسازي آنها به عهده خواننده گذاشته شده 
اما فـيلم بـا تمـام ايـن         .  شده است  و از روي قصد و تعمداً ايجاد      

 »گادامر« آشنا به نظر مي آيد و ياد آور كالم           ،شكاف هاي بيگانه  
گفت ما مي توانيم در قلمروهاي بيگانه نيز تاخت و          است كه مي    

بـدين  . تاز كنيم زيرا همواره به گونه اي پنهان در خانه خويـشيم           
 بـرون   »كروچـه « و   » كـالينگوود  «سان در عين حال كه به تعبير      

تجلي يافتـه اسـت، امـا       »  آينه   « در »تاركوفسكي«هشتگي ذهن 
.  كارگردان يافـت   كمتر مي توان جاذبه اين اثر را در فرآيند ذهني         

بر اين اساس شايد پاسخي براي پرسش طرح شده در ايـن مـتن    
ادراك اثر هنري در رابطه دو جانبه مخاطـب و          : فراهم شده باشد  

 مي افتد كه افق تاريخي شخصي مـا در           اثر هنري، زماني اتفاق   
عالم معاني و مفروضات، با افقي كه اثر در آن جاي گرفته ممزوج 

   فـيلم   كـه   جديدي     عالئم  ن اتفاق از رهگذر    اي »آينه«در. شود
افـق  « بـدين سـان امتـزاج        .مي گذارد، رخ مي دهد     در اختيار ما    

 »آينـه «تفسير ما از     مؤلف، آنگاه است كه        مخاطب و   6»معنايي
  . را به گفتگويي ميان گذشته و حال بدل مي سازد

ه ايم، اما در عـين      در اين حال ما وارد دنياي بيگانه و تصنعي شد         
چـون هنرمنـد    اچر. را وارد قلمرو خويش مي سـازيم      حال آن دنيا    

خالق اثر اصيل است و دانش عالئم را به خوبي مـي شناسـد بـه                
 مي رساند   »كامل تري از خويشتن    به درك « ما را    » گادامر «قول

ما پيش از آنكه خانه را تـرك كنـيم وارد           »  گادامر «و باز به قول   
   .)165،  1371وزنز هوي، ك(نه ميشويم خا
بـرون    ما را وارد خانه مـي كنـد بـدين سـبب كـه تنهـا                  »آينه«

هشتگي ذهن مؤلف خود را به رخ نمي كشد بلكه به حريم تكـه              
رنگ آنها  » دانش عالئم «هاي قديم حافظه ما وارد مي شود و با          

ود را در هر جاي اين بازي مي توان         هحال ش . را به خود مي گيرد    
واقعه ادراك «. ايد واژه شهود را چنان صبغه اي نباشداما ش . يافت

در تعامـل   » نظريه هنر «و  » واقعه خلق اثر هنري   «و  » اثر هنري 
 شـهود   ...شكل مي گيرند و هنر اصيل در آنجا به وجود مـي آيـد             

   …آنجاست

  نتيجه گيري

ميـان برداشـتن      در شـهود بـا از      »برگـسون «با توجه به نظر     
 واقعيت اصيل را مي يـابيم، شـناخت         برگردان ها و واسطه ها    

. شي ناب به ساني كه در نفس خويش است نه از نوع ديدگاه            
اما مساله اين است كه آيـا اثـر هنـري بـا تفكـر هنرمنـد در                  
عناصر مبهمي كه از پيش در ذهن خود ساخته به وجود مـي             
آيد يا تأثير آن تصوير مبهم با مكاشفه اي شهود گونه، اشراف 

گونه  مي سازد؟ در تبيين هاي پاسخ       را ممكن    هنرمند به اثر  
به اين پرسش مي توان گفت اثـر هنـري، معنـاي حقيقـي را           

آنچه ابالغ مي شود وجهي از جهان است به گونه . نمي رساند
الزم نيست كه تجربـه را      . اي كه هنرمند تجربه اش مي كند      

. از نو تجربه كنيم، زيرا درون تجربه ي ما انطباق مي پـذيرد             
 در اين مرحله بايد بين فرانمود عاطفي و         »كروچه« نظر   طبق

هنـر راسـتين فرانمودهـايي نـاب و         . تخيلي تفاوت قائل شـد    
مثـل  (كـاذب چنـين نيـست        هنـر  كه در حالي  ند،   شهودي ا 

     .) سرودهاي ميهني، يا داستان هاي عشقي و پليسي
 بيشتر به فعاليت هنرمند و ذهـنش        »كالينگوود« و   »كروچه«

 كنند و فرآيندهاي ذهني را با ارزش تر از آثار مادي            تكيه مي 
مي دانند، به اعتقاد آن ها شـهودي را كـه هنرمنـد دريافـت               

  .كرده، مخاطب باز ادراك مي كند
       بــراي درك بهتــر خاســتگاه شــهود و ســرنخ هــاي      

، در »عمل خواندن« در كتاب »آيزر«معنا با نگاهي به نظرات 
شـيوه هـاي     هنري آن اسـت كـه     مي يابيم كه مؤثرترين اثر      

هنجاري ديدن را مورد دست انـدازي قـرار داده و بـه نـوعي               
  آشنايي زدايي كند و مخاطب را به خودآگـاهي عميـق تـري            
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اثـر هنـري  چنـان        خود درجهت   راه  گشودن در    و    برساند

  .كار خودمان بوده است بنمايد كه گويي آنچه مي خوانده ايم
 اثـر ـ    به سرچشمه اثر هنري يعنـي  حال بايد ديد با توجه    

 آنچه در فرآيند پديـده اي بـه نـام شـهود     ،مخاطب ـ هنرمند 
اتفاق مي افتد چيست؟ در اينجا مقاله با تحليل اين مساله در            

به روند اين اتفاق از هنرمند تا اثر و         »آينه تاركوفسكي   «فيلم  
درك ابهام معنايي در دريافـت      . مخاطب خاص آن مي پردازد    

آن تـأثير   .  را مي توان شـهود مخاطـب دانـست         »آينه«فيلم  

اسرارآميز فيلم كه نصيب هر كسي هم نمي شود، در عالئمي           
. براي دگرگون كردن نوع ديدن ما به آثار هنري، ريـشه دارد           

به همين دليل اين اثر براي برخي مخاطبان اين چنـين آشـنا           
 نبه نظر مي رسد بي آنكه كوچكترين شباهتي به زندگي آنـا           

هنرمند اصيلي كه دانش عالئم را مـي شناسـد و      . اشته باشد د
 ما »گادامر« به قول  قادر به انتقال دريافت شهودي اش است،

آنجا شـكل    تري از خويش مي رساندوشهود      كامل را به درك  
  .مي گيرد

  
  :پي نوشت ها

                                                           
1 Conciouse   
2  Duration   
3- literal در برابر مجازي   
4  Externalization   
5  Constance scholl of Aesthatic   
6  horizon of meaning      
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