
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 .م 4719  –  8611، آلفرد نورث وایتهد Alfred North Whitehead                     سرشناسه:

 .مهرحیاتی ؛ برگردان نیما آلفرد نورث وایتهد / نمادگرایی: معنا و اثر آن        عنوان و نام پدیدآور :

 .1۳90، نشر شدتتهران:              مشخصات نشر :  

 .م  س۲1/ ۵× ۵/1۴ص.؛  105          مشخصات ظاهری:

 1- 8۳8۲-04-600- 978لاير       700000                      شابک : 

 فیپا   وضعیت فهرست نویسی : 

 Symbolism: Its Meaning and Effectی  عنوان اصل                     یادداشت : 

 مترجم  -،  1۳۶۴ ،نیما  مهر،ی ات یح                 شناسه افزوده :

 

 باشد کلیه حقوق این اثر متعلق به نشر شدت می 

 و هرگونه انتشار و توزیع آن به هر نحو پیگرد قانونی دارد 

 

 به آدرس زیر مراجعه نمایید:  ی نشر شدتها سایر کتاب سفارش ومشاهده  جهت 

     Sheddat.com 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 آلفرد نورث وایتهد/  نمادگرایی: معنا و اثر آن
 حیاتی مهر نیماترجمه و ویرایش از 

 طرح جلد از رانوسا عجمی 

 978-600-04-8382-1:  شابک

 

  



 

 

 

 

 

 

ماکس اشتیرنر به شکشیپ  

 

 

 



 یتهدواآلفرد نورث                                                                  و اثر آنمعنا  –نمادگرایی 

1 

 

 
 
 
 
 

 3 ............................................................................................... گفتارشیپ

 4 ................................................................................................ اول فصل

 4 ................................................................................ یینمادگرا انواعِ -1

 6 ........................................................................... ادراک و یینمادگرا -2

 9 ....................................................................... یشناسروش یدرباره -3

 11 ............................................................... یینمادگرا بودنِ ریخطاپذ -4

 13 ...........................................................................یینمادگرا فِیتعر -5

 15 ................................................................... تیفعال عنوان به تجربه -6

 17 ................................................................................................ زبان -7

 21 ........................................................................... یبازنمود تِیفور -8

 25 .............................................................................. یادراک یتجربه -9

 27 ................................................ یادراک یتجربه در نینماد ارجاعِ -10

 30 ............................................................................ یکیزیف و یذهن -11

 32 ..........................یبازنمود تِیفور در مکان و یحس یداده نقشِ -12

 37 ...................................................................................... یسازابژه -13

 42 ....................................................................................... ..........2 فصل

 42 ................................................................. یعلّ ریتاث یدرباره ومیه -1

 50 ........................................................................... یعلّ رِیتاث و کانت -2

 53 ................................................................. یعلّ رِیتاث مِیمستق ادراکِ -3



 نیما حیاتی مهرترجمه: 

2 

 

 57 ................................................................... یعلّ ریتاث بودنِ ینیشیپ -4

 64 ................................................................. ادراک یهاحالت تقاطعِ -5

 69 ......................................................................................... یدهمکان. 6

 73 ...................................................... تیاهم و قیدق نِیّتع انیم تضادِ -7

 76 .............................................................................................. گفتارپس

 77................................................................................................. 3 فصل

 77 ........................................................................... یینمادگرا یکاربردها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 یتهدواآلفرد نورث                                                                  و اثر آنمعنا  –نمادگرایی 

3 

 

 

 ارفتشگپی

بنای یادبود در آن اند که من ین فصول پیش از زمانی نوشته شدها

همچنین و  ،واشنگتن را دیدم که رو به عمارتِ کنگره قرار داشت

ی گذر از مرزهای ایالِت ویرجینیا  لذت پیش از زمانی که از تجربه

 ای بزرگ برای یک انگلیسی.تجربه –بردم 

، که  جهانِ کالمِ انگلیسی: ویرجینیاویرجینیا، آن نمادِ افسانه در کلِ

ی رمانتیک از تاریِخ انگلیسی توسِط سر در دوره برای همان جهان

، که به : ویرجینیا، تسخیر شدترین پیکرِ آنرمانتیک ،والتر رایلی

اش وفادار مانده است و تاریخِ خود را در افسانه فرو کرده خواستگاه

 است.

شود: سر والتر رایلی برای نمیگسست منجر افسانه به شادیِ بی

همچون بنای خزد، او ی خود رنج کشید. افسانه بر زمین نمیافسانه

نخی سیمگون که زمین را با آبِی  –کشد باال مییادبوِد واشنگتن 

 سازد.بهشتِ باال یکی می

 

 ث وایتهدآلفرد نور

 1927 –آپریل  – 18
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  فصل اول

 انواعِ نمادگرایی -1

های بزرگی در صارِ متفاوِت تمدن، تفاوتدستی از اعبرآوردی سر

به عنوانِ مثال، در  سازد.رفتارشان نسبت به نمادگرایی آشکار می

-رسد که نمادگرایی تخیالتِ انسانر میقرونِ وسطی در اروپا، به نظ

. معماری نمادگرایانه بود، تشریفات بودها را تسخیر کرده 

یانه بود. با اصالحات، یک واکنش ادگراها نمنمادگرایانه بود، تبارنامه

چیزهایی »ها تالش کردند تا از نمادها به عنوان آغاز شد. انسان

شان را بر رها شوند و فهمِ مستقیم« و بیهوده اختراع شده واهی

 متمرکز سازند. غاییحقایِق 

در  ناالزمی زندگی است. عنصری ای در حاشیهاما چنین نمادگرایی

و  اندوختهتواند در یک عصر این حقیقت که می .اش داردساختمان
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گواه  اش سطحیدر عصری دیگر به دور انداخته شود، به طبیعتِ

 دهد.می

از نمادگرایی وجود دارند که در یک معنا نیز تری انواعِ عمیق

زبان،  توانیم بدونِ آنان سر کنیم.مصنوعی هستند اما با این حال نمی

، واژهای است. صدای صرفِ یک دگرایینوشتار یا گفتار، چنین نما

یک نماد است و  واژهالسویه است. آن روی کاغذ علی یا شکلِ

شود که در ذهِن ها، تصاویر و احساساتی بنا میمعنای آن با ایده

 انگیزد.شنونده برمی

نوعِ دیگری از زبان نیز وجود دارد که منحصرا نوشتاری است و با 

این نمادها از برخی ر برپا شده است. نمادهای ریاضیاتیِ دانشِ جب

ا نمادهای زبانِ عادی تفاوت دارند؛ چون اگر به مقرراِت جهات ب

ورزیِ نمادهای جبری، استداللِ شما را جبری پایبند باشید، دست

گاه شما هیچدهد. زبانِ عادی به این شکل نیست. برای شما انجام می

کنید تا  خودِ نحو اعتماد هبو توانید معنای زبان را فراموش کنید نمی

رسد که زبان و جبر به کند. در هر حال، به نظر میبه شما کمک 

تری از نمادگرایی را نسبت به آنچه عنوان نمونه، انواعِ بنیادین

 د.ندهداد، نشان میاروپای قرون وسطی ارائه می کلیسای جامعِ
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 نمادگرایی و ادراک -2

ی تر از همهنیادینگر وجود دارد که بیک نمادگراییِ دی همچنان

کنیم و شکلی رنگین در برابر نگاه می جلوما به  انواعِ پیشین است.

ایم اما آنچه ما دیده گوییم این یک صندلی است.بینیم و میخود می

مقدمه به سوی پنداِر شاید یک هنرمند بی شکلی رنگین است. صرفا

 املِ رنگی زیبا و شکلیاو ممکن است در همان ت. نشتابدصندلی 

اما آنانی از میان ما که هنرمند نیستند، به خصوص . زیبا متوقف شود

اند تا مستقیم از ادراکِ شکلِ رنگین اگر خسته باشیم، بسیار مایل

، یا احساس، یا اندیشه به لذتِ صندلی کاربردبگذرند و با روشی از 

با اشاره به  توانیم معنای این عبارت راما به راحتی می برسند.

منطقیِ دشوار توضیح دهیم، که به موجِب  استنتاجاتِای از سلسله

های های مختلف و رنگآن، با توجه به تجربیاتِ پیشینِ ما از شکل

رسیم که در حضوِر یک صندلی ی محتمل میما به نتیجه ،مختلف
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باالیی از ذهنیت که برای -مرتبهمن نسبت به این سرشتِ  قرار داریم.

یک دلیل ام. نیاز است، مشکوک دن از شکلِ رنگین به صندلیرسی

برای این شکاکیت این است که دوسِت هنرمندِ من، که خود را در 

دیده تامِل رنگ، شکل و موقعیت نگاه داشت، شخصی بسیار آموزش

ی زحمتی بسیار است و این امکانِ نادیده گرفتنِ صندلی را به هزینه

سرِی یک از اقدام به  یِ صرفخودداری ما برا دست آورده است.به

صل نداریم. چنین ، نیاز به آموزشی مفاستنتاجاتای از پیچیده

. دلیلِ دیگر برای شکاکیت خواهد بودپرهیزی صرفا زیادی راحت 

این است که اگر ما عالوه بر آن هنرمند، در معاشرِت یک توله سگ 

واهد ی صندلی عمل خفرضیه اساسهم باشیم، سگ به سرعت بر

 بر روی آن خواهد پرید.  صندلی،استفاده از آن به این شکلِ  کرد و با

در اینجا نیز اگر سگ از چنین عملی خودداری کرده بود، بدین دلیل 

این رسد که بنابراین به نظر می دیده است.بود که سگی تعلیممی

تواند میاین شیء که  ،انتقال از شکلی رنگین به پندارِ یک شیء

تفاده شود که هیچ ربطی به رنگ ندارند، سنوع اهدافی ا جهت همه

نیاز به  –ها ها و توله سگانسان –انتقالی بسیار طبیعی است؛ و ما 

عمل براساسِ آن خودداری داریم اگر که بخواهیم از  دقیقآموزشی 

 کنیم.
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های رنگین، نمادهایی برای رسد که شکلبنابراین به نظر می

هستند، و زمانی که ما شکلی رنگین ی ما عناصری دیگر در تجربه

این  کنیم.مان را نسبت به آن عناصرِ دیگر تنظیم میبینیم، اعمالمی

-میمعموال نمادین شده، های ما از حواسِ ما به بدنکه نمادگرایی 

ها ای از نورها و آینهتنظیماِت زیرکانه .هم بشود اشتباهدچار تواند 

-د؛ و حتی زمانی که فریب نمیندهد کامال ما را فریب نتوانمی

 ینمادگرایی از ارائه دهیم.خوریم، خود را فقط با تالش نجات می

-های نمادین، طبیعیی شکلهای فیزیکی، در میان همهحسی تا بدن

یا چرخشی  1ترین است. این صرفا یک سوگراییترین و گسترده

قتی ها غالبا وها و هم توله سگخودکار نیست، چون هم انسان

کنند. همچنین وقتی یک توجهی میها بیبینند به آنها را میصندلی

ای دارا ی حسیِ کمینهچرخد، احتماال ارائهالله به سوی نور می

ی حسی که ارائه را به بحث بکشمین فرضیه ا خواهممی است.

تر است؛ درحالیکه پیشرفته هایارگانیسمبرای  خصوصیتیعمدتا 

ی دارند که به موجبِ آن تاثیرِ علّی تجربه هاارگانیسمی همه

 شود.شان میمشروط به محیط کارکردشان

                                                                                                                
اشاره به رشد یاا حرکاتِ شناسی است که در زیست یک پدیده« گرایش»یا  سوگرایی 1

معماوال  ارگانیساممحیطی دارد. ایان های زیستی در اثر محرک ارگانیسمچرخشیِ یک 
 م. –گیاهی است. 
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 شناسیی روشدرباره -3

ادراکاتِ حسِی خالص در  کاربردِ ادر واقع نمادگرایی تا حدِ زیادی ب

ی ما سروکار در تجربه ترابتدایینمادها برای عناصری  خصوصیتِ

اهمیت،  یدرجه های حسی، با هرهاساس، چون ارائ این بر دارد.

ی باال هستند، من باید این مطالعه-مرتبههای ارگانیسمخصوصیتِ 

نمادگرایی را به طور عمده به تاثیرِ نمادگرایی بر زندگیِ انسان 

-درجه خصوصیاتِدر ابتدا ی است که این اصلی عموم محدود کنم.

ین بهتر مورد پای-هایی متقابال درجهارگانیسمدر رابطه با  پایین

-با انواعِ توسعه خصوصیاتها این و در آن گیرندرار میمطالعه ق

-برعکس، خصوصیاتِ درجه شوند.پوشیده نمی کارکرد تری ازیافته

هایی مطالعه شود که ابتدا در ارگانیسمباال باید ابتدا در رابطه با آن 

 ها به فرآراستگیِ کامل درآمدند.آن
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مشخص،  یکاملِ خصوصیات روفتنِانویه برای البته به عنوان تقریبی ث

نیز باال -خصوصیتِ درجهآن  ابتداییِی در مورد مرحلهخواهیم می

پایین -ها خصوصیاِت درجههایی که در آنهمچنین روشبدانیم، و 

 1کرد شوند.رتوانند تابعِ انواعِ باالتری از کامی

این را  قرنِ نوزدهم در قدرتِ روشِ تاریخی اغراق به خرج داد و

د که هر خصوصیتی باید تنها در مراحِل وامری عادی فرض نم

مطالعه شود. بنابراین، عشق، به عنوان مثال، در میان  اشپیشینی

 وحشیان و بعدتر در میان ابلهان مطالعه شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                
منظور این است که برای اینکه بخواهیم خصوصیاتی مشخص را بهتر بفهمیم، دو امار  1

کنیم. اول اینکه ایان خصوصایات در مراحالِ ابتادایی ه میدیگر را در موردِ آنان مطالع
هاا تبعیات ناه از آنپاایین چگو-اند و دوم اینکه خصوصیاتِ درجهچگونه شکل گرفته

 م. –کردند. 
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 خطاپذیر بودنِ نمادگرایی -4

ود دارد. مستقیم وج آگاهیِیک تفاوتِ بزرگ میان نمادگرایی و 

اید را تجربه ی مستقیم خطاناپذیر است. آنچه تجربه کردهتجربه

تواند ادگرایی بسیار خطاپذیر است، به این معنا که میاما نماید. کرده

ی چیزها القا کند اعمال، احساسات، عواطف و اعتقاداتی را درباره

ما و نمادگرایی هستند جهان  ازآوری که صرفا پندارهایی بدون نمونه

خواهم این تز فرض بگیریم. من میکند تا آنان را پیشمیرا هدایت 

را توسعه دهم که نمادگرایی عاملی اساسی در روشی است که ما به 

 هایارگانیسمکنیم. ل میممستقیمِ خودمان ع آگاهیِی عنوان نتیجه

شوند که عملکردهای شرط ممکن می با اینباالی موفق تنها -مرتبه

مسائلِ مهم مدِ نظر است، توجیه شده ال تا جایی که معموشان نمادین

به شکلی برابر از نمادگرایی نیز اما خطاهای نوِع انسان  د.نباش
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منطق است که نمادهایی را که بشریت  گیرند. این کارِسرچشمه می

 به آن وابستگی دارد، درک و پاالیش کند.

( ما 1یز دارد: )نیاز به توضیحِ سه چ انسانیشرحی مناسب از ذهنیِت 

-چگونه خطا میما ( 2توانیم حقیقتا چیزی را بدانیم، )ه میچگون

حقیقت را از خطا تشخیص  منتقدانهتوانیم چگونه میما ( 3کنیم، و )

را دهیم. چنین توضیحاتی نیاز دارد که ما آن نوعی از کارکردِ ذهنی 

تولید را با واقعیت  اش آشناییِ مستقیمی سرشتکه به واسطه

این نوع دوم تنها با .  دیگری از کارکرد جدا کنیماز نوعِ ،کندمی

اش با معیارهای خاصی که کارکردِ نوع اول فراهم منطقِ اقناع شدن

 کند، قابل اعتماد است.می

شناخِت »توانم مدعی شوم که نوعِ اولِ کارکرد باید بطور صحیح می

همچنین باید  خوانده شود.« نمادین ارجاعِ»، و نوعِ دوم «مستقیم

، انسانیی نمادگراییِ این اصول را توضیح دهم که همهتالش کنم تا 

ی این به دنباله تواندمینهایتا هر چقدر هم که خیالی به نظر برسد، 

ادراکات را  نهایتای که در ارجاعِ نمادیِن بنیادین تقلیل یابد، دنباله

 سازد.شناختِ مستقیم به هم مرتبط میهای گوناگونِ در شکل
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 تعریفِ نمادگرایی -5

گفتار، باید از یک تعریفِ رسمیِ نمادگرایی بعد از این توضیحِ پیش

نسبت به  اشهای تجربهآغاز کنیم: ذهنِ انسان زمانی که برخی بخش

آگاهی، اعتقادات، احساسات و های تجربه تولیدِ باقیِ بخش

های سرِی اول بخش د.نکمادگرایانه کار می، نکندایی را میکاربرده

آن  شوند.نمادها می« معنای»هستند و سریِ دوم شاملِ « نمادها»

شود، کارکردِ اندامی که به موجِب آن انتقالی از نماد به معنا انجام می

 خوانده خواهد شد.« ارجاعِ نمادین»

 گرادراکاین ارجاعِ نمادین، عنصرِ ترکیبیِ فعالی است که سرشتِ 

ای دارد که بر این ارجاعِ نمادین نیاز به زمینه .شودمی موجب آن

اما این  شود.های نماد و معنا بنا میی اجتماعی میان سرشتپایه

در هر دو سرشت، خودش ارجاعی نمادین را  عنصرِ عمومی

نماد و  یکگیرد که کدامهمچنین تصمیم نمی ؛سازدضروری نمی
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ادین از تولید رجاِع نمکند که ا. همچنین تضمین نمیدکدام معنا باش

ما باید ادراک را با مصون باشد.  گرادراکها برای خطاها و مصیبت

وجوِد  ی ازرویداد تولیدگریِ-خود در ی نخستیننظر به یک مرحله

 واقعی بفهمیم.

ی شدهاز برخی مراحِل دادهتولیدگری -خود دار کهدر دفاع از این پن

که خارج از آن هیچ م شوخیزد، به شما یادآور میاولیه برمی

که مسئولِ شکِل  استسفالگر این مسئولیتِ اخالقی وجود ندارد. 

کنارِ هم آوردِن ادراکاِت  ازرویدادِ واقعی  .خوِد گلداننه  است گلدان

های ناهمگون، احساساتِ ناهمگون، اهدافِ ناهمگون و دیگر فعالیت

نِ یک بافِت خیزند، به دروناهمگونی که از آن ادراکاتِ اولیه برمی

-خود. در اینجا فعالیت نامی دیگر برای شودناشی میاقعی و

 است. تولیدگری
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 تجربه به عنوان فعالیت -6

فعالیتی ی خودش در تولیِد تجربه گرادراکا به به این ترتیب م

اش ی تجربه، که خصوصیتدهیم، با وجودِ اینکه آن لحظهنسبت می

 نیست. گرادراکاست، چیزی جز خوِد همان یک رویداد بودن 

ای درونی میان خود و ، ادراک رابطهگرادراکبنابراین، دستکم برای 

 چیزهای فهمیده شده است.

در تحلیل، تمامِ فعالیتی که با ادراِک ارجاِع نمادین سروکار دارد، باید 

چنین ارجاِع نمادینی نیاز به چیزی مشترک  .شودارجاع  گرادراکبه 

 الایده گرِادراکتواند بدون ارجاع به ماد و معنا دارد که میمیان ن

توان آن دارد که می گرادراکبیان شود؛ اما همچنین نیاز به فعالیتی از 

اگر  خاصِ آن در نظر گرفت. یِرا بدونِ توسل به نمادِ خاصی یا معنا

دارند که  ها نه نیازرا در نظر بگیریم، آنشان نمادها و معنایخودِ 

 شان باشد و نه نیاز به این دارند که ارجاعِ دین میانارجاعی نما
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سرشِت  یا به سوی دیگر باشد. سودو لزوما به یک نمادینِ میان آن

-کند که کدامیک نماد و کدامی آنان به خودی خود معین نمیرابطه

هیچ بخشی از تجربه نیست که فقط نمادها یا فقط یک معنا هستند. 

به  ابتداییجزئی کمتر سوی تر، از جاِع نمادیِن معمولمعناها باشد. ار

 به عنوان معنا است. ترابتداییجزئی سوی عنوان نماد به 

گراییِ سرتاسری است. هر نوع عنصِر این جمله بنیانِ یک واقع

است و در نتیجه پشت حجابِ ادراِک  مشترک صرفا کهرمزآگین را 

این اصل را آن جمله . کندی ما دور میاز تجربه، مستقیم قرار دارد

ی پیچیده تجربهیک دهد که ارجاعِ نمادین میان دو جزء از نشان می

؛ دو جزئی که هر کدام قابلیت ادراک مستقیم را دارند. هر گیردرا می

خطای نقص در  ،ایکمبودی در چنین تشخیصِ تحلیلِی آگاهانه

 یینپا-مرتبهاست که به طورِ نسبی  یگرادراکذهنیت از سوی 

 است.
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 زبان -7

از وارونگیِ نماد و معنا، زبان و چیزهایی را که  آوردنبرای نمونه

منظورِ آن است، در نظر بگیرید. یک واژه یک نماد است. اما یک 

شده. برخی اوقات، یک گفتهباشد و هم  شدهتواند نوشتهواژه هم می

هاد بوطی را پیشنی گفتاریِ مرشده ممکن است واژهی نوشتهواژه

 معنایی را پیشنهاد دهد.دهد و آن صدا ممکن است 

ی شده نماد است و معنای آن واژهی نوشتهدر چنین مواقعی، واژه

شده یک نماد است و معنای آن، ی گفتهشده است؛ و واژهگفته

 ، است.اریو چه نوشت گفتاری چه ،ایِ واژهنامهمعنای لغت

شده بر هدِف ی گفتهونِ دخالتِ واژهبد شدهی نوشتهاما اغلب واژه

شده، به طوِر ی نوشتهگذارد. پس بر این اساس، واژهخود اثر می
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ی انسانی چنان اما تجربه است.ای نامهلغتمستقیم نمادِ معنای 

کدام از این موارد عموما به این شکِل نوسانی و پیچیده است که هیچ

ی اغلب واژه نمونه ندارد. جا ارائه شد،که در این وشن و صریحیر

دهد و ارجاِع شده و هم معنا را پیشنهاد میی گفتههم واژهشده نوشته

تر و شده به همان معنا، واضحی گفتهی واژهنمادین با ارجاعِ اضافه

شده آغاز ی گفتهتوانیم از واژهبه شکلی مشابه می شود.می ترقطعی

 شده را تولید کند.ی نوشتهاژهتواند ادراکی تصویری از وکنیم که می

شده چه نوشته -« درخت»ی گوییم که واژهعالوه بر این، چرا ما می

نمادی است برای درختان؟ هم خودِ واژه و نزد ما  –شده و چه گفته

شوند. این ی ما وارد میهم خودِ درختان با موضعی برابر به تجربه

ا نگاهی انتزاعی به پرسش، نیز به همان اندازه با معنا خواهد بود که ب

آن باشند به جای آنکه « درخت»ی این درختان باشند که نماِد واژه

 واژه نمادِ درختان باشد.

این قطعا درست است و سرشتِ انسان برخی اوقات بدین شکل کار 

خواهید شعری کند. به عنوان مثال، اگر شما شاعری باشید که میمی

ان به شما زنید تا درختجنگل قدم می بنویسید، میانی درختان درباره

یا  – های مناسب را پیشنهاد دهند. بنابراین برای شاعر در الهامواژه
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ها معنا هستند. او اش، درختان نمادها و واژهتصنیف -شاید در رنجِ 

 ها برسد.کند تا به واژهبر درختان تمرکز می

خور را با احترامی درحال اشعاِر آنان اما اکثرِ ما شاعر نیستیم، با این

سازند هستند که ما را قادر می یبرای ما، کلمات نمادهایخوانیم. می

شاعر شخصی است که  ی شاعر را در جنگل مجسم کنیم.تا خلسه

برای او تصاویرِ دیداری و صداها و تجربیاتِ احساسی به صورت 

د خوانندگانِ شاعر مردمانی هستن دهند.ها ارجاع مینمادین به واژه

و به صورت نمادین به تصاویِر دیداری و که برای آنان کلماتِ ا

 دهند.خواهد فرابخواند، ارجاع میصداها و احساساتی که او می

از ای وجود دارد: بنابراین در استفاده از زبان، ارجاِع نمادینِ دوگانه

چیزها به کلمات از طرف گوینده و از کلمات به چیزها از طرف 

 شنونده.

در  انسانی، ارجاعی نمادین وجود دارد،ی عملِ تجربهکه در زمانی 

شان میانای عینی دو سری از اجزاء همراه با رابطه نخستی درجه

 د، و این رابطه در مواقعِ گوناگون بسیار تغییر خواهد کرد.نوجود دار

بایست بر ارجاعِ نمادین از می گرادراکی دوم، کلِ ساختاِر در درجه

وی سرِی دیگری از اجزاء، معنا، اثر اجزاء، نمادها، به سیک سری از 

نمادها  ،ی سوم، این پرسش که کدام سری از اجزاءبگذارد. در درجه
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دهند، نیز به ساختارِ مخصوِص را و کدام سری معنا را شکل می

 همان عملِ تجربه بستگی دارد.
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 فوریتِ بازنمودی -8

شود، به ب میشرایطی که شعرش را موجپیشتر در بحثِ شاعر و 

ما در اینجا مثالی خاص  ترین نمونه از نمادگرایی اشاره شد.بنیادین

ها به ی عمومیِ واژهها به چیزها داریم. اما این رابطهاز ارجاِع واژه

ادراِک  تر است.عمومی همچنانچیزها فقط مثالی خاص از واقعیتی 

  آن،شود: یک نوعِوا تقسیم میما از جهاِن خارجی به دو نوع محت

زمانِ ماست که با استفاده از بازنموِد آشنا از جهاِن هم ودِ فوریِ بازنم

مان زمانهای فیزیکیِ همحواسِ فوریِ ما برای ما خصوصیاتِ هستی

ی جهانِ فوریِ اطرافِ ما است، تجربه ،کند. این نوعرا معین می

های فورِی به وضعیتهای حسِی وابسته جهانی آراسته با داده

این واقعیت را به شکلی  ی بدنِ خودمان. فیزیولوژی  مربوطهاعضای 

نهد؛ اما جزئیاتِ فیزیولوژیکی به بحثِ فلسفیِ کنونی قطعی بنا می
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« ی حسیداده»سازند. ربط هستند و فقط موضوع را گنگ میبی

 کند.را استفاده می« انطباع»ی عبارتی مدرن است: هیوم واژه

ر تجربه روشن است، و به خصوص د نوعِ انسان، این نوع از ایبر

 زمان صریح است.های مکانی و روابطِ درونِ جهانِ هممنطقه نمایشِ

استفاده « بازنمودیِ حواس»زبانِ آشنایی که من برای سخن گفتن از 

گونه نیست که تاثیراتی عریان . اینکننده استکردم، بسیار گمراه

سپس به پاهایمان به عنوان و ابتدا تجربه شوند و وجود داشته باشند 

اش بازنمود شان یا به دیوارِ سمتِ مخالف به عنوان رنگاحساس

ناپذیر از وضعیت است و به همان جزئی جدایی بازنمود شوند. 

این نیز به همان اندازه دقیق و به ی حسی اصیل است. ی دادهاندازه

سخن روی دیوار  بازنمودِ از که  کننده خواهد بودهمان اندازه گمراه

 .شده است نماییسرشتبه رنگ حالت فالن و فالن  که به بگوییم

چون  ،کننده استبه همان اندازه گمراه« دیوار»استفاده از عبارتِ 

دهد که اطالعات به شکلی نمادین از حالتِ دیگری از پیشنهاد می

د و در یک وشخوانده می« دیوار»که ی این اند.ادراک گرفته شده

آشکار شده است، خود را فقط  فوریتِ بازنمودی خالِص حالتِ

اندازی مکانی، و تحت منظرِ بسطی مکانی، در ترکیب با چشم

ای که در این مثال فقط به های حسیشده با دادههمچنین ترکیب

 دهد.ی ما شرکت مییابند، در تجربهرنگ تقلیل می
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، به ددهشرکت می این منظررا تحت  خودشگویم که دیوار من می

این خصوصیاتِ ترکیبیِ جهانی را تحتِ این دیوار جای اینکه بگویم 

خصوصیات توسط تفسیرشان از یک آن چون  دهد.منظر شرکت می

-ی ما نیز هست ترکیب میچیز در جهاِن مشترکی که در برگیرنده

 وانم.خمی« دیوار» ]در اینجا[ شوند و آن چیز، آنی است که من

بدن یا  ما به خصوصیاتِ جهانی منحصر نیست؛ ما رنگی بیراکِاد

را ادراک دیوار کنیم: ما رنگ و امتدادِ بدن را ادراک نمیامتدادی بی

 است.« روی دیوار برای ما بیرونرنگی »شده کنیم. واقعیتِ تجربهمی

اندازِ مکانی، عناصری انتزاعی هستند و روشی بنابراین رنگ و چشم

ی ما کنند که در آن دیوار وارِد تجربهنمایی میشتسر را انضمامی

در  گرادراک»نتیجتا آنان عناصری ارتباطی هستند میان  شود.می

هایی که به شکلی برابر واقعی و هستیِ دیگر یا سریِ هستی« لحظه

اما خودِ رنگ و خودِ  خوانیم.می« دیوار در آن لحظه»هستند و ما 

یی بسیار انتزاعی هستند، چون فقط با اههستی ،اندازِ مکانیچشم

-گرلحظه و ادراک-آن-در-میانِ دیوار انضمامیی دور ریختنِ رابطه

واقعیتی  انضمامیاین ارتباِط  شود به آن رسید.لحظه می-آن-در

فیزیکی است که ممکن است برای دیوار خیلی غیراساسی و برای 

و هم  دیواری ی مکانی هم براگر خیلی اساسی باشد. رابطهادراک

ی رنِگ به یکسان اساسی است: اما جنبهدر آن لحظه گر برای ادراک
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 بخشی از ترکیبِ  ولیاهمیت است، رابطه در آن لحظه برای دیوار بی

ای در زمانبه عنواِن سوژهرخدادهای هم ،در این معنا ت.گر اسادراک

وع من این ن دهند.رخ می به شکلی مستقلی مکانِی خودشان، رابطه

کند بیان می فوریتِ بازنمودینامم. می« فوریتِ بازنمودی»را تجربه 

زمان به یکدیگر مربوط هستند، و با این که چگونه رخدادهای هم

 ،در حینِ استقالل این ارتباطِکنند. دوطرفه را حفظ میحال استقاللی 

فقط  فوریِت بازنمودیاین زمانی است. خصوصیتِ مخصوصِ هم

باال مهم است و واقعیتی فیزیکی است که -ی درجهاهارگانیسمدر 

این ورود بستگی به توجه و ممکن است واردِ آگاهی شود یا نشود. 

ای دارد که به موجِب آن بستگی به فعالیتِ آن کارکردِ مفهومی

-ی فیزیکی و تصورِ مفهومی با آمیختگی تبدیل به دانش میتجربه

 شوند.
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 ی ادراکیتجربه -9

بحثی بسنده  ها در فلسفه است.آمیزترینی تجربه یکی از فریبواژه

توانم ی آن موضوعی برای یک رساله خواهد بود. من فقط میدرباره

ی آن اشاره کنم که به این سریِ اندیشهام از به آن عناصری از تحلیل

 اکنون مربوط هستند.

شناخِت ی ما تا جایی که به صورت پیشینی در رابطه با تجربه

جهانی از  ؛ی چیزهای دیگر استپارچهمستقیمِ ما از جهانِ یک

دارای  ؛که به همان معنایی که ما واقعی هستیم، واقعی هستندچیزها 

سهمی از  هر کدام از این سه حالت. سه حالِت اصلی مستقل است

ی انسانی از تجربه انضمامیی اجزاء را در صعودِ ما به یک لحظه

های تجربه را ادراکی من دو مورد از این حالت دهند.شرکت می

در رابطه  دهم.نام می «تحلیِل مفهومی»حالت خوانم و سومی را می

فوریِت »حالتِ با ادراِک خالص، یکی از دو نوِع مربوطه را 
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فوریتِ »هم خوانم. می« تاثیرِ عّلی»و دیگری را حالتِ « بازنمودی

ی انسانی معرفی را به تجربه اجزائی« تاثیرِ علّی»و هم « بازنمودی

کنند که دوباره قابلِ تحلیل به سوی چیزهای واقعیِ دنیای واقعی می

-یان میاست که ب ایها و روابطِ انتزاعیطور صفات، کیفیتو همین

خودشان را به عنوان اجزائی نیز د چگونه دیگر چیزهای واقعی نکن

کنند که ت بیان میاین انتزاعا دهند.ی فردیِ ما شرکت میدر تجربه

گونه هستند. ی جزءهابرای ما ابژهنیز دیگر  هایواقعیتچگونه 

« مانمحیط»گویم که آنان برای ما چیزهای واقعی را در بنابراین می

متفاوتی  هایاندامترین محیطِ ما شاملِ فوری«. کنندبه ابژه تبدیل می»

یِ همسایه های خودمان است. محیطِ دورتر، جهانِ فیزیکاز بدن

دهد که به ، آن چیزهای واقعیِ دیگر را معنا می«محیط»ی است. واژه

ی گونه در تجربه، چنان که عناصری جزء«اندشده ابژه»شکلی مهم 

 دهند.شکل می را فردیِ ما
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 ی ادراکیارجاعِ نمادین در تجربه -10

ی را تحت از میان دو حالتِ ادراکیِ مجزا، یک حالت چیزهای واقع

کند، و حالتِ دیگر که هنوز می« سازیابژه» فوریتِ بازنمودیمنظرِ 

« سازیابژه»ام، آنان را تحِت منظرِ اثرِ علّی ی آن بحث نکردهدرباره

فعالیتِ ترکیبی که به موجبِ آن، این دو حالت در یک کند. آن می

« ارجاعِ نمادین»شوند، همانی است که من ادراک آمیخته می

اند، مختلف که با دو حالِت فوق آشکار شده هایواقعیت ام.ندهخوا

ا شوند یا دستکم به عنوان عناصری ببا ارجاعِ نمادین یا معین می

، ترتیببدین یابند.در محیِط ما به هم ارتباط می مناسباتِ بینابینی

شود آن چیزی که جهانِ واقعی برای ما ی ارجاِع نمادین مینتیجه

ی ما که تولیِد به عنوانِ آن داده در تجربه واقعی. جهانِ است

کند و نهایتا به عنوان اعمال می و احساسات، عواطف، ارضائات

نی که ذهنیِت ما در تحلیلِ زما انهموضوعی برای تشخیصِ هوشیار
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، تشخیِص «تشخیصِ مستقیم»کند. اش دخالت میومیهمف

ه دور از در یک حالِت خالص است، ب یک دریافتی هوشیارانه

 ارجاعِ نمادین.

ارجاعِ نمادین ممکن است از خیلی جهات، خطاآمیز باشد. منظور از 

-گزارشدر « های مستقیمتشخیص»این سخن این است که برخی 

محصوِل  ای کههایشان از جهانِ واقعی با تشخیصِ هوشیارانه

بنابراین، خطا  موافق نیستند.است، اختالطیِ ناشی از ارجاع نمادین 

ی اول محصولِ ارجاعِ نمادین است و نه تحلیلِ مفهومی. درجه در

ی اول حاصِل تحلیلِ مفهومی همچنین خودِ ارجاعِ نمادین در درجه

شود. چون ارجاِع ه بسیار از سوی آن حمایت مینیست، با اینک

ای در زوال است، هنوز در نمادین زمانی که چنین تحلیلِ ذهنی

دانیم که را می 1ی آزوپانهین افسی ما اتجربه غالب است. همه

ی گوشت را انداخت تا بازتابِ خود در تکهراجع به سگی است که 

ا خیلی شدید قضاوت کنیم. با این حال ما نباید خطا رآب را دریابد. 

طا در ارجاعِ نمادین انظباطی خی پیشرفِت ذهنی، در مراحلِ اولیه

 خود آزوپ گوشتِکند. سگِ می حمایتتخیلی را است که آزادیِ 

                                                                                                                
ی خاودِ او هاایی را درباارهنوشات و افساانهی یونان باستان کاه افساانه ماینویسنده 1

 م –اند. ساخته
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 تخیلِ یک در مسیری به سوی  کسب کردرا از دست داد، اما قدمی 

 آزاد.

مفهومی توضیح داده بنابراین ارجاعِ نمادین باید مقدم بر تحلیلِ 

فعل و انفعالِ قدرتمندی میانِ این دو وجود دارد که  که شود، با این

 کنند.به موجب آن همدیگر را حمایت می
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 ذهنی و فیزیکی -11

توانیم به طور ضمنی پذیر باشیم، میبرای اینکه تا حدِ امکان فهم

 وسیله ازارجاع نمادین را  فعالیتِ ذهنی قلمداد کنیم و بدین

خالص است  قراردادیِ یاین یک مسئلهتوضیحاتی مفصل بپرهیزیم. 

ا لفِظ مان را لفِظ ذهنی و کدام رهای تجربییک از فعالیتکه کدام

-دهم که ذهنیت را به آن فعالیتترجیح می فیزیکی بدهیم. شخصا

ی ادراکات هستند. عالوههای تجربی محدود کنم که شاملِ مفاهیم به

ای است که از یک شدهبیشترِ ادراکِ ما به خاطرِ مهارتِ تقویتاما 

بنابراین در واقع هیچ خطِ مناسبی  آید.برمی سوتحلیلِ مفهومیِ هم

و ساختاِر ذهنیِ تجربه کشید. اما هیچ  یتوان میان ساختارِ فیزیکنمی

شکلِ تحلیلِ مفهومی  بهی ذهنیت جدای از مداخله ایآگاهانهدانشِ 

 ارد.وجود ند
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شد که ارجاعی جزئی به تحلیل مفهومی داشته  بعدتر الزم خواهد

اکنون من باید هوشیاری و تحلیِل آن از قسمتی از باشیم؛ اما هم

 دو حالتِ ادراکِ خالص بازگردم.آن فرض بگیرم و به پیشه را تجرب

خواهم بیان کنم این است که دلیلی که جا میای که ایننکته

توانند خطا کنند در پایین نمی-مرتبهفیزیکیِ خالص و  هایارگانیسم

فوریِت ها نیست، بلکه غیبتِ در آن ی اول غیبتِ اندیشهدرجه

وپ که اندیشگری ضعیف بود، به سگِ آز ها است.در آن بازنمودی

علّی اشتباه  به تاثیرِ فوریتِ بازنمودیدلیلِ خطای ارجاعِ نمادین از 

در جهان است که حقیقت و خطا به دلیل سنتز  به طور خالصه کرد.

است: و ارجاعِ نمادین یک شکِل  سنتزیقرار دارند: هر چیزِ واقعی 

اقعی است از جبِ آن آنچه واست که به مو سنتزیپیشینی از فعالیتِ 

 آید.اش برمیشدهداده هایصورت
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 فوریتِ بازنمودیی حسی و مکان در نقشِ داده -12

همان چیزی است که معموال « فوریتِ بازنمودی»منظورِ من از 

ها دهند. اما من از عبارتِ اول تحت محدودیتنام می« ادراکِ حسی»

ی عمومی از عبارِت دوم که برای استفادهم کنهایی استفاده میو بسط

 بیگانه است.

زمان است ا از جهانِ خارجِی همادراِک فوریِ م ،فوریتِ بازنمودی

نمایان  ی متعلق به خودمانی تجربهدهندهتشکیل که به عنوان عنصرِ

در این نمایان شدن، جهان خود را به صورت اجتماعی از  شود.می

د، چیزهایی که واقعی هستند به همان هدچیزهای واقعی نشان می

 معنایی که ما واقعی هستیم.

ها و ها، صداها، مزهها، مثل رنگطِت کیفیتاین نمایان شدن  از وسا

توان به همین درستی، به عنوان گیرد. این را میغیره تاثیر می

کنیم هایی از چیزهای واقعی که درک میمان یا کیفیتحسیّات
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گر و ی ادراکها ارتباطی میان سوژهاین این کیفیتتوصیف کرد. بنابر

توانند به این شکل می ها فقطبنابراین آن شده هستند.ادراکچیزهای 

مندِی مکانی شان در طرحی از رابطهمجزا شوند که آنان را از داللت

گر منتزع کنیم. ی ادراکشده به یکدیگر و به سوژهبا چیزهای ادراک

گر و طرحی کامل است که میان مشاهده طِ مکانیمندیِ بساین رابطه

شناسِی این طرحی از ریخت .طرف استشده بیچیزهای ادراک

زمان را شکل پیچیده است که اجتماعی از جهاِن هم هایارگانیسم

فیزیکیِ واقعی، واردِ ترکیِب  ارگانیسمِد. روشی که در آن هر ندهمی

خوانی داشته طرح هم شود، باید با اینهای خودش میزمانیهم

، بدنیها و غیره، یا احساساتِ ی حسی مانند رنگبنابراین داده باشد.

شده اندازهایی تولیدای را تحت چشمیافتههای فیزیکِی بسطهستی

روابِط  کنند.ی ما وارد معرفی میتوسط این طرحِ مکانی، به تجربه

های حسی نیز انتزاعاتی عمومی هستند، و دادهخود خودیمکانی به

ی حسی که توسط دادهاندازهای انتزاعاتی عمومی هستند. اما چشم

اند، روابطی خاص هستند که به موجِب آنان روابطِ مکانی تولید شده

 شوند.ی ما میزمانِ خارجی تا این حد بخشی از تجربهچیزهای هم

 وارد« هاییابژه»زمان، که به عنوان هم هایارگانیسمبنابراین این 

 ، وستنده شوند، شاملِ اعضای مختلفی از بدنِ مای ما میتجربه

شوند. اعضای احساساتِ بدنی خوانده می های حسیداده سپس
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های مهمی در این حالت بدنی و دیگر چیزهای خارجی که مشارکت

گر را شکل ادراک ارگانیسمِ زمانِاز ادراکِ ما دارند، با هم محیطِ هم

از این قرار است:  فوریتِ بازنمودیی ی دربارهدهند. حقایقِ اصلمی

گر و روابِط مکانیِ آن با ادراک ارگانیسمِی حسی بستگی به داده( 1)

زمان به صورتی ( جهاِن هم2شونده دارد؛ )ادراک هایارگانیسم

( 3شود؛ )ارائه می هاارگانیسمیافته و به عنوان مجمِع عمومیِ بسط

ی تعدادِ اندکی ربهمهم در تج فقط عاملی فوریتِ بازنمودی

جنینی یا کامال قابِل  است و در مورد دیگران  باال-های مرتبهارگانیسم

 نظر کردن است.صرف

متصل  فوریتِ بازنمودیزمان توسط بنابراین آشکارسازیِ جهانِ هم

است به آشکارسازیِ بهم پیوستگِی چیزهای واقعی با منطِق 

از بسِط مکانی. فراتر از این، ف طرشان در یک سیستمِ بیمشارکت

تولید شده واضح، دقیق و  خالص  زنمودیفوریتِ بادانشی که از 

است. همچنین تا حِد زیادی با اراده قابلِ کنترل است. منظوِر  خنثی

توجهی تواند تا حِد قابله میباز تجر من این است که یک لحظه

ربه با را در لحظاتِ بعدِی تج فوریِت بازنمودیخصوصیاتِ 

این  از پیش معین کند.ها ها و یا با تعدیلها یا تشدیدسازیممانعت

خنثی حالِت ادراکی وقتی خودش به طور خالص دریافت شود، 

توانیم به طور مستقیم بازنمودهای کیفیِ چیزهای است چون ما نمی
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ما  آن چیزها ارتباط دهیم. ذاتیِ  کدام از خصوصیاتِهیچ بهدیگر را 

ه بینیم که به ما فضایی پشتِ یک آینمیرا صندلیِ رنگی تصویرِ یک 

دهد؛ با این حال ما به موجبِ آن هیچ دانشی در رابطه با را نشان می

اما کنیم. های پشتِ آینه دریافت نمیخصوصیاتِ اصلیِ مکان

به همان اندازه  ،شودی خوب دیده میتصویری که در یک آینه

ای پشتِ آینه هان را در فاصلهبازنمودی فوری از رنگی است که ج

کند، که دیِد مستقیمِ ما از صندلی این کار را زمانی که دهی میکیفیت

 فوریتِ بازنمودی دهد.کنیم، انجام میچرخیم و به آن نگاه میمی

 زند.خالص از تقسیم شدن به توهمات و غیرتوهمات سر باز می

ی از ودی فور، بازنمیا همه است یا هیچخالص  فوریتِ بازنمودی

ای که گویی در وضعیتِ مکانِی است به گونهزماِن خارجی جهاِن هم

 فوریتِ بازنمودیی حسی که با آن داده درسِت خودش است.

توانند بیان زمان میسروکار دارد، نسبت به آنچه این چیزهای هم

ی در منتزع شدن از این رابطه با جهان دارد. یترای وسیعکنند، رابطه

های هدهیِ ظاهریِ ابژهی برای تعیینِ اهمیتِ کیفیتهیچ را وسیع،

به این دلیل است که  های حسی وجود ندارد.توسط داده زمانهم

-این رابطه کند.بودن را القا می خنثیبا خود « صرفا ظاهری»عبارتِ 

تواند با بررسیِ حالتِ دیگری از های حسی فقط میترِ دادهی وسیع

-اما تا جایی که چیزهای هم رِ علّی، فهمیده شود.ادراک، حالتِ تاثی
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اند، صرف به یکدیگر پیوند خورده فوریتِ بازنمودیزمان توسِط 

شان در لحظه،  به شکلی مستقل اتفاق ها، به استثناءِ روابطِ مکانیآن

ی کنیم که تجربههمچنین در بیشتِر رخدادها، ما فرض می افتند.می

نظر چنان جنینی است که قابل صرف نمودیفوریتِ بازاصلیِ آنان از 

های ارگانیسمکردن است. حالتِ ادراکی تنها برای اقلیِت کوچکی از 

 پیچیده مهم است.
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 سازیابژه -13

که براساس از تمایزی پیروی کردم  فوریتِ بازنمودیمن در توضیحِ 

به طورِ و  ی ما هستندآن چیزهای واقعی به شکِل ابژه در تجربه

فوریِت شوم که در تمامیتِ خودشان وجود دارند. مدعی می شکلی

به »زمان همان روِش خاصی است که در آن چیزهای هم بازنمودی

شوم که در ی ما هستند، و همچنین مدعی میدر تجربه« شکلِ ابژه

حالتِ ورود را تشکیل  ی درای که عواملهای انتزاعیمیان هستی

ی حسی خوانده داده معموال دارند کهزاعاتی وجود دهند، آن انتمی

ها و احساساِت کردنها، لمسها، صداها، مزهمثال، رنگ -شوند: می

 بدنی.

یک انتزاع است؛ چون هیچ چیزِ واقعی در « سازیابژه»بنابراین خودِ 

 کنشِبرهمحالتِ  انتزاع نیست. « شدهابژه»خودش  «شکلیِ»تمامیتِ 

اندیشه زمانی که منتزع  کند و صرفا ذهنی نیست.طبیعت را بیان می
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توان گفت خودش یا می –کند شود، صرفا از طبیعت پیروی میمی

به دهد. سنتز و تحلیل را به عنوان عنصری در طبیعت ارائه می

متناقض خواهد بود، اگر اصرار ای چنین عقیده. یکدیگر نیاز دارند

های واقعِی ای از ذاتموعهبورزیم که به جهاِن واقعی به عنوان مج

 های خصوصیِ خودشان فکر کنیم.با خصوصیات و کیفیت انفعالی

معنی خواهد بود که بپرسیم چگونه چنین ذاتی در آن صورت بی

این تا زمانی که  در ترکیب با چنان ذاتی شود. یک جزءِتواند می

 واقعی را یک رخداد، یک طرح یاعقیده حفظ شود، با اینکه هر ذاتِ 

ای که از دشواری شویم.رها نمی یک تصادف بخوانیم، از دشواری

توانند در های میآید، این است که چگونه ذاتای برمیچنین عقیده

معنایی با هم باشند که از چیزی گرفته شده که در آن هر ذاِت 

اما ادراکی از جهان که در اینجا پذیرفته شده از  واقعی است.انفرادی 

ارکردی است. منظورم این است که هر چیزِ واقعی نوع فعالیِت ک

 اشاش؛ که به موجِب آن سرشتِق فعالیتطچیزی است با من

عبارت  اشفردیت اش با چیزهای دیگر وارتباط عبارت است از

 ایی که به آن مربوط هستند.چیزهای دیگر تا جسنتزِ آن از  است از

به »دیگر  افرادِه ، باید بپرسیم که چگونفردی یک در کاوش درباره

این  شوند.ی خودِ او وارد میبه درونِ یگانگیِ تجربه« صورت ابژه

است. ما همچنین  فردآن  شکلیِ همان وجودِ  ،ی خودیگانگیِ تجربه
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-دیگر چیزها می« شکلیِ»چگونه واردِ وجودِ  اوباید کاوش کنیم که 

وجوِد  است؛ یعنی فردی آن گونهشود؛ و این ورود همان وجودِ ابژه

 شوند.اش نمایان میزاعی، که فقط برخی عناصرِ ماهیتِ شکلیانت

واقعی، مثل  فردِ ی جهان، در سخن گفتن از هر با این عقیده درباره

اش یک انسان، منظورمان باید آن انسان در یک رویداد از تجربه

باشد. چنین رویداد، یا عملی، پیچیده است و در نتیجه قادر به 

-انضمامیاین  خواهد بود. هابخشها و دیگر حالت تحلیل به سوی

از تولد تا مرگ ترین هستِی واقعی است، و زندگیِ یک انسان 

به  انضمامیاین لحظاتِ  مسیری تاریخی از چنین رویدادهایی است.

قسمتی از توسط کار پیوندند؛ این یک جامعه به یکدیگر می صورت

 ی ازحصر به فردشکل و همچنین توسطِ جمعِ کاملِ من هویتِ

-زندگیاین شود که در آن هر لحظه از انجام می لحظاتِ پیشینی

لحظه رنِگ -یک-در-این انسان شود.جمع می خود روی تاریخ به

کند و خودش موضوعِ آن ی خودش را روی خود متمرکز میگذشته

 یکانسان در »در مقایسه با « اشانسان در کلِ تاریخِ زندگی»است. 

اوت برای یک انتزاع است. بنابراین سه معنای متف« یاچنین لحظه

ی وجود دارد. واژه -مثل جولیوس سزار  -پندارِ یک انسانِ خاص 

معنا « اشسزار در یک رویداد از تجربه»تواند به معنای می« سزار»

« سزار»ی ترین است. واژهانضمامیدهد: این در میان دیگر معانی 
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اش تا تروِر گیِ سزار از تولدِ سزاریمسیرِ تاریخِی زند»تواند می

شکل یا طرحِ معمولی »تواند می« سزار»ی معنا دهد. واژه« اشریسزا

توانید معنا دهد. شما می« که در هر رویدادِ زندگیِ سزار تکرار شده

به شکلی مشروع هر کدام از این معناها را انتخاب کنید؛ اما زمانی 

باید در آن زمینه به آن پایبند  د،ایکه انتخابِ خود را انجام داده

 باشید.

ی پایا برای همه ارگانیسمِتاریخِ یک -این مکتبِ سرشتِ زندگی

اند صادق است، هایی که به یگانگِی تجربه دست یافتهارگانیسمانواعِ 

ها. اما نوع انسان غنایی در محتویاِت ها و چه انسانچه الکترون

هر وقت اصلِ  اند.ز آن محروما هاتجربه به دست آورده که الکترون

برقرار است، ما به روشی با یک هستیِ واقعی سروکار « ه یا هیچهم»

هایی، و نه با تحلیلِ اجزائی که ای از چنین هستیداریم و نه با جامعه

 ای مشارکت دارند.در آن چنان هستی

ی مستقیمِ یک جهانِ خارجی را گفتار تاکنون اصول تجربهاین درس

بدون آنکه بسیار از  رده است. این کامال غیرممکن است کهحفظ ک

بحث کنم. در اینجا فقط نیاز  تزدر موردِ این ام دور شوم، موضوع

یا -« ی کنونیگراییِ لحظهنفس»بیهودگیِ  است که برای گواهِ قطعیِ 

-که از انکارِ این فرض نتیجه می –گراییِ مطلق به بیانِ دیگر شک
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گرایی و شک، 1سانتایانااخیرِ   نخستِ کتابِشما را به بخشِشود، 

توانم قدرتِ . تزِ دومِ من، که برای آن نمی، ارجاع دهمایمانِ حیوانی

ی ، این است که اگر شما دائما چنین تجربهرا مطالبه کنم انسانتایا

فردیِ مستقیمی را حفظ کنید، در ساختمانِ فلسفیِ خود به سوی 

کشانیده  کردهاکنشِ فعالیتِ کارمرهب ای از جهان به عنوانعقیده

معیِن  از نسبیتِ انضمامی انفرادیِبه موجبِ آن هر چیزِ شوید که می

 ؛آیدبرمی انضمامی افرادِجهانی مقرر از دیگر  به سوی خودش

 دستکم تا جایی که جهان گذشته و مقرر است.
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 2فصل 

 ی تاثیر علّیهیوم درباره -1

کنِش اش در برهمانسانی ریشهمادگراییِ این است که نتزِ این اثر 

میان دو حالِت مجزای ادراکِ مستقیم از جهاِن خارجی است. به این 

ی جهاِن خارج وجود دارد که به روش، دو منبعِ اطالعات درباره

ها یکدیگر این حالت اند اما مجزا هستند.شکلِ نزدیکی به هم متصل

 جایی که. وجود داردواقعی در اطالعات  تفاوتِ  کنند ورا تکرار نمی

جایی که یکی مهم است، یکی مبهم است، دیگری دقیق است: 

طرحِ بازنمودی عناصری  اهمیت است. اما این دودیگری کم

هایی بازنمودی ساختاری به اشتراک دارند که آنان را به عنوان طرح

شارکِت با این حال در تعیینِ م دهد.از یک جهاِن یکسان هویت می

ها فقط این طرح وجود دارد. هاییی وقفهشناسریختمیان این دو 
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 ها نامعین است.هایی تقاطع دارند و اختالِط حقیقیِ آندر بخش

شود که ارجاعِ نمادین به انتقاِل احساس، هدف و باور منجر می

ی فکریِ اطالعاتِ مستقیمی توجیه شود که تواند توسط مقایسهنمی

-ی اینهتوجی آید.دست مین بهشاو عناصِر تقاطعی از این دو طرح

وجو نسبت به آینده جست گرایانهگونه باید در درخواستی عمل

تواند ی پسین میی تجربهبه این روش، نقِد فکری برپایه شود.

 ارجاعِ نمادینِ خامِ اولیه را بزرگ کند و خالص سازد.

تاثیرِ » گری راو دی« فوریتِ بازنمودی»من یک حالتِ ادراکی را 

به  فوریِت بازنمودیگفتارِ قبلی حالتِ م. در درساهنامید« علّی

آغاز « تاثیرِ علّی»گفتارِ کنونی باید با بحثِ تفصیل بحث شد. درس

ترین سنِت شود. نزِد شما آشکار خواهد شد که من در اینجا محبوب

که از گرایان مکتِب تجربههم کنم، سنتی که ی مدرن را رد میفلسفه

که از کانت  1های ترافرازندهآلیستمکتبِ ایدهو هم منشا گرفته  هیوم

ضروری نیست که در این بررسِی آن را به اشتراک دارند.  منشا یافته،

ی توجیهاتِ طوالنی وارد ی مدرن به همهی سنتِ فلسفهخالصه

ها به سادگی آنچه را که در دو نوع اندیشه شویم. اما برخی نقل قول

کنم، خالصه خواهند کرد. است و من از آن واگرایی می اشتراکبه 

ها همراه با رابطه در حواس حضور زمانی که ابژه»نویسد: هیوم می
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جا هیچ خوانیم. در ایناستدالل، ادراک میرا به جای  ایندارند، ما 

کاربستی از اندیشه و به بیانِ درست هیچ عملی وجود ندارد؛ بلکه 

انطباعات از طریقِ اعضای حسی وجود دارد. عالیِ پذیرِش صرفا انف

کدام از مشاهداتی را که بایست هیچبراساسِ این نوع اندیشه، ما نمی

داریم، به عنوان استدالل  ی زمان و مکانرابطهو  هویتدر رابطه با 

تواند از آنچه فورا کدام از آنان ذهن نمیدریافت کنیم؛ چون در هیچ

برود؛ چه برای آنکه وجودِ واقعی را تر فرادر حواس حاضر است 

 1«ها را.کشف کند و چه روابِط ابژه

تماِم نیروی این متن بستگی به این فرضِ مستتر دارد که ذهن یک 

جهانِ خصوصِی « اشانطباعات»ی منفعل است و کنندهذاتِ دریافت

ماند درنتیجه در آنجا چیزی باقی نمی دهند.رخدادهایش را شکل می

شان از این صفاتِ خصوصی همراه با روابِط خصوصی یتیفورجز 

به ذهن را  هِ ذاتیهیوم صریحا این نگا هستند. نیز  که صفاتی از ذهن

 کند.انکار می

-چون در هیچ»اما نیروی آخرین عبارت از آخرین جمله چیست، 

از اینکه « انطباعات»؟ تنها دلیل برای معاف کردنِ «ها راکدام.... ابژه

هر نوع نیروی  «های واقعی یا روابطِ ابژهتجربه»ا سه بمقایدر 

، این پندارِ ضمنی است که این انطباعات بازنمودی داشته باشند

                                                                                                                
 بخش دوم –فصلِ سوم  –رساله   1
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گرایی شک»کتابِ سانتایانا،  صرفا صفاتی خصوصی از ذهن هستند.

اش در فصولِ اولیه، که به آن پیشتر هم ارجاع دادم، «و ایمانِ حیوان

های توضیحیِ استفاده از تماِم روش و باامل اصراری شدید و کبا 

دارد که با فرضیاتِ هیوم هیچ روشی برای تاکید زیبا، بر این موضوع 

نیست که هویت، زمان و مکان را از داشتنِ هر نوع امر گریز از این 

ماند، آنی تنها چیزی که باقی می ارجاعی به جهانِ واقعی معاف کنیم.

حتی حافظه نامد. می« ی کنونیلحظهییِ گرانفس»است که سانتایانا 

 ،حافظه دیگر انطباعی از حافظه نیست چون انطباعِشود: چنین میاین

 .استفقط یک انطباعِ خصوصِی فوریتیِ دیگر 

ی علیت ذکر کنیم؛ چون ای دربارهضروری نیست که از هیوم گفته

 را بهای که پیشتر آورده شد با خود موضعِ انتقادِی کاملِ او گفته

ی ذات بیاوریم ای از او دربارهه دارد. اما ضروری است که گفتههمرا

های ضمنِی فرضدر مقابل پیش –صریحِ او را  خِط مشیِی تا زمینه

که بخِش آن فیلسوفان » در این نکته توضیح دهد: - اشپراکنده

از آنان  ،است تمایزِ ذات و رخدادی بر پایهشان استدالالت اعظمی از

هایی واضح از هر کدام ما ایده پرسم یا این تصور کهی میبا خرسند

ی ذات از انطباعاتِ حسی گرفته شده یا تاملی؟ داشته باشیم، آیا ایده

از  وپرسم کدامیک مان انتقال یافته باشد، من میاگر از طریق حواس

یک  بایستمیشده باشد،  دریافتها چشمتوسط چه روشی؟ اگر 
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ذائقه توسط صدا؛ اگر یک ها باشد، شوگتوسط ر رنگ باشد؛ اگ

دیگر حواس. اما باور دارم که  به همین ترتیبطعم؛ و یک باشد، 

کنند که ذات یک رنگ، یا یک صدا یا یک کدام از آنان ادعا نمیهیچ

ی ذات باید از انطباعاتِ تامل ی آنان دربارهمزه باشد. بنابراین ایده

اشته باشد. اما ی وجود دچنین چیزواقعا گرفته شده باشد، اگر 

ها و احساساتِ ما وارد انطباعاتِ تامل خودشان را به دروِن هوس

توانند نمایانگرِ یک ذات باشند. کدام از آنان نمیکنند، هیچمی

هایی ای از کیفیتای از ذات، جدای از مجموعهبنابراین ما هیچ ایده

گوییم یا می ی آنان سخنهمچنین ما زمانی که درباره ؛خاص نداریم

 1«.کنیم، هیچ معنای دیگری نداریم.استدالل می

سروکار دارد که من قبول ندارم. « ذات» ی ازپندارآن  ااین متن ب

من این کند. بنابراین فقط به شکلی غیرمستقیم موضعِ من را انکار می

ترین مثال از این فرضیاتِ آورم که سرراستگفته را به این دلیل می

های و روابِط میانِ هستی فوریِت بازنمودی( 1)است:  ی هیوماولیه

 (2، و )دهندرا تشکیل میی ادراکی فوریِ بازنمودی تنها نوعِ تجربه

های بازنمایانگری نیست که جهانی لِ عاملمشا فوریتِ بازنمودی

 نشان دهند. را یافتهزمان از چیزهای واقعیِ بسطهم
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 یتهدواآلفرد نورث                                                                  و اثر آنمعنا  –نمادگرایی 

47 

 

این پرسش تحت عنوانِ پنداِر  یدرباره ،«رساله»در کتابِ  بعدتر او

این  رسد.کند و به نتایجی انتقادی و قیاسی میبحث می« هابدن»

العاده خام از زمان به عنوان یک توالِی ای فوقی فرضیهنتایج بر پایه

که رو خام است که چیزی است رضیه ازینف خالص قرار دارند.

را زمان اش طبیعی است؛ طبیعی است چون آن خصوصیتی از گفتن

است که طبیعی  به ما نزدیک تنیدهگذارد که چنان درهمکنار می

 است آن را حذف کنیم.

و نتیجتا به شکلی مان، ان برای ما به عنوان توالیِ اعماِل تجربهمز

آن ر که به شکل ابژه دای از رخدادهایی شده از آن، توالیمشتق

الِی الی، یک تواما این تو، شناخته شده است. انداعمال ادراک شده

 بعدیخالص نیست: اشتقاقِ وضعیت از وضعیت است که وضعیتِ 

تطابِق  ،انضمامیدهد. زمان در حالتِ با قبلی تطابق نشان می

انتزاعی از  ،و توالیِ خالص است وضعیت با وضعیت، بعدی به قبلی

یافته و حالِ اشتقاقی است. ی تثبیتناپذیرِ گذشتهی برگشترابطه

رنگِ صرف وجود پذیر با پندارِ رنگ است. لِی خالص قیاسپندارِ توا

ندارد، بلکه همیشه رنگی خاص مثل قرمز یا آبی هست: به شکلی 

ی پذیر، هیچ توالیِ خالصی وجود ندارد، بلکه همیشه زمینهقیاس

-طه با چیزهایی که از پسِ هم میدر راب ،ارتباطیِ خاصی وجود دارد

آیند و رخدادها به یاز پسِ هم مبه یک روش   صحیحآیند. اعدادِ
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کنیم، های توالی را انتزاع میروشی دیگر؛ و زمانی که ما این روش

انتزاعی ی دوم است، انتزاعی درجه یابیم که توالیِ خالص درمی

اعداد را  شمارشیِی عمومی که خصوصیتِ موقتیِ زمان و رابطه

 حذف کرده است.

-است که از طریقِ ابژه شدن مقررگذشته شامل اجتماعی از اعمالِ 

کنند که آن عمل باید در آن شان در عملِ حاضر، شرایطی را بنا می

 انطباق یابد.

کرد که منتظِر را به عنوان بالقوگیِ خالصی ادراک می« ماده»ارسطو 

رو با استفاده از پندارهای ازین آمدنِ شکل است تا واقعی شود.

 بالقوگیِ خالص، که با توانیم بگوییم که محدودیتِارسطویی می

یا  -« بالقوگیِ طبیعی»آن شود، بنا می مقرری گذشته« سازیِابژه»

است همراه با آن « ماده»کند که را بیان می –بالقوگی در طبیعت 

آفرینِی -حله در خودشده که به عنوان اولین مرشکلِ اولیه و واقعی

در « خالصبالقوگیِ »پندارِ   فرض شده است.رخدادِ کنونی پیش

جای « بالقوگیِ طبیعی»گیرد و ارسطو را می« یماده»جای  اینجا

-شده که هر چیزِ واقعی از آن برمیشکِل داده یتِبا آن وضع« ماده»

بایست در تحلیِل می شوندداده میتمامِ اجزائی که برای تجربه  آید.

ا بایست ببنابراین این اکنونِ فوری میبالقوگیِ طبیعی یافته شوند. 

ه باشد، و سپری شدنِ صرِف شتگذشته برای آن است، تطابق داآنچه 



 یتهدواآلفرد نورث                                                                  و اثر آنمعنا  –نمادگرایی 

49 

 

خصوصیِت  است.« تطابق» انضمامیمندیِ انتزاعی از رابطه زمان  

ها بینیِ کیفیتی اول درگیرِ پیشواقعی در درجه چیزهای« اساسیِ»

-فعالیِت خودکند که و این حقیقِت سرسخت را بیان می نیست

تطابق در موعِد خود در و واقعی است چه مقهر آنآفرینشی باید با 

دقیقا فهمِ متداولِ این خصوصیت « حقیقتِ سرسخت»یابد. عبارتِ 

-آن، که هر چیزِ واقعی از آن برمیی ی اولیهمرحلهکند. را بیان می

ی وجودش است. آید، این حقیقتِ سرسختی است که شالوده

مکتبِ هیوم  .دنسرسخت وجود ندار این حقایقِبراساس نظر هیوم، 

خواند. به ی خوبی باشد، اما مسلما با عقلِ سلیم نمیشاید فلسفه

 خورد.، در سنجشِ نهاییِ تاییدِ آشکار شکست میبیان دیگر
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 کانت و تاثیرِ علّی -2

های ترافرازنده، برگرفته شده از کانت، اعتراف آلیستمکتبِ ایده

اد دارد که جهاِن پدیدار است؛ اما اعتق کند که تاثیرِ علّی عاملی درمی

اند فرض شدههای صرفی که در ادراک پیشاین تاثیرِ علّی به داده

ها متعلق ی دادهارهی ما دربهای اندیشهتعلقی ندارد، بلکه به روش

شده، برای ما تولیدِ نظامی ابژکتیو آگاهِی ما از جهاِن ادراک است.

ی درباره های اندیشهو حالترف ی صکند که اختالطی از دادهمی

 ها است.آن داده

منطقِ کانتِی عمومی برای این موضع این است که ادراکِ مستقیم ما 

ن حقیقتِ خاص چیزی ای کند.را از یک حقیقتِ خاص مطلع می

دهد. اما ما به ی خاص رخ میاست که به سادگی به عنوانِ داده

 قاد داریم.خاص اعت ی حقایقِی همهشمول دربارهاصولی جهان

تواند از هر دستچینی از حقایقِ خاص، شمولی نمیچنین دانِش جهان
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 شود.ناشی که هر کدام از آنان فقط به سادگی رخ داده باشند، 

استدالل قابل دکترین از بنابراین اعتقاد ناشکستنِی ما تنها با این 

، شوندگاهانه فهم میآکه  در حالیتوضیح است که حقایقِ خاص، 

براساس هستند ی خاصِ صرف و عملکرد اندیشه تالطی از دادهاخ

شمولی بودنِ خودشان را جهانها بندیاین دستههایی که بندیدسته

بنابراین، جهاِن پدیدار، آنگونه که کنند. شده وارد میی اصالحدر داده

مند است که های ساماندر هوشیاری هست، ترکیبی از قضاوت

بندی شده است های ثابتی از اندیشه چهارچوبیبندبراساس دسته

شده است که براساس هایی دادهمحتوایی دارد که شامل داده و

 اند.های ثابتِ شهود منظم شدهشکل

ی هیوم درباره« یرخداِد ساده»ی خامِ فرضیه ،این مکتِب کانتی

 نِ آنبرد کاربه من در جایی دیگر آن را با پذیرد. ی صرف را میداده

 ام.واندهخ« مکاِن ساده»ی مکان و زمان، فرضیهمورد در 

هیچ چیز نیست  کنم.می ردرا « رخدادِ ساده»من مستقیما خط مشیِ 

پایه از چنین اعتقادی یک خطِ مشیِ بی« به سادگی رخ دهد.»که 

گوید خطِ مشیِ دیگر، که می است.« توالیِ خالص»زمان به عنوان 

ی بنیادیِن انطباق است، کِل تزاعی از رابطهتوالیِ خالصِ زمان صرفا ان

-را در شکل ساختاری، یا شهودِ ساختاریی ی اندیشهبنیانِ مداخله

شمولیِ حقیقت از کند. جهانشده ویران میگیریِ جهاِن مستقیماً فهم
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آید که به موجبِ آن هر چیِز واقعیِ خاص  شمولیِ نسبیت برمیجهان

بنابراین در اندازد. دوش جهان می اجبارِ انطباق با خودش را بر

آن  ؛شدنی هستندشمول کشفیقتِ خاص، حقایقِ جهانتحلیلِ حق

 –بودنِ تجربه -شده-دادهاین کنند. حقایقی که این اجبار را بیان می

، چه حقایِق عمومی چه حِس شبیه به هم های آنی دادهمنظور همه

ی ویژه خصوصیتِ –است فرضِ سنتز های پیشخاص و چه شکل

دهد با فعلیتِ مقررِ جهانی نشان میی زمانِی آن عملِ تجربه را رابطه

انضمام با »ی سفسطه ها است.ی موقعیتی همهکه سرچشمه

کند و ، این خصوصیتِ ویژه را از زمان انتزاع می«جایگذارِی اشتباه

خصوصیتِ عمومیِ صرف از توالیِ خالص باقی زمان را به صورتِ 

 گذارد.می
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 رِ علّیادراکِ مستقیمِ تاثی -3

روانِ هیوم و پیروانِ کانت ایراداتِ واگرا اما متحدِ خود را بنابراین پی

ادراِک این معنا که نسبت به ادراکِ مستقیم از تاثیِر عّلی دارند، به 

 ،هر دو مکتب ی آن پیشینی است.ی دربارهمستقیم نسبت به اندیشه

دانند؛ روشی از ها میی وارداتی به داخِل دادهیزچ را« تاثیرِ عّلی»

ها. یک مکتب آن را ی آن دادهاندیشیدن و قضاوت کردن درباره

نامد. ای از اندیشه مینامد؛ مکتِب دیگر آن را شاخهعادتِ اندیشه می

 های حسیِ خالص هستند.ها دادههای صرف برای آنهمچنین داده

ند، ز وضعیتِ تاثیرِ عّلی ارائه دهاگر هیوم یا کانت شرحی مناسب ا

بایست تا ی ما از تاثیرِ علّی میکه درکِ آگاهانهدرخواهیم یافت 

گذاریِ شهودِی خالص از تفاوتحدی بستگی به روشنیِ اندیشه یا 

چون وقتی اندیشه  داشته باشد.ی مورد نظر های حسی در لحظهداده

بایست ت میزمینه است، درک که محصولی از اندیشه اسدر پس
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کانتی، -براساس این شرِح هیومیاهمیتی کمتر پیدا کند. همچنین 

بر ی حسیِ فوری است. ی دادهای دربارهی مورد نظر، اندیشهاندیشه

 فوریتِ بازنمودیی حسی در همین اساس، وضوحِ خاصی از داده

چون براساِس  بایست بر درِک تاثیرِ عّلی ارجحیت داشته باشد.می

ی ی دادهاره، تاثیرِ علّی چیزی نیست جز اندیشیدن درباهاین شرح

بنابراین، ممانعِت  داده شده است. فوریتِ بازنمودیحسی که در 

برتریِ تاثیِر  ی[برای ]ایدهبایست ی حسی میاندیشه و ابهامِ داده

 د.ننامطلوب باششدیدا علّی به عنوان عنصری از تجربه 

طقی در بررسیِ ادراِک من هاینشان داده شده است که دشواری

ی صرف بستگی دارند که زمان تاثیرِ علّی به این فرضیهمستقیم از 

ی این مثالی از سفسطه صرفا پنداری عمومی از توالیِ خالص است.

هست. بنابراین اکنون راه برای بررسِی « انضمام با جایگذارِی اشتباه»

ما از تاثیرِ علّی به  گرانه باز است که ببینیم آیا در واقع درکِمشاهده

 .یا فعالیتِ اندیشه بستگی دارد حسی یوضوحِ داده

فرض براساس هر دو مکتب، اهمیتِ تاثیرِ عّلی، و هر عملی که پیش

-ارگانیسمبایست عمدتا خصوصیتی از گرفتنِ آن را نشان دهد، می

را بر  شان باشد.حال اگر توجهباال در بهترین لحظات-مرتبههای 

بسته به  معلول محدود سازیم،مدتِ علت و -النیتشخیصِ طو

-ن معیناباال و چن-مرتبهن ذهنیتِ اپیچیده، بدون شک چن استداللِ
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اما هر مرحله در  مورد نیاز خواهند بود.ی حسی هاسازِی دقیِق داده

ای ی اکنونِ فوریفرضِ پیشینیِ لحظهبستگی به پیش ،چنان استداللی

ما  دهد.ی فوری انطباق میقررِ گذشتهدارد که خودش را بر محیطِ م

از گذشته به امروز، یا حتی پنچ دقیقه  استنتاجاتینباید توجه را بر 

پیش به اکنونِ فوری معطوف کنیم. باید اکنونِ فوری را در رابطه با 

ناپذیِر انطباقِ مقاومتباید در اینجا ی فوری درنظر بگیریم. گذشته

 .شودمقررِ پیشین یافت حقیقتِ به روی اعمالِ کنونی حقیقت در 

ی فوری، منظورِ من این است که این تطابقِ حقیقِت کنونی با گذشته

پایین است، هم در رفتارِ ظاهری و هم در -مرتبه ارگانیسمزمانی که 

تر است. یک گُل با قطعیتِ بیشتری نسبت به نوع آگاهی برجسته

بیشتری نسبت چرخد، و یک سنگ با قطعیتِ انسان به سوی نور می

یابد. یک اش تنظیم کرده تطابق مییطی که محیطِ بیرونبه گُل با شرا

ی فوری را با فعالیتِ کنونِی خودش با همان سگ تطابقِ آینده

زمانی که کار به محاسبات و  دارد.قطعیتِ مشابه با نوعِ انسان انتظار 

گاه خورد. اما سگ هیچرسد، سگ شکست میبلند می استنتاجاتِ

ی فوری به اکنون نامربوط کند که گویی آیندهفتار نمیوری رج

-ی دورِ مربوط برمیتردید در عمل، از آگاهی از نوعی آینده است.

ترکیب شده اش گذاریِ نوعِ کنونیآید که با عدم توانایی در ارزش
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ناگهانِی اگر ما از ارتباط آگاهی نداشتیم، چرا در یک عملِ  است.

 دارد؟ بحرانی، تردید وجود

ی حسِی فوری آشکارا مانعِ درکِ ارتباِط این خوشایندیِ واضحِ داده

چیز خواهد شد. این ی اکنون همهشود. بدان ترتیب لحظهآینده می

 شود.زده می تقریب« ساده پیشامدِ»در آگاهِی ما به صورتِ 

برخی عواطف، مانند خشم یا وحشت، تمایل به ممانعت از درکِ 

به طور کلی وابسته به درکِ واضحی  نیز ؛ اما آنانی حسی دارندداده

 همچنین .هستندی فوری به حال و حال به آینده از ارتباطِ گذشته

ا ی حسیِ آشنا، حسِ وحشتناکِ حضورهای مبهم رممانعِت داده

-کنند که در جهتِ خیر یا شر بر سرنوشتِ ما اثر میتحریک می

در تاریکی، در  و شبی، های روزبیشتِر جانوران با عادتگذارند. 

تر هستند. اما براساسِ نظرِ ی حسیِ بصریِ آشنا، مضطربغیابِ داده

علّی  استنتاجِی حسی است که برای هیوم، این همین آشنا بودنِ داده

بنابراین حسِ حضورهای موثرِ نادیدنی در تاریکی  نیاز است. مورد

 شود که باید اتفاق بیفتد.ی آن چیزی میوارونه
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 پیشینی بودنِ تاثیر علّی -4

ی عنصری پیشینی در تجربه ،های محیطادراکِ تطابق با واقعیت

خودمان و با جهانِ مبهمی که  های بدنیِخارجیِ ما است. ما با اندام

همان یابیم. ادراکِ پیشینیِ ما ن ایستاده است، تطابق میورای آنا

در « دیگری»و « خود»ترِ مبهم است، و همچنین نسبتِ مبهم« تطابقِ»

پذیر نشده. البته اگر روابط ادراک-ی تمایزگذاریزمینهیک پس

های نظری کنار گذاشته شود. اما ن مکتبی باید از زمینهینباشند، چن

زمان ادراکِ تطابق تمامِی آنکی معترف باشیم، اگر ما به چنان ادرا

ی ز تجربههای یک عنصرِ پیشینی را خواهد داشت. یک بخش انشانه

ی ما قطعی است؛ همچنین بازتولیِد دستی است و در تجربهما دمِ

نوعِ دیگری از تجربه، هر چقدر هم که مقاوم  ارادیِ آن آسان است.
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اول با وجودِ تماِم  نوعِمدیریت است. و غیرقابل 1باشد، مبهم، بازآیند

اش، خنثی است. جهانی را تحت یک نمایِش ی حسیِ تزیینیتجربه

نوعِ دوم از  دهد.ان میفاقی، نمایشی از تولیدِ بدنیِ خودمان، نشات

غنی است، چیزهایی که بر خوِد  اندگذشتهتماسِ چیزهایی که 

ای اند. این نوعِ دوم، این حالتِ تاثیر علّی، تجربهفوریتیِ ما چنگ زده

که حسی از  ؛های ابتدایی را تصرف کرده استارگانیسماست که 

روند اند و سرنوشتی که به سوی آن میآن برآمدهسرنوشتی که از 

به کنند اما نشینی میروی و عقبهایی که پیشارگانیسم –دارند 

ای کنند. این تجربهگذاری میندرت نمایشی فوریتی را تفاوت

، محصوِل فوریِت بازنمودیسنگین و پیشینی است. نوع اول، 

به خود کند و یسطحیِ پیچیدگی و ظرافت است، در اکنون توقف م

که از فوریتِ نمایِش چیزها دهد میخرسندِی شخصی  ی یکاجازه

که  هاییزمان –های زمانی در زندگیِ ما آن بازه .تگرفته شده اس

در قدرتمندترین حالت قرار دارد،  ادراکِ فشار از سوی جهانِ چیزها

با خصوصیاتی از آِن خودشان، خصوصیاتی که به شکلی  ییچیزها

های زمانی آن بازه –دهندرازآمیز سرشتِ خودِ ما را قالب می

                                                                                                                
 م. – گردد.منظور آن چیزی است که مکرر به ذهن بازمی 1
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چنین  1به مقداری از وضعیتِ پیشینی هستند. بازگشتمحصولِ 

افتد که یا برخی کارکردهای پیشینِی بازگشتی زمانی اتفاق می

اند، یا اینکه سیدهانسانی به شکلی غیرعادی به اوج ر ارگانیسم

توجه از ادراکِ حسیِ عادتیِ ما به شکلی غیرعادی ناتوان بخشی قابل

 شده است.

خشم، نفرت، ترس، وحشت، گیرایی، عشق، اشتیاق، آرزومندی و 

لذتِ بزرگ، احساسات و عواطفی هستند که به شکلِ نزدیکی با 

-تنیدهدرهم« بسط یافتن به سوی»و « نشینی ازعقب»فعالیتِ پیشینِی 

هایی به سبب های باالتر به عنوان وضعیتارگانیسمها در اند. آن

های نسبت به اینکه چنین حالت ، هراسآیندهراسی واضح برمی

بسط »و « نشینی ازعقب»اما  هستند. ارگانیسمپیشینی در حال تسخیر 

-مکانیِ مفصل، صرفا واکنش گذاریِهر تفاوت، محروم از « به سوی

خصوصیتِ  روشی که آنچه بیرونی است،سبت به هایی هستند ن

صرف  سوژه بودنِتوانید از شما نمی زند.نشان می خودش را بر ما

چیزی است که ما با خود حمل  سوژه بودننشینی کنید؛ چون عقب

                                                                                                                
شود بیشینه است. جهانی میهایی است که فشار جهانی که وارد ادراک ما منظور زمان 1

که از چیزهایی تشکیل شده کاه خصوصایاتی از آن خودشاان دارناد و البتاه کاه ایان 
هاا ماا باه زنند. در ایان زماانقالب می خصوصیات، سرشتِ ما را هم به شکلی پیچیده

شاویم. تبدیل مایپایین -شکلی نسبی به یک وضعیتِ پیشینی همچون ارگانیسمی مرتبه
 م -
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-های حسیِ تقریبا ناچیزی از اندامدر حالت عادی، ما ارائه کنیم.می

 های درونیِ بدنِ خودمان داریم.

شخیص از دیگر چیزهای واقعی ترین تواضحاطِف پیشینی با این عو

 همگانیِ وضوحِ دهند.واکنش می ما که بر، چیزهایی شوندهمراه می

است که توسط کارکرد  ایهمگانیچنین تشخیصی برابر با وضوحِ 

ورزیم، انسانی وقتی نفرت می شود.هر یک از پنج حسِ ما تولید می

 بلکههای حسی ای از داده، نه مجموعهوجود دارد که از او متنفریم

، با «انطباقی»یک انسانِ عّلی و دارای اثر. این وضوحِ پیشینیِ ادراکِ 

شود و بسیار در ی عملیِ رخدادها نمایش داده میتاکید روی جنبه

-ی مفیدی از هیچی فلسفیِ مدرن چشمگیر است. هیچ جنبهاندیشه

نکه به اصلِ انطباق اعتراف تواند وجود داشته باشد، مگر آچیز نمی

اکنون ساخته شده است، تبدیل به کنیم که به موجِب آن، آنچه هم

وضوِح  شود که در حاِل ساخته شدن است.شناساگرِ چیزی می

 ی به سادگی وضوحِ ادراکِ حقیقتِ انطباق است.ی عملجنبه

ی فوری شک گذشته روقت به حقیقتِ انطباقِ حال بما در عمل هیچ

 این به بافتِ نهاییِ تجربه تعلق دارد، با همان مدرکِ  یم.کننمی

 شکلیحقیقتِ اکنون به  گونه است.این فوریتِ بازنمودیمشابهی که 

عواملی اش در یک ربِع ثانیه پیشتر. پیشینیانای است از روشن نتیجه

غیرمنتظره ممکن است مداخله کرده باشند، دینامیتی ممکن است 
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هر آنچه که باشد، رخدادِ اکنون موضوعی را منفجر شده باشد. اما 

ی فوری بر آن هایی که توسطِ طبیعتِ واقعیِ گذشتهدر محدودیت

منفجر شود، سپس  کند. اگر دینامیتتحمیل شده است، صادر می

آن موضوعی از گذشته است که با انفجارِ دینامیت  ،حقیقتِ اکنون

قب به سوی این درنگ رو به عهمساز باشد. عالوه بر این، ما بی

در کنیم که تحلیلِ کاملِ گذشته باید آن عواملی را استنتاج بحث می

ت اکنون دینامیاگر هم .کنندمیآشکار کند که اکنون را مشروط خود 

ی فوری مقداری دینامیِت در حال منفجر شدن است، پس در گذشته

 منفجر نشده بوده است.

 ،تجربه در اکنون استاین حقیقت که آگاهیِ ما محدود به تحلیلِ 

، انفرادیدشوار نیست. چون تئوریِ نسبیتِ جهانِی چیزهای واقعیِ 

برای تحلیِل  که تنها داده –ی اکنونِ تجربه به تمایز میان لحظه

که تنها عامل در این داده  –زمان و ادراکِ جهانِ هم –آگاهانه است 

 شود.ختم می –است 

و معنای عمیِق آشکار  تِ بازنمودیفوریتضاِد میان تهی بودِن قیاسیِ 

هایی قرار دارد که جهان را مرتبا ی آسیبدر ریشه ،شده با تاثیرِ عّلی

 نوردد.درمی

ای است روی نوشته« Pereunt et imputantur»ت عبار

 «:مذهبی»های های آفتابی در خانهساعت
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 .گذرند و در نزد ما حساب خواهند شدها میساعت

 ی فوریبازنمودبه جهانی اشاره دارد که در « Pereunt»جا در این

گذرد و ذاتا رنگ، مینمایش داده شده است، سرخوش از هزار ته

به جهانی اشاره دارد که در تاثیِر « imputanture» معنی است.بی

 شجایی که هر رخداد با فردیِت خود ؛شودنمایش داده می اشعلّی

کند. سرایت می ،خیر یا به شر هایی که قرار است بیایند، بهبه دوران

 زمان است. گذشتِ ی شامل ارجاعی به تقریبا هر آسیب

با این  1اثر جان کیتس« شامگاهِ اگنسِ مقدس»آخرین بخش از شعرِ 

 کند:نشدنی آغاز میخطوط فراموش

 اند: برای همیشه، در دورانی بسیار دور،ها رفتهو آن»

 «آن عاشقان به سوی توفان گریختند.

خیالیِ دو حالت ادراکی های گذشتِ زمان از اتصالِ ا آسیباینج

شکسپیر در بهارِ دنیای مدرن،  توسط شدتی از احساس برآمده است.

پذیریِ فوریت سرخوش به هم این دو عنصر را  با نمایِش سرایت

 زند:پیوند می

 ها،نرگس... »

 آیندکه پیش از آنکه پرستو شهامت کند، می

 «گیرند؛...را با زیبایی در خود می و بادهای ماِه مارس

                                                                                                                
1John Keats   –  م. –شاعر رمانتیک انگلیسی قرن نوزدهم 
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 )حکایت زمستان(

وقفه به عناصِر ها بیش از حد در توجه بیاما برخی اوقات انسان

ای از خستگی، یک کوشند. سپس در لحظهعلّی در طبیعتِ چیزها می

ی صرفا بازنمودیِ جهان با حسی از آید و جنبهآرامشِ ناگهانی می

ویلیام پیت، طور که شنیده شد مانه شود.اش غالب میبودنتهی

ی های فرانسهترین عصرِ جنگوزیِر انگلیس در تاریکنخست

 اشوضعیتاش، وقتی که انگلیس در بدترین انقالبی، در بسترِ مرگ

 در آن کشاکش بود، زمزمه کرده بود: 

 «کنیم!هایی را دنبال میهایی هستیم ما، چه سایهچه سایه»

داده و با یادآوریِ شدِت  اثیرِ علّی را از دستذهنِ او ناگهان حسِ ت

اش ی زندگی؛ این شدتِ عاطفه که با مقایسهعاطفه روشن شده بود

فرا آن را گذرد، ی حسی میبودِن خنثیِ جهانی که از ارائهبا تهی

 گرفته بود.

ی ی اولیهشود، همان تجربهی حسی ارائه میجهانی که در ارائه

ر نیست که بعدتر با استنتاجِ تاثیرِ علّی پیچیده تهای پایینارگانیسم

ی عّلِی تجربه حاکم است، قضیه برعکس است. ابتدا سویهبشود. 

آورد. ارجاِع اش را بدست میبینیی حسی باریکسپس آن ارائه

 نهایتا با آگاهی و منطقِ انتقادی و با کمکِ  ،ی آناننمادینِ دوسویه

 شود.الیش میپا آمدها،پی گرا بهتمایلی عمل
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 های ادراکحالت تقاطعِ -5

ارجاعِ نمادین میان مفاهیمی برگرفته از یک حالت و مفاهیمی 

تواند وجود داشته باشد، مگر آنکه این برگرفته از حالتِ دیگر نمی

این است که « تقاطع»منظورِ من از این  مفاهیم تقاطع داشته باشند.

ری ساختاری به اشتراک ناصیک جفت از چنین مفاهیمی باید ع

دهی عالمتی آن برای عملِ ارجاعِ نمادین داشته باشند که به وسیله

 شوند.

توانند همراه با هم ساختارِ مشترک وجود دارند که میدر دو عنصر 

 ادراکی دیگرو  فوریتِ بازنمودیتوسط یک ادراکِ برگرفته از 

ی ( داده1عناصر ) این برگرفته از تاثیرِ علّی به اشتراک گذاشته شوند.

 هستند. مندیمکان( 2حسی و )

شدِن -شود. این دادهمی« داده» فوریتِ بازنمودیی حسی برای داده

ی این حالِت ادراکی، خِط مشِی بزرِگ ی حسی به عنوان پایهداده
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اکنون برای تجربه ارائه اما آنچه هم مشترک میان هیوم و کانت است.

ای گرفته شود که یک بالقوگیِ طبیعی تواند از آنشده است، فقط می

تاثیِر عّلی  دهد.تاثیِر عّلی قرار می لباسِ مبدلِ ی خاص را در تجربه

-بنابراین داده گیرِی اکنون است.شده در شکلی تثبیتدستِ گذشته

فوریِت ها در حالِت آنکند. ی حسی دو نقش در ادراک بازی می

همزمان را در روابِط  شوند تا جهانِپیش افکنده می بازنمودی

در حالت تاثیر شان[ ]در نقِش دومها آن نمایش دهند. اشمکانی

های بدنی را هنگامی که خصوصیِت ترین تقدِم اندامتقریبا آنی ،علّی

 دهند.کنند، ارائه میمورد پرسش تحمیل می یخودشان را بر تجربه

ا چوب را بینیم؛ ممان میبینیم و آن را با چشمانما عکس را می

-گلِ رز را بو میکنیم؛ مان لمس میکنیم و آن را با دستانلمس می

شنویم و آن را با کشیم؛ زنگ را میمان بو میکشیم و آن را با بینی

 مزه مانذائقهکنیم و آن را با شنویم؛ شکر را مزه میهایمان میگوش

پا هم کنیم. در مورد احساساتِ بدنی، هر دو مکان یکسان هستند. می

به طور ضمنی به  هیوم خودش دهد و هم مکانِ درد است.درد را می

همین ارجاعِ دوگانه در دومین نقلِ قولی که پیشتر از او کردیم، 

بایست یک رنگ ها دریافت شده، میچشمتوسط اگر »کند: اظهار می

ذائقه، یک طعم؛ و توسط ها، یک صدا؛ اگر گوشتوسط اگر  باشد.

یتی، بنابراین او با ادعای نبودِ ادراکِ علّ« . دیگرواسِترتیب حبه همین
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در « توسط»معنای  چون گیرد.فرض میبه طور ضمنی آن را پیش

چیست؟ « توسط ذائقه»و « هاتوسط گوش»، «توسط چشمان»

ی حسی، گیرد که دادهفرض میاستداللِ او این موضوع را پیش

، «هاچشم»قِ کارکردِ ، با منطفوریتِ بازنمودیهنگامِ کارکردش در 

در غیر این  «.شوندداده می»در تاثیرِ علّی  «ذائقه»و « هاگوش»

چون باید  شود.رویِ نادرست میصورت استداللِ او درگیرِ یک پس

ها شروع کند؛ همچنین باید معانِی ها و ذائقهها، گوشدوباره از چشم

اش را لرا به شکلی توضیح دهد که استدال« بایستمی»و « توسط»

 نابود نکند.

 ادراک است. کیِی کلِ خط مشیِ فیزیولوژیپایهاین ارجاعِ دوگانه، 

 هستند. ثه از نظر فلسفی نامربوطحجزئیاتِ این خط مشی در این مبا

کند که ی بنیادین را بیان میآمیزی این نکتههیوم با وضوحِ نبوغ

آنان  دهد کهی حسی در یک عملِ تجربه نشان میعملکردِ داده

او به این  شوند.بدنیِ واقعی داده میهای تاثیِر علِّی اندام« توسط»

 دهد.تاثیرِ عّلی به عنوان یک بخش در ادراِک مستقیم ارجاع می

فرض استداللِ هیوم ابتدا به شکلی ضمنی دو حالِت ادراک را پیش

 فوریتِ بازنمودیکند که گیرد و سپس به طور ضمنی فرض میمی

خط مشِی او، ی است. همچنین پیروانِ هیوم در توسعهتنها حالت 

پیشینی  فوریتِ بازنمودیگیرند که فرض میاین موضوع را پیش
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این معکوس کردنِ کامِل است و تاثیرِ علّی یک مشتقِ پیچیده است. 

ی خوِد هیوم مدنظر است، مدرک است. البته تا جایی که آموزه

طرفدارانِ هیوم  صورتن بدیهمچنان شقِ دیگری نیز وجود دارد: 

براساس این فرضیه، تجدید تعبیرِ نادرستی از موضع نهاییِ او دارند. 

های بندی، تجدید نظری علیه دسته«کاربست»ی او درباره نهاییِ  نظرِ

ی واضح بود. همتافیزیکِی رایجِ آن زمان به عنوان تفسیری از تجرب

من نامحتمل است:  ی باورهای خودِ هیوم به نظرِاین تئوری درباره

ی دستاوردهای فلسفِی اما جدای از تخمیِن خودِ هیوم درباره

خودش، در همین معنا است که ما باید به او به عنوان یکی از 

 بزرگترین فیلسوفان احترام بگذاریم.

ی حسی در جهاِن ی هر دادههی این مباحثه این است که مداخلنتیجه

دهیِ صرف به ای مثلِ کیفیتدهتواند به هیچ روشِ ساواقعی، نمی

دهیِ صرف به وضعیتی از ذهن بیان ای از فضا یا متناوبا کیفیتمنطقه

 یی حسِی موردنیاز برای ادراِک حسیِ فوری، به وسیلهداده شود.

های بدن این محیط شامل اندامد. شومحیط به تجربه وارد می تاثیرِ

امواجِ فیزیکی وارد به عنوان مثال در موضوعِ شنیدنِ صدا، است. 

پس صدا  اند.مغز را برانگیخته ،اند و تحریکِ اعصابگوش شده

ی خاصی در جهانِ بیرونی شود که از منطقهگونه شنیده مییندب

دهد که داده در حالِت تاثیرِ علّی نشان میبنابراین ادراک  آمده است.
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ت که این دلیِل این اس در حالت ادراکِ حسی از آن تولید شده است.

ها، هر کدام از این دادهوجود دارند.  مشخصیچرا چنین عناصرِ 

ها، یا هر کدام از این پیوند سازد.پیوندی میان دو حالتِ ادراکی می

د که نیاز به ارجاع به دو نبه تجربه دارای رویِ پیچیدهدرون ،هاداده

توانند به این شکل های حسی میاین داده حالِت ادراکی دارد.

ای را دهی شدهنام-بسیار یده شوند که خصوصیتِ یک رابطهفهمی

 سازند.های محیطِ گذشته و آنانی از جهانِ اکنون میارگانیسممیان 
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 دهی. مکان6

های ادراکی بازنمایِی حالت به موجبِ آن، ساختار که قسمیِ اجتماعِ 

ی حسی آنان به دادهکنند، از ارجاعِ فوریِ جهانِ عمومی را تولید می

دهی، آید که برای هر دو مشترک است و همچنین برای مکانبرمی

زمانی برای هر دو -چه واگرا و چه یکسان، در یک سیستمِ مکانی

-نگ به یک مکاِن خارجی و به چشممشترک است. به عنوان مثال، ر

تا جایی که ما با شود. های بینایی ارجاع داده میها به عنوان اندام

های ادراکیِ خالص سروکار داریم، چنین ارجاعی کی از این حالتی

 مجزاهمانطور که در تحلیلِ هوشیاری بازنمایِی مستقیم است؛ و 

ه آن وجود شده است، حقیقتی نهایی است که هیچ بازنگری علی

چنین حالتِ مجزایی، یا دستکم راهی به سوی آن، در مورِد  ندارد.

است، اما در مورد تاثیر علّی بسیار  نسبتا ساده فوریتِ بازنمودی

ی ادراکی، عاری از هر آلِ کامِل تجربهخلوصِ ایده دشوار است.
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های ادراکی غیرقابل ارجاعِ نمادین، در عمل برای هر یک از حالت

 دستیابی است.

دو این های ما روی تاثیر عّلی با پذیرشِ ارجاعِ نمادین میان قضاوت

ناپذیری به طور رهایی ،ماندانِش مستقیم ای برحالت به عنوان خاتمه

این پذیرش صرفا در اندیشه نیست، بلکه در  منحرف شده است.

عمل، عاطفه و هدف که همه نسبت به اندیشه پیشینی هستند نیز 

این ارجاِع نمادین یک داده برای اندیشه جهت تحلیِل  دارد. وجود

به این داده، به طور . طرحِ ادراکیِ ما از جهان، با اعتماد است تجربه

عمومی منطقا در خودش منسجم است و با حقایِق نهایِی ادراِک 

سنجی خالص سازگار است. اما دفعتا یا انسجاِم ]منطقی[ و یا درست

کنیم تا مان تجدیدنظر میوقت ما در طرِح ادراکینآ افتد.از کار می

الی که مان را به ارجاعِ نمادین حفظ نماییم، در حاعتمادِ عمومی

به  اندازیم.ی اشتباهات میجزئیاتِ مشخصِ آن ارجاع را به دسته

این خطا از ابهامِ  گویند.می« وانمودهای توهمی»این اشتباهات 

های مکانی و زمانی در مورد ادراک در حالتِ خالِص شدیدِ نظرگاه

تا آنجا که چیزی در هوشیارِی تحلیلی ظهور  د.آیتاثیر عّلی برمی

اصِل دهی وجود ندارد. یچ تعریِف مکفی برای مکانکند، همی

، ی مکفیرساند که با تحلیلِ هوشمندانهنسبیت ما را به این نظر می

اما به  گذارند.خود را بر تجربه می محوِای تاثیرِ چنین روابِط مکانی



 یتهدواآلفرد نورث                                                                  و اثر آنمعنا  –نمادگرایی 

71 

 

نسانی فراتر هوشیارِی اطور کلی چنین تحلیلِ مفصلی از ظرفیتِ 

 است.

شود، یر علّیِ جهانِ خارجی بر بدِن انسان مربوط میتا جایی که به تاث

ها هستیی کنندهاحاطه اثرمندی جهاِن ترین ادراک دربارهمصرانه

وجود دارد. اما تمایزِ دقیقِ چیز از چیز و مکان از مکان، به شدت 

تمایزِ مشخصی که در  نظر کردن است.مبهم و تقریبا قابل صرف

با به طور کلی توسط منطقِ ارجاعِ دهیم، تقریواقع ما انجام می

این موضوع در مورد بدِن  آید.برمی فوریتِ بازنمودینمادین از 

، بازنمودِ فوری دقیق برخالفِ تعیّنِ در اینجا است. انسان متفاوت

های بدنِی اندام مندیِهمچنان ابهام وجود دارد؛ با این حال مکان

ات  اثرمند هستند، ی حسی و احساسدهیِ دادهمختلف که در سامان

البته  اند.در حالتِ ادراکیِ خالصِ تاثیرِ علّی تقریبا به خوبی معین

اما جدای از چنین  بخشد.را شدت می نیّتعنمادین این انتقالِ 

 گذاریِ معین وجود دارد.انتقالی، در اینجا یک نوع  جهت عالمت

زمانِی بدِن  ، روابطِ مکانی و]ادراکی[ بنابراین در تقاطعِ این دو حالت

شود، و جهانِ خارجِی انسان آنگونه که به صورت علّی دریافته می

شود، طرحی نسبتا ه به صورت فوریتی بازنموده میزمان آنگونه کهم

شوند که از طریقِ آن ما معین از ارجاع مکانی و زمانی را موجب می

های های بدنکاربردِ نمادیِن تجسمِ حسی را برای تعیین موقعیت
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نهایتا تمامیِ مشاهده، علمی  آزماییم.ی جریانِ طبیعت میکنندهنترلک

گر با های بدنِی مشاهدهی مکانِی اندامابطهیا عمومی،  شامل تعییِن ر

 است.« شدهتجسم»ی حسیِ مکانِ داده
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 تضادِ میان تعیّنِ دقیق و اهمیت -7

شده به طور کلی به صورت مهای حسِی تجسدلیلِ این که چرا داده

د این است که آنان دمِ دستی، معین و قابل نشونماد استفاده می

توانیم اگر دوست داریم ببینیم یا نبینیم: میتوانیم اند. ما میمدیریت

های دستی بودِن دادههایی در این دمبشنویم یا نشنویم. محدودیت

دیریت در ادراِک ما صرِ قابل ماحسی وجود دارد: اما آنان موکدا عن

خصوصیتی معکوس کننده کنترل هایحضوراز جهان هستند. حسِ 

  ست.دارد: غیرقابل مدیریت، مبهم و نامعین ا

کننده، این منابِع قدرت، این چیزهایی که اما این حضورهای کنترل

، این یِ خودشان را دارندغنای محتواکه  یک زندگِی درونی دارند،

ی شان نهفته است، با همهان در سرشتها، که تقدیِر جههستی

خواهیم آنی هستند که ما می ،شانی کمبودِ تعیّنشان، با همهابهام

گذریم، رنِگ ای با ترافیکِ شلوغ میوقتی از جاده شان بدانیم.درباره
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بینیم؛ اما در شان را میهای شاد سرنشینانشان، رنگها، شکلاتومبیل

که این نمایشِ فوری را به عنوان نمادی  ایمجذبِ این شده آن لحظه

 فوری استفاده کنیم. یآیندهی کنندهتعیین برای نیروهای

کنیم. بریم، اما همزمان به معنا نیز رسوخ میما از نماد لذت می

های کنند: معنا، در شکِل هستینمادها معنای خود را تولید نمی

برای ما  خودیِ خودبه د، ندهبه روی ما واکنش می ی کهواقعیِ موثر

این را کنند. اما نمادها این معنا را برای ما کشف می وجود دارد.

زنده با  هایارگانیسمکنند چون در مسیر طوالنِی تطبیقِ کشف می

ها را آموزش داده است. او ما را ی آناستفاده 1شان، طبیعت  محیط

 ی ما به طور کلی آنشدهسیاتِ تجسمحچنان توسعه داده که 

 های مهم است.ارگانیسمایگاهِ دهند که جمناطقی را نشان می

تجسِم  های ما به آنان است.ها دقیقا واکنشروابطِ ما با این بدن

براساس بخشی از آن ی جهان که حسیاتِ ما چیزی نیست جز نگاره

مند در مکان و در زمان است، طرحی که این اعمال با این طرح نظام

 یابند.آن تطبیق می

آیند. آنان خصوصیتی از جایی بدونِ ما برمیپیوندهای تاثیر علّی از 

یابیم، شرایطی کنند که ما از آن انتشار میجهان را آشکار می

                                                                                                                
اثار  – Prolegomena to an Idealist Theory of knowledgeرجوع کنیاد باه   1

 نورمن کمپ اسمیت.
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پیوندهای  دهیم.گریزناپذیر که ما خودمان را حوِل آن شکل می

آیند و براساس اینکه ما چالِش از درون ما برمی فوریتِ بازنمودی

ها و ها، ممانعتدهیت، در معرضِ شدرد کنیمیا آنان را بپذیریم 

نام « تاثیراتِ صرف»های حسی را نباید داده ها قرار دارند.انحراف

ی تخصصی مجاز باشد. آنان همچنین مگر آنکه هر واژه –بدهیم 

کنند که از عملکردِ ادراکیِ فعال، هایی را نمایندگی میوضعیت

 آیند.شروط شده است، برمیهای خودِ ما مآنگونه که توسط سرشت

بنابراین تاثیرِ عّلی  یابند.بتطبیق تاثیرِ علّی  اهای ما باید باما سرشت

 درما را  فوریتِ بازنمودیدستکم یک عامل است که  ،گذشته از

 چیستیِ بایست با ی اکنونِ ما میتجربه گیِچگوندهد. اکنون می

 در ما تطبیق پیدا کند. گذشته

شود و به سوی عاطفه غنی میبا آید: ته برمیی ما از گذشتجربه

اش را به آینده کند: خصوصیتجهانِ اکنون قصد میش از بازنمود

-، در منظرِ عنصری اثرمند که تا ابد به غنای جهان میدهدارث می

 ...کاهد. به خیر یا به شرافزاید یا از آن می

 گذرند و در نزد ما حساب خواهند شدها میساعت
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 گفتارپس

در این فصل و در فصل پیشین، خصوصیتِ کلیِ نمادگرایی مورد 

 ،چیزی که نقشی غالب در روشی دارد که در آنبحث قرار گرفت. 

برند. هم علِت شان را پیش میهای باالتر زندگیارگانیسمی همه

پیشرفت است و هم علتِ خطا. حیواناتِ باالتر استعدادی برای 

مقداری توانند با ی آن میوسیلهدند که به قدرتی بزرگ بدست آور

هایی دوردست در جهانِ فوری را معین کنند که قرار جنبه دقت

شان را تعیین کند. اما این استعداد مصون از خطا است زندگیِ آینده

هدِف فصل  اش هستند.با اهمیت متناسبهای آن ؛ و ریسکنیست

توضیح دهد از تحلیلی بعد این است که این خِط مشی را با استفاده 

راجع به نقشی که این عادتِ به نمادگرایی در ترقیِ همسازی، 

 کند.بازی میپیشرفت، و فروپاشیِ جوامعِ بشری 
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 3فصل 

 یکاربردهای نمادگرای

-، ترکیبی از جذب و دفع را نشان میتمایلِ نوِع انسان به نمادگرایی

حقیقِت ی رسوخ به میِل نظری برااین ، گراهوشمندیِ عملدهد. 

آمیزِ انتقادی، به انگیختارِ اصلی جهتِ دفع های طعنهنهایی و انگیزه

-شق حقایق میهای کلهانسان اند.شدن از نمادگرایی کمک کرده

یک خردمندِ صریحِ نظری، که شور و شوقی زیاد  .هاخواهند نه نماد

 جهت حقایقی دقیق، به هر قیمت و هر خطر، دارد، نمادها را به

تظاهرهایی که محرابِ داخلِی  ؛زندسری تظاهر کنار میعنوان یک 

حقیقتِ ساده را، آن چیزی را که منطق برای خودش مدعی شده 

آمیزِ منتقدانِ طعنه اند.و تحریف کرده انداست، در نقابی پوشانده

-توجهی در کنار زدنِ خرت و پرتهای بشر، خدماتِ قابلحماقت
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 منحطِ  خیاالتِ ایفا کردند که نمادی از مصرفی بی تشریفاتِهای 

ای وحشی بودند. دافعه نسبت به نمادگرایی به عنوان عنصری گذشته

شکی  بسیار مشخص در تاریخِ فرهنگیِ مردمِ متمدن برجسته است.

نیست که این انتقادِ پیوسته خدمتی ضروری در ترقیِ یک تمدِن 

-ی سازمانجامعه عملیِوریِ ی بهرهکامل داشته است، هم در سویه

 گیریِ اندیشه.ی ستبرِ جهتیافته، و هم در سویه

وقت کامل نخواهد بود اگر این بررسیِ کاربردهای نمادگرایی هیچ

موضوع را تشخیص ندهیم که عناصِر نمادین در زندگی تمایل دارند 

زندگی بشر به ای وحشی شوند. همچون گیاهان در جنگلی حارهتا 

ی فرآیندِ پیوسته اش سرریز شود.ائمِ نمادینتواند از ضمراحتی می

ی های تازهلای که همیشه نیاز به شکآینده اب مطابقتهرس کردن و 

موفِق  مطابقتِ بیان دارد، کارکردی ضروری در هر جامعه است.

ی نهاییِ حکمت نمادهای قدیمی با تغییراتِ ساختارِ اجتماعی، نشانه

دفعتی در  هایهمچنین انقالب شناسانه است.در زمامداریِ جامعه

 هستند.نمادگرایی نیز ضروری 

دارد که برخی از ما در جوانی المثلی التین وجود با این حال ضرب

 شود:گونه نوشته می-در انگلیسی این ایم.ی آن انشاء نوشتهدرباره

این گردد. همیشه بازمیطبیعتی که با چنگک طرد شده باشد، 

هر  آید.درمییخِ نمادگرایی به نمایش ی تارالمثل با نمونهضرب
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 گردد.چقدر هم که تالش کنید تا آن را طرد کنید، همیشه بازمی

-درون ی صرف یا انحطاطی تباه نیست:نمادگرایی یک خیالِ بیهوده

 خوِد زبان یک نمادگرایی است. زادِ خودِ بافِت زندگیِ بشری است.

عملکردِ حکومِت هر چقدر هم که شما  این است که یک مثال دیگر

-خود را به منتهای سادگی تقلیل دهید، نمادگرایی همچنان باقی می

تر باشد که پندارهای انسانی و ترسالم تشریفاتی ممکن است  ماند.

 دربارِ . شما آییِن اما همچنان نمادگرایی است ؛دهدبهتر ارائه می

ر دکنید، اما منسوخ میاش سلطنتی را با پیشنهاِد اطاعِت فردی

-های رسمی به شکلی تشریفاتی دسِت حاکمِ دولت را میضیافت

طور که خِط مشیِ فئودالیِ اطاعتِ طبقات، که در همان فشارید.

خود دارد؛ خط مشِی  رسد، نیاز به نمادگراییِ نهایت به خدایگان می

رسد آورد. به نظر میدست میاش را بهبرابریِ انسانی نیز نمادگرایی

بایست نمادی بیابد تا خودش را بیان کند. مسلما یکه نوِع انسان م

 است.« نمادگرایی« »بیان»

ترین سادگی تقلیل یافته زمانی که تشریفاتِ عمومِی دولت به عاری

عماِل سازیِ اَها به یکباره آغاز به دوبارهها و ائتالفانجمناست، 

بایست نوعِ انسان گویی میرسد که به نظر میکنند. نمادین می

دهد که لباس مبدل بپوشد. این انگیزشِ دستوری پیشنهاد میمیشه ه

پوشی، روشی غلط از اندیشیدن به عناصِر مبدل بیهودگِی اینپندارِ 
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-عملکردِ این عناصر این است که معین، قابل نمادینِ زندگی است. 

یِ احساسِی خود مدیریت، قابِل بازتولید و همچنین انباشته از اثرمند

اِل نمادین، معانِی همبسته را با برخی از این صفاتِ نمادها انتقباشند: 

آراید و بدین وسیله معانی را به سوی شدِت ی آنان مییا همه

همچون عناصری در دانش، عاطفه و  – کشداثرمندی معین باال می

که معنا ممکن است از سوی خود الیقِ آن باشند  ایاثرمندی .هدف

اهمیتِ آن چیزی است که  افزایشِی ی نمادگرایابژهیا نباشند. 

 .نمادین شده است

های نمادگرایی، اولین مشکلِ ما این است که کشف در مبحثِ نمونه

ی کافی کنیم دقیقا چه چیزی نمادین شده است. نمادها به اندازه

شدت مشکل است که تحلیل کنیم چه وال بهمشخص هستند، اما معم

نکه ظاهرا کشِش قدرتمندی چیزی ورای آنان ایستاده است، با ای

 ورای خوِد اعمال تشریفاتی وجود دارد.

های بسیاری به طول رسد که در هر تشریفاتی که در دورهبه نظر می

دست آوریم، که بتوانیم آن را به حدیتعبیرِ نمادین، تا انجامد، می

همچنین یک نماد،  کند.تر از تشریفاِت واقعی تغییر میسیار سریعب

خود، معانیِ متفاوتی برای مردمِ متفاوت خواهد داشت. در  در سیالنِ

این  هر دوره، برخی مردم ذهنیتی غالب از گذشته دارند، برخی

های دیگرانی از آینده، و باقی از آینده و از حال ذهنیتِ غالب را



 یتهدواآلفرد نورث                                                                  و اثر آنمعنا  –نمادگرایی 

81 

 

یک گاه طلوع نخواهند کرد. که هیچ دارند سازیبسیارِ مسئله

های های مختلف، طیفاز این گروهنزِد هرکدام  ،کهننمادگرایِی 

 داشت.متفاوتی از معنایی مبهم خواهد 

ی برای آنکه عملکردِ ضرورِی نمادگرایی را در زندگیِ هر جامعه

 بایست نوعی تخمین از نیروهای پیوندزیابی کنیم، میبشری ار

های گوناگونی ای که در کار هستند، شکل دهیم.دهنده و مجزا کننده

جا که جزئیات مدنظر ی بشری وجود دارد که تا آنمعهبسیاری از جا

ما توجه را روی  هستند، هرکدام نیاز به تحقیقاتِ خاِص خود دارد.

 کنیم.اند، متمرکز میمشخص را اشغال کرده یکشورهایهایی که ملت

ایم. فرض گرفتهبنابراین به یکباره وحدتِ جغرافیایی را پیش

شوند که جوامعی مینوِع اصلیِ مل جوامعی با وحدتِ جغرافیایی شا

-تر میمسلما هر چقدر در مقیاسِ هستی پایین یابیم.در جهان می

کنشِ افرادی که جامعه را رویم، وحدتِ جغرافیایی برای برهم

حیواناِت برتر، حشرات،  جوامعِ شود.تر میدهند، ضروریتشکیل می

نگ، چیزی یک س ها، همه دارای وحدتِ جغرافیایی هستند.مولکول

هایی که فعالیت ها نیست که در هرگونهای از مولکولجز جامعه

-به شکلمان را ها آزاد است، درگیر هستند. من توجهبرای مولکول

تِر جامعه معطوف ساختم تا این پندار را رد کنم که های پایین

مسئله برعکس  های باالتر است.ارگانیسمی زندگیِ اجتماعی ویژه
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ی ا که ارزشِ بقا مدنظر است، یک سنگ با تاریخچهاست. تا آنج

ها پیش ی زمانیِ کوتاهِ ملتبا اختالف از بازههشتصد میلیون ساله 

از سوی  توان به عنوان تالشیظهور حیات را می افتاده است.

تالشی برای یک استقالِل  ؛بهتر درک کرد ،برای آزادی هاارگانیسم

 هایی که به طور خالص بالیتبا عالیقِ شخصی و فعا تخاصِ فردی

اثرِ فوریِ این ظهورِ فردیِت  تعبیر نشود. محیطیاجباراتِ  عباراتی از

حساس این بوده است که زمانِ زندگی برای جوامع از صدها میلیون 

 سال به صدها سال یا حتی چندین سال کاهش یابد.

ا توان به ارزشِ بقای برترِ افراد یهای زنده را نمیظهورِ هستی

ای کنندهزندگیِ ملیتی باید با عناصرِ مختلشان نسبت داد. جوامع

سرشتِی شدیدترین مطالبات برای تک این رو شود که توسطروبه

ما هم به فوایدِ حفاظتِ احتماعی نیاز  شوند.دخالت داده میفردی 

-ناهمگونی که از آزادی گرفته می داریم و هم به انگیختارِ معکوسِ

های افرادش واگرایی از میانِ شکلی روانبایست به جامعه می شود.

ای وجود دارد ری نسبت به اجباراتِ صرفا علّییک بیزا پیش برود.

این شود. که توسط خصوصیتِ اجتماعیِ محیط بر افراد تحمیل می

گیرند؛ و بیزاری ابتدا شکلِ تحریکاتِ احساسیِ کور به خود می

ت با منطق مورد انتقاد قرار بعدتر، در جوامعِ متمدن، این تحریکا

های فردِی در هر صورت، چشمه شوند.گیرند و منحرف میمی
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کنند. کنش وجود دارند که از اجباراتِ انطباقِ اجتماعی فرار می

 ای از بیاِن نمادیِن اهدافِ گوناگونِ های گوناگون و پیچیدهشکل

کنشِ وااند تا جایگزینِ این فرسایشِ زندگیِ اجتماعی تولید شده

 خودکاره کامال . واکنش به نماد تقریبا اما نغریزِی استوار باشند

ارجاع به معنا، چه برای حمایِت احساسِی اضافی، چه برای است؛ 

-انتقاد، وجود دارد. اما این ارجاع تا این اندازه واضح نیست که الزام

 است، آورالزام و غریزیکه  ،با تاثیرِ محیط تطابقِاین  آور باشد.

که با خصوصیِت  شده استچیزی جایگزینِ آن  شده است.دیل تع

ی عادتی د و معموال با استفادهکناش دعوت به انتقاد میسطحی بودن

ی مرتبط را با بیاِن ای اندیشهچنین نمادگرایی گریزد.از این انتقاد می

زمان به طور خودکار کنش را سازد، در حالی که همآن ممکن می

-رو میامعه به جای نیروی غریزه که فردیت را فجکند. هدایت می

ی دارندهدست آورده است که هم نگاهنشاند، تاثیرِ نمادها را به

 اجتماع است و هم نظرگاهِ فرد. 

هایی که به این هدف به کار باید در میان انواعِ خاصِ نمادگرایی

در  منظور من زبان در کارکردش روند، زبان را در ابتدا قرار دهیم.می

های انتزاعی یا چیزهای خاصِ واقعی نیست، بلکه ایده صرفِ تعیّنِ

کلمات  اش برای ملیتِ موردنظر است.زبانِ ملبس به اثرگذاریِ کامل

و عبارات عالوه بر تعیّنِ صرف معنا، با خود تلقینی فراگیر و تاثیری 
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زبان بستگی به روشی این عملکردِ کنند. احساسی را نیز حمل می

 متناسبِ ، همچنین بستگی به آشناییتِ ه استفاده شده استدارد ک

مرتبط با معانِی آنان که  عاطفیِتاریِخ  نیزخاص دارد و  عباراتِ

اگر دو  سپس به شکلی اشتقاقی به خودِ عبارات منتقل شده است.

ملیت به یک زبان سخن بگویند، این تاثیرِ عاطفِی کلمات و عبارات 

آنچه برای یک ملیت آشنا  اهد داشت.تفاوت خوعموما برای آن دو 

 است، برای دیگری غریب خواهد بود. به عنوان نمونه، اگر دو ملیت

به شکلِ وسیعی با پوششِ گیاهی و جانوریِ متفاوت جدا شده 

 اش را درسرراستیِ کاملِ گیراییشعرِ یک ملیت -باشند، طبیعت

 این عبارِت والت ویتمن: – داشتکم خواهد ملیتِ دیگر 

 «ی سرزمیِن منی ناخودآگاهِ گستردهنظرهم»

 نزدِ یک آمریکایی را با این عبارتِ شکسپیر:

 این جهانِ کوچک»...

 «ای ایستاده استاین سنگِ گرانبها که در دریای نقره

البته هر کس، چه آمریکایی و چه  نزدِ یک انگلیسی مقایسه کنید.

ها داشته چکترین دیدی نسبت به تاریخ و نسبتانگلیسی، اگر کو

تواند به ی کمترین تخیلِ همدالنه باشد، میباشد یا اینکه دارنده

اما دریافِت  کند. رخنهاحساساتِ منتقل شده توسط هر دو عبارت 

ترین خاطراتِ کودکی برگرفته دستِ اولِ مستقیمی که از ابتدایی
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جهاِن  ،ای و برای ملیِت دیگرپهنای قاره ،شده باشد، برای یک ملیت

های صرفِ جغرافیاییِ کشورِ یک عشِق به جنبه  جذیره است.کوچکِ 

هایش، هایش، درختهایش و دشتهایش، کوهفرد، عشق به تپه

اش، عنصری کوچک زندگی-هایش، و کلِ طبیعتهایش، پرندهگل

این  سازد.ای نیست که یک ملیت را مینیروی پیونددهندهاین در 

ت و از طریقِ عباراتِ عادتِی عملکردِ زبان است که از طریقِ ادبیا

یک یِت عمومِی کمال یشده منتشراین احساسِبه زندگِی ابتدایی 

 کند.نهایت باارزش کمک میبی گنجِ

فهمی شد که منظور من این است که این مثال ارزشی نباید دچار کج

تواند به صد روش نمایش این تنها یک مثال است که مییکتا دارد. 

زبان تنها نمادگرایِی موثر برای این هدف نیست.  داده شود. همچنین

شود، یک ای که موجب میبا عواطفِ عمومی ویژهاما زبان به روشی 

ای است که توسِط آن و همچنین وسیلهزند؛ پیوند میملیت را به هم 

 د.نیابآزادیِ اندیشه و انتقادِ فردی راهِ بیانِ خود را می

-دهنده- اجتماعی با نیروی پیوندتزِ اصلِی من این است که یک نظامِ

ها و تعصبات های غریزی و عواطفِ غریزی که حوِل عادتی کنش

درست نیست جمع شده، در کنار هم نگاه داشته شده است. نتیجتا 

ناپذیری تمایل به که هر پیشرفتی در مقیاسِ فرهنگی به طور اجتناب

و هر  به طور کلی، معموال برعکس است شته باشد.حفظ جامعه دا



 نیما حیاتی مهرترجمه: 

86 

 

عنصری جدید در کند. نوع بررسیِ طبیعت این نتیجه را تایید می

اما کند. کارکردِ غرایِز قدیمی را نامناسب می ،زندگی از خیلی جهات

-ناشده تحلیل نشده هستند و کورکورانه احساس می-غرایزِ بیان

پس نیروهای مجزا کننده که توسط سطحی باالتر از وجود  شوند.

هیچ  جنگند.یه دشمنانی نامرئی در تاریکی میشوند، علعرضه می

اگر بخواهیم از  -« مالحظاِت منطقی»ی جای پایی برای مداخله

. وجود ندارد –ی هنری آزبورن تایلور استفاده کنیم عبارتِ پسندیده

کشاند: آنان را بیانِ نمادیِن نیروهای غریزی آنان را به فضای باز می

جهت  منطقپس فرصتی برای کند. ستمایزگذاری و ترسیم می

شود؛ اثرگذاری بر چیزی که در با سرعتی نسبی فراهم میاثرگذاری 

هایی از تباهی و ی سدهغیر این صورت باید در عملیاتِ آهسته

دهد و هایش را از دست مینوعِ انسان فرصت نوسازی رها شود.

اما این  .هستندآمیز هایش هدفِ خوبی برای انتقادِ طعنهشکست

ی ی مناسبی براخورد، زمینهیقت که منطق نیز معموال شکست میحق

گاه موفق کند که منطق هیچزده فراهم نمیگیریِ هیجاناین نتیجه

-توان با نیروی گرانش مقایسه کرد که ضعیفمنطق را می شود.نمی

 - ایهای ستارهسامانهی ستارگان و ترین نیروی طبیعی اما آفریننده

ابتدا جامعه را با اضافه  بیانِ نمادین است.  - کیهان این جوامعِ بزرگِ

ی دوم با توصیِف کند و در درجهکردنِ عاطفه به غریزه حفظ می
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، پایگاهی برای منطق تهیه داردان میای خاص که بیخودش از غریزه

به خاطر چیزهای نوظهور، در  کنندهتمایلِ مختل دکترینِ این کند.می

این  شود.باتِ امپراتوریِ روم مشهود میتاثیرِ مسیحیت روی ث

موضوع همچنین در سه انقالبی که آزادی و برابری را برای جهان 

عصر انقالبیِ انگلستان در قرن هفدهم،  –حفظ کردند، روشن است 

انقالبِ آمریکا و انقالبِ فرانسه. انگستان به سختی از شکستنِ نظاِم 

ر چنین خطری نبود؛ اش گریخت؛ آمریکا به هیچ وجه داجتماعی

فرانسه که در آن وروِد چیزهای تازه در شدیدترین حالت بود، این 

ادموند بِرک، سخنگوی  سقوط را برای مدت زمانی تجربه کرد.

حذبِ ویگ در قرنِ هجدهم، فیلسوفی بود که دو انقالب اول را 

یک نابغه  ای از انقالب فرانسه داشت.تایید کرد و پیشگویِی بدگویانه

قالب را مشاهده کرده و عمیقا بر سومی خنگو، کسی که دو انو س

ی نیروهایی تامل نموده است، الیق این است که وقتی درباره

پاشند، پیوندند و از هم میکند که جوامع را به هم میصحبت می

ها با هیجاناتِ لحظه گویانمتاسفانه سخن اش شنیده شوند.سخنان

بود و هیجاناِت کامال شریک  صین نقکنند و برک نیز در انوسان می

بنابراین . ندواکنشیِ برخاسته با انقالبِ فرانسه او را در بر گرفته بود

های گیریحکمتِ مفهومِ عمومیِ نیروهای اجتماعیِ او با نتیجه

شود: کشد، پوشانده میای که از آنان بیرون مینامتعادلِ ناپرورده
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بهترین شکل نمایش بِ آمریکا به بزرگیِ او در رفتارش در برابر انقال

ترِ او، اول از همه در اثرِ جوانیِ او، تامالتِ عمومیشود. داده می

تامالت بر انقالِب »و سپس در کتابِ « ی طبیعیی جامعهدفاعیه»

آمیز است، اما همانطور که منظورِ اثرِ اول طعنه قرار دارند.« فرانسه

این  شگویی کرد.ناآگاهانه پی افتد، اواتفاق می در مورد نوابغاغلب 

های هنِر تمدن، اثر عمال حوِل این تز نوشته شده است که پیشرفت

تعلیقِ به ». برک این نتیجه را با مستعدِ نابودِی نظام اجتماعی هستند

کتابی که در  –اثرِ دوم اما این حقیقت است. پروراند.  1«محال

 –شده است  باشد که نوشته یاش شاید مضرترینفوری تاثیراتِ

به عنوان نیروی اجتماعِی « تعصب»توجهات را به سوی اهمیتِ 

دوباره باید بگویم که به نظر کند. جلب می اجتماعی یدهنده-پیوند

 اند.اش اشتباهمن فرضیاتِ مقدمِ او درست هستند اما نتایج

رسی یافته را بری سراپاحاضرِ وجودِ جوامعِ سازمانبرک این معجزه

-به اوج می ملتدر کنشِ یکدست و متحدِ  ای کهجزه؛ معدکنمی

ها فرد باشد که هر کدام تواند شامل میلیونای میرسد. چنین جامعه

 یِ خود و خودخواهیِ فرد خصوصیتِ فردیِ خود، اهدافِ فردیِ

پرسد چه نیرویی است که این گروهِ واحدهای خود را دارند. او می

                                                                                                                
1  eductio ad absurdumr –  به معنای لغویِ کاستن تا حدِ پوچی. تالشای منطقای

 م. - معنیِ آن.برای نشان دادنِ نادرستیِ یک گزاره با نشان دادنِ نتایجِ ناممکن یا بی
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-رهنمون مییافته لتِ سازمانهمکاری در نگهداریِ یک مجدا را به 

نقشی سیاسی، اقتصادی یا  –که در آن هر فرد نقشِ خودش  سازد

ی او پیچیدگیِ عملکردهای یک جامعهکند. را ایفا می –زیباشناختی 

های شهروندانِ منفردش که به عنوان یک گروه متمدن را با واگرایی

 دهد.یشوند، در تضاد قرار ممییا جمعیتِ صرف در نظر گرفته 

یا به بیان « تعصب» ،جاذب پاسخِ او به معما این است که این نیرویِ 

در اینجا او از کلِ تئوریِ مدرِن  است.« سنت مرسوم»دیگر 

پیشی گرفته است و همزمان خط مشی بنیادیِن « ایروانشناسیِ گله»

مورد حذب ویگ را، آنگونه که در قرن هفدهم شکل گرفت و 

ویگ  کند. این خطِ مشی بنیادینِ حذبِمی بود، رها 1حمایتِ الک

گیرد که این می« ی اصیلدقراردا»ی خود را از این بود که ملت ریشه

خودش را داوطلبانه به یک جامعه  ،جمعیتِ صرف از طریقِ آن

ی ملت را در یک ای سرچشمهچنین خِط مشی دهد.سامان می

جلب کردِن برک در  کند.وجو میه جستپایی تاریخیِ بیافسانه

توجهات به اهمیتِ تعصب به عنوان یک نیروی سیاسی، بسیار از 

ای، متاسفانه برک، در هیجاناتی لحظه ی خود جلوتر بود.زمانه

نیاز را به این شکل تفسیر کرد که داللت بر نفِی اهمیتِ پیش

 اصالحاتِ پیشرو دارد.

                                                                                                                
 م. –منظور جان الک فیلسوف انگلیسی است.  1
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را چگونه یک جامعه اعضای منفردش کنیم که حال وقتی بررسی می

-کند، کشف میبه سوی کارکردی در تطابقِ با نیازهایش متمایل می

موروثِی نیروی عملگرِ مهم، نظامِ وسیعِ نمادگراییِ کنیم که یک 

با بیانی پیچیده  وجود دارد که یک نمادگرایی از زبان و عمل ماست.

اهداِف  بنیانِ  ازمتغیر را  فهمیدر میان عموم گسترده شده است و 

 یجهتِ خاصِ کنشِ فردی مستقیما به نمادهای خواند.عمومی فرامی

مربوط هستند که به آن فرد در آن لحظه ارائه خاص با تعیّنِ دقیق 

واکنشِ کنش به نماد ممکن است چنان مستقیم باشد که هر  اند.شده

ن حذِف ای شده را جدا کند.نوع ارجاعِ موثر به آن چیزِ نهاییِ نمادین

 برخی اوقات مقداری ارجاعِ موثر دهند.نام میمعنا را کنشِ انعکاسی 

 آنخصوصیت و  آناما این معنا با کند. به معنای نماد مداخله می نیز

کنشِ برای شود که نوعی روشنگریِ منطقی تعیّنی فراخوانی نمی

معنا  ازد.خاصی که نیاز است تا هدفِ نهایی را تامین کند، فراهم س

کند که فرد آن، این نقش را بازی میپافشاریِ  است. پافشارمبهم اما 

مربوط به نماد است، کامل  کند تا آن کنشِ خاصی را که مرا هیپنوتیز

در کلِ این معامله، عناصری که روشن، صریح و معین هستند،  .سازد

بایست از نمادها صادر هایی هستند که مینمادهای خاص و کنش

ستند که نیروی اما نمادها به خودِی خود حقایقی خنثی ه شوند.

 خودکار کافی نیست. پیرویِشان برای فراهم کردنِ ارتباطیِ مستقیم
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ی های واگرا به اندازهی کافی، یا مشابهت با موقعیتتکرار به اندازه

اما در  کافی وجود ندارد تا اطاعتِ خودکارِ صرف را فراهم سازد.

-ا میفرای را شده-ادراک-وفاداری به پندارهای مبهمواقع نماد، 

. نتیجه این است های معنویِ ما بنیادین استکه برای سرشتخواند 

های متخاصم ی انگیزشاند تا همههای ما مخلوط شدهکه سرشت

واکنشِ مورد نیازش را در کنش فراهم کند.  معلق شوند و نتیجتا نماد  

به صورت  است. معنای دوگانه دارایبنابراین نمادگراییِ اجتماعی 

هایی خاص کنش سوی دهیِ افراد بهبه معنای جهتعملگرایانه 

است؛ و همچنین به صورت نظری به معنای استدالالتِ نهایِی 

شان است که نمادها از طریِق های عاطفیمبهمی همراه با ضمیمه

دهیِ جمعیتِ متفرق به سوی شان را جهت سامانآنان قدرت

 آورند.دست میکند، بهاجتماعی که به روانی کار می

 شود.روشن میاین اصل در مغایرتِ میان یک ملت و یک ارتش 

یک ملت با وضعیتی در پیچیدگیِ بزرگتری نسبت به یک ارتش 

تر است و در مورد در این معنا، ملت سازمانی سست سروکار دارد.

تواند به اکی نمیاش، نمادگراییِ اشتربخشِ بزرگتری از جمعیت

 های تقریبا یکسان اتکا کند.عیتاثرگذاریِ رویدادهای مکرر از موق

دیده است تا به عنوان یک واحد در  تعلیم ،اما یک رژیمِ انضباطی

اکثریتِ زندگِی انسانی از ها عمل کند. سریِ معینی از موقعیت
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این رژیم برای یک گونه از  گریزد.دسترسِ این انضباطِ نظامی می

شتری روی ی بیکه تکیه این استنتیجه  شغل تعلیم دیده است.

 سربازِ  و کمتر روی تمایل به استدالالتِ نهایی است. 1خودکاری

او  کند.دریافِت کالِم دستور به صورت خودکار عمل میا دیده بتعلیم

عکاسی کند؛ این کنشِ اندهد و ایده را جدا میبه صدا واکنش می

تر همچنان در ارتش مهم است؛ ی عمیقاما تمایل به سویه است.

-این منظور سریِ دیگری از نمادها مثل پرچم و یادمان گرچه برای

-نمادین به وطنهای توسلهای خدماتِ افتخارآمیزِ رژیم و دیگر 

بنابراین در ارتش یک سری از نمادها برای  پرستی فراهم شده است.

ها، و یک محدودی از وضعیت یدستهتولیدِ اطاعِت خودکار در 

یک معنای عمومی از اهمیِت  سریِ دیگری از نمادها برای تولیدِ

 تصادفی پژواکِدوم از  سریِ این  شده وجود دارد.وضایِف انجام

 کند. جلوگیری می فرسا به سریِ اولواکنشِ خودکاِر طاقت نسبت به

برای بیشترِ شهروندانِ یک ملت، در عمل هیچ اطاعتِ خودکاِر قابل 

 ،زاناعتمادی به یک نماد همچون یک سخنِ دستوری برای سربا

به جز مواردی اندک مثل واکنش به نمادهای پلیس  ؛وجود ندارد

بنابراین ملت به روشی بسیار خاص به رواجِ نمادهایی ترافیک. 

ها را به مسیری تقریبا شناخته شده از گیریکه جهت وابسته است

                                                                                                                
1Automatism  – .م 
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-خود کنند.تر به هدِف ملت متحد میکنش همراه با ارجاعی عمیق

دارد ای ی عمومیشده-گی به نمادهای منتشردهیِ جامعه بستسازمان

زمان به خوانند و همرا فرا می ایی عمومیشده-شرمنت هایکه ایده

های معموِل شکلکنند. اشاره می ایعمومیی شده-درک هایکنش

ای هستند. همچنین ترین مثال از چنین نمادگراییبیانِ کالمی، مهم

ادی برای ارزشِ فوریِ آن ی قهرمانیِ تاریخِ یک کشور، نمجنبه

 است.

هایی ای را که به کنشزمانی که انقالب این نمادگراییِ عمومی

ی کافی نابود شوند، به اندازهعمومی برای اهدافِ معمولی ختم می

تواند خود را با استفاده از حکومتِ وحشت کرد، جامعه فقط می

اند، هایی که از یک حکومتِ وحشت گریختهحفظ کند. آن انقالب

به  اند.ناخورده باقی گذاشتهنمادگرایِی موثرِ بنیادینِ جامعه را دست

انقالبِ آمریکا در  های انگلیسی در قرنِ هفدهم وعنوان مثال، انقالب

شان را تقریبا بدونِ تغییر باقی قرن هجدهم زندگیِ عادیِ اجتماعات

ره زمانی که جرج واشنگتن جایگزینِ جرج سوم شد و کنگگذاشتند. 

ها تا جایی که به ساختاِر جایگزینِ پارلمانِ انگلیسی گشت، آمریکایی

-ادراکشان مربوط بود، نظامی به خوبی عمومیِ زندگیِ اجتماعی

ای بایست جنبهداشتند. زندگی در ویرجینیا می همراه شده را با خود

خیلی متفاوت از آنچه پیش از انقالب ارائه داده شده بود، به خود 
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ی ویرجینیا به آن بندِی برک، تعصباتی که جامعهبا واژه باشد. نگرفته

مردم های معمولی همچنان نشانه وابسته بود، ناشکسته باقی ماندند.

و توجیحاتی معمولی  کردندهای معمولی جلب میرا به سوی کنش

 دادند.با معنایی عمومی ارائه می

یِ موثِر یک دشواری در توضیحِ منظورم این است که نمادگرای

تراوند و شود که در جامعه میمانوس شامل انواعِ مختلفی از بیان می

خوانند. هیچ جزئیاتی به صورت معنایی از هدفِ مشترک فرامی

 بیانِ نمادین موردنیاز است. یگسترهواحد اهمیِت زیادی ندارد. کلِ 

یک قهرمانِ ملی، مثل جرج واشنگتن یا جفرسون، یک نماد از هدفی 

این عملگرِ نمادیِن  انگیزد.است که زندگیِ آمریکایی را برمی مشترک

وردنِ قضاوِت دست آهای بههای بزرگ یکی از دشواریانسان

هیجانی برای تنزل وجود دارد و همچنین  تاریخی متعادل است.

تا تجلی ببخشد. بسیار  دنکزدایی میهیجانی متضاد که انسانیت

با  دادن انسانیت ارائه شود. دشوار است که بزرگی بدون از دست

نوع انسان هستیم؛ و زمانی که « ما» دانیم که دستکماین حال ما می

بخشِی اند، نیمی از الهامنیز انسان بوده «آنان»کنیم که فراموش می

 رود.از دست می  ماقهرمانانِ
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اما  کنم.آمریکا صحبت می اشاره کردم، چون در آمریکابزرگانِ به 

ی کشورها و های بزرگ در همهبرای انسانقیقت همین حدقیقا 

 اعصار صادق است.

ها توسعه داده شد، ما را قادر وشتهخِط مشی نمادگرایی که در این ن

کنِش سازد تا میان کنشِ غریزیِ خالص، کنشِ انعکاسی، و می

کنشِ غریزِی خالص، آن  تمایز قائل شویم. ،روط به نمادگراییشم

ست که کامال از دیدگاهِ آن شرایطی که با ا ارگانیسمعملکردی از 

اش تحمیل شده، بر توسعه اشحقایقی تثبیت شده از محیطِ بیرونی

قابل تحلیل است؛ شرایطی که بدون هیچ ارجاعی به حالتِ ادراکِی 

 پاسخِ ی خالص این غریزه هستند.قابل توصیف  فوریتِ بازنمودی

 به تاثیرِ علّیِ خالص است. ارگانیسم

ترین نوعِ پاسخی است ی خالص ابتدایاین تعریف، غریزهاس براس

ی کنند. بنابراین همهشان تولید میها به تحریِک محیطارگانیسمکه 

باید به اش ی غیرآلی به محیطهای فیزیکی از سوی مادهپاسخ

ترین تفاوت ی آلی، مهمدر مورد ماده گذاری شود.درستی غریزه نام

ی رافتِ بیشترش در تنظیمِ دوطرفهسرشتِ غیرآلی، ظنسبت به 

 اش است.عاطفی فزونیِهای ریز و در برخی موارد، داخلیِ بخش

بنابراین غریزه یا این تنظیمِ فوری نسبت به محیِط فوری، در 

تر زنده برجسته ارگانیسمِاهدافِ  کارکردش در هدایتِ کنش جهت
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ها به سمارگانیست؛ این ها اارگانیسماجتماعی از  جهان  شود.می

صورتِ یک توده، تاثیری محیطی را روی هر کدام از آنان معین 

کند. زمانی که تاثیرِ محیطی در شکل غریزه مساعد با بقای افراد می

 .وجود خواهد داشت پایاهای ارگانیسماز  پایااست، فقط اجتماعی 

ایی است بنابراین اجتماع به عنوان یک محیط مسئولِ بقای افراد مجز

شان در اند و این افراد مجزا نسبت یه مشارکترا تشکیل دادهکه آن 

یابند چون این ها بقا میها و مولکولمحیط مسئول هستند. الکترون

-ارگانیسمقانونِ اولیه را برای نظم باثباتِ طبیعت در رابطه با جوامعِ 

 کنند.های داده شده اقناع می

تری از غریزه از هنسبت به نوعِ پیچیدکنشِ انعکاسی پسرفتی است 

برند لذت می  مشروط به نمادگراییهایی که از کنشِارگانیسمسوی 

کنِش  بنابراین بحث آن باید عقب انداخته شود. اند.یا لذت برده

که از کند می ظهورهای باالتری ارگانیسمدر ادگرایی به نم مشروط

مان  همزی حسیِ جهانِیعنی ارائه فوریِت بازنمودیحالِت ادراکِی 

ی حسی به شکلی نمادگرایانه تحلیلی از . این ارائهبرندلذت می

در نتیجه تاثیر علّی وقتی  گستراند.ادراکِ کالن از تاثیر عّلی را می

ها در فضا شود و مکانشود به عنوان اجزایش تحلیل میادراک می

-ارگانیسمدر مورد  های حسی تعلق دارند.در حالِت اصلی به ارائه

ها که آنگذاریِ مکانیِ ی خارج از بدنِ انسان، فرقک شدههای ادرا
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چنان ناتوان است،  شاندرگیر در ادراکِ بشری از تاثیرِ علّیِ خالص

-ای روی این انتقالِ نمادین انجام نمیهیچ بررسیعمال است که 

به بیان دیگر  –گرایانه جدای از بررسیِ غیرمستقیمِ نتایجِ عمل ؛گیرد

 .شناسانهخصی، منطقی و زیباییشیا ارضای  یا ارزشِ بقایی

 کنشی است که گرایی مشروط شده است،ی که با نمادبنابراین کنش

توسط تحلیلِ حالتِ ادراکیِ تاثیرِ عّلی با انتقالِ نمادین از حالِت 

اساس این تحلیل بر  مشروط شده است. فوریتِ بازنمودیادراکیِ 

تطبیق داشته باشد یا نداشته  های اثرمندکه با توزیعِ واقعِی بدناین

جایی که این تحلیل تحت آن تا  لط باشد.تواند درست یا غمی باشد،

را قادر  ارگانیسمی کافی درست باشد، یک شرایطِ عادی به اندازه

های خاِص هایش را با تحلیلِ دوربرد از موقعیتسازد تا کنشمی

شود، می تا آنجایی که این نوع کنش چیره اش تطبیق دهد.محیط

این نوع کنش بسیار توسط اندیشه  گردد.ی خالص لغو میغریزه

-شان استفاده میبه معانی شود که نمادها را با ارجاعگسترانیده می

تواند غلط باشد، معنایی ندارد. اما ی خالص میاینکه غریزه کند.

-تواند غلط باشد، به این معنا که میمی ه نمادگراییب کنشِ مشروط

  علّی برآید.از یک تحلیلِ نمادینِ غلط از تاثیرِ تواند
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ی کنشِ انعکاسی همان عملکردِ آلی است که کامال وابسته به ارائه

ارجاعِ نمادین « توسط»حسی است و با هیچ تحلیلی از تاثیرِ عّلی 

ی ادراک اصوال با تحلیلِ روابطِ تحلیلِ آگاهانه ندارد. همراهی

بنابراین کنشِ انعکاسی ی سروکار دارد. نمادین میان دو حالتِ ادراک

ناپذیر ای که به شکلی اجتنابشود، اندیشهبا اندیشه ممانعت می

 کند.برتریِ ارجاعِ نمادین را تقویت می

توسط عملیاتِ  ارگانیسمکند که کنشِ انعکاسی زمانی ظهور می

دست عادتِ کنش در پاسخ به ادراکِ حسیِ فوری به ،ینمادگرای

. بنابراین کنِش ونِی نمادینِ تاثیرِ علّی را رها کرده استآورد و فز

باالی ارجاعِ نمادین -مرتبهی پسرفت از فعالیتِ دهندهانعکاسی نشان

 است.ناپذیر اجتنابعمال  این پسرفت در غیبتِ توجهِ آگاهانه است.

توان گفت که کنشِ انعکاسی غلط است، خاصی نمیدر هیچ معنای 

 ی تاسف باشد.گرچه ممکن است مایه

دهنده در یک اجتماع از حشرات احتماال -بنابراین عامِل مهمِ پیوند

چون  ی خالص قرار دارد که در اینجا تعریف شد.تحت پندارِ غریزه

از ای که ی است که شرایطِ علّیارگانیسماحتماال  ی منفردهر حشره

 اشهای اجتماعیکنش برای تعیینِ ،بردی فوری به ارث میگذشته

کند. نقشِ مادونیِ خود را بازی می ،اما کنشِ انعکاسی کافی هستند.
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های کنش، یک تعیِّن چون ادراکاِت حسِی حشرات در برخی زمینه

به  کنشِ مشروطاند. های حشره را به عهده گرفتهخودکار از فعالیت

هایی تر است، در موقعیت، در حالی که هنوز ضعیفنمادگرایی

ی حسی خصوصیتی با تعیّنِ نمادگرایانه از رائهکند که امداخله می

تواند کنِش اما فقط تفکرِ فعال میکند. وضعیتِ علّی فراهم می

را از اینکه به سرعت به سوی کنشِ انعکاسی به نمادگرایی  مشروط

ها از زندگِی اشتراکی زمانی ترین مثالموفق .پسرفت کند، نجات دهد

 کند.به شکلی اعلی حکومت می ی خالصآیند که غریزهبه وجود می

دهند؛ در میان جوامعی از ها فقط در جهاِن غیرآلی رخ میاین مثال

ای و های ستارهها، سامانهها، سیارههای فعالی که صخرهمولکول

 ند.دهای را شکل میهای ستارهخوشه

نیاز به ظهورِ موفقِ دریافتِ حسی ترِ جوامعِ زنده یافتهنوعِ توسعه

ا تاثیِر علّی را با موفقیت در محیط خارجی ترسیم کند؛ دارد ت

همچنین نیاز به پسرفتِ آن به انعکاس دارد که برای اجتماع مناسب 

های درجه پذیر را در ذهنهای بیشتر انعطافشود. بنابراین ما اجتماع

وریم که صاحبِ مقداری آدست میهای زنده بهپایین یا حتی سلول

 ئیاتِ تصادفیِ محیِط دوردست هستند.قدرتِ سازگاری با جز
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-تر نیز استفاده مییک نمادگرایِی مصنوعیاز نوع انسان  ،در نهایت

های حسی مثل کند که عمدتا با تمرکز روی منتخبِ خاصی از ارائه

در این مورد، زنجیری از اشتقاقِ نماد از نماد  آید.دست میکلمات به

طِ محلی میان نمادِ نهایی و وجود دارد که از طریقِ آن نهایتا رواب

بنابراین این نمادهای اشتقاقی،  رود.معنای نهایی به کلی از دست می

ند، واقعا نتایجِ کنِش ادست آمدههای دلخواه بهکه گویی با پیوستگی

ما  اند.های میانِی زنجیر را سرکوب کردهشانعکاسی هستند که بخ

 ازشته باشد، وجود دا سرکوبِ پیوندهای میانیکه جا هر  توانیممی

 .استفاده کنیم برای آن« پیوستگی» یواژه

این نمادگراییِ اشتقاقی که توسط نوع انسان به کار گرفته شده، 

مشترک ی صرف به معنا نیست که در آن هر ویژگیِ اشاره اعموم

در هر نمادگراییِ موثری، برخی  میان نماد و معنا از بین رفته باشد.

 ،معنا شوند.معموال به اشتراک گذاشته می هشناسانهای زیباییویژگی

دست اند بهرا که مستقیما با نماد تحریک شده یعاطفه و احساس

به عبارت دیگر عواطف و  ؛ی هنرِ ادبیات استاین کلِ پایه آورد.می

بایست شوند، میاحساساتی که مستقیما توسط کلمات تحریک می

 بهنگاماند،  بر معنا برخواستهعواطف و احساستِ ما را که از تعمقِ

عالوه بر این در زبان یک ابهامِ خاص در نمادگرایی  تشدید کنند.

یک واژه پیوستگیِ نمادینی با تاریخِ خودش، با معناهای  وجود دارد.
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اش در ادبیاتِ اکنون دارد. بنابراین یک دیگرش و با وضعیتِ عمومی

آوری اش در گذشته جمعاش را از تاریخِ عاطفیواژه داللتِ عاطفی

کند و این به شکلی نمادگرایانه به معنایش در کاربرد اکنون منتقل می

 شود.می

ترِ نمادگرایِی بشری وجود ی انواعِ مصنوعیابهی برای همهاصلِ مش

به دلیل عواطِف  به عنوان مثال در هنرِ مذهبی. موسیقیدارد: 

خاص برای این  به طور ،کندقدرتمندی که از سوی خود تولید می

این عواطفِ قدرتمند فورا بر هر  .انتقالِ نمادیِن عواطف اتخاذ شد

اهمیتی داشته باشند، آن کوچکترین حسی از اینکه روابطِ محلیِ 

تنها اهمیِت آرایشِ محلِی یک ارکستر این است که  د.نشوچیره می

 دهیمما به موسیقی گوش نمیما را قادر سازد تا موسیقی را بشنویم. 

 دهی شده است، عادالنه تقدیر کنیم.تا از اینکه ارکستر چگونه مکان

دهیم، دقیقا برعکسِ این وقتی به صدای بوِق اتومبیل گوش می

ی ما در بوق این است که یک کند. تنها عالقهوضعیت ظهور می

به عنوان جایگاهی از تاثیرِ عّلی تعیین کنیم که آینده  مشخصمکان 

 کند.را معین می

ن مالحظه در مورد انتقاِل نمادینِ عاطفه، پرسِش دیگری را پیش ای

ی توانیم در مورد دریافتِ حسی بپرسیم که آیا عاطفهما می شد.کمی



 نیما حیاتی مهرترجمه: 

102 

 

ی پیوسته با آن، از آن مشتق شده است یا صرفا با آن شناسانهزیبایی

توانند شان میبه عنوان مثال امواجِ صوتی با تاثیِر علّی است. همرو

بخش تولید کنند ی لذتشناسانهی زیبایین وضعیتی از عاطفهدر بد

 به شکلی نمادگرایانه به دریافتِ حسیِ صداها منتقل شود.که سپس 

در مورد موسیقی، با در نظر گرفتنِ این حقیقت که مردمِ ناشنوا از 

رسد که عاطفه تقریبا به طور کامل برند، به نظر میموسیقی لذت نمی

اما بدنِ انسان به شکلی عّلی  وسیقیایی است.محصولِ صداهای م

گیرد که قرار می نیز تحت تاثیرِ امواجِ فرابنفشِ طیفِ نورِی خورشید

با این وجود چنین  د.نکنخود را در هیچِ احساسی از رنگ منتشر نمی

رسد همچنین به نظر میکنند. امواجی یک اثرِ عاطفیِ قطعی تولید می

بر حجِم  یی، اثر خفیفیا باالی حدِ شنوایکه حتی صداها، دقیقا زیر 

کلِ این پرسشِ انتقالِ نمادینِ عاطفه در  گذارند.می شنودپذیرصدای 

به عنوان مثال این  ی هنر قرار دارد.شناسانهبنیانِ هر تئوریِ زیبایی

ربط ارائه پرسش دلیلی برای اهمیتِ سرکوبِ سختِ جزئیاِت بی

یکدیگر را  ، همشوندیگر میمانِع یکدهم چون عواطف  دهد.می

عواطِف متوازن به معنای اختالطی از عواطف است کنند. تشدید می

ربط شوند؛ در حالی که جزئیاتِ بیکه به صورت متقابل تشدید می

شان مانعِ اثرگذارِی ربطیکنند که به خاطِر بیعواطفی را حمایت می

اری جزئیاِت که مستقیما از مقدی کوچکی هر عاطفه شوند.اصلی می
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شده در آگاهِی -اش را به عنوان حقیقتی جداآید، وضعیتع برمیتاب

اش به یگانگیِ اثربخشِی . آن عاطفه بر انتقالِ نمادینپذیردما نمی

 ورزد.اصلی اصرار می

که با آن تحت تاثیر قرار بنابراین نمادگرایی، که شامل انتقالِ نمادینی 

حقیقت است که یک از این  ، صرفا یک نمونهشودنیز می گرفته

این یگانگِی کند. ظهور میبسیار  یآمیزیِ اجزایگانگِی تجربه از هم

لیل باشد. ، چرا که باید بتواند قادر به تحامری پیچیده استجربه ت

تبعیض به کنار ساختار نیستند که بیاجزای تجربه یک کلکسیوِن بی

یک طرِح  اش درهر جزء با خوِد سرشت هم آورده شده باشند.

همین انتقاِل  ی خاصی از روابط با دیگر اجزاء ایستاده است.بالقوه

حقیقتِ مسلمِ واقعی را آن ی به یگانگیِ واقعی است که این بالقوگ

اما در انتقال از بالقوگی  سازد، حقیقتی که یک عملِ تجربه است.می

های توجه به گیریها، تشدیدها، جهتبه حقیقتِ واقعی، ممانعت

های های توجه به دور از چیزی، خروجیگیریی چیزی، جهتسو

کنند. چنین عناصری به ظهور میعاطفی، اهداف و دیگر عناصرِ تجر

اجزای حقیقیِ عملِ تجربه هستند؛ اما لزوما توسط فازهای  نیز

 اند.آید، معین نشدهپیشینیِ تجربه که از آنان محصولِ نهایی برمی

پیچیده، در خصوصیِت  ارگانیسم عمِل تجربه آن چیزی است که

مختلفِ آن، های رسد. همچنین بخشاش به آن میبودن-چیز-یک
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های اش، در حالی که به وضعیتهای زندههایش و سلولمولکول

-کنند، رنگی تازه از این حقیقت میای از وجودشان عبور میتازه

کننده در این شان عناصری مشارکتی فوریگیرند که در گذشته

آنان  ری خود بکه به نوبه ای، تجربهاندی تجربه بودهگانگیِ چیرهی

 دهد.واکنش می

تواند به این نوع انسان با استفاده از نظامِ مفصلِ انتقالِ نمادین میبنابر

ای آیندهین به همچناز حساسیت به محیطی دور و هایی معجزه

قتِ خطرناک را به دلیل این حقی  آن. اما تاوانِدست یابد سازمشکل

دادنی دلخواه از ند با نسبتاوتدهد که هر انتقالِ نمادین میمی

این درست نیست که  اشته باشد.سروکار دخصوصیاتی نامناسب 

خاص از هر نظر یا برای  ارگانیسمصرفِ کارهای طبیعت در هر 

اش و یا جهت پیشرفِت ، یا برای خشنودیارگانیسموجوِد آن 

ی یابد، مطلوب باشد. تجربهود را در آن میخ ارگانیسمای که جامعه

کند. هیچ اجتماِع پاافتاده میها این هشدار را پیشمالیخولیای انسان

تواند وجود داشته باشد مگر های پیچیده نمیارگانیسمای از پیچیده

ها، نامههای نمادگرایِی آن عموما موفق باشند. سامانآنکه نظام

هایی هستند برای ار هنری، تالشمقرراتِ رفتاری، مجموعه آث

یِن مندی که به صورت کلی ارتباطات بینابینیِ نمادتحمیلِ کنشِ نظام

کند، همچنان که یک اجتماع تغییر می. دهدترویج میمطلوب را 
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ها نیاز به بازنگری با نورِ منطق نامهتمامی این مقررات و سامان

ه دارد؛ یکی تبعیِت دست بیاید، دو جنبای که باید بهدارند. ابژه

سازند، ودیگری تبعیتِ افراد از اجتماع از افرادی هست که آن را می

کنند که خودشان های آزاد از مقرراتی پیروی میست. انساناجتماع ا

بر رفتار جامعه با ارجاع به چنین مقرراتی به طور کلی  ساخته باشند.

ارجاع به شوند که این نمادگرایی جهت یک نمادگرایی تحمیل می

 ها وجود دارد.ای گرفته شده که جامعه برای آناهدافِ نهایی

شناسانه این است که تشخیص دهیم که جامعهاولین قدم در حکمِت 

شان های اصلی در تمدن، فرآیندهایی هستند که همهپیشرفت

اند: همچون تیری در اند، ویران کردهجوامعی را که در آن رخ داده

ی نخست حفِظ ی آزاد در درجهنرِ جامعهدستانِ یک کودک. ه

باکی ه با بیی دوم این است کی نمادین است؛ در درجهنامهسامان

نامه به آن نسبت به بازنگری، این موضوع را تضمین کند که سامان

آن کنند، خدمت کند. شده را ارضا میاهدافی که یک منطقِ روشن

ان را با آزادیِ بازنگری توانند احترامِ به نمادهایشجوامعی که نمی

-هضعفِ آرامِ یک زندگیِ خفترکیب کنند، نهایتا یا از اغتشاش یا از 
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