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   مترجمپيشگفتار

  
هـا تحقيـق در زمينـه نقـد      در حوزه ادبيات و نقد ادبـي و سـال     پس از دو دهه تدريس      

د، مصمم شـدم كتـابي در       مضموني كه خاستگاه آن را بايد مكتب ژنو به حساب آور          
ها و    ، انديشه نقد مضموني، آرا  به ياري خدا اين كتاب با عنوان        . يف كنم اين حوزه تأل  

ب سـعي كـردم ضـمن       در ايـن كتـا    . منتـشر شـد    1389 در سال    اسي ژرژ پوله  شن روش
هاي فلسفي و ادبي نقـد مـضموني و همچنـين شـرح و بـسط اصـول           اشاره به خاستگاه  

 ژرژ پولـه    ران ايـن نقـد يعنـي      اگـذ هاي يكـي از بنياد      بنيادي اين نقد، به معرفي انديشه     
هـاي شخـصي و      ر فعاليـت  ر ايـن حـوزه و تمركـز بيـشت         كاو د بـا ادامـه كنـدو     . بپردازم

ام در جهت شناساندن نقد مضموني و خصوصاً بنيادهـاي انديـشه ژرژ پولـه      دانشگاهي
هاي اين منتقـد فرانـسوي بـا عنـوان           تم دست به كار ترجمه يكي از كتاب       تصميم گرف 

ايـن كتـاب بـا همـين عنـوان بـه             1390با لطف و ياري خدا در سـال       . آگاهي نقد بزنم  
به عنوان منتقد دست به نقـد       ي اين كتاب اين است كه پوله        ويژگي اساس . چاپ رسيد 

نـد، مارسـل ريمـون، آلبـرت        زند، انديـشمنداني مان    اوتي مي ن و نويسندگان متف   منتقدا
اصلي اين  پير ريشار، ژان استاروبنسكي و ژان روسه كه خود از بنيادگذاران             بگن، ژان 

هـا   هـاي آن    ديگري كه انديـشه   روند و يا منتقدان و متفكران         حوزه از نقد به شمار مي     
ل تـا   ، از مادام دواسـتا    ندثرجابي و سلبي در فهم نقد مضموني مؤ       به نوعي به صورت اي    

  .  تا سارتر و بارتبودلر، از پروست
هـاي   هـاي اخيـر فعاليـت       از جمله منتقدان ديگري كـه در ايـن حـوزه در سـال             

شـود،   وني مـي  رغم حمالتي كـه بـه نقـد مـضم           چشمگيري داشته و توانسته است علي     
نسوي كه به اين شاعر و منتقد فرا. همچنان آن را پا بر جا نگاه دارد، ميشل كولو است          

 همچنان پرچم نقـد  پير ريشار است، توانسته هاي استاد خود، ژان  شدت متأثر از انديشه   
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 بـديع انديـشه   جملـه ويژگـي  از . مضموني را در فضاي نقد فرانسه برافراشته نگاه دارد     
 ادبيـات و    هوسرل را در حوزة   » ساختار افق «في  ين است كه او نظريه فلس     ميشل كولو ا  

جملـه  كـه از    » منظره«در انديشه كولو اين اصطالح با مفهوم        . كند ي مطرح مي  نقد ادب 
 است پيوند خورده و يكي از اركان اصلي ِ نقد او را             پونتي   ـ   مفاهيم بنيادي انديشه مرلو   

  . دهد كل ميش
وني من را بر آن داشـت       هاي كولو در حوزه نقد مضم      اهميت و بداعت انديشه   

 ادبيـات فرانـسه و همچنـين     زبـان و د و دكتري رشتةهاي  كارشناسي ارش كه در دوره 
 معرفـي و تـدريس       هنر فعاليت خـود را بـر       شهاي نقد ِ خود در رشته پژوه       در كالس 

منـد و     عالقـه  هاي اخير، به عنوان     در سال . نتقد فرانسوي متمركز كنم   هاي اين م   انديشه
 در  ليف كتـابي  دانـد، مـدام دغدغـه تـأ         مي كه خـود را هميـشه يـك دانـشجو مـي            معل

خره تـصميم   تا اين كـه بـاأل     . ي از او را داشتم     اثر هاي كولو يا ترجمة     خصوص انديشه 
هـايي از     مه يك اثر واحد، بلكه ترجمه قسمت      گرفتم دست به ترجمه بزنم، اما نه ترج       

، كـه در    ) يـا مقالـه    يك اثر، چه در قالـب يـك مـصاحبه         ب  چه در قال  (هاي او     فعاليت
سـازي ايـن      و پيـاده  » منظـره «و  » سـاختار افـق    «ها كولو ضمن شـرح و بـسط نظريـه          آن

هـدف غـايي    . ها و اصول نقد خود را معرفي كـرده اسـت           ها درشعر فرانسه، پايه     نظريه
 هنـري و    هـاي نقـد ادبـي و        منـدان ِ حـوزه     اين ترجمه اين بوده است كه عالقـه       من در   
 آشـنايي بـا   هاي جديد را دارند، ضـمن     ني كه شور و شوق آشنايي با نظريه       گراپژوهش

 از پـيش غنـاي      ا در متون ادبي فارسي پياده كننـد تـا بـيش           ها ر  ها بتوانند آن    اين نظريه 
  .اميدوارم چنين شود. ادبيات فارسي و متون ادبي آن بر همگان آشكار شود

  
  مرتضي بابك معين

  1397 ماه                                                                   تير            
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  فلمؤدربارة 
  

او در دانـشگاه سـوربن و اكـول نرمـال     .  مـيالدي اسـت  1952ميشل كولو متولد سـال   
خواند و درست در زماني كه فضاي ادبيـات و شـعر زيـر          سوپريور ادبيات و فلسفه مي    

شروع بـه نگـارش آثـار خـود         ،  شتقرار دا » متن بسته «يي و الگوي    ساختارگراة  سيطر
بـه پديدارشناسـي روي آورد و بـا         ،   نگاه ساختارگرايي  او براي رهايي از سيطرة    . كرد
شعر خصوص  بهاي به شعر و   نگاه تازهپونتيـ  مرلوهاي هوسرل و  پذيري از انديشه  تأثير
كه از جملـه بنيادهـاي      » ر افق ساختا«هيم  او با الهام از مفا    . انداخت دوم قرن بيستم     نيمة

 پـونتي   ــ   مرلوكه از   » منظره«همچنين مفهوم    است،    هوسرل در خصوص ادراك    فلسفة
  .  پرداخت فرانسهعاصر به تجزيه و تحليل شعر مگرفتبه عاريت 

مـن  (،  )واژه( فهم چگـونگي ارتبـاطي اسـت كـه بـين زبـان                كولو هدف اصلي 
 پـونتي ـ  مرلو انديشةاز  و در اين راستا     شود  رقرار مي ب،  )جهان( حسي   بةو تجر ) نويسنده
گرايي كـه مبتنـي بـر اعتقـاد بـه            سـاختار  در تـضاد بـا بنيادهـاي انديـشة        . گيرد  بهره مي 

بـسنده   زبـان را نظـامي بـسته و خود   پـونتي   ــ   مرلـو ،  بودن جهان زبـاني اسـت      بسنده خود
اه در نگـ  . كنـد   وده مـي  از منظر او زبان مـا را بـه جهـان بيـرون از خـود گـش                 : داند  نمي

ارجـاعي بـه آن قـدرتي       ساختارگرايي زبان واقعيتـي خودارجـاع اسـت كـه ايـن خود            
تواند چيزها را در خود       شود كه مي    خود جهاني مي   خودي زيرا زبان به  : دهد  معنوي مي 
  .كند به مفاهيم و معاني تبديل ميها را  البته پس از اين كه آن، جاي دهد

اي از  هـاي زبـاني بـه دنبـال سـاخت شـبكه        نـشانه  ةمـاد  نويسنده با كار بر روي      
پـيش  كـه او بـا نفـي معـاني از          گونـه   آن،  هاي زبـاني اسـت      ارتباطات منسجم بين نشانه   

هـا   دارد كـه هرگـز از آن       گفتن به چيزهايي وامـي     زبان را به سخن   هاي    واژه،  يافته  تعين
 تجـارب   يعنـي همـان   : ها سـكوت اختيـار كـرده بـود          و در خصوص آن   ،  سخن نگفته 
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هاي اساسي ادبيـات مـدرن را همـين برخـورد و              كولو يكي از ويژگي   . حسي و زيسته  
 و ايـن تجـارب حـسي و زيـسته از            سو  يكهاي ساختي و فرمال از        تالقي بين پژوهش  

  . داند سوي ديگر مي
 تثبيـت امـر حـسي در     ةدهد تا بـه مـسئل       پديدارشناسي اين امكان را به كولو مي      

، هـاي نقـد مـضموني شـود         زيه و تحليـل آن متوسـل بـه روش         متن بينديشد و براي تج    
  . هستندپير ريشار و ژرژ پوله  هاي آن ژان  او بارزترين نمايندهنقدي كه به اعتقاد

 در خـصوص ادبيـات و       پـونتي  ـ   مرلواز منظر ميشل كولو بين انديشه و نظريات         
بـسياري   هـاي   شـود قرابـت     مطـرح مـي     در فرانسه  1950هاي    در سال كه  نقد مضموني   

هـاي    به شكلي گسترده و تقريباً در تمامي آثار خود بارور بودن انديشه          او. وجود دارد 
نقـد  و،  از نظـر كولـ    . خـوبي مطـرح كـرده اسـت         در حوزة نقد ادبـي را بـه        پونتي ـ   مرلو

 آميختگي معنا با امـر حـسي        مضموني تنها يك روش نمونه جهت تجزيه و تحليل درهم         
  . ادبي وجود دارد و تجربةپونتيـ  مرلوهاي  در قلب انديشه  كه دقيقاًآنچهيعني ، است

راموشي سپردن شكل و    اما مسئله اين است كه دادن اهميت به معنا به معني به ف            
بـه  توان گرفـت نـه بهـادادن          تارگرايان مي  ايرادي كه بر ساخ    ،در واقع . صورت نيست 

از . ناسـت بلكه محبوس كردن آن در خـود و جـدا كـردن آن از مع              ورت،  شكل و ص  
 آن جـدا    بنـدي   از صـورت   و نقـد مـضموني معنـا اساسـاً           پـونتي  ـ   مرلومنظر كولو براي    

بلكـه  ،  شـود    خـام آشـكار نمـي       يـك دادة   مثابـة   به  زيسته هرگز    و اساساً تجربة  ،  نيست
 مفـاهيم شـكل و سـاختار        ،در واقع . گردد ساختارهايي حامل معنا تثبيت مي    هميشه در   

مفاهيمي هستند كه امكـان فهـم ارتبـاط و          ،  پردازد  ها مي    آن  به پونتي ـ   مرلو كه   گونه  آن
 سطح محتوايي و سـطح بيـاني        راستايي  همو  ،  همبستگي معناي ادراكي و معناي زباني     

  . دنكن اثر ادبي را فراهم مي
 و مـورد عالقـة    يكي از مفاهيم بنيادي     » منظره«مفهوم  ،   كه اشاره شد   گونه ناهم

ي كـه   رمفهـوم اسـتعا   ،  دانـست » اي زنده   استعاره«يد  اين مفهوم را با   . ميشل كولو است  
يـك تجربـة زيـسته را در        ،  يك انديـشه  ،  كه صرفاً يك عنصر بالغي باشد       فراتر از آن  

 بـا   هـا و    ي از نـشانه   نظـام با توليـد     معتقد است نوشتار     پونتي ـ   مرلو. كند  خود آشكار مي  
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. كنـد   م مـي   حـسي و زيـسته را ترسـي        منظرة يك تجربة  ،  آرايش و چينش دروني خود    
دانــد كــه   عناصــر حــسي مــيپيــر ريــشار نيــز منظــرة يــك نويــسنده را مجموعــة  ژان

فضاي معنايي و زباني كه منتقد      ،  خالق اوست دهندة ماده و اساس و بنياد تجربة          شكل
در برداشـت عـامي     ،  منظره. كوشد انسجام واحد و نظام منسجم آن را آشكار كند           مي

زيـرا  ، زنـد   آن پيونـد مـي  بنـدي   را با صـورت  حسييك تجربة ،  كه از آن وجود دارد    
كنيم و    را مشاهده مي    يك منطقه است كه از يك جنبه آن        ، هم به معني گسترة    منظره

هم بيان بازنمود تصويري آن است؛ منظره همچنين تـصويري از جهـان را بـه فعاليـت                  
 كـه   گونه  آنهمان منطقه است    ،   منظره ،در واقع : زند  پيوند مي  تجسديافته   يك آگاهي 

ديد او منظره را به صورت يـك        اي كه زاوية      سوژه،  شود  در نگاه يك سوژه ظاهر مي     
هـا در      اين ويژگي  ، همة در واقع . بخشد  كل واحد كه داراي شكل و معناست نظام مي        

كه بسيار  اي    واژه،   از اين واژه دارند لحاظ شده است       پونتي ـ   مرلوبرداشتي كه ريشار و     
  . كند ها جايگاه يك مفهوم بنيادي را پيدا مي  آننديشةفراتر از يك استعاره، در ا

 در  و نويسنده  شود  چيز با ادراك حسي آغاز مي      ريشار معتقد است همه   پير    ژان
 تجربـة ايـن انديـشه بـا    . كنـد  مـي وجـو   جـست حقيقي خود را   ن جهان حسي منظرة     بط

 ،شـود   مي كه صرفاً در فضاي زبان و آگاهي جدا از جهان بسط يافته و آشكار                دروني
 نويسندگاني مانند كلود    كند و   برتجربة بيروني تأكيد مي    پونتي ـ   مرلو .تضاد مطلق دارد  

اي كه معتقد اسـت كـسي كـه دسـت بـه نگـارش                 نويسنده،  كند  سيمون را ستايش مي   
ارج  يا فرانسيس پـونژ را       كند  زيست مي زند كسي است كه جهان را حس كرده و            مي
دانـد كـه از ادراكـي     يي مـي ها ها و ايده  انديشهكنندة ينشاعري كه خود را تبي    ،  نهد  مي

  . گيرند  ميحسي منشأ
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   مترجممقدمة
  

انـساني  كه سوژة   شناختي    ،  اي عيني و ابژكتيو دارد      در تضاد با شناخت علمي كه جنبه      
 كه يكي از آنچه  ـ دهد كديگر قرار ميـقابل يـها را در م  آنرده،ـدا كـهان جـرا از ج

توان بـه     مي ـ كردو  ـوج جست 1 رنه دكارت  ديشةـايد در ان  ـلي آن را ب   ـ اص ايـه  شهـري
 2پونتي ـ   مرلوارتباطي كه    ؛اشاره كرد ) جهان(اي ديگر از ارتباط بين سوژه و ابژه           گونه

از ،  دانـم    از جهـان مـي     آنچـه هر  «: كند  اي زيبا و پر معني بيان مي        آن را در قالب جمله    
  را كه در انديـشة     خوبي  تفاوتي   اين جمله به   3.»گيرد  انداز خودم به بعد شكل مي       چشم

از نگـاه  » منظـره «. دهـد  مـي شـرح  وجـود دارد   6»منظـره «و  5»منطقه«ميان   4ميشل كولو 
كـه از   بلكه قـسمتي از جهـان اسـت         ،   جغرافيايي نيست  يا گسترة » منطقه«،  ميشل كولو 

انتزاعـي و    شـده و كـامالً     از همـين روي فـضايي حـس       . نگرد  منظري خاص به آن مي    
 7» منظـره  تجربـة «كـه در     گونـه   آن ارتباط حسي من با جهـان        بنابراين. سوبژكتيو است 

بلكـه  ،  بيرونـي قـرار دارد    نيـست كـه در مقابـل ابـژة          اي    ارتباط سـوژه  ،  شود  مطرح مي 
تعـاملي  ،  بـا آن در ارتبـاط اسـت         جهـان   از  جزئـي  عنـوانِ  بـه اي است كه      ارتباط سوژه 

ايـن  . بيـرون از مـن    » غيريـت «بين مـن و آن وجـه        ،  بيروندائمي و پيوسته بين درون و       
 در اثـر امـر   پـونتي  ــ  مرلـو هاي بنيـادي و جـوهري     سوژه و ابژه از انديشهتنيدگي  درهم

                                                                                                                             
1. René Descartes  
2. Merleau-Ponty 
3. Maurice Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, Paris, Gallimard, "bibliothèque 

des idées", 1954, p. II. 
4. Michel Collot 
5. Pays  
6. Paysage 
7. Expérience du paysage 



  7      مقدمة مترجم

  

تــوان آن را كوژيتــوي   كــه مــيآنچــه، شــود محــسوب مــي 1ديــدني و امــر ناديــدني
 فـضا و    از،  انعكاسـي دكـارتي   كوژيتويي كه در تضاد بـا كوژيتـو         ،  دانست 2مليتأپيشا
آميختگـي بـا      اين درهـم  «: نويسد   مي پونتي ـ   مرلو.  كه در آن قرار دارد جدا نيست       بافتي

ايـن  ، شـود  هـايم بـرايم از سـر گرفتـه مـي      جهان كه هر صبح به محض گشودن چـشم    
وقفه همچنان    از صبح تا شب بي    ،  ]...[جريان زندگي ادراكي و حسي بين من و جهان          

  3.»جاري است
 ةنبايد حاصل تجزيه و تحليل منطقـي و مبتنـي بـر انديـش             زاماً  المعناي منظره را    

ــشكيل ــدة عناصــر ت ــست دهن ــن   ، آن دان ــم اي ــده از درك و فه ــا برآم ــن معن بلكــه اي
  . نامد مي  4» افقةانديش« آن را پونتيـ  مرلو آنچه.  حسي و شهودي استتنيدگي درهم

آن را از درون حـس      بلكه  ،  نشينيم  را به نظاره نمي   منظره  ما  ،  » منظره تجربة« در  
 در مقابـل منظـره و در وضـعيت يـك       ، لزومـاً  ،سـوژه هرگـز   ،  در اين تجربـه   . كنيم  مي

يـا يـك    » فـضاي زيـسته   «گيرد؛ بلكه منظره يـك        گر ساكن و منفعل قرار نمي       مشاهده
 همـة . كند  كه لزوماً حضور سوژه در فضا را ايجاب مي        ،  است»  احساسي تجربة«مكان  
از . و عـاطفي در منظـره بـه شـكلي بـالقوه وجـود دارد              احـساسي   ،  هاي هيجاني   ارزش

درونـي نيـز بـه حـساب     ،  اي بيرونـي اسـت       منظره به همان اندازه كـه پديـده        ،همين رو 
ارتبـاطي  ،  حس كردن را بايد ارتباط و تعاملي زنده و حياتي با جهان دانـست             . آيد  مي

 ،كـرده ا حاضـر    بر م ،  مان شهودي و آشناي زندگي   ،  مكان دروني  مثابة  به  كه جهان را    
  .دهد ميكل تصويري دروني ارائه  به شآن را

را كـه هـر منظـره را يـك حالـت             5يـل    پر معنـي آمـي     از همين رو، نبايد جملة    

                                                                                                                             
1. Le visible et l’invisible 

2 .Cogito préréflexifواسطة چيزها و خود جهان است ؛ يعني دريافت ما از جهان كه شهود بي.  
3. Maurice Merleau-Ponty, Le visible et l’invisible, Paris, Gallimard, "bibliothèque des idées", 

1964, p. 57. 
4. La pensée d’horizon 

5 .Henri-Frédéric Amiel هـاي   نويسنده و فيلسوف سوئيسي قرن نـوزدهم كـه بـه دليـل يادداشـت     ؛
يكـي از جمـالت     . داننـد مـشهور اسـت       اي كه برخي آن را شامل هفده هزار صـفحه مـي             روزانه

  .» استهر منظره يك حالت روحي«: يل اين است معروف آمي
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يعني آن را تنها به معنـاي  ، طرفه و ساده تفسير نمود     به صورت يك  ،  دانست  روحي مي 
و يا بـه    ،  رفت و فرافكني جهان دروني و انتزاعي سوژه در جهان در نظر گ            ريزي  بيرون

تر جهان را صرفاً آيينه و بازتاب جهـان درونـي و انتزاعـي خـود بـه حـساب                    بيان ساده 
 ايـن  سـو  يكاز . سويه تعبير نمود  حالت روحي سوژه را دو    بايد ارتباط منظره و     . آورد
و از  ،   بر جهان بيروني اسـت     سوژهدروني و احساسي    ،  فرافكني جهان انتزاعي  ،  ارتباط

به سـوژه ايـن     ،  » منظره تجربة«،  در واقع . ن جهان در آگاهي سوژه    طنيبيان  سوي ديگر   
هـا را در   كـه آن  آن بـي (كه از جهان است و جزء الينفكـي از آن  ،  دهد  احساس را مي  

سـويه و  كـه مبتنـي بـر ارتبـاط دو    » تجربة منظـره «، از همين روي. )مقابل هم قرار دهد  
اي كـه بـه       انديـشه ،  نتيك اسـت  رمافراتر از انديشة    ،  است سوژه با جهان     تنيدگي  درهم

جهان را صرفاًً آيينه و محل بازتاب جهان دروني و حالت روحـي             ،  يهسو  يكصورت  
اين ادعا  ( تمايزي ميان آگاهي و جهان وجود ندارد      ،  » منظره تجربة«در  . داند  سوژه مي 

. )كنـد   صـحبت مـي    تجسديافته   جا كه از آگاهي    آن،   دارد پونتي ـ   مرلو ريشه در انديشة  
آورد كـه او از    براي سوژه اين احساس را بـه ارمغـان مـي   تنيدگي درهمحدت و اين و 

» رهاحساس ـ منظ « مفهوم ،از همين روي. رود و جزء ذاتي آن به شمار ميجهان است 
هـا بـا يكـديگر زاده         بلكـه از برخـورد و تعامـل آن        ،  ابـژه نه متعلق به سوژه است و نـه         

شود كـه     سبب مي ،  ميان سوژه و ابژه   ،  هان ميان آگاهي و ج    تنيدگي  درهماين  . شود  مي
  . و چيزها در آن مشاركت دارندسان ن اكه، اي بدانيم را انديشه 1»انديشه ـ منظره«ما 

يعنـي  خـود،    در آغاز اثـر      2اي كه شارل بودلر     توان در تجربه     را مي   اين انديشه 
  :كردوجو  جست مطرح كرده است اعترافات هنرمند

!  آسـمان و دريـا     كـران   بـي ردن نگـاه در وسـعت       لذت غرق كـ   ،  شعف بزرگي است  
بادباني كـه بـا     ،  لرزان در افق   كوچك بادبان!  نظير آسمان  پاكي بي ،  سكوت،  تنهايي

هـر  ،  آهنـگ مـوزون امـواج     ،  كنـد   عالج مرا تقليد مي   الهستي  ،  كوچكي و انزوايش  
زيـرا در عظمـت و      (انديـشم     ها مـي    يا من با آن   ،  شوند   هست با من انديشيده مي     آنچه

  ]...!)[بازد درنگ رنگ مي من بي، يپرداز ؤياشكوه ر

                                                                                                                             
1. La pensée-paysage  

2 .Charles Baudelaireرانسهآور قرن نوزدهم ف ؛ شاعر نام.  
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جـا كـه سـوژه بـا         آن،  اسـت  1ملي و پيشاگفتماني  تأپيشاصحبت از انديشة     اينجا
تـوان بـا      را نمـي  »  حـسي  تجربـة «اين  . كند   و با آن وحدت پيدا مي      شود  ميجهان يكي   

، وار موسـيقي ،  بلكـه بـا زبـاني حـسي       ،  توسل به مفاهيم و گفتمان منطقي ترجمه كـرد        
گويـد منظـره      هم وقتي مـي    2سزان. كند  قابليت انتقال پيدا مي   ،  نواز گونه و چشم   نقاشي

 بودلر را بازتاب جملةبه نوعي همان   ،  شود و من آگاهي آن هستم       در من انديشيده مي   
منـي كـه آبـي      «: كنـد    توصيف مـي   گونه  اين را   تنيدگي  درهم اين   پونتي ـ   مرلو. دهد  مي

مـن آن را در     ،  جهـان نيـستم     اي بي   در مقابل آن سوژه   ،  كنم  يآسمان را غور و نظاره م     
 امـر آبـي را گـسترده    ةمـن در جلـوي آن ايـد   ،  آورم  نمـي به تملك خـود در    ام      انديشه
آن در مـن    ،  روم  در رمـز و راز آن فرومـي       ،  كـنم   من خود را در آن رها مـي       ،  كنم  نمي

 ،رفتهدر خود فرو  ،  شوم كه در خود جمع شده       من خود آسماني مي   ،  شود  انديشيده مي 
  3.»كند براي خود شروع به زيستن مي

بـا   اينجـا (نـرود    اي است كـه در خـود فـرو          ژهمستلزم وجود سو  »  منظره تجربة«
 بـه بيـرون گـشوده       ،عكسبلكـه بـر   ،  )شويم  تضاد آگاهي انعكاسي دكارتي مواجه مي     

 مثابـة   بـه   جهـان ذهنـي سـوژه را نبايـد          ،  » منظـره  تجربـة « بر   تأكيد با   ،از همين رو  . شود
قلمـداد   4»ارتبـاط  «مثابـة  بـه  اساسـاً  بلكه سوژه را بايـد      ،  جوهري مستقل در نظر گرفت    

و ايـن   ،  »ارتبـاط  «مثابـة   بـه    بلكه   ، جوهري مستقل  مثابة  به  در نظر گرفتن سوژه نه      . كرد
 و تنها از طريق     ندك مي خود را تعريف     »هستي در جهان  «مهم كه سوژه با نوعي طريق       

به حـساب    5 پديدارشناسي ناز اصول بنيادي  ،  نمايد   كشف مي  ،شناختهزها خود را با     ابژه
  دارد كــه  7هوســرل 6»حيــث التفــاتي«ايــن اصــل بنيــادي ريــشه در مفهــوم  . آيــد مــي

                                                                                                                             
1. Prédiscursive 

2 .Paul Cézanne عنــوانِ يكــي از نماينــدگان اصــلي  نقــاش فرانــسوي قــرن نــوزدهم كــه از آن بــه؛
  .كنند امپرسيونيسم در نقاشي ياد مي

3. Maurice Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, Paris, Gallimard, "bibliothèque 
des idées", 1954, p. 248. 

4. Relation 
5. Phénoménologie 
6. L’intentionnalité 
7. Husserl 
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هوسـرل بـا مطـرح كـردن مفهـوم        . » اسـت  آگاهي به چيزي  ،  هر آگاهي «بر اساس آن    
ا بـه شـكل     سـويه و متقابـل ميـان سـوژه و جهـان ر            توانست ارتبـاط دو    1»جهان زيست«

،  شـخص  مثابـة   به  «: نويسد  مياو در خصوص اين ارتباط متقابل       . مندي شرح دهد    نظام
ـ       سوژة مثابة  به  يعني  ] ...[باشم     كه هستم مي   آنچهمن   ش گرفتـه   رَ جهاني كه جهان در ب
مفـاهيمي هـستند كـه بـه شـكل          ،   آن دربرگيرنـدة  آگـاه و جهـان       مفاهيم سوژة . است

  2.»اند ردهناپذيري به هم گره خو جدايي
پل . كنند  ميشاعران اين ارتباط جوهري و حياتي را به صورت شهودي درك            

  .»بينم هستم  كه ميآنچهمن «: نويسد در اين خصوص مي 3والري
شـود و     تعريف مي » جهان در هستي« آگاهي اساساً به معناي      ،در پديدارشناسي 

شود وجود  شوده مي كه بر آن گ   اي  كه هست تنها براي آگاهي     گونه  آناين كه جهان    
اي كه بـه بيـرون از         سوژه،  سوژه است » شدگي برون« اگزيستانس نوعي    بنابراين ؛دارد

در  5»مـسير «و  4»پـروژه «تـوان    اگزيـستانس را مـي  ،از همين رو. شود خود فرافكني مي 
شـرط اگزيـستانس سـوژه همـين فرافكنـي او در محـيط و               به بيان ديگـر،     . نظر گرفت 
 مثابـة   بـه   ره را   منظـ ،  » منظـره  تجربة«. شود  تعبير مي  6دي سوژه  به فضامن  آنچه،  فضاست

و اين اصل در    ،  شود  گيرد كه سوژه و آگاهي او در آن گشوده مي           فضايي در نظر مي   
» يافتـه  گسترهجهان  «و  »  انديشنده سوژة« دكارت قرار دارد كه بين       تضاد با اصل فلسفة   

 تـضاد بـا كوژيتـوي دكـارتي كـه           در اينجا ،در واقع . شود  در مقابل آن تمايز قائل مي     
عطـف    و بي ،  اي است كه به صورت انعكاسي و در خود رونده           مبتني بر آگاهي سوژه   

. با آگاهي گشوده به بيرون از خود سـر و كـار داريـم             ،  گيرد  به جهان بيرون شكل مي    
. صحبت كرد » فضامندي سوژه «توان از      مي اينجا،   دكارتي همچنان در تضاد با انديشة    

دي با مفهوم اگزيستانس كه به نوعي بيان گشودگي و برون ايستايي سـوژه              اين فضامن 
                                                                                                                             
1. Leibenswelt 
2. Edmund Husserl, Idées directrices pour une phénoménologie, trad. Eliane Escoubes, t.II, 

Paris, Presses universitaires de France, 1982, p. 183. 
3 .Paul Valéryة نيمة اول قرن بيستم در فرانسه؛ از شاعران پرآواز.  

4. Projet 
5. Trajet 
6. Espacement du sujet 
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ضـمن زيـر    ،  »فضامندي سوژه «. شود  زيرا سوژه در فضا گشوده مي     ،  است ارتباط دارد  
توان سوژه را به صورت جوهري و مستقل تعريف كـرد             ال بردن اين مسئله كه مي     سؤ

 از خـود فرافكنـي و پرتـاب         او را بـه بيـرون     ،  ) دكـارت وجـود دارد      در انديـشة   آنچه(
تعريـف  » مـسير « و» پـروژه  «مثابـة   به  سوژه را   » فضامندي سوژه  «،به بيان ديگر  . كند  مي
 ماندن آگـاهي در خـويش و   سوژه ضمن نفيِ» شدگي پرتاب«در واقع مفهوم  . كند  مي

بيـان تحقـق امكانـات هـستي        ،  اي مستقل و جـدا از جهـان          سوژه مثابة  به  تعريف سوژه   
  .ير صيرورتي او استدر مسسوژه 

انديـشه  ،  چيز دروني ندارد   انديشه هيچ «: نويسد   در اين خصوص مي    پونتي ـ   مرلو
بايد عادت كرد به فهم اين كه انديشه       «: و در جاي ديگر   » خارج از جهان هستي ندارد    

 ةخـارج از درونـ  ، بايد فهميد كـه انديـشه  ، به معناي تماس ناديدني خود با خود نيست      
  1.» چيزي بيرونيمثابة به هميشه ، نه در ما، در مقابل ما، اردخلوت خود هستي د

ايد ــلكه ادراك را ب   ـب،  يستـني ن ـداري ذه ــديـپ،   ادراك پونتي ـ   رلوـمظر  ـاز ن 
لنگر آگـاهي مـا در تنـي كـه خـود در جهـان قـرار          . به حساب آورد  » بدني«پديداري  

 در نفـي  آنچـه ( ئل شويمدهد كه براي آگاهي نوعي فضامندي قا    ما را سوق مي   ،  دارد
» ميدان« آگاهي را يك     پونتي ـ   مرلو ،از همين رو  . )آگاهي انعكاسي دكارت قرار دارد    

 بيرونـي  با نفي تمايزي كه دكارت بين گـسترة   بار ديگر    اينجا. داند  مي» تجربه«يا يك   
در واقع انديشه و گـستره بيرونـي را بايـد دو روي             . شويم  و انديشه قائل بود مواجه مي     

در واقـع اگـر   . دو وجهي كه بدون يكديگر هستي ندارنـد ،  سكه به حساب آورد يك
  . كند  منظره گستره پيدا ميمثابة به انديشه نيز ، دارد منظره ما را به انديشه وامي

در تضاد بـا كوژيتـوي دكـارتي كـه در آن دو وجـه آگـاهي و                   2ريموند رويه 
 به صورتي بسيار تنگاتنگ آگـاهي       بايد«: نويسد  گيرند مي   جهان در مقابل هم قرار مي     

در تضاد با سنت طوالني فلسفي كه از دكارت         ،  و فضاي واقعي را به هم نزديك كرد       

                                                                                                                             
1. Maurice Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, Paris, Gallimard, "bibliothèque 

des idées", 1954, p. 213. 
2 .Raymond Ruyerهـاي فيزيـك    تر بـه حـوزه  آثـار او بيـش  . ؛ فيلسوف فرانسوي متعلق به قرن بيستم

  .پردازد شناسي و سيبرنتيك مي كوانتوم، بيولوژي، روان
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  3.»رسد مي 2و حتي بركلي 1نيتس شروع شده و به اليب، و كانت
 است كه انديشه در فـضا   از اين رو  ،  اند  اگر انديشه و فضا دو جزء به هم وابسته        

يعنـي زاويـه     ؛شود   اتصال آگاهي به جهان محسوب مي      ةنقط سوژه   استقرار دارد و تنِ   
 چيزهـا كـه      بين تـنِ   هوسرل. آيد  ل مي يديدي كه از آن به بعد آگاهي به فهم جهان نا          

كـه در   » تـن زيـسته   «و  ،  گيري و استقرار دارند     در فضاي عيني و مشخص قابليت جاي      
او . دسـاز  ر مـي برقـرا تمايزي بنيـادين  كند    پيرامون خود فضاي خاص خود را خلق مي       

بلكه ،  كند  دهد كه ادراك چيزها در فضا نه تنها بينايي و ديد ما را درگير مي                نشان مي 
تـن لنگـري اسـت كـه جهـان بيـرون را بـه               . كنـد   هاي تن را نيز فعال مـي        حس جنبش 

 ارتباط و اتصال دائمي است كه در ارتباط و بـه نـسبت              تن نقطة . زند  آگاهي پيوند مي  
بنـابراين در جهـان چيزهـايي       . شـوند    فضايي آشكار و تعريف مي      ارتباطات با آن همة  

تـن فـصل مـشترك ميـان فـضا و جهـان       . تن وضعيتي ويژه دارد  ،  شوند  كه ادراك مي  
اي آن است كه خود چيزها        و به لطف همين ويژگي واسطه     ،  اي است   دروني و انديشه  

 . شوند شان بر ما آشكار مي با ويژگي عيني و پوست و گوشت

 تن و جهان را بايد دو رباط متداخل در يـك تـن واحـد در                 پونتي ـ   مرلواز نظر   
  . اند  تافته شدهآن در هم تنيده ونظر گرفت كه در 

لمـس  ،  شـود   بينـد و هـم ديـده مـي          دهد كه تن هم مـي        ادراكي نشان مي   تجربة
كند   هم سوژه است و هم ابژه؛ تن ما را به جهاني گشوده مي            ،  شود  كند و لمس مي     مي

 اعتقاد دارد كه تن ما از همان   پونتي ـ   مرلو ،از همين رو  .  نيز جزئي از آن است     كه خود 
اين بـه دليـل     . بافت و جنس تن جهان است يا جهان از همان جنس و بافت تن ماست              

 پـونتي   ــ   مرلـو از منظـر    . شـود   ل مـي  يوجود تن است كه جسم و تن جهان به آگاهي نا          
تن نقش ميـانجي  . ين مكان همان تن است و ا ،  يابد  مي و وجود جريان   آگاهي در فضا  

گـري تـن در      پـل والـري نيـز بـه نقـش ميـانجي           . كنـد   بين آگاهي و جهان را بازي مي      
  »  پاسـخ تـن بـه جهـان        لحظـة «زمـاني كـه انديـشه را        ،  كنـد   اي كوتـاه اشـاره مـي        جمله

                                                                                                                             
1.  Leibniz 
2.  Berkeley 
3. Raymond Ruyer, La conscience et le corps, Paris, F. Alcan, nouvelle encyclopédie 

philosophique, 1937, p. 63. 
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در واقع پديدارشناسي ادراك بر پايه و بنياد همـان اصـل كهـن ارتبـاط بـين           1.داند  مي
ان اســت و در عــين جــزء بــودن ي از جهــكــه خــود جزئــ، يعنــي انــسان( صــغير عــالم
در  و   تنيـدگي   درهـم ايـن   . بنا شده اسـت   ) جهان(و عالم كبير    ) آن است  ةدهند بازتاب

امكـان فهـم    ،  هم بافتگي ميان تن و جهان و واسطگي تن بين آگاهي و فضا و محـيط               
  . كند جهان و معنا دادن به آن را فراهم مي

تجربـة  «با ) مدرك(شده  هان ادراكو ج) مدرِِك (كننده  ن ادراك همبستگي ت 
دار  تـن  سـوژة  ديـد    فضايي كه هميشه به يـك زاويـة       ،  دشو  آشكار مي خوبي   به» منظره

 حـسي   تن در فضا بـه بعـد اسـت كـه در تجربـة             در واقع اين از وضعيت      . وابسته است 
گيـري تـن      ها بـا جهـت    شده تن  به بيان ديگر جهان ادراك    . گيرد  معناي جهان شكل مي   

 . گره خورده است» ...دار به سوي  سوژة تنگيري جهت«زيرا معنا با ، كند معنا پيدا مي

ضمن آشكار كردن پيوسـتاري پنهـاني كـه بـين جهـان و              »  منظره تجربة «اساساً
عـالوه بـر ايـن كـه        ،   اين مهم است كه تـن      كنندة  بيان،  و تن و انديشه وجود دارد     ،  تن

و بـا تـن     ،   هـست  طبيعت در وجـود مـا نيـز       ،  اسات و انديشه است   جايگاه و مكان احس   
 مـن قـسمتي از طبيعـت   «: كنـيم  است كه ما با طبيعت بيروني تعامل و ارتباط برقرار مي    

   2.»جزئي از طبيعتم، من با تنم: كنم  ديگري عمل ميو مانند هر رويداد طبيعي، هستم
يعنـي ارتبـاط   ، يـن ارتبـاط   ادراكي است كه ا اين در تجربة پونتي ـ   مرلواز منظر   

و از . كنـد  و طبيعت چيزهـاي بيرونـي خـود را آشـكار مـي          ،  بين طبيعت انساني در من    
د نـدارد مگـر از طريـق     معتقد است كه هيچ راه انديـشيدن بـه طبيعـت وجـو         همين رو 

 ؛اي وجود دارد بـين طبيعـت و مـن           زيرا ارتباط متقابل و دوجانبه    ،  شده طبيعت ادراك 
شـناختي     يندهاي فرا هاي طبيعي و    بنابراين بين پديده  . كننده  ودي حس  موج مثابة  به  من  
ا احساس و وجد و شوري كه در مقابل يـك منظـره سـوژه ر              .  وجود دارد  راستايي  هم
 احساسي سوژه با جهـان بيـرون        ةكه تنها آن را مشاركت ساد      فراتر از اين  ،  گيرد  ميفرا

نـساني بـا جهـان طبيعـي بيرونـي           ا روان و انديـشة   ،  بيان نـوعي همبـستگي روح     ،  بدانيم
                                                                                                                             
1. Paul Valéry, Cahiers, Paris, Centre national de la recherche scientifique, 1957-1961, t. 

XXI, p. 153.  
2. Maurice Merleau-Ponty, La nature, cours du collège de France, Paris, le Seuil, 1994, 

p. 159. 
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تـوان     مـي  اينجـا . هاسـت  همبستگي كـه ناشـي از بافـت و طبيعـت مـشترك آن             ،  است
   كــه صــحبت ازجــا آن، ديــالوگي برقــرار نمــود بــين پديدارشناســي و علــوم شــناختي

 .  استدر فضا و مكان، شناختي مبتني بر تن مستقر در جهان

 مكان برخـورد طبيعـت      مثابة  به  ،  دتن در ارتباطي كه با محيط پيرامون خود دار        
ن بـه فهمـي انتزاعـي و         هم قابليـت رسـيد     ،از اين رو  ،  شود  و آگاهي در نظر گرفته مي     

و هـم قابليـت ويژگـي يـك رويكـرد عينـي و              ،   پديدارشناسـي را دارد    ذهني از گونة  
جهان انتزاعي و ذهنـي آگـاهي را بـه جهـان      ،  در واقع تن  . توراليستيااز نوع ن  ،  ابژكتيو
، بيرون و درون  ،  اين تعامل بين طبيعت و فرهنگ     . زند  عيني و بيروني پيوند مي    ،  يطبيع

نيـز  » منظـره «بلكـه در سـاخت      ،  شـود   تنها در مـسئله ادراك مطـرح نمـي        ،  ذهن و عين  
شـود و     هاي طبيعي شكل داده مي      ها و داده    هم با عامل  » منظره«گفتيم  . شود  متجلي مي 
توان محـصول مـشترك طبيعـت و فرهنـگ در             يرا م » منظره«. هاي انساني   هم با عامل  
تا نمودهاي معنـوي  ، از كشاورزي گرفته(هاي متفاوت آن در نظر گرفت        تمامي نمود 

اگــر در برداشــت از منظــره ايــن تبــادل و تعامــل بــين . )ماننــد نقاشــي و شــعر و غيــره
ــرار دهــيم   عامــل ــساني را مــورد نظــر ق ــد ، هــاي طبيعــي و ان ديگــر آن را هرگــز مانن
ــستاكولوژ ــل    ي ــي تقلي ــون و محــيط طبيع ــك پيرام ــه ي ــا ب ــي ه ــيم نم برداشــت ، ده
قرار داده و او را حـاكم و مـسلط بـر آن          » منظره«را در مقابل    سان   ان اي كه   دهنده تقليل
  . داند مي

 ،دانـد  را حاكم بر طبيعت ميسان  انيعني نگاهي كه، در نگاه مدرنيسم به جهان    
اين نگاه كه بـا ظهـور       . »در آن «و  » با آن «اما نه   ،  انديشد  در خصوص طبيعت مي   سان  ان

ها و بنيادهاي اين انديشه را تفكرات         كه بايد يكي از پايه    ( شود  علوم مدرن آشكار مي   
قابل او  يافته در م    انديشمند و جهان گستره     بين سوژة  تمايزي بنيادين ،  )دكارت دانست 

و فرهنـگ را بـر      ،  را بـر جهـان    سان   ان  امكان تسلط و مالكيت    برقرار كرده و از اين رو     
 ،شود  هاي تكنولوژيك بيشتر و بيشتر مي       شكافي كه با پيشرفت   ،  كند  طبيعت فراهم مي  

 جهان ي بها تكنولوژي دريچه. شود  و تخريب مي   كند   زمين تغيير مي   كه چهرة سان   آن
شدت از    كه ما را به   سان     آن ، جهاني مجازي  بلكه به ،  جهاني واقعي اما نه به    ،  گشايد  مي
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دهـد كـه      كند و برداشتي از منظره را ترويج مي         اسطه و حسي آن دور مي     و  ادراك بي 
انـسان تقليـل پيـدا        عيني و جغرافيايي بـي    ،  اي طبيعي   در آن منظره تنها و تنها به گستره       

مـدرن انـساني    ان   انـس  از ايـن رو   . شود  در آن لحاظ نمي   سان   ان  ديد زيرا زاوية ؛  كند  مي
، »جايي ديگر «با  ،  »بيرون«عنايي قطع ارتباط با     م  و مقصود از بي   ،  معناست  جهان و بي    بي

گونـه كـه     همان،  ؛ در حالي كه    است »بودگيديگر«و  » غيريت « سوي و ميل نكردن به   
شـويم   رو مـي  هو جهـان روبـ    سان   ان با ارتباط جديدي بين   » تجربه منظره «در  ،  اشاره شد 

. اختي اسـت شـن  بلكه صرفاً ادراكي ـ حـسي و زيبـايي   ، كه نه نمادين است و نه قياسي
اي كه بر اساس همبستگي بين درون و بيرون و آگاهي و جهـان بنيـاد گذاشـته                    تجربه
 از  هـا  جدا كردن آن  به  يل  تماهاي علمي در جهان مدرن         پيشرفت آنچهيعني  ،  شود  مي

، بـين آگـاهي و جهـان      ،  و تمايز دكارتي بين جهان ذهن و جهان عين        ،  يكديگر دارند 
كـردن فـضا و     به بيان ديگر علم مدرن براي عيني        . ستاشاهدي بر آن در عالم فلسفه       

و از  ،  گـسلد    حـسي مـي    تجربـة از  ،  همگن و هندسي  ،   موزون تبديل آن به يك گسترة    
دانـيم بـا عـصر       مـي . شـود   بر طبيعت گشوده مـي    سان   ان  راه حاكميت و تسلط    همين رو 

كنـد   را از طبيعـت جـدا مـي   سان  انـ شـكافي كـه  ،  روشنگري در اروپا در قرن هجدهم     
 واقعـي بـين مدرنيتـة علمـي و مدرنيتـة      اما بايد رمانتيـسم را گسـستي        . شود  تر مي   عميق

تعمـق و غـور     ،  زيرا در رمانتيسم با برگشت بـه احـساس طبيعـت          ،  هنري و ادبي بدانيم   
شـويم كـه در عـصر روشـنگري مفـاهيمي             هيجان و شور احساسي مواجه مي     ،  دروني

 اي كوتـاه    ر رمانتيـك را در قالـب جملـه        بودلر اين مدرنيته در هن    . فراموش شده بودند  
سـخن از هنـر مـدرن گفتـه         ،  هر كه سخن از رمانتيسم بزنـد      «: دهد  خوبي توضيح مي   به

از ايـن   1.»رنگ و ميل به امر اليتناهي، معنويت، است ـ يعني خلوص و خلوتي دروني 
، تـازد   او بر نقاشي رئاليستي كه صرفاً بازنمود تقليـدي از جهـان بيـرون اسـت مـي                  ،رو

جوهري كـه  ،  است منظره ناتوانهنر مدرن و تجربةهنري كه از ديد او در بيان جوهر        
  : استو سوژه و ابژه ، مبتني بر تبادل بين درون و بيرون

، ناميم زيباست   هايي كه آن را منظره مي       ها و خانه    آب،  ها هكو،   درختان اگر مجموعة 
                                                                                                                             
1. "Qu’est ce que le romantisme?" in Œuvres complètes, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la 

pléiade, t. II, 1976, p. 421.  
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از ايـده و    ،  وني خاص خـودم   از جهان در  ،  بلكه از من است   ،  اين زيبايي از آن نيست    
نگـاري كـه      كنم كـه هـر نقـاش منظـره          من فكر مي  . زنم  احساسي كه به آن پيوند مي     

، اي از مـواد گيـاهي و معـدني ترجمـه كنـد             نتواند يك احساس خاص را با مجموعه      
  1.اساساً يك هنرمند نيست

سوژه ،  كه درون و بيرون   است  هنر مدرن آفرينش اثري     ،   براي بودلر  از اين رو  
جاي تعجب نيـست كـه      . و ابژه و جهان بيرون از هنرمند و هنرمند را به هم پيوند بزند             

تعريف مشهور بودلر از مدرنيته در ارتباطي تنگاتنگ و در عين حال مبهم با مـضامين                
زندگي مدرن براي بودلر به همان اندازه كـه تنفرآميـز           : گيرد  قرار مي » زندگي مدرن «

هـاي   اعتقاد دارد كه هنر نبايد خـود را از واقعيـت      اين  با وجود   نمايد؛    است جذاب مي  
 محـروم   تـرين منـابع الهـام       را از اساسـي   زيـرا در چنـين حـالتي خـود          ،   جدا كنـد   هزمان
 2.» هنـر  يعني نيمـة  ،  امر محتمل ،  امر موقت و ناپايدار   ،  مدرنيته يعني امر گذار   «: كند  مي

 هنـري   و مدرنيتـة  ،  »انـدگار امر جـاودان و م    « ديگر آن يعني     اما مهم اين است كه نيمة     
فـاني و محتمـل بـا تـسليم     ، هاي روزمـره  يعني تغيير واقعيت ،  يعني تركيب اين دو نيمه    

در واقع براي بودلر جوهر هنـر مـدرن در ايـن            . ها به قوانين الزم و جاودان امر زيبا         آن
افتـاده و    پـا   پـيش ،  هـاي سـاده     مقدس و زيبـا را از بطـن واقعيـت         ،  است كه امر جاودانه   

  . زندگي بيرون بكشدوزمرةر
آوانگـاردي  هـاي      جريان ايندةدر گذر از قرن نوزدهم به قرن بيستم با ظهور فز          

هاي كالسيك هنـري قـرار داشـتند و صـرفاً در              شويم كه در تضاد با سنت       رو مي  هبرو
هـاي آوانگـارد را       اين جريـان  . مند نوآوري و بداعت در هنر بودند        نظاموجوي   جست
هنري كه با نفي هر شكل بـازنمودي و         ،   كرد گذاري  نامن هنر مدرن    توان زير عنوا    مي

، داد  بيشترين بها را بـه خـود عناصـر بيـاني و سـاختي مـي               ،  تقليدي كالسيك امر واقع   
بلكه تنها واقعيتـي بـه شـمار        ،  آمدند  عناصري كه ديگر صرفاً ابزار بياني به حساب نمي        

تـوان در   و تجلي ايـن بيـنش را مـي   نمود . آمدند كه هنرمند با آن سر و كار داشت       مي

                                                                                                                             
1. "L’art philosophique", in Œuvres complètes, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la pléiade, t. 

II, 1976, p. 598. 
2. "La peinture de la vie moderne", in Œuvres complètes, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la 

pléiade, t.II, 1976, p. 695. 



  17      مقدمة مترجم

  

بديهي اسـت بـا   . كردوجو  جست ادبيات نقاشي انتزاعي و فرماليسم در حوزة   پيشرفت  
شـدت وابـسته بـه     مفهومي بـه ،   نقاشي  در حوزة  چنين بينشي مفهوم منظره كه خصوصاً     

در واقع جايگاه رفيعي كه     . بازنمود و تقليد از جهان بيروني است مورد نقد قرار گيرد          
 ذكـر  آنچهاما . رود در قرن بيستم از دست مي، كند ظره در هنر قرن نوزدهم پيدا مي  من

كه ( 1نقاشاني مانند كاندينسكي  ،  كسوتان هنر انتزاعي    آن مهم است اين است كه پيش      
نقاشـي  ،   روي منظـره   بـا كـار    2مونـدريان و  ،  )نخستين نقاشي انتزاعـي را عرضـه كـرد        

 شـدة  قراردادهاي تعريف را كه در منظره در قالب آنچهها  آن. انتزاعي را ابداع كردند  
  ادعا كرد  توان   نمي از همين رو  . ستودند  گنجيد مي   كالسيكي سنت بازنمودي هنر نمي    

عنـاي حـذف و ناپديـد شـدن     گذارد به م    بحراني كه منظره در قرن بيستم پشت سر مي        
بـه  . شـود    مي بلكه اين بحران بيان نگاه متفاوتي است كه به آن         ،   هنر است  آن از حوزة  

دادهاي بازنمودي هنر كـه آن را در        ارهنر مدرن با آزاد كردن منظره از قر       ،  بيان ديگر 
هـاي    و با آشكار نمودن ويژگي    ،  داد  حد يك تصوير تقليدي از جهان بيرون تقليل مي        

از اي  بيـنش تـازه  ، كنـد  مـي برقـرار  سان  انـ بالقوه و پر رمز و رازي كه با جهان درونـي         
ال بردن هنر بازنمودي و تقليدي كـه        در واقع هنر مدرن با زير سؤ      . دهد  ارائه مي  منظره

هـاي    لفـه بـه انتقـال مؤ    ،  كاهـد    جهان بيرون فرومـي    ةمنظره را در حد نمود عيني و ساد       
 خـالق و طنينـي كـه در    منظره با توجه به زاويـة ديـد سـوژة         . پردازد  انتزاعي منظره مي  

شـود و يـا بـر اسـاس نظـامي غيـر              پردازش جديـدي مـي    ،  گذارد  درون او بر جاي مي    
در ايـن  . يابـد  اي ديگـر مـي      شناختي در ذهن سوژه جلـوه       اما غنايي و زيبايي   ،  رئاليستي
هـاي    امـا در دهـه    . شـود   نگاري مدرن منظره غالباً به خطوطي چند فروكاسته مي          منظره

پنجاه به بعد موجي در تضاد با اين نگاه آوانگـاردي فرماليـستي و انتزاعـي بـه منظـره                    
، ناميـديم نزديـك دانـست     »  منظـره  تجربـة  «آنچـه توان آن را به       گيرد كه مي    شكل مي 

  .شويم و جهان مواجه ميسان  انو،  كه با تعامل و وحدت سوژه و ابژهجا آنيعني 

                                                                                                                             
1 .Kandinsky  او را يكـي    . االصل در قرن بيـستم      پرداز هنر روسي    شاعر و نظريه  . ساز  ؛ نقاش، مجسمه

  .دانند گذاران هنر انتزاعي مي از پايه
2 .Mondrianدانند گذاران هنر انتزاعي مي او را يكي از پايه. ؛ نقاش هلندي در قرن بيستم.  
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ظره اولين چيزي كـه بـه ذهـن متبـادر            من  در نقاشي به محض شنيدن واژة      اساساً
 گونـه   آن،   اسـت  تارهاي جهان بيرونـي    بازنمود و تقليد از عناصر و ساخ       ة مسئل شود  مي

، گـشايد   تابلوي يك منظـره بـا دورنمـايي كـه بـر چـشمان مـا مـي                 . شوند  كه ديده مي  
 ديدي واحد    تا از زاوية   دهد  به ما اين امكان را مي     ،  اي گشوده به جهان     همچون پنجره 

 اين برداشت سنتي  . نورديمو با فاصله تمامي عناصر آن را در       با نگاهي مسلط    ،  و ثابت 
 نـوردد   ديـدي ثابـت و واحـد آن را درمـي    كـه بـا زاويـة   را  از منظره و آن نگاه مسلط       

» حـاكم و مالـك طبيعـت      «اي كه قادر است خـود را          توان به اعتقاد به وجود سوژه       مي
) جهـان (كه با جـدايي سـوژه از ابـژه          ،  ديديم اين تلقي از منظره    . بداند مربوط دانست  

در برداشت سـنتي    . دانستيم قرار دارد  » به منظره تجر «آنچهدر تضاد با    ،  گيرد  شكل مي 
 تجربـة «كـه در     حـال آن  ،  كند  و با تسلط جهان را مشاهده مي      ،  از منظره سوژه با فاصله    

  .شويم  سوژه و ابژه مواجه ميتنيدگي درهمبا ، »منظره
. از جمله مفاهيمي كه با مفهوم منظره پيوندي تنگاتنگ دارد مفهوم افـق اسـت         

گـره  » دورنمـا «به شكل معمول با خلق مفهوم       » افق«اساساً مفهوم   ،  در تاريخ هنر غرب   
گـر و عمقـي در         ديـد مـشاهده    ومي كه مبتني بر ارتبـاط بـين زاويـة         مفه،  خورده است 

گـر قـرار      خط افق كه در بلنداي نگاه مشاهده      . گريزد  منظره است كه مدام از نگاه مي      
، شود ميختم محدود و  به آن گر   حدي است كه ميدان ديداري مشاهده      مثابة  به  ،  دارد
 افق در برداشت    ،به بيان ديگر  . رودفراتر  تواند از آن      گر نمي    كه نگاه مشاهده   گونه  آن

اين برداشت از   . كند  بندد و راه نگاه را براي رفتن به فراترها سد مي            سنتي منظره را مي   
كه   حال آن .  است منظره و افق برداشتي علمي و مبتني بر قوانين ژئومتريك و ديداري           

برداشتي كه پايـه و  ، شويم  در نقاشي خاور دور با برداشت ديگري از منظره مواجه مي          
 ،در واقـع  . شـود    شعر مـي   نگاه به منظره در نيمة دوم قرن بيستم در حوزة         اساس تحول   

در تــضاد بــا قــوانين ، چينــينقاشــي  خــصوص ام فــضا در نقاشــي خــاور دور و بــهنظــ
شـويم ايـن اسـت      مـي رو ها با آن روبـه  باً در اين نقاشيل غاآنچه. ژئومتريك قرار دارد 
هنرمنـد  . شويم   مواجه مي  با غلبه عمودي بودن   ،  به جاي افقي بودن   كه در نظام فضايي     

 كه در اين گونه آن،  پردازد  به خلق سطوح عمودي مي    ،  به جاي خلق توهم ژرفاي افق     
بـه  و فـضا    ،  دشـو   ها غالباً خـط افـق بـه شـكل واضـح و مـشهودي ترسـيم نمـي                    نقاشي
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زيـرا بـه ميـدان ديـداري        ،  كند  پيدا مي تمايل  » گنگي«و  » نامحدودي«،  »ناشدگي تمام«
نقـاش بـا محـو      ،  نگـاري چينـي     در منظـره  . كنـد   گر واحد تقليل پيدا نمـي       يك مشاهده 

دهد و اگر در آن دورنمـا و پرسـپكتيو    حس دوري و فاصله را افزايش مي  ،  كردن افق 
به ،  به جاي خلق توهمي بعد سوم     ،   ترفندهاي ديگري  در عوض با  ،  خطي وجود ندارد  

بـا  ، خلـق عمـق و پرسـپكتيو     ،  از نظـر ايـن هنـر      . پردازد  پايان مي   ايجاد حس ژرفايي بي   
، هـاي كوچـك در دوردسـت        هاي بزرگ در قسمت جلويي تصوير و ابژه         ترسيم ابژه 

 عمودي  ويينگاري چيني نوعي دورنما و پرسپكت       در منظره . لوحانه است  ترفندي ساده 
در . كند   مي القااي ديگر      حس فاصله و نزديكي و دوري را به گونه         آنچه،  وجود دارد 

زمـاني كـه    ،   عمودي چه فاصلة (واقع در نقاشي خاور دور القاي حس دوري و فاصله           
زماني كه نگـاه بـه سـوي عمـق          ،   افقي چه فاصلة ،  كند  نگاه از پايين به باال حركت مي      

اي را  زماني كـه بـا اشـراف و از بـاال منظـره     ، ه صافشود و چه نگا    صوير هدايت مي  ت
شـود كـه همچـون مـانعي          آلود ايجاد مـي    فضاي ابري و مه   با نوعي خلق    ) نوردد  درمي

 زمـان   هـم  و سازد  ها را از نگاه پنهان مي        و آن  كند  ها را محو مي     هاي آن   اشياء و حاشيه  
اين ترفندها ضـمن فـراهم      . ها را تخيل كند     خواند تا فراترها و دوردست      نگاه را فرامي  

امر ،  و ديالكتيكي هميشگي ميان امر معلوم و نامعلوم       ،  دن بازي بين حضور و غياب     كر
خوانـد تـا اكتفـا بـه امـر           نگاه را مدام فرامـي    ،  ينو امر متعين و نامتع    ،  ديدني و ناديدني  

 قابل تـشخيص اسـت       ديدني است و به چشم     آنچهشده و معلوم نكند و پيوسته از         تمام
. راستاسـت   منظره ناميديم هم    تجربة آنچهاين برداشت از منظره با برداشت       . ر رود فرات

 افقـي كـه در برابـر آن          و خـورد    ديد سوژه پيوند مي    در هر دو برداشت منظره با زاوية      
بنـدد و هـم راه نگـاه را بـر جهـان اليتنـاهي                 هم راه پيشرفت نگـاه را بـر او مـي          ،  است
  . گشايد مي

در برداشـت   (نظـره   در اين برداشت از م    ،  ان كه گفته شد   س ، همان عالوه بر اين  
،  در برداشت سنتي از منظره ديـديم       آنچهگر مانند     مشاهده،  )» منظره تجربة«هنر دور و    

گـري    با حضور بيروني مشاهدهاينجا در   ،در بيرون از تابلو حضور ندارد؛ به بيان ديگر        
. شـويم   شود مواجه نمي    ضه مي اي كه بر نگاه حاكم و مسلط او عر          منظره،  كه با فاصله  

 و در درون آن قرار دارد، مانند ديگر عناصر در منظره ،  گر مشاهدهها    بلكه غالباً در آن   
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 محـصورش   آنچـه  كه به نسبت عظمـت و بزرگـي          جا  آنو گاه از    ،  استجزئي از آن    
ــيش نيــست ، كــرده اســت ايــن بيــنش در . شــود در آن محــو مــي، جــزء كــوچكي ب

. مطرح كـرديم  »  منظره تجربة «شود كه از     و بنياد تحليلي مي    نگاري چيني اساس    منظره
در نقاشي چيني كوچكي و جزء بـودن سـوژه در مقابـل بزرگـي و                »  منظره تجربة«در  

تواند بيان اين مهم باشد كه در گرايش هنـر شـرقي ميـل بـه محـو                كل بودن جهان مي   
 چنـين   كـه   حـال آن  ،  كردن سوژه و هضم و نيـست كـردن آن در جهـان وجـود دارد               

گاه حتي زماني   ،  گرايشي در بينش كالسيك نقاشي غرب وجود ندارد؛ در اين بينش          
ماننـد اثـر معـروف گاسـپار ديويـد          ( گر در درون منظـره قـرار دارد          مشاهده ةكه سوژ 
در حالي كه قامـت او    ،  )2كند  ي كه درياي ابرها را نظاره مي      گرگردش يعني   1فردريش

پاهـاي او گـسترده    زير است كهر درياي ابرهايي بمسلط به نظر ،  هاست  هبه بلنداي كو  
در واقع تمـايز ايـن هنـر    . از اين تسلط نگاه در هنر خاور دور خبري نيست  .شده است 

هـا وجـود دارد       بيني آن  جوهري كه در جهان   هاي    با هنر مغرب زمين را بايد به تفاوت       
 است آني از ئجزسان  انبلكه، بر طبيعت مسلط نيستسان   ان ها  از نظر چيني  . نسبت داد 

را سان   انـ  هـا   آن. و معناي سعادتمند زيستن يعني در هماهنگي كامل بـا طبيعـت بـودن             
نمـود عينـي ايـن بيـنش را         . داننـد   ميسان   ان ي از هستي  جزئي از جهان و جهان را جزئ      

 اطـراف   ةنگاري چيني با محو شدن سوژه در محـيط و منظـر             توان در نقاشي منظره     مي
نگـار   رهظـ يني كـه نقـاش من  ناتمـام و نـامتع  ، ديگر فضاي سيالبه بيان  . كردوجو   جست
مـشخص و محـدودي     ،  ين متعـ  در تضاد با منظرة   ،  كند  ور مي  ما را در آن غوطه    ،  چيني

  . نوردد  ديدي واحد و ثابت آن را درميبا زاويةگر  قرار دارد كه مشاهده
رح توان ادعا كرد كـه برداشـتي كـه ميـشل كولـو از منظـره مطـ                    مي ،از اين رو  

برداشـتي  ،  شناختي خاور دور از منظره بسيار نزديـك اسـت           كند با برداشت زيبايي     مي

                                                                                                                             
1 .Gaspar David Freidrichاز مشهورترين نقاشان جنبش ) 1840ـ1774(ردريش ـفد ـاسپار داويـ؛ گ

  .م در اوايل قرن نوزدهمرمانتيس
2 .Le voyageur contemplant une mer de nuages شـهرت  » سـرگردان بـر فـراز مـه    «؛ تابلويي كه به

  .دارد
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گونـه كـه اشـاره شـد در تـضاد بـا              و همان ،  داند  كه او آن را مديون پديدارشناسي مي      
منظـره بـه يـك      ،  در اين برداشـت از منظـره و افـق         . برداشت سنتي از منظره قرار دارد     

،  ديدي كه از آن بـه بعـد        بلكه به زاوية  ،  شود  ط نمي شده و بسته مربو    ني تمام  عي گسترة
مفـاهيم منظـره و افـق پديـدارهايي     ، به بيان ديگـر . شود  كند مربوط مي    گستره پيدا مي  

 كننـدة   توصـيف ،  و جغرافيايي تقليل پيـدا كننـد      ،  كه به قوانين هندسي     آن  هستند كه بي  
  .اند  انسانيتجربة

شـود و بـا بحـث     از آن صحبت ميات مله مباحثي كه در اين كتاب به كرّ    از ج 
، 1 كـه ادمونـد هوسـرل       اسـت  »سـاختار افـق    «نظريـة ،  خـورد   مربوط به منظره پيوند مي    

اي   هاي تازه   اين نظريه راه را براي برداشت     . دكن  آن را مطرح مي   پديدارشناس آلماني   
،  شود  در واقع اين نظريه هم به ادراك چيزها در فضا مربوط مي           . كند  از افق فراهم مي   

سـاختار   «بر اسـاس نظريـة    . اي سوژه ارتباط بينا  ةم به آگاهي ما از زمان و هم به مسئل         ه
 كـه   مگـر آن  ،  كنـد   افق هرگز هيچ قسمتي از منظره و فضا را به نگاه عرضه نمـي             ،  »افق
 خـود را بـه صـورت        آنچـه اساسـاً معنـاي     . هايي را از نگاه پنهان كنـد        قسمت زمان  هم

. خـورد   گريزد پيوند مي     به شكل بالقوه از نگاه مي      نچهآمدام با   ،  كند  بالفعل عرضه مي  
هـا   جـايي آن   گذرا كه هميشه امكان تغيير و جابه       هايي موقتي و    افق براي چيزها حاشيه   

 هـست   آنچـه چيز در تماميت و قطعيـت        كه هيچ  گونه  آن،  كند  ترسيم مي ،  وجود دارد 
سيال و متـوالي بـر   ، اررّي فهاي بلكه با طرح، ينيچيزها نه به شكلي تع. شود تعريف نمي 

، رود  انـسان بـه سـوي آن مـي        شوند و افق منظره بـه همـان نـسبت كـه               نگاه عرضه مي  
شـدگي   كه معناي بـستگي و تمـام    آن  لذا افق بي  . كشد   و پا پس مي    كند  نشيني مي   عقب
گـشايد و     به صورت پارادوكسال حد و مرزي است كه راه را بر نگاه مـي             ،   كند را القا 

 در تحليلي كـه هوسـرل و        ،در واقع . كشاند  ها مي   را به كشف ناديده   ادراك و آگاهي    
: شـود  خوبي درك مـي   و دوگانة آن بهكنند ويژگي مبهم  از افق مطرح ميپونتيـ   مرلو

امـر تعينـي را در      ،  خطي كه به صورت تنگاتنگي امر ديدني را در گـرو امـر ناديـدني              
 افـق   ،به بيان ديگـر   . دهد  تمام قرار مي  شده را در گرو امر نا      و امر تمام  ين  گرو امر نامتع  

                                                                                                                             
1. Edmond Husserl 
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كنـد،    مـي  خود را پنهـان      آنچهنگاه را بر    ،  كه سدي باشد كه راه را بر نگاه ببندد          آن  بي
  بـا بـازي  ، كنـد  تجزيـه و تحليلـي كـه هوسـرل از سـاختار افـق مطـرح مـي              . گشايد مي

  شـود هماننـدي      در هنـر خـاور دور مطـرح مـي         » افـق منظـره   «حضور و غيـابي كـه در        
  . ار داردبسي

،  است اين كه دقيقاً همين ويژگي پارادوكـسال و مـبهم افـق     توجه  جالب آنچه
 گـشايد  هـا مـي     ين و ناديـدني   هـاي نـامتع     ه راه نگـاه را بـر داده       يعني آن خط مرزي كـ     

اگر منظـره   . دساز  ب كرده و مجذوب افق منظره مي      هنرمندان و شاعران را به خود جل      
بست و چونـان سـدي در مقابـل گـشوده             گاه مي در بطن خود افقي داشت كه راه بر ن        

گـاه رسـالت    آنو ، شـد   چيز بر نگاه عرضه مي     همه،  كرد  ها عمل مي    شدن آن به ناديده   
فراتـر از   ،  امـا هنرمنـد بايـد     . كـرد   منظره تقليل پيـدا مـي     » تقليد« و» بازنمود«هنر تنها به    

يـاب از نگـاه او      با بازي حضور و غ    » افق «آنچهبه كشف   ،  با توانايي تخيل خود   ،  چشم
 بيرونـي و     يـك گـسترة    مثابة  به   كه در آن منظره نه       اي بازي،  دست زند ،  كند  پنهان مي 

 ديـده   آنچه  به اندازة  شود   ديده نمي  آنچه افقي است كه در آن هر        مثابة  به  بلكه  ،  عيني
  .شود ارزش دارد مي

تـوان   يمـ .  استهاي متفاوتي قابل تفسير ن به شكلاين امر ناديده مبهم و نامتعي 
طنـين درونـي كـه    ، انگيـزد  گـر برمـي   آن را طنين دروني دانست كه منظره در مشاهده        

 مهـم اسـت ايـن اسـت         آنچه،  طور كه گفته شد     اما همان ،  رنگ و بويي احساسي دارد    
، هـاي روحـي سـوژه قلمـداد كـرد       حالت فرافكني سادةكه نبايد اين احساس را صرفاً   

 بـه منظـره     آنچـه . وحدت بين سوژه و جهان    بلكه احساسي است برآمده از برخورد و        
معنايي كه لزوماً از رمزگان     . اين برانگيختگي و بيداري احساسي است     ،  دهد  مي» معنا«

اي حـسي     بلكـه تنهـا و تنهـا از تجربـه         ،  كنـد   و يا نظريات فلسفي تبعيـت نمـي       ،  نمادين
. شـود   مـي گفتـه » ايده ـ منظره «پردازي چيني به آن   در نظريات منظرهآنچه، آيد برمي

 گرايـي   ايده« به آن    پونتي ـ   مرلو آنچهميشل كولو ارتباط تنگاتنگي بين اين اصطالح و         
انديشه و معنايي است كه در تضاد بـا امـر           ،  و منظور از ايده   ،  گويد قائل است    مي»  افق

 و مبهمـي اسـت      متعين شعر امر نا   در حوزة » افقگرايي   ايده«اين  . گيرد  حسي قرار نمي  
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 از رمانتيسم به بعد بـه سـوي         خصوص  بهزنمود و تقليد ندارد و شاعران را        كه قابليت با  
جلب ،  اي كه محصورشان كرده بها دهند       كه به منظره     از آن  ها بيش   آن. كشاند  افق مي 

 دسـترس نيـستند     هـايي كـه در      هـا را بـه ناديـدني        آنشوند كه نگاه      هايي مي   دوردست
 تواند   مي  تنها به چشم   آنچهوجوي   تجسدر  ،  در واقع شاعر در منظره    . كند  هدايت مي 

ارزش قائـل   ،  كـشاند    كه در منظـره آن را بـه تخيـل مـي            آنچهبلكه به   ،  آيد  نميببيند بر 
 بـصيرت گـذر   بـه اي دانست كه شاعر را از ديـدن        افق را بايد آستانه    ،از اين رو  . است
 انتزاعي و در اين است كه افق،  بعد از رمانتيسم  ة امتياز افق در شعر فرانس     همة. دهد  مي

اي كـه بـه آن     ديـد سـوژه   زيـرا بـه زاويـة     ،  منظره است  دهندة   تشكيل لفةمؤترين    ذهني
در تـضاد بـا بيـنش رمانـسك كـه در آن بـا راوي مواجـه                  . كند بستگي دارد    نظاره مي 

هاي داستان را در       ديدي كمابيش بيروني شخصيت     كه با اختيار كردن زاوية     شويم  مي
 مثابـة   بـه   ر بينش شعر غنايي با جهـاني كـه از درون            د،  كند  محيطي مشخص تثبيت مي   

  . شويم رو مي هشود روب افق آگاهي شاعرانه دريافت مي
ثر از شعري كـه بـه نـوعي متـأ    يعني ،  پنجاه به بعد  در شعر معاصر فرانسه از دهة     

ديـداري متعـين مواجـه      هـاي     كـه بـا توصـيف داده        بيـشتر از آن   ،   است شعر خاور دور  
رو  هروبـ ،  انگيزنـد   هـا در سـوژه برمـي        وني و احـساسي كـه ايـن داده        با طنين در  ،  باشيم
را ها همان نقـش افـق         فضاهاي سفيد و سكوت   ،  در اين اشعار جاهاي خالي    . شويم  مي

چيـز   همـه ،  كه چيزي را نشان دهند      فضاهاي خالي كه بدون آن    . كنند  در منظره ايفا مي   
و بـر هـم زدن نظـام        ،  ها  از واژه  حداقلي   در واقع استفادة  . گذارند   تخيل مي  را بر عهدة  

دهـد تـا دسـت خواننـده را در            به شاعر ايـن امكـان را مـي        ،  ها  نحوي و منطقي بين آن    
 ايـن طريـق راه را بـر تفـسيرها و         و از ،  ها باز بگـذارد     برقراري ارتباط معنايي ميان واژه    

  . هاي گوناگون بگشايد ويلتأ
از ابزارهاي بياني   ،  بزار كالمي يعني ا ،   هر چند ابزار بيان در ادبيات      ،به هر شكل  

امـا  ،  اسـت  تـر  انتزاعـي ،  آيـد   ديگري كه در هنرهاي پالستيك و تجسمي به كـار مـي           
 آنچـه اي است براي بيـان و توليـد           و حوزه ،  است»  حسي تجربة«ادبيات نيز بر آمده از      

 ،اي كه از جنس مفهومي نيست       انديشه،  نامد  مي»  بنيادين انديشة«را   آن   پونتي ـ   مرلوكه  
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 كـه مكـان     جـا   آنيعنـي   ،   مفهـومي  انديـشة  اي اسـت فرودسـت      بلكه برآمده از منطقـه    
 بحث در خصوص    ،به تعبيري ديگر  . »تماس مستقيم و بالفصل ما با جهان چيزهاست       «
تـوان آن      كه مـي   آنچهيعني  ،  »شده از جهان است   جدا ةآشكارگي جهان بدون انديش   «

. )ار ميشل كولو اثري است با همـين نـام   آخرين آثاز جملة( ناميد» انديشه ـ منظره «را 
و مفهـومي   » هاي انتزاعي   ايده«در تضاد با    ،  »هاي ادبي   ايده« اساسي اين است كه      ةمسئل

 آغـازين   ةتجربـ ،  يستندجدا ن »  منظره و جهان   واسطة  بي ةتجرب«هرگز به شكل كامل از      
جهان بيـرون    انساني از    واسطة سوژة  و پيشاگفتماني كه برآمده از ادراك مستقيم و بي        

.  نيـست  حـسي معناي برآمده از اين تجربة روشن كردن جزلذا رسالت نگارش   . است
، دارد  به صحبت وامـي   شود    مي بالفصل و مستقيم حس      در اين تجربة  را   آنچهنگارش  

 نـوعي    ادبيـات  ،از ايـن رو   . كنـد   تبـديل مـي   » انديـشه منظـرة   «و به نـوعي كـالم را بـه          
 حـسي   آن تجربـة   كه بتواند است  خلق زباني    آن    تالش زيرا همة : پديدارشناسي است 

  . بيان كندگفتماني را تأملي و پيشاپيشا
رويـي  ر حسي ناشي از رود    برآمده از آن تجربة   جا كه اين زبان        از آن  ،در واقع 

 سـوژه و ابـژه، و انـسان و جهـان اسـت بايـد بتوانـد ارتعاشـات و                     واسـطة  مستقيم و بي  
شود مگـر آن كـه         نمي ويسنده به اين مهم نائل    هاي حسي آن را انتقال دهد، و ن         لرزش
 كـه در ارتباطـات      اي ، ويژگـي  را برجسته و فعال سـازد     » هاي زباني   ماديت دال «بتواند  

 مـدام بـر ايـن بعـد         پونتي ـ   مرلو. اي به فراموشي سپرده شده است       روزمره و زبان كليشه   
عتقـد بـود كـه در       لـذا م  . كرد  مي تأكيددهد    فيزيكي زبان كه به انديشه جسم و تن مي        

آهنگ و ملودي آن جدا نيست،        موسيقي معناي جمله از ريتم، ضرب      ادبيات هم مانند  
معنـاي يـك مـتن،      . ناپـذير اسـت     و به تعبير ديگر مدلول از ويژگي مادي دال جـدايي          

دهند استوار    مانند معناي يك منظره، بر چينش و آرايش عناصري كه آن را شكل مي             
ت جديــد و همبــستگي بــديع و توانــايي در خلــق ارتباطــانويــسنده و شــاعر بــا . اســت

فرد هستي ـ در ـ جهـان خـود      ويژگي خاص و منحصربه توانند ها مي  بين واژهنوآورانة
 هاي زباني خبر از منظـرة      چينش و آرايش خاص نشانه    ، توليد   در واقع . را آشكار كنند  

خـورد كـه از      د مـي  اي پيونـ    پس به هر اثر ادبي منظره     . دهد  اي خاص مي    دروني تجربه 
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 اعتقاد دارد ويژگي خاص و   1سان كه مارسل پروست    آناي   ، منظره استهمان اثر   آنِ  
اي   شـعر را بايـد حـوزه      . كند  ق اثر را آشكار مي    الطريق بودن و هستي خ     فرد منحصربه

تالشـي اسـت    تر اسـت و       ها حساس   در نظر گرفت كه به ويژگي مادي و فيزيكي واژه         
زبـاني منطبـق بـا آن       هـاي      زيسته از طريق خلق نظام دال      تجربةبراي انتقال منظرة يك     

  .فرد منحصربه تجربة زيستة

                                                                                                                             
1 .Marcel Proust وجوي زمان از  جستدر ؛ نويسندة فرانسوي پرآوازة قرن بيستم و خالق اثر بزرگ
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