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 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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