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 فلسفي جستارهاي: شناسيزيبايي وراي كتاب تفصیلي گزارش
 مهدی شمسترجمۀ     نوئل کرول نوشتۀ 

 

 1و گفتگو مقالۀ اول: هنر، قصد

(Art, Intention, and Conversation) 

 

 و مشخص کردن مسیر تحقیق . طرح مسئله1

متعارف ما اين است كه بفهميم گوينده قصد دارد چه  2شويم، هدفِ شناختيِر جريان معمولي امور، وقتي كه با يک اظهار مواجه ميد

يعني، معناي  أ شود.تأمل، معناي يک اظهار برحسب قصد گويندة آن توضيح داده ميبر اساس يک نظرية زبان بسيار قابل و ؛چيزي بگويد

 شود.يک نمونة زباني خاص، توسط برخي از مقاصد گوينده تبيين مي

نيست كه ما  جوييم. اين به معناي آنمربوطه توسل مي )فاعل( سير يا تبيين رفتار غيركالمي به مقاصد عاملبه همين نحو، ما عموماً در تف

توانيم به پيامدهاي ناخواستة يک كنش عالقمند باشيم؛ اما حتي به منظور بيان پيامدهاي ناخواسته نيز، به فهم مقاصد عامل مربوطه نمي

 نياز داريم.

ها را بر حسب قصد مؤلف تفسير كنيم، تقريباً به مدت پنجاه سال رسد كه كلمات و كنشنظر طبيعي ميبا اين وجود، اگرچه به 

هايي در انواع مختلف بسط داده شده تا ارتباط قصد مؤلف به تفاسير اثر هنري در كل و به آثار ادبي به طور خاص، انکار شود. استدالل

 گذاريم.قصدگرايي مي-نام اين موضع را ضد

                                                           
دي: دفاع از مغالطة قص»ترجمه نشده اند. در مقالة سوم، با نام  شده است،مقالة سوم و چهارم اين فصل به دليل اينکه در آنها به موضوعات تخصصي و جزئيات آن پرداخته 1

اي ميان قصد و تفسير: مباحثه»در مقالة چهارم با نام  و ؛كرده است« و گفتگو هنر، قصد»دهد كه جورج ديکي متوجه نظر او در مقالة اعتراضاتي را پاسخ مي« خودم

 پردازديبه جزئيات بحث قصدگرايي م« قصدگرايي فرضي و واقعي

2 cognitive goal 
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قابل و در م دهمقصدگرايان مورد بررسي قرار مي-از جانب ضدهاي تمايزگذاري بين هنر و زندگي را در اين مقاله، برخي از بنيانمن 

اين  و ؛كه تا كنون به آنها توجه كافي نشده است هايي ميان هنر و زندگي را مطرح كنمكوشم تا آن دسته از پيوستگيآن، همچنين مي

 ت عاليقي را نسبت به قصد مؤلف در تفسير هنر و ادبيات، برانگيزد.ها ممکن اسپيوستگي

 قصدگرا -های فرد ضداستدالل زمینۀ. 2

 ب طلوع كرد 2«مغالطة قصدي»شکوفا شده بود تحت عنوان  1اينامهكه در آن نقد زندگي ايزمينهتاريخي، در  لحاظبهقصدگرايي  -ضدّ 

 تمثيلي از زندگي نويسندگان آنها. عنوانبهها اي يعني، تفسير آثاري مانند رماننامهنقد زندگي –

 هاي عجيب و غريب مؤلفان خالص كند. مونرو بيردزليتوانست ما را از دست اعالميهاصلي دفاع شد كه مي عنوانبهقصدگرايي  -از ضد

او زبر و  گويد كه مجسمةمان به ما مياش نرم و آبي باشد، اما حواسد داشته مجسمهساز به ما بگويد كه قصاگر يک مجسمه»نويسد مي

 «گيريم.مان را ميصورتي است، ما طرف حواس

توانيم آنرا هايي كه اعالمية مؤلف اينقدر دلبخواهي است، ميزيرا در مثال ؛كندقصدگرايي ملتزم نمي -اين مثال فرد قصدگرا را به ضد

لف شده ربط هستند، بلکه به اين خاطر كه گزارشي كه از قصد مؤكنيم كه مقاصد مؤلف بييم، نه به خاطر اينکه فکر ميبه حساب نياور

ساز مثال بيردزلي واقعاً رنگ آبي را قصد كرده و به مجسمه رنگ صورتي زده است. كنيم كه مجسمهيعني، ما باور نمي ؛صادقانه نيست

اوت ما را محوشدن اين تف و ؛دانندديده تفاوت بين آبي و صورتي را ميهنرمندان دوره خصوصبهزبان، گيريم كه كاربران م ميما مسلّ

 كند كه با يک كنايه روبرو هستيم.به اين گمان هدايت مي

ر بسياري ا دزير ؛كنند، معموالً دوري استشان را متحقق مياستدالل ديگر اين است كه ستودن شعرها بر حسب اينکه آنها قصد مؤلف

فرض )بيشتر؟( موارد، از جمله در مورد شکسپير و هومر، ما هيچ شاهدي از قصد مؤلف به غير از اشعار او در دست نداريم. البته پيش

                                                           
1 biographical 

2 the intentional fallacy 
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با  -اما در رابطه با آثار هنري ؛نشده فراهم كنندتوانند شاهدي براي مقاصد برآوردهناموجه اين استدالل اين است كه آثار هنري نمي

ؤلف به قصد كردن به خود اثر هنري بگوييم كه متوانيم با نگاهمي -شناسانة آنهاوسوي زيباييو سمت تاريخي زمينةبه ژانر، سبک،  توجه

 خودش نرسيده است، فارق از اينکه در ادامه آنرا ستايش يا نقد كنيم.

ز از اثر هنري است. زير اين ديدگاه فهمي ا ارجخقصدگرايي اوليه به اين فکر التزام عميقي داشت كه قصد مؤلف  -بدون شک، ضد

هاي رويدادهاي ذهني خصوصي و عارضي كه منطقاً از آثار هنري جدا هستند، وجود دارد. اين مقاصد مانند علت عنوانبهمقاصد مؤلف 

شوند. آنچه كه ما به مقصود ارزشيابي و تفسير به آن ها هستند، منجر به بروز آثار هنري ميمنطقي جداي از معلول لحاظبهكه  1هيومي

 كه دسترسي به آن مورد شک است. دسترسي داريم عموماً خود اثر است. قصد مؤلف يک علت خارج از اثر هنري است

به چالش كشيده شد. بر اساس  -ناميممي 2نوويتگنشتايني ديدگاهكه آنرا  -اين نظر دربارة قصد مؤلف به تدريج توسط نظر ديگري 

نرا كه بهتر آن است كه آ كننده، به اثر هنري استعارضي، قصد مؤلف يک افزودة غيرالزم، اگر نگوييم منحرف-ديدگاه خارجي

با  .خودش هدف درک هنري است -اثرساختار هدفمند يک  -اما در رويکرد نوويتگنشتايني، ردگيري قصد مؤلف ؛ناديده بگيريم

 كنندگيرسد. قانعتر ميجذاب تصوير نوويتگنشتايني از قصد مؤلف به نظرايم، داشتهو زبان،  هاي كنش، ذهنهايي در فلسفهپيشرفت

قصدگراييِ  -ه ضدايي كاز آنج و ؛تر بيابندپردازان كدام نظر دربارة قصد را محتملكه نظريه استقصدگرايي كامالً به اين وابسته  -ضد

ني دربارة قصد، تر نوويتگنشتاي، ديدگاه جذابعالوهبهاوليه بر اساس ديدگاه خامي دربارة قصد بنا شده بود، نتايج آن مشکوک هستند. 

نري، در حال ر هكند بر اينکه ما در تفسير يک اثكند، بلکه به طور ضمني داللت مينه تنها قصد مؤلف را به تفسير آثار هنري مرتبط مي

بايست نه يكننده باقي بماند، مقصدگرايي قرار است قانع -كردن مقاصد مؤلف هستيم. در اين نقطه از بحث اگر ضدكوشش براي معين

 باشد. ازگارسگرفتنِ يک ديدگاه خام دربارة قصد خودداري كند، بلکه بايد با تصوير نوويتگنشتايني از قصد نيز فرضتنها از پيش

                                                           
1 Humean 

2 neo-Wittgensteinian 
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 قصدگرایی -استدالل در دفاع از ضد. دو 3

ممکن است در برابر اين پرسش كه چرا نبايد آثار هنري را به نحوي تفسير كرد كه معموالً ديگر . . استدالل وجودشناسانه3-1

هاي معمول وجودشناسانه از كلمات و كنش لحاظبهقصدگرا استدالل كند كه آثار هنري  -كنيم، ضدها را تفسير ميكلمات و كنش

كه  پردازان ادبي مختلفي يافت. براي مثال، منتقدان ادبي معاصريتوان در نظريهاين باور به تفاوت وجودشناسانه را مي متفاوت هستند.

نقد »ترِ ين نظر از رويکرد سنتيدر عين حال، ا و ؛كنند، كامالً به اين تمايز باور دارندروالن بارت را تصديق مي«ِ مؤلفمرگ »مفهوم 

 -ربارة ضدپردازان از دو شاخة مختلف دكند. شايد اين همگرايي نظريهمتأخر مدافع آن است، پشتيباني مي ، آنطور كه مونرو بيردزليِ«نو

كشورهاي  مختلف و درهاي اگرچه در دهه –كننده باشد، زيرا بارت و بيردزلي رسد، بايد متعجبقصدگرايي، كمتر از آنچه به نظر مي

 اي بودند.نامهنشان دادن به نقد زندگيهايشان رسيدندكه در فرآيند واكنشهر دو زماني به موضع -مختلف

 آورد اين است كهيک از داليلي كه بارت براي نظرش مي

 1گاتيويگذرد، نميكج است كه سوژة ما در و آن فضاي خنثي، مركب نوشتاراست، هر نقطة مبدئي.  ، تخريب هر صدانوشتار

 شود.نيز، محو مي نوشتارها، از جمله هويت خود بدنة كه در آن همة هويت

هميشه اينطور بوده است، به محض اينکه يک امر واقع نه با نظر به كنش مستقيم روي واقعيت، بلکه به صورت  شکبي

خودِ كاربست آن نماد، صدا منشأ  جزاركردي دهد، يعني سرانجام خارج از هر ك، اين جدايي رخ ميروايت شدغيرمستقيم، 

 ت شود.شروع مي نوشتارشود، دهد، مؤلف وارد مرگ خودش ميخودش را از دست مي

ي مقصود يعني وقت -شودخواهد به آن برسد اين است كه وقتي نوشتن از كاربرد معمولي آن جدا ميرسد بارت ميآنچه كه به نظر مي

ش مورد او زنجيرة كلمات بر حسب معناي بالقوه دهدصد مؤلف در نوشتن اهميتش را از دست ميق -زبان كنش روي واقعيت نباشد

                                                           
 منظور همان نگاتيو عکاسي است كه صورتها در آن محو هستند و هويت افراد نامشخص است.1 
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اي از شعر بوده است، اما مشخصه 1«ماالرمه»هاي مدرنيستي بعد از اين آشکارا در نوشته«(. خود كاربست آن نماد)»گيرد توجه قرار مي

 «(.شکي نيست كه هميشه اينطور بوده است)» اي از ادبيات بوده استاز آغاز نيز تلويحاً مشخصه

 رسد صورت استدالل او اينگونه باشد:و دربارة بيردزلي، به نظر مي

 خواهد بود. 2بياني كنشاگر الف يک اثر ادبي باشد، آنگاه الف فقط بازنمايي يک مقدمة اول: 

آنرا  مربوط هستند، آنچه الف نهاست يا  بيانيكنش اگرچه مقاصد اصلي مؤلف به اينکه آيا الف يک بازنمايي از يک مقدمة دوم: 

راي دريافتن ب افتادهاژگان و قراردها يا راهبردهاي جا( فقط مربوط به قراردهاي زباني است )معناي لفظي والفمعناي )كند بازنمايي مي

 كردن قصد مؤلف.ها( و نه مربوط به مشخصكالمي و استعاره زمينةمعناي يک 

 گيرد.كند، فقط در حيطة قراردادهاي مربوطه قرار ميابراين، اگر الف يک اثر ادبي باشد، آنگاه آنچه الف آنرا بازنمايي ميبننتيجه: 

يردزلي اين كردن، نکتة اصلي استدالل بكردن و بازنماييبا توجه به تمايز بين اجرانقد مقدمۀ اول استدالل بیردزلی.  .3-1-1

اين در عمل به معناي گفتن اين است كه همة ادبيات  ث است. بياني )افعال( هايبر طبيعتش، حيطة بازنمايي كنشادعا است كه ادبيات، بنا 

 شود.دچار مشکل مي حتماًقصدگرايي وابسته به اين تعميم باشد،  -است. اگر ضد 3تخيلي ذاتاً

                                                           
1 Mallarmé 

2 illocutionary act 

دقيق نيست، « نش گفتاريك»يا « كنش بياني»مانند قول دادن، اتهام زدن، يا دستور دادن. ترجمة اين عبارت به  ؛شودوشتن انجام ميكه با گفتن يا ن است كنش و فعليتوان گفت بطور كلي مي

 باشد.« رسانكنش پيغام»تواند كند. معادل بهتر براي آن مياما نيازهاي ما را در متن حاضر برآورده مي

3 fictional 
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 3«لوكرتيوس»اثر  2«دربارة طبيعت چيزها»گيرند. قرار مي 1هكنيم در مقولة غيرقصبندي ميادبيات طبقه عنوانبهبسياري از آثاري را كه 

هاي گفتاريِ اظهاركردن باشند، حتي اگر مشخص شود رسد هر دو كنشيک نمونة ديگر است. به نظر مي 4«مهابهاراتا»يک نمونه است. 

اپيکوري  هاي گفتاريِ يک فيلسوفرسد كه به لوكرتيوس قصد بازنمايي كنشكنند غلط است. به نظر درست نميكه آنچه اظهار مي

 نژادِ تاريخِ قلنكرد. همچنين مهابهاراتا در حال تقليد از ورزي مياو خودش بک فيلسوف اپيکوري بود كه داشت فلسفه -را نسبت دهيم

ذشتة دور سفر مان به گهاي نقضكنم نيازي هم نباشد براي مثال. فکر ميكردندنقل ميآن تاريخ را  خودشان نبودند؛ بلکه داشتند خودِ

 ، همة قرائن حاكي«هاي نسلم توسط ديوانگي نابود شدندمن ديدم كه بهترين ذهن»نويسد: مي 6«زوزه»در  5«برگزنالن گي»كنيم. وقتي 

واد كردن مطرفدار امتحان اتهام زدن به برخي از افراد بيانيِكنش انجام كند و در حال از آنند كه او دارد از طرف خودش صحبت مي

دادن بخش زيادي از ادبيات مفيد باشد، شرط ، هر قدر هم كه در توضيحنمايشيست. مفهوم روايتگر تلويحي و گويندگان مخدر ا

 ج كند.بودن يک متن فراهم نمي الزمي براي ادبي

براين اين امر كه بسياري بنا ؛باشد بيانيكنش خود  توانداني نخواهد بود؛ بلکه ميبيكنش بنابراين، يک متن ادبي ضرورتاً بازنمايي يک 

ه به قصد بايد بدون توجدر تضاد با زبان روزمره،  ،آورد كه هر متن ادبي راهستند، الزم نمي بيانيهاي هاي كنشاز متون ادبي بازنمايي

 مؤلف تفسير كرد.

                                                           
1 nonfiction 

2 Concerning the Nature of Things 

3 Lucretius اديب و فيلسوف رومي 

4 The Mahabharata 

5 Allen Ginsberg 

6 Howl 
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 مهدی شمسترجمۀ     نوئل کرول نوشتۀ 

 

، در هاگفتاري علمي دربارة وال 1«موبي ديک»هستند، نه بازنمايي آن: در رمان  بيانيهاي آثار ادبي نيز كنش بسياري از بخش عالوهبه

اسي هاي سيحرف شان،هاي ادبياز طريق نوشته فلسفة تاريخ. در واقع مؤلفان اغلب 3«جنگ و صلح» درتاريخ نمادها،  2«گوژپشت نتردام»

 زنند.( مي6«جيمز»اثر « سفيرها)»و اخالقي  (5«سارتر»اثر « تهوع)»(، فلسفي 4«كيگور»اثر « مادر)»

دربارة  هاي واقعي نظراتشان راجاييکه مؤلف -اي وجود داشته باشد كه داراي اهميت غيرتخيلي باشدعالوه، اگر ادعا يا تز تلويحيبه

قصدگرا  است، آنگاه نقد تفاسير ادبي درگيرِ شناساييِ چنين ادعاهاييو بخش زيادي از  -كنندو غيره بيان مي زندگي، جامعه، اخالق

 هاي مشروع خواهد داشت.اي از فعاليتميدان گسترده

هاي ارد از بازنماييپندقدر كه بيردزلي ميتوانيم بپرسيم كه آيا نيت مؤلف همانما مي. . نقد مقدمۀ دوم استدالل بیردزلی3-1-2

ون مشکل چنداني در استنتاج آموزة افالطاش، يک مورخ فلسفه، در تمام طول حرفه عنوانبهدور است. خود بيردزلي  بيانيهاي كنش

رهان هستند كه ب بيانيهاي هاي كنشقدر بازنماييشناسي بيزدلي، اينها همانبدون شک در اصطالح 7هاي سقراطي نداشت.از ديالوگ

                                                           
1 Moby Dick 

2 Hunchback of Notre Dame 

3 War and Peace 

4 Gorky’s Mother 

5 Sartre’s Nausea 

6 James’s The Ambassadors 

ارتباط و بيبياني هاي كنش هايبازنمايي هاآن نوشتهطبق نظر بيردزلي  كند. به اين ترتيبهاي خود را از زبان سقراط بيان ميادبي مختلفي آموزه-هاي فلسفيتوضيح اينکه افالطون در رساله7 

 هاي او را در بيابند.كنند تا آموزهها يعني افالطون مراجعه ميقصد مولف رسالهد راين موارد به  فلسفه از جمله بيزدزلي هاياما مورخ ؛با قصد مولف )افالطون( هستند
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اما اگر حداقل برخي از موارد، ما مجاز هستيم تا با افالطون/ سقراط قصدگرايانه برخورد  ؛1«ازوفبرادران كارام»وجود خدا در انتهاي 

 دودل باشيم؟ 3«آليوشا/ »2«داستايوسکي»كنيم، چرا بايد در برخورد مشابه با 

ظرية او آشکارا ن كنم كه، چون فکر ميبندي بيردزلي كردمزمان بيشتري را صرف فرمولنسبت به بارت من  بارت.موضع . 3-1-3

كند، مفهوم مرگ مؤلف او در معرض همان استفاده نمي 4كنم اگرچه بارت از نظرية كنشِ گفتاريتر از بارت است. فکر ميپيشرفته

 ايراداتي است كه بر ضد بيردزلي مطرح شد.

كننده ع. اينکه آيا اين نظر قانشودبارت مدعي است كه وقتي هدف زبان كنش مستقيم روي واقعيت نباشد، بحث مؤلف نامربوط مي

 اگر فرض كنيم بارت درست بگويد و وقتي كه نوشته از هدف است، بسته به اين است كه منظور از جدايي از واقعيت چه چيزي باشد.

 ؟كنش روي واقعيت جدا شود، بحث از مؤلف نامربوط بشود، پرسش اساسي اين خواهد بود كه فراواني اين پديده چقدر خواهد بود

راحتي ر من، ايدة كنش بر روي واقعيت بهاما به نظ ؛افتدكند كه اين جدايي از واقعيت در موارد زيادي اتفاق ميبارت آشکارا فکر مي

ها، ارزش كردن بينش براي رفتار اجتماعي، تقويتهاي اخالقي، فراهمداشتن ديدگاهادبياتي كه براي انتقاد از جامعه، گرامي بر بيشترِ

 مستقيم اگر گفته شود كه اين موارد عمل اطالق است.گيرد، قابلو غيره مورد استفاده قرار مي ختن همدلي ما، فراخواندن تنفر مابرانگي

هاي نقض روي واقعيت نيستند، ما نياز به گزارشي از آنچه كه مورد نظر بارت است داريم. اگر مبحث قصه مد نظر بارت باشد، قبالً مثال

 فقط اين باشد مؤلف در حضور مخاطب خود نباشد، اين برخالف ،به طور غيرمستقيم اگر معناي روايت كردنِ ،عالوهيم. بهآنرا بيان كرد

 .كننداش اين خواهد بود كه چيزهاي مانند دستورات يک كتاب راهنما، به طور مستقيم روي واقعيت عمل نميشهود ما نتيجه

                                                           
1 The Brothers Karamazov 

2 Dostoyevsky 

3 Alyosha .يکي از برداران كارامازوف كه از زبان او برهاني براي وجود خدا گفته ميشود 

4 speech-act theory 
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ت ها اين كاربست رايجي اسبراي مؤلف كهازآنجاييزيرا  ؛پيروان او( است) آن بر عهدة او اثباتاگر بارت چيز ديگري در ذهن دارد،  

ر اساس رسد آنها در اين كار موفق هستند، بو از آنجايي كه به نظر مي هايشان روي واقعيت اثر بگذارندكه بکوشند تا از طريق نوشته

 نکهاي وجود ندارد براي ايمفهومي فشارو هيچ  ياري؟( از موارد، مؤلف نمرده استرسد كه در برخي )بساستدالل خودِ بارت، به نظر مي

 او را مرده بدانيم.

آوردند، بودن قصدگرايي ميهاي وجودشناسانه داليلي براي غيرممکندرحاليکه استدالل .شناسانهاستدالل زیبایی .3-2

شناسانه از آن يكه به خاطر داليل زيباي دنكنتوصيه ميممکن است، اما  انهيكنند كه نقد قصدگراشناختي، قبول ميهاي زيبايياستدالل

 پرهيز شود.

ه قصد مؤلف. وقتي هم شود و نه بشناسانه مربوط ميمنطبق هستند، تفسير به غناي زيباييوقتي قصد مؤلف و بهترين تفسير ممکن باهم 

ندي گيريم زيرا هدف ما به حداكثر رساند خرستر را ميما طرف معاني غنيتر با هم منطبق نباشند، كه مقاصد مؤلف و معاني متنيِ غني

ترين بخشكند يا اينکه مانع از رسيدن به لذتشناسانة ما اضافه نميشناسانه است. پس قصد مؤلف يا چيزي به خرسندي زيباييزيبايي

 نرا نامربوط بدانيم.شناسانه آ، پس بهتر است كه از لحاظ زيباييخواهد بود تجربه از اثر هنري

كنند و پردازاني كه از معاني معين اجتناب مياما اين استدالل توسط نظريه ؛وماً بهترين تفسير معين و مشخص استدر نظر بيردزلي، عم

عناي كانتي آن، مشناسانه را بازي شناختي با معناها، به يعني اگر حداكثر كردن تجربة زيبايي ؛دانند نيز قابل استفاده استمتن را باز مي

نهد، نه اينکه شناسانه بهتر است به خود متن و معني كلمات توجه كنيم كه تفاسير بيشتري در اختيار ما ميبدانيم، باز هم از لحاظ زيبايي

 به دنبال اظهار مؤلف باشيم.

كردن د كه حداكثررسنشده ميثابتها اين است كه به نظر اصل مخالفت من با اين استدالل .شناسانه. نقد استدالل زیبایی3-2-1

عاليق ديگر ما در رابطه با آثار هنري چه چيزهايي هستند؟  ترين عالقة ما در رابطه با آثار هنري باشد.شناسانه مهمخرسندي زيبايي
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 كنيم، وارد يک ارتباطخوانيم يا روي يک نقاشي را نظاره ميبنامم. وقتي كه يک متن ادبي را مي 1«گفتگويي»توانم آنها را عاليق مي

شويم كه تقريباً شبيه به گفتگو است. يک گفتگوي خرسندكننده نيازمند اين است كه اين باور دارد كه منظور يا مقصود با خالق آن مي

تجو متأثر شويم، اما همچنين آثار هنري را جستا  تا ياد بگيريم تا سرگرم شويمايم. ما ممکن است بخوانيم طرف گفتگو را فهميده

گاه او را خواهيم مؤلف را بفهميم، حتي اگر منجر به اين شود كه ديدكنيم تا با سازندة آنها گفتگو كنيم يا ارتباط برقرار كنيم. ما ميمي

خص نيست كه گيرد، مشبرقراركردن با ديگران قرار مي عالقة انساني به ارتباطكردنِ هنر در ما، تحت يک از آنجايي كه دنبال رد كنيم.

 شناسانه مقصود ما را به بهترين نحو برآورده كند.صرفاً دغدغة زيبايي

از  نهاتعالوه اگر من دربارة عاليق گفتگويي كه ما در آثار هنري و متون ادبي داريم، محق باشم، آنگاه دلبستگي ما به قصد مؤلف نه به

-س احترامگيرد، بلکه اين دلبستگي بر اساس عالقة ما به حمايت از حاحترام متقابلي كه ما براي طرف گفتگويمان قائل هستيم نشأت مي

 تواند مفيد باشد.مي« اد وود»شود. براي توضيح اين نکته، مثالِ خود در فرآيند گفتگو نيز ناشي مي-به

كردن پول، جويي و ذخيرهو سطح پايين براي ساختن فيلم در جريان اصلي است و به خاطر صرفهارزش يک تالش كم از فضا 9نقشة 

همان آدابي كه آوانگاردگراهاي بعدي نيز در پي هتک حرمت آنها هستند. پس از شکند، سازي هاليوودي را ميبسياري از آداب فيلم

ا نبايد آن ارزشمند تلقي شده است، چر و فراروي شناسانه براي مرزشکنيييزيبا لحاظبهمعاصر  آوانگاردِ سازانِكارِ فيلمكه  آنجايي

 را با تفسير مشابهي ارزيابي كرد؟ از فضا 9نقشة 

ان در يک كنندگشركت عنوانبهو هر ديدگاهي را كه بتوانيم از خودمان  را تأمين كند «خوداحترام به »اين كار هر ديدگاهي را كه زيرا 

آيد كه به دست مي ، با اين بهاآوريماي به دست مياي كه از چنين مبادلهشناسانهكند. خرسندي زيباييگفتگو داشته باشيم، تخريب مي

ينماي سزيرا ما به طور خودخواسته طوري رفتار خواهيم كرد كه انگار با يک تأملِ خودنگرِ عميق دربارة  ؛ذهن كنيمخودمان را كند

                                                           
1 conversational 
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شناسانه عاليق خرسندي زيبايي شده و ناسازگار مواجه هستيم.حاكم مواجه هستيم، درحاليکه، در واقع واضح است كه با يک كار سنبل

 شود.، عاليق گفتگويي ما به آثار هنري به بهترين نحو توسط قصدگرايي تأمين ميعالوهبهبرد. گفتگويي ما به آثار هنري را از بين نمي

 گیرییجه. نت4

 شودباعث مي قصد هنرمند، تشخيصسازي دربارة قصد هنرمند، نقش داشته باشند، درحاليکه توانند در فرضيهاي مينامهاطالعات زندگي

ر رغم استدالل وجودشناسانه كه د. عليشونددهيم، محدود مير هنري بسط ميكه در رابطه با آثا ها و انواع تفسيرهاييع خرسنديانوا

براي  -اينامهو اطالعات زندگي –توانيم قصد مؤلف را از آثار هنري در بياوريم، بلکه قصد مؤلف بخش قبل بررسي كرديم، نه تنها مي

 -ضدا هنر، ما در رابطه ب هايتغايبا توجه به  كهدهند نمي شناسانه نيز نشانهاي زيباييرسيدن به اهدافمان نامربوط نيستند. استدالل

رصتي براي ارتباط ف عنوانبهشناسانه، زيباييمندي به هنر به خاطر لذتزيرا ما دركنار عالقه ؛بهترين خط مشي تفسيري استقصدگرايي 

، قصد مؤلف شوندمييا مشاركت نيز  ارتباطشامل هاي اصلي هنر غايت تا آنجايي كه و ؛عالقه داريم نيز به آن برقراركردن با ديگران

 .در تفسير نقش داشته باشد قيدي بر ديگر غاياتي كه در پي آنها هستيم، عنوانبه، حداقل بايستمي
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 آمریکایی و نقد معاصر: قصد و هرمنوتیکِ بدگمانی-شناسی انگلیسیمقالۀ دوم: زیبایی

(Anglo-Amercian Aesthetics and Contemporary Criticism: Intention and the 

Hermeneutics of Suspicion) 

 

 . طرح مسئله و مشخص کردن مسیر تحقیق1

نين نوشتة اند هنگفت هستند و پرداختن به همة آنها در چآمريکايي مطرح شده-شناسي انگليسيدر حال حاضر اتهاماتي كه بر عليه زيبايي

هميشه  آمريکايي-شناسي انگليسيزيبايين دهم كه نه تنها شوم تا نشابنابراين فقط روي يک موضوع متمركز مي ؛كوتاهي ممکن نيست

 شناسي بهره ببرد.هاي زيبايياز بينش توانددعوا ندارد، بلکه نقد معاصر حتي مي با نقد هنري معاصر سرِ

، تفسير آثار هنري بر يک جنبه از اين امر 1شدن داشته است.حدوداً در يک دهة گذشته نقد هنري مانند هنر تمايل روزافزوني به سياسي

و غيره كه  يگراي، سرمايهگرايي، طبقهنژادگرايي، گراييجنسيتكه مخصوصاً شامل اين موارد است:  اساس محتواي سياسي آنها است

 باشند. سركوفتهممکن است به صورت نهفته يا 

اه هاي هنر جنبشي جهت بازگشت به اين ديدگآوردند، در ميان فيلسوفدر همان زمان كه منتقدان معاصر به هرمنوتيک بدگماني روي 

گراييِ نسبت داده رمايهو س اما در بسياري از موارد، تبعيض جنسيتي، نژادپرستي ؛كه مقاصد هنرمندان مرتبط با تفسير است شکل گرفت

يعني قصدگرايي در تفسير با اهداف هرمنوتيک  ؛آيدشده به آثار هنري توسط منتقدان، با مقاصد هنرمند مورد بحث جور در نمي

 بدگماني در اختالف است.

                                                           
 ميالدي است. 80نوشته شده است و مقصود از يک دهة گذشته، دهة  9319اين مقاله در سال 1 
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هايي را دهند كه تصور آن سخت است كه خالق اثر مربوطه چنان ويژگيهايي را به آثار هنري نسبت ميمنتقدان معاصر اغلب ويژگي

تبعيض جنسيتي پيدا كنيم، اگرچه كه او خودش رسماً اعالم  1برنارد شاو جورجممکن است در آثار  مثالًبراي اثرش قصد كرده باشد. 

 كرده بود كه طرفدار حقوق زنان است.

ه آمريکايي دارد. ممکن است استدالل شود ك-شناسانِ انگليسيكردنِ زيبايياعتبارهاي ترسناكي براي بيمنتقد معاصر گزارش

غيره.  و از جمله: فردگرايي بورژوا، متافيزيک حضور، منِ دكارتيِ بدنامهاي مفاهيم وحشتناكي هستند دهندة بازماندهنشان قصدگرايي

ترين نگرانيِ شخص معتقد به هرمنوتيک بدگماني اين است كه ، براي ساده كردن مسائل، بگذاريد حدس بزنم كه عميقبا اينحال

 شود.قصدگرايي مانع از يک كاربست انتقاديِ پربار و زنده مي

ايد راهبردي شپذير هستند، به صورتي كه ادعاهاي قصدگرايي و اهداف نقد سياسيِ معاصر، آشتي كها نشان بدهم من تالش خواهم كرد ت

 هاي هنر در آينده پيشنهاد شود.براي همبوديِ پربارِ منتقدان و فيلسوف

 فلسفی لحاظبه سازگاری قصدگرایی و هرمنوتیک بدگمانی .2

شوند. ما مي هاي قصدي وتوليدات آنها تبيين و فهمشوند كه ديگر انواع فعاليتطور طبيعي به همان طريقي تبيين و فهم ميآثار هنري به

شويم. از اين نظر مقاصد هنرمندان به فهم آثار هنري مربوط هستند و مواجه مي 2هايي عقالنيمحصوالت عامل عنوانبهبا آثار هنري 

 شناسانه يا متافيزيکي در راه فهم قصدگرايانه از اثر هنريقصدگرا، هيچ موانع معرفت -برخالف نظر ضد نها مشروع است.فراخواندن آ

 وجود ندارد.

نامم در مقابل گرايي ميقصدگرا معتقد است كه قصد نقشي مشروع و مرتبط در فهم و تبيين آثار هنري دارد. به اين نحو، آنچه من قصد

يان قصدي ب ما در يک اثر هنري، باتر نيست كه: قوي گيرد. اگرچه اين مفهوم از قصدگرايي شامل اين ادعايرار ميقصدگرايي ق-ضد

                                                           
1 George Bernard Shaw 

 كنند، از اين كار مقصودي دارند.دهند و يا به عبارت ديگر اثري توليد ميو وقتي كاري انجام مي هاي عقالني هستنديعني هنرمندان عامل2 
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كند و معتقد است كه تري ميايم. قصدگرايي ادعاي كوچکظاهر شده، حرف نهايي را دربارة آن شيء زدهاثر هنري  در يک كه

نقد ممکن است دربارة يک اثر هنري، چيزهاي بيشتري از اما  ؛ط و مشروع استقصدگرايي ارجاع به قصد مؤلف مربو-برخالف ضد

 .كردن قصد مؤلف براي گفتن داشته باشدمشخص

كنم تشخيص اينکه قصدگرايي با بحث پيامدهاي ناخواسته سازگاري دارد، بايد به كارورز هرمنوتيک بدگماني اين اكنون فکر مي

نوز باعث هاما مسئلة خاصي وجود دارد كه  ؛كنده قصدگرايي مانعي براي پروژة انتقادي او فراهم نمياطمينان را بدهد كه التزام فلسفي ب

خواهد اهميتي را به اثر نسبت بدهد كه با بهترين فرضية ما دربارة مقاصد يک شود. اين مسئله كه در مواردي كه منتقد مينگراني او مي

 دادن اين مسئله، نگاهي به يک مثال مشخص بيندازيم.ال شود؟ بگذاريد براي نشاناثر خاص تعارض دارد، تفسير چگونه بايد دنب

 1«ژول ورن»؛ مورد سازگاری قصدگرایی با هرمنوتیک بدگمانیناای از نمونه. 3

 (1719) 3«كروزوئهرابينسون »با منتشر شد. اين رمان متعلق به ژانر رابينسوني است كه  1874اثر ژول ورن در  2«جزيرة اسرار آميز»رمان 

ادامه يافت. حکايت اصلي چنين  6«يسايوهان رودلف و»اثر ( 1813) 5«سوئيسي خانوادة رابينسون»و با  شروع شد 4«نيل دفود»اثر 

اي كوچکي از ههاي طبيعي، جزيرة متروكة خود را تبديل به شعبهدر مقابل مصيبت كه اي استهايي دربارة مسافرهاي گمشدهداستان

                                                           
1 Jules Verne 

2 Mysterious Island 

3 Robinson Crusoe 

4 Daniel Defoe 

5 The Swiss Family Robinson 

6 Johann Rudolf Wyss 
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اي با اياالت جنوبي رمان هيچ همدلي 1داري است.ها و طرفدار لغو بردهآميز آشکارا طرفدار شماليروايت جزيرة اسرار كنند.مي تمدن

جزيرة »و نام سرزمين جديد را به افتخار ا شود؛دهد. دربارة آبراهام لينکن با لحني سرشار از احترام سخن گفته مييا با برداري نشان نمي

رستي داري تصوير شده است. نويسنده به طور مستقيم نژادپدادن به بردهكشمکشي براي پايان عنوانبهگذارند. جنگ داخلي مي« لينکن

 كند.را در طول متن محکوم مي

 2«نِب»سياري از نژادپرستي در كتاب وجود دارد. بردة آزاد شده، هاي بتوانند توجه نکنند كه باقيمانده، خوانندگان امروزي نميبا اينحال

 بازنمايي شده است. نب با ميموني كه گانهو بچه زند. نب خرافاتي، ساده، مطيعصدا مي« ارباب»همچنان شخصيت مهندس داستان را 

ند. دشوار كيف نب در آشپزخانه به او كمک ميو در واقع ميمون در بسياري از وظا كندمي خويشاونديكنند احساس مسافران اهلي مي

د، بنابراين جزيرة اسرارآميز اگر به طور قصدگرايانه خوانده شو ؛است كه شباهتي تلويحي بين ميمون و نب را در متن تشخيص ندهيم

 و اگر از منظر هرمنوتيک بدگماني خوانده شود، نژادپرستانه است. ضدنژادپرستي است

 قصدگرایی و هرمنوتیک بدگمانی؛ مورد ژول ورن . دفاع از سازگاری4

صوير كرده ت و آرام شايد در واقع قصد ژول ورن اين بوده كه به طريقي بنويسد كه نب را به صورت مطيع. اثبات سازگاری. 4-1

اما اين گزارش  ؛به صورت ظالمانه است هايِ آفريقاييبا اين عقيده كه اين نحو تصويركردن بهتر از تصوير كردن آمريکايي -باشد

پرستي ورن، نژادپرستانه بوده است، البته نژادژول قصدگرايانه از جزيرة اسرارآميزِ ژول ورن با اين امر ناسازگار است كه فعاليت قصدي 

 اخواسته.ن

                                                           
كنند، كه با يک بالن دزدي سفر مي هاي داستان از جمله يک بردة آزاد شدهشود و شخصيتداري بين اياالت شمالي و جنوبي شروع ميداستان در زمان جنگ داخلي آمريکا بر سر برده1 

بيعت تا در مقابل ط كند، به آنها كمک مي«بيست هزار فرسنگ زير دريا»، همان شخصيت رمان «كاپتان نمو»و در آن جزيره  آورندسر در مي اي در اقيانوسگردباد از جزيرهدر اثر يک 

 يابد.وحشي جزيره نيازهايشان را برآورده كنند و داستان با فوران آتشفشان جزيره خاتمه مي

2 Neb 
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به صورت سي ممکن است ككردن به اين نداريم كه كنيم، مشکلي در اذعان، وقتي كه به طور عام از فعاليت قصدي صحبت ميبا اينحال

ين توصيف بودنِ ااطالق، چيز ديگري را با توصيف ديگري انجام دهد، حتي اگر از قابلبا يک توصيفدر حال انجام يک چيز قصدي 

 .دوم نامطلع باشد

كردند كند و احتمال دارد كه سرطان ريه بگيرد. در اثر تبليغات سيگار كه ادعا ميسيگاري را روشن مي 1910فرض كنيد كسي در 

سيگاركشيدن باعث سالمتي است، چنين فردي ممکن است به اين قصد دود را تنفس كند كه بدنش را بهتر كند، درحاليکه در واقع 

تانه از او شخصي مطيع، يک بازنمايي نژادپرس عنوانبهكردن نب ورن با قصداً تصويرترتيب، . به همين زدن به بدنش استدرحال آسيب

نفهميد  ند، اماگانه توصيف كبچهدانست كه اين بازنمايي نژادپرستانه است. ورن قصد داشت تا نب را ، حتي با اينکه ورن نميارائه كرد

او چيزي نژادپرستانه  شود كهكردن مقاصد ورن مانع از گفتن اين نميبنابراين، روشن ؛گيردكه اين فعاليت تحت مقولة نژادپرستي قرار مي

ادپرستانه، چيزي نژ -كردن به توليد چيزي ضدبنابراين ورن ممکن است در فرآيند قصد ؛دانستتوليد كرد، ولو آنکه خودش اين را نمي

تا كنون چيزهاي زيادي دربارة طبيعتِ نژادپرستي  1874از اين امر جاي تعجب ندارد. ما  ليد كرده باشد كه نژادپرستانه است.تو

 ايم.آموخته

 .قصدگرایی برای هرمنوتیک بدگمانی لزوم. اثبات 4-2

ادپرستانه بوده، هاي نژكليشه تمسخرقصدش آميز بوده است، يعني هجوي بوده كه اگر ما باور داشته باشيم كه تصوير ورن از نب طعنه

اشيم براي نژادپرستانه خواندن جزيرة اسرارآميز الزم است كه ما قانع شده ب تفسير جزيرة اسرارآميز تحت عنوان نژادپرستانه ممکن نيست.

آيروني( گويي )هدف او وارون و ؛مان دربارة مقاصد ژول ورن اين است كه او قصد داشته نب را مطيع و ساده نشان دهدكه بهترين فرضيه

 نبوده است.
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را طوري تصوير كرده كه با  2«جيمز باند»كنيم، به اين دليل كه جنسيتي انتقاد ميبه خاطر تبعيض 1«يان فلمينگ»به همين نحو، اگر از 

كند، نيازمند قصدگرايي هستيم. ما بايد بپذيريم كه قصد فلمينگ اين نبوده كه جيمز باند را موضوع جنسي برخورد مي عنوانبهزنان 

دن مسلک جنسي كررحميِ جنسي او است. براي سرزنشدر نظر بگيرد كه بديِ او در بي -تركيبي از خوب و بد -يک شخصيت پيچيده

 تصوير كند. نوعي سرمشق مردانگي عنوانبهباند را جيمز قصد داشته تا  صرفاًه فلمينگ كنيم كفلمينگ، ما روي اين فرض تکيه مي

 گیری. نتیجه5

گيرد. فهم فرض ميرغم ظواهر امر، قصدگرايي با هرمنوتيک بدگماني تخالفي ندارد. برعکس، چنين نقدي قصدگرايي را پيشعلي

نقد قصدگرايانه  ،منطقي لحاظبهتواند انجام شود، مگر آنکه بهترين تعبيرمان از مقاصد هنرمند، راهنماي ما باشد. يک متن يا اثر هنري نمي

با د كه قصدگرايي اند، اين باشقدان معاصر از اين ارتباط غفلت كردهتدليل اينکه منشايد يِ هرمنوتيک بدگماني است. مقدم بر بکارگير

 به آنرا فراموش كنيم. يكه ممکن است اتکا ريشه دوانده است آثار هنري معنايدر فرآيند كشف زيادي ق چنان عم
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1 Ian Fleming 
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 .Barthes,“Death of the Author,” p. 143 ت 

-This view is also advanced by Graham Hough, who traces it to Austin. See Graham Hough, “An Eighth Type of Ambiguity,” in Newton ث 

de Molina, On Literary Intention. 

 .See John R. Searle,“The Logical Status of Fictional Discourse,” New Literary History 6 (1974) ج 


