
دهمشماره 69-88 / نظريه فرمال، اساس نقد، تفسير و فهم آثار هنري  / 1387پاييز و زمستان / سال پنجم /

69

نظرية فُرمال، اساسِِِِِ نقد، تفسير و فهم آثار هنري 
*دكتر عليرضا نوروزي طلب

noroozi_110@Yahoo.comاستاديار گروه نقاشي و مجسمه سازي دانشكدة هنرهاي تجسمي، هنرهاي زيبا، دانشگاه تهران* 

*Assistant professor, school of Visual- Arts,University college of Fine- Arts .University of Tehran.

Formalistic Approach As the Basis of Criticism in 
Arts (artistic criticism)

Alireza Noroozitalab* Ph.D 

Abstract

Whose figure is the unripe fruit then whose joy is its 
meaning Mollana, Mathnavy, Mannavy. Book 3. 
verse 528 The basis of criticism in the arts with any 
reading is attributed to the from of the artwork. Form
is the principal and basis which gives birth to an 
artwork and reveals it.It is on basis of shape, form
and structure of any artwork that an artist his/her 
talent and creative devices and by inventional 
imagination creates it. Art creation happens to come 
out in the form shape and beauty is the uncovered 
and undamental figure which appears in artwork.It is 
possible to have any critics and interpretations of an 
artwork through the objects composition and form
which is called artwork meaning or concept of 
artwork, understanding and decoding the core idea of 
the author, the text antecedent (words chain, shape 
and color, motion land sounds) to psychological and 
sociological, historical and mythical fields through 
the artwork form (shape) and its formality. form is 
the contact point of an artist and interlocutors and 
vice versa. 

If an artwork is taken as an independent object on an 
artist  and interpreted in the historical horizons 
frequently then what makes any interpretation possible 
finally is the art form ;the essence of which is the 
beauty of expression. Questioning an artwork may /be 
done in different aspect such as what does it mean? 
What has been the intention of its creator? What does 
the work mean in the present time? How an artwork can 
convey past historic horizons to the modern era?.

Any answer to such questions depends on precise and 
original information of the artwork form and 
composition critics analysis. 
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چكيده

بـا هـر  (The Basis of Criticism in the Arts)اسـاس نقـد در هنرهـا   
شكل، اساس و اصـلي اسـت       . اثر هنري است  ) فرم(رويكردي، معطوف به شكل     

هر اثر هنري شـكل و      . كه اثر هنري را هستي مي بخشد و آن را متعين مي كند            
اني است كه هنرمند با شگرد ها و تمهيـدات خالقانـه و بـا تخيـل                 فرم و ساختم  

تحقـق  ) شكل (آفرينش اثر هنري در صورت يا فرم  . اش آن را مي آفريند    ابداعي
پيدا مي كند و زيبايي، صورت تحقق   يافته اي اسـت كـه در اثـر هنـري عيـان       

. مي شود

ت بنـدي و سـاختمان   هر گونه نقد و تفسير اثر هنري از طريق ابژه اي كه صـور          
دريافت معنـا يـا محتـواي اثـر     . اثر هنري ناميده مي شود، امكان پذير خواهد شد  

بـافتي از كلمـات، اشـكال و        (هنري، فهم و بازخواني نيـت مولـف، ارجـاع مـتن             
شـناختي، تـاريخي و   هاي روانشناختي، جامعـه به حوزه) ها، حركات و اصوات  رنگ

. اثر هنري  اسـت  (formality)ورت مندي   و ص ) شكل(اساطيري، از طريق فرم     
اگر اثـر   .  با هنرمند است    و مخاطب  فرم، محل يا مكان تالقي هنرمند با مخاطب       

ي مستقل پنداشته شود و آزادانه در افق هاي تاريخي متفـاوت مـورد              اهبژهنري ا 
كنـد، نهايتـاً    پذير مـي  تفسيرهاي متعدد قرار گيرد، آنچه كه هر تفسيري را امكان         

پرسـش از اثـر     .  است (expression)نري است كه ذاتِ آن، زيبايي بيان        فرم ه 
اثـر هنـري چـه    : همچـون . هنري مي تواند جنبه هـاي گونـاگوني داشـته باشـد        

مي گويد؟ مقصود هنرمند از آفرينش اثر هنري چـه بـوده اسـت؟ اثـر هنـري در              
تـاريخي  زمان حال بيانگر چه معنايي است؟ اثر هنري چگونه قادر به انتقال افق              

گذشته به دوران جديد است؟ هرگونه پاسخ به اين قبيـل پرسـش هـا منـوط بـه       
. شناخت دقيق و اصيل حوزه نقد و تحليل صورت و ساخت اثر هنري است

واژه هاي كليدي 
فرم، فرماليسم، نقد، بيان، ابداع، ساختگرايي، صورت مندي، هنر به مثابه            

محتوا،شگرد، هنر به مثابه تكنيك، تفسير
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مقدمه 
. اول هر ميوه جز صورت كي است؟  بعد از آن، لذّت كه معني وي است

)528موالنا، مثنوي معنوي، دفتر سوم ، بيت (

گرايش هاي متفاوت نقد، از طريق صورت . دهدهاي متفاوتي مورد بررسي و تحليل قرار ميستردة نقد، آثار هنري را از جنبهحوزة گ
يا ارجاعاتي كه بر اساس ساختمان كلي اثر و فرم بيان است، دريافت پيام را امكان ) محتوايي(هاي معنايي اثر هنري و داللت

 اغلب معطوف به چند رويكرد اساسي ي نقادانهاگرايش. كنندنچه كه موضوع نقد است، ارائه ميهاي متنوعي از آ نگرشكرده وپذير
: نسبت به آثار هنري است كه عبارتند از

. زيبا شناسي فرم، هدف اين گرايش است) نقد فرماليستي، نقد ساختاري(نقد عيني ساختمان صوري و شكل اثر هنري . الف
نقد معناگرا، دريافت نيت . (ت قصد و نيت و معناي مورد نظر هنرمند كه در اثر هنري تعبيه شده استنقد ذهني اثر براي درياف. ب

)  هنرمند-مولف
گويد اثر چه مي: نقد اثر براي دريافت محتوا يا معناي اثر، مستقل از قصد و نيت هنرمند كه مبتني بر اين پرسش است. ج
.)synchronic/ نقد هم زماني(
در آن مي زيسته و به ) هنرمند( تاريخي و روانشناختي و جامعه شناختي اي كه مولف -نقد اثر براي درك موقعيت هاي فرهنگي. د

.)diachronic/ نقد در زماني (فهم و درك هنرمند شكل داده است 
) نقد خواننده محور(نقد و تفسير اثر بر اساس افق هاي تاريخي و فكري مفسر . ه

قد اثر هنري، مستقل از هنرمندان و زمان و مكاني كه اثر، محصول آن است، تنها به نقد ساختار و شكل عيني اثر بررسي و ن
اين گرايش به نام نقد .  است(Form) و معطوف به تحليل جنبه هاي زيبا شناختي صورت .(objective critic)مي پردازد 

دريافت پيام، محتوا يا معني و معناي اثر و همچنين پاسخ به اين پرسش . ه است شناخته شد(formalism)فرماليستي يا شكل گرا 
از طريق شكل و ساختمان اثر، هدف اصلي نقد معني گراست كه مي كوشد ذهنيت خود مولف يا هنرمند چه مي گويد؟ كه 

. هنرمند را با تحليل اثر، بازسازي كند و مقصود هنرمند را كشف كند

به اثر هنري بر اساس معني داشتن خود اثر، مستقل از نيت هنرمند و تاريخ و جامعه و زندگي نامة مولف و ساير رويكرد ديگر  نسبت 
پاسخ به اين پرسش كه اثر، خود .  ناميده مي شود(synchronic)» نقد همزماني« شكل گيري اثر است كه (contexts)زمينه هاي 

معنا را خود اثر و فرم و ساختمان آن مي آفريند و نبايد در جستجوي . ي استچه مي گويد؟ محور مركزي اين گرايش در نقد هنر
هنرمند /شايان ذكر است چنانچه نقادي معتقد باشد كه زمينه هاي اجتماعي و پيش زمينه هاي ذهني مولف. معنايي بيرون از اثر بود

، لزوماً بايستي از طريق فرم و ساختمان اثر هنري كه و قصد و نيت او مبدأ و منشأ تحقق فرم معنا داري براي بيان هنري، شده است
. معلول علت آفرينش اثر هنري است، در جستجوي معنا بود

 اي كه نقاد تعيين كنندة آن است تحقق پيدا مي كند، مي توان در هر زمان و هر (cotext)اگر معنا بر اساس قرار دادن فرم در زمينه 
. وت، متغير و متضاد نقاد و نقادان، متن را وادار به توليد كثرات معنايي غير قابل شمارش كردمكان و بر اساس پيش زمينه هاي متفا

در اين صورت، متن و ساختمان و فرم آن فاقد هر گونه اصالت ذاتي به عنوان اثر هنري و فاقد هر گونه اصالت معنايي به معنايي به 
با قرار گرفتن در زمينه اي خاص، مبدل به اثر هنري مي شود و برعكس هر اثر زير هر اثري . خواهد بود» اثر هنري معنا دار«عنوان 

هاي ها و زمينهدر نتيجه، معنا، در موقعيت. هنري با خروج از زمينه اي كه در آن استقرار يافته، مبدل بر اثر غير هنري خواهد شد
چنين رويكردي در نقد، . اد، همگون، متنوع خواهد شدشود، دچار تكثرهاي متضمتفاوتي كه اثر يا اثر هنري در آن مستقر مي

 است contextزيرا امر خارج از ذات فرم يعني . نتيجه اش متالشي شدن مرزهاي بين فرم هاي هنري و فرم هاي غير هنري است
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معناي .  تبديل خواهد شدو اين تعيين، مدام با تغيير زمينه ها به ضد خود هم! كه تعيين مي كند اين فرم، هنري است يا غير هنري
.  بحران معناست،اثر هم از وضعيت نا استواري تبعيت مي كند كه فرم و ساختمان اثر، دستخوش آن شده است و نتيجه

هنر محصولي جامعه شناختي و آيينة «: نقد اثر هنري بر اساس تحميل اين پيش زمينة ذهني علم جامعه شناسي بر اثر هنري كه 
قدهاي اجتماعي و جامعه شناسانه و تاريخي اي شكل داده كه اثر هنري را محصول دگرگوني هاي اجتماعي در به ن. »اجتماع است

. طول زمان و بررسي هنر را فقط از ديدگاه تاريخي موجه و علمي قلمداد مي كند

. قابل تفريط هاي ياد شده استتحديد هنر و اثر هنري و مخاطب اثر هنري، نتيجة اين قبيل رويكرد هاي افراطي به اثر هنري در م

اي و نقدهايي با رويكردهاي روانشناختي، گرايش هاي ديگر نقد، همچون نقدهاي ايدئولوژيكي، نقد هاي اخالقي، نقد هاي اسطوره
ين فرضيه اي كه در ا. ديني و فرهنگي به معني خاص و عام كلمه در حوزة يكي از گرايش هاي كلي ياد شده در نقد قرار مي گيرند

بنيان اصلي گرايش هاي نقادانه نسبت به اثر هنري، با «: مقاله مورد بررسي و تحليل و نقد قرار مي گيرد، اين است كه
هر رويكري كه نقادان نسبت به اثر هنري دارند، مبتني بر فرم و ساختار و شگردهاي ابداعي هنرمند است كه 

. »در اثر هنري تحقق پيدا كرده است

 دادن اثر هنري در زمينه هاي مختلف تاريخي و اجتماعي و ارجاع عوامل بياني اثر كه مبتني بر تقليل آن عوامل به نقادان با قرار
) ايهاي زباني و نشانهدستگاه(هاي داللت گر ها در دستگاهنشانه هاي زباني يا تصويري و حركتي و آوايي است، و با قرار دادن نشانه

گر به مفاهيم و معاني و مضامين و روايات و بيان حاالت و عواطف، رويكرد هاي ام هاي داللتو ارجاع نشانه ها از طريق نظ
گويد و يا در برابر در يك تقسيم بندي كلي و بنيادين، يا اثر، خود، سخن مي. متفاوتي را در نقد هنري ارائه يا پيشنهاد مي كنند

ان شود؟ ناگفته نماند كه بعضي از نقادان و مفسران، مدعي آن اند كه اثر ذهنيت نقاد و مفسر، صامت مي ماند تا در سخن مفسر، پنه
از كجا :  وا مي دارند؟ بنبا چه روش هايي اثر يا متن را به سخنقادان،: الف. اين ادعا قابل مناقشه است. دارندرا به سخن وا مي

نند و آنگاه مدعي مي شوند كه متن را به سخن وا معلوم است كه نقادان، ذهنيت و سخن خويش را به متن يا اثر تحميل نمي ك
بلكه متن را با تفسير خود، مقيد و محدود مي كنند كه منطبق با ارجاعاتي شود . نقادان، متن را به سخن وا نمي دارند: مي دارند؟ ج

جغرافيايي و / تاريخي و مكاني/ ، زمانياجتماعي/ ارجاعاتي كه مي تواند سياسي. كه آنها متن يا اثر را وادار به آن ارجاعات كرده اند
!به طوركلي، گزينشي باشد بر اساس خواست و  طلب مفسر

هدف اين مقاله طرح مسائل بنيادين و اساسي نقد و تفسير و تحليل آثار هنري و كوشش براي يافتن پاسخ هايي مستدل براي مفتوح 
زيرا هيچ سخني تمام . ي در ذات خود، اثبات پذير و ابطال پذير استاهر نظريه. نگه داشتن عرصة نظر در حوزة نقد و تفسير است

نيست زيرا آدمي هنوز مي انديشد و سخن آخر و آخرين سخن، ايده آلي دور از دسترس است اما نظر پردازان، اغلب به سوي اين 
. ايده آل گرايش دارند

تحليل رابطه فرم و محتوا، صورت و معنا در اثر هنري 
اي است و امكان برداشت و تفسيرهايي را ي شكل و صورتي از بيان است كه حامل محتوا يا مقصود يا موضوع و سوژههر اثر هنر

اي تلقي شود كه بيانگر درك زيبا شناختي هنرمند است، بررسي و تحليل اگر اثر هنري به مثابه ابژه. براي انتخاب فراهم مي كند
رش زيبا شناسانة هنرمند نسبت به  فرم يا موضوع يا سوژه است، اساس هر گونه دريافت نسبت صورت و محتواي اثر كه مبتني بر نگ

بيان هنري قابل اطالق . و فهم و تفسير و نقد اثر هنري به شمار مي رود كه الزاماً بايستي از طريق فرم يا شكل بيان تحقق پيدا كند
ع يا سوژه و روايت در چنين بياني كه فرماليسم صرف ناميده به ماهيت تجسم بخشيدن و شكل آفريني ابداعي هنرمند است موضو

اگر فرض شود كه لفظ هنر، قابل اطالق به محتوا و موضوع و سوژه و روايت و قصد و نيتي است كه . مي شود، فاقد اهميت است
ي اصيل و فرم بيان، در خدمت اين گونه بيان، موضوع امرهنرمند اثر هنري خود را بر اساس اصالت بخشيدن به آن آفريده باشد، در

حتي در اين قبيل آثار . ابالغ موضوع و امري فرعي به شمار مي رود و به عبارتي فرم در خدمت موضوع، سوژه و محتوا قرار دارد
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هنري هنري كه محتوا و پيام اثر كه مي تواند اخالقي، انقالبي، انساني و معنوي و اجتماعي به معناي وسيع كلمه باشد، مخاطب اثر 
. از طريق فرم و شكل بيان است كه مي تواند با اثر ارتباط پيدا كند

اي ارتباطي براي ابالغ و انتقال محتوا و موضوع، بدون هرگونه قيد ترجيحي، همچون ساير در چنين حالتي، اثرهنري، رسانه
گفتاري و نوشتاري، رسانه اي براي انتقال پيام و دستگاه زبان و كاربران آن به صورت : به عنوان مثال. هاي ارتباطي استرسانه

دال ها . به مدلولي داللت مي كند) زبان(يعني دال در دستگاه داللت . محتواست كه به ناچار با دستگاه هاي داللت گر سر وكار دارد
 هنري از طريق دخل و مي توانند واجد كيفيتي هنري باشند يعني فرم بيان دال ها، فرمي هنري باشد كه با آفرينش شگردهاي

اي براي انتقال محتوا به مخاطب از طريق در اين صورت، هنر و بيان هنري وسيله. تصرف خالقانه در دستگاه زبان، بيانگري كنند
. فرم بيان در خدمت موضوع قرار داشته و در نتيجه فاقد استقالل ذاتي است. به معناي وسيع كلمه است) زبان(دستگاه هاي داللت 

مقيد به امر برون ذاتي و فاقد استغناي . ة تعهد اجتماعي هنر نشان مي دهد كه هنر، وسيله اي براي انجام هدفي اجتماعي استنظري
اصالت بخشيدن به جنبه هاي موضوعي هنركه معطوف به امور ذهني همچون پيام اثر و نيت و قصد مولف و هنرمند و . دروني است

ابالغ مفاهيم و دريافت هاي ذهني به وسيلة . كندرسي و تحليل ماهيت امور ذهني را مطرح مينظرية دريافت مخاطب است، لزوم بر
) صوتي(هاي داللتي و از طريق نشانه هاي زباني در قالب هاي گفتاري، نوشتاري، تصويري و تجسمي، حركتي، آوايي دستگاه

قال مقاصد و مفاهيم را عهده دارند و مخاطب با علم به قواعد اين قبيل نشانه ها در زبان معيار، كاربردهاي انت. امكان پذير است
هنرمندان در . را دريافت كند) معاني و مفاهيم و مقاصد(مي تواند مدلول ها ) هانشانه(ها دستگاه هاي زباني و داللت گر، از طريق دال

ة ابداع صورت يا فرم هاي هنري به كار مي گيرند و با آفرينش فرم هاي هنري، اين  قبيل نشانه هاي زباني را به عنوان مادة اولي
هر گونه . دخل و تصرف در بافت كلمات، تصاوير، اشكال و آواها و حركات، شعر، و هنرهاي تجسمي، موسيقي، رقص مي آفرينند

ست بر اساس دخل و تصرف در مادة اوليه اي كه هنرمند از آن، صورت هنري يا فرم و شكل هنري مي آفريند، در اولويت نخ
نظرية تعهد . تصوري از زيبايي فرم است كه مي تواند داللت هاي معنايي را هم به صورت انضمامي و فرعي به همراه داشته باشد

اجتماع هنر بايستي به اين نكته توجه داشته باشد كه  آنچه تعهد اجتماع هنر ناميده مي شود معطوف به امر انضمامي هنر است نه 
مگر آن كه هنرمند را عالوه بر تعهد اجتماعي در مضمون و موضوع اثر هنري اش، ملزم به تعهد هنري در ابداع . شكل و فرم هنري

در اين صورت، هنرمند براي انجام رسالت اجتماعي اش نمي تواند به سخنراني ها و . شكل و فرم زيبا، خالق و آفرينش هنري بدانيم
بلكه بايد آثاري هنري بيافريند كه محتواي آن محتوايي در راستاي تحقق . سنده كندنوشته هايش و فعاليت هاي سياسي و حزبي ب

ابداع و آفرينش فرم هاي هنري بايستي معطوف به هدف مذكور ! يعني آفرينش هاي هنري با مضامين اجتماعي. رسالتش باشد
هنرمند چگونه امكان پذير است؟ شاعر همچون اما تحقق زيباترين و هنرمندانه ترين فرم و شكل ممكن براي انجام رسالت . باشد

تراشد تا شاعر همچون سنگ تراش كه سنگ را براي مصالح ساختماني مي. پيكرتراش، با تراش كلمات، اثر هنري مي آفريند
كند، عمل نمي كند، بلكه هدف اصلي او آن است كه مصرف شود يا همچون سخنوري كه كالم را براي مقاصد خويش  مصرف مي

طريق تراش كلمات، همچون پيكر تراش، امكان درخشش زيبايي را فراهم كند و به عبارتي ماده را درخشنده كرده و يا به از 
مجسمه ساز سنگ را به همان نحوه به كار مي برد كه : نوشته است» هاي گيليراه«همچنان كه  هيدگر در . درخشندگي وادارد

نقاش نيز مواد رنگين را همانند صنعتگر  به كار مي برد، . كندمه ساز آن را  مصرف نميشايد سنگتراش به كار مي برد، مع هذا مجس
به هر صورت در كار اثر هنري هيچ جا نشاني از . مع هذا در اين جا نيز رنگ ها مصرف نمي شوند بلكه شروع به درخشش مي كنند

.1]212: 1382كوكلمانس [مادة كار نيست 

ند در عالم هنر، مبتني بر آفرينش فرم هاي هنري است و به عبارتي، هنرمند از طريق ابداع فرم هاي تحقق رسالت اجتماعي هنرم
نظرية فرماليسم كارآيي خود را در ژانرهاي اجتماعي . هنري است كه مي تواند رسالت اجتماعي خود را به نحو احسن به انجام رساند

مشروط بر اين كه اين نظريه به صورتي دقيق و علمي و  با پرهيز از . ي رساندو انقالبي و سياسي گرايش هاي هنري نيز به اثبات م
پيش داوري ها و سو تفاهم هايي كه در تفسير از هر نظريه اي، مفسران ناخواسته دچار آن مي شوند، مورد مطالعه و بررسي قرار 

تواند بر اساس زبان معيار در گفتارها شكل بيان مي. ست، امكان پذير ا»شكل بيان«هرگونه تفسيري، معتبر يا نامعتبر از طريق . گيرد



دهمشماره 69-88 / نظريه فرمال، اساس نقد، تفسير و فهم آثار هنري  / 1387پاييز و زمستان / سال پنجم /

73

بايستي ماهيتي » شكل بيان«بلكه . توان به اين قبيل از اشكال بيان اطالق كردلفظ هنر را نمي. و نوشتارهاي روزمره تحقق پيدا كند
ختي باشد تا به عنوان اثر هنري و يكي زيباشناختي و هنري داشته باشد و به عبارتي شكل بيان بايستي واجد كيفيت هنري و زيبا شنا

نظريه فرماليسم جنبه هاي كيفي بيان هنري را مورد بررسي و تحليل قرار مي دهد و هيچ گاه . از مصاديق تحقق هنر به شمار آيد
 هنرمندان به شمار اي براي تعين كيفيت آثاربلكه آن را به عنوان امر تعيين كننده. رسالت اجتماعي و تعهد هنرمند را نفي نكرده است

به كار گيري عبارتي همچون فقدان اهميت موضوع در نظريات فرماليست ها اين سو تفاهم را ايجاد كرده است كه اين . نمي آورد
از طرفي ديگر، آثار هنرمدرن در گرايش هايي . نظريه با طرد اهميت موضوع و محتوا در هنر، رسالت اجتماعي هنر را نفي كرده است

 تعهد و رسالت اجتماعي هنر را نفي مي كند، از دست آورد هاي نظري فرماليست ها براي توجيه عملكرد خود سوء استفاده كه در آن
نظريه فرماليسم دربين دو نيروي مخرب سوء تفاهم و سوء استفاده قرار گرفته و در نتيجه همواره مورد آماج حمالت . مي كنند

با تعهدي كه به رسالت » سارتر«شايان ذكر است كه حتي . تعهد و آزادي خواه استحكومت هاي ايدئولوژيكي و روشنفكران م
: اجتماعي هنر و هنرمند دارد، گفته است

ماليدن ناشيانه رنگ ها روي بوم، نقاشي محسوب . زيبايي فقط موضوع هنر نيست، بلكه گوشت و خون و همة موجوديت هنر است«
.]52 : 1380،سارتر[» نمي شود

چون اغلب اذهان مبتني بر پيش تصورات و پيش زمينه داروي هاي غير همگون .  هاي معنايي آثار هنري امري ذهني اندداللت
شكل گرفته است، در نتيجه، اذهان بر اساس نسبت يك طرفه اي كه با اشكال هنري پيدا مي كنند، دريافت هاي معنايي متكثري 

حتي اگر اثر هنري را به مثابه متني . ت به قصد و نيت هنرمند، نامعتبر هم باشدخواهند داشت كه مي تواند در بعضي موارد نسب
، مسأله دريافت مخاطب با توجه به كيفيت هاي متفاوت نظام بدانيممستقل از هنرمند به عنوان متني كه حامل معنا يا پيامي است، 

. تبر خواهد شدذهني مخاطبان، دچار كثرت ها، فهم هاي متناقض، تفسيرهاي معتبر و نامع

ن نيست زير اثر هنري با ااثر هنري كيفيتي مستقل از تحقق معنا و محتوايش در ذهن مخاطب دارد و مقيد به احساسات مخاطب
ني باشد كه قابل پيش بيني نيستند و در هر دوره وافق ااستقالل شكل مي تواند منشاء بروز احساسات متفاوت و متناقض در مخاطب

در . هاي متفاوتي از برداشت هاي خود عرضه مي كننداثر هنري واكنش هاي متفاوتي را از خود بروز داده و قرائتتاريخي، نسبت به 
نظرية . چنين مواجهه اي با آثار هنري، ذهن مخاطب به عنوان منشاء اعتبار در فهم اثر هنري، نسبت به اثر هنري تقدم پيدا مي كند

بلكه بر استقالل اثر هنري و اعتبار اثر هنري در شكل . سبت به اثر هنري انكار نكرده استفرمال، هيچ گاه چنين رويكردهايي را ن
بيان تأكيد دارد و رويكرد ها متكثر و تفسير هاي متفاوت را كه سعي در كشف معناي اثر يا تفسير اثر در افق تاريخي و فكري مفسر 

. هاي هنري است، اذعان دارد مبتني بر اصالت فرماما در اين كه موضوع هنر، فرع الزم. دانددارد، اصيل نمي

 كه همان ذهنيت مفسر در فهم اثر هنري  را و خصوصيات آنسوژهبه ماهيت بايستي مفسران در تحليل ساختار و فرم هر اثر هنري 
 آن  به نسبتبر اساس رويكردي كهمورد نقد و پرسش قراردهند و روش گفت و گوي مفسر با متن را از طريق شكل بيان است، 

. دارند، تبيين كنند

خصوصيات سوژه
هايي مي شود كه كيفيات روحي و رواني ناميده اي اند كه دائماً مبدل به فعاليتقواي ذهني يا ذهنيت ها نيروهاي بالقوه. الف

. مي شوند
حاالت و فعليت هايي . ود تبديل مي شوندكيفيات روحي و ذهنيت ها، حاالت معارض و متضاد با يكديگر داشته و غالباً به ضد خ.ب

اين قبيل فعليت ها، اعتباري اند و اعتبار و ..... مهر و محبت و / ايمان، خشم/  كفرنفرت،/ يقين، عشق / غمگين، شك/ شاد: همچون
. و ماهيتي كامالً متفاوت با امور عيني و ابژه ها دارند. قوام آنها منوط  به ذهن است
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پس داراي توالي مكاني اند و در . اني اند و در نتيجة اين توالي زماني، در ظرف مكان بايستي تحقق پيدا كنندداراي توالي زم. ج
ذهنيت، با خصلت توالي زمان و مكان قادر به توصيف است و به عبارتي ديگر هر توصيف ذهني در ! نتيجه واجد توالي در مفهوم

ت ها و زمان و مكان در دوران تاريخي متفاوت منجر به تنوع فهم ها و توصيفات تنوع ذهني. ظرف زمان و مكان تحقق پيدا مي كند
. و قرائت هاي متفاوت از ابژه اي ثابت مي شود كه جملگي نسبي اند

هاي نسبت يك طرفة ذهن با اشيا بر اساس موقعيت. كنندها رابطة خود را با اشيا از كيفيات متنوع و متضاد ذهن كسب مياين نسبت
هنيتي كه مدام در تغيير و تحول است با پيش داشت ها و پيش تصورات و پيش فهم هايش و اعتبار ذهنيت ها جايگزين اعتبار هر ذ

. مستقل اشياء مي شود و فهم هاي متعددي را كه اغلب نسبي اند، ايجاد مي كند
به همين . شكل صورت هاي عيني نمي باشند كيفيات ذهني، قابل تحقق در خارج نيستند زيرا اموري مجردند و قابل تجسم به .د

 ها هزبان به معني وسيع كلمه كه نشان. جهت عالئم و نشانه ها به عنوان وسيله اي براي بيان حاالت دروني به كار گرفته مي شوند
حاالت چهره و از طرفي حاالت و كيفيات روحي در رفتار و . بخشي از آن به شمار مي روند، بر اساس چنين نيازي شكل گرفته است

!همچون سرخي چهره به نشانه شرم يا خشم يا تب و يا حاالتي ديگر. اعضا، به صورت نشانه هاي متنوع و متفاوت ظاهر مي شود
ات با ماهيت و نفس االمر آن حالت متفاوت است و به عبارتي دال يا نشانه با مدلول يا آن چه  بديهي است كه نشانة يك حالت، بالذّ

در نتيجه يك دال يا نشانه مي تواند به مدلول هاي . ن ارجاع دارد، به ترتيب، ماهيتي محسوس و نا محسوس دارندكه دال به آ
. كندمتفاوت داللت كند و از طرفي مدلول هاي متفاوت يا حاالت و كيفيات ذهني متفاوت تحت دالي واحد بروز مي

همچون رنگهاي قرمز، سبز كه در فرهنگ هاي . ل واحد داللت كنندهم چنان كه نشانه هاي متفاوت نيز مي توانند به يك مدلو
از طرفي ديگر حاالت دروني كه تحت عالئم بيروني ظاهر . مختلف به مفهومي واحد همچون عشق مي توانند داللت داشته باشند

 به عنوان مثال، حالت خشم با .مي شوند، مبتني بر انگيزه هاي متفاوتي است كه به هيچ وجه در عالئم بيروني قابل ظهور نيستند
و نه خود خشم كه فعليتي مجرد است كه در نفس آدمي متحقق (مجموعه نشانه هايي در چهره و اندام به صورت نشانه هاي خشم 

از طرفي ديگر مجموعه نشانه هايي . مبداء و علت خشم را نمي توان از طريق نشانه هاي آن دريافت. بروز پيدا مي كند) شده است
به حالت باطني آدمي همچون خشم مي تواند داللت داشته باشد، همان نشانه ها مي توانند به حالت شوق و هيجان نيز قابل كه 

 بيافريند بدون آن كه داللت باشند و در نهايت، بازيگري توانا، مي تواند نشانه هاي خشم يا هيجان و تب و تاب را با هنر بازيگري،
معضالت كشف نيت مولف و قصد هنرند و انگيزه هنرمند و معناي اثر هنري . ي در او محقق شده باشدخشم به عنوان فعليتي نفسان

هاي متنها ونشانه ها و نمادها و عالئم، داللت ذاتي به مفاهيم خود ندارد و در زمينه ها، بافت: مبتني بر اين نكتة بنيادين است كه 
. ا مي كندمتفاوتي كه قرار مي گيرند، معاني متكثري پيد

هرگونه بيان از جمله بيان هاي نمادين، نشانه اي و عالئم و اشكال و تصاوير و شمايل ها و نمايه ها، فرم هايي اند كه مي توان لفظ 
اصيل بودن متن به ساختار و شكل و . متن هايي كه در قالب هاي مختلف بيان شكل گرفته اند. را به آن اطالق كرد» متن«كلي 

جوهرة هر اثر هنري نيز در فرم بيان هر متني است كه مي تواند هم به صورت  مستقل مورد نقد و تحليل قرار .  استنوع بافت آن
در . قرار داد)نقد موضوعي( و هم مي تواند از طريق شكل و بافت و ساختمان متن، آن را مورد تفسير محتوايي ،)نقد فرماليستي(گيرد 

2.وزه هاي كلي و عمومي و محدودة نقد موضوعي را متعين مي كندنقد موضوعي، فرم  هنري است كه ح

 آدمي نسبت به بروز حاالت ،با اين تذكر كه هر متني در يك متن اجتماعي و تاريخي است كه استقرار پيدا كرده و تفسير مي شود
در بروز حاالت . رخوردار استباطني خويش آگاهي داشته و مي داند كه حاالت دروني اش از توالي و تعاقب و شدت و ضعف ب

تحقق اين عالئم در خارج، .  عالئمي ظاهر مي شود كه همچون حاالت روحي با توالي و تعاقب  و شدت و ضعف همراه است،دروني
براي بيان رخدادهاي باطني است كه توالي مفهوم و ) فرم هاي متنوع بيان(در توالي هاي زمان و مكان و به صورت عالئم پيوسته 

. هيم را در ذهن مخاطب به وجود مي آورندمفا
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فرم هاي بيان، فاقد توالي زمان و مكان است و تصوير، ثابت و در نقاشي، مجسمه سازي،هنرهاي تجسمي خصوصاً عكاسي،در
وم يا  امكان بروز مفهدر نتيجة ثبوت زمان و مكان در نحوة بيان،. لحظه متوقف شده است و به عبارتي، فرم، فاقد حركت است

فقدان . مفاهيم كه وابسته به توصيف اند، منتفي مي شوند يا به حداقل بيان ممكن در يك تصوير و شكل و تنزل پيدا مي كند
توصيف در بيان تجسمي حاكي از كم اهميت شدن موضوع در اثر هنري است و به همين دليل است كه فرم در هنر هاي تجسمي 

. ا يافته استاصالت بارزتري نسبت به ساير هنر ه

پيش / fore –havingپيش داشت / fore- conception)/تصور(پيش فهم يا پيش مفهوم /  fore-seeing/مي دانيم كه پيش ديد
همچنين مي دانيم كه الفاظ براي . و به تفسيرها شكل مي دهد. همواره با هر فهمنده اي همراه است per understandingدانسته 

چون مفاهيم در ذات مي توانند، واال و . وضع شده اند و به صورت قرار دادي مفاهيم ذهني را منتقل مي كنندبيان مقاصد و مفاهيم 
به . در تقابل با مفاهيم متعالي، برخي مفاهيم مي توانند پست و حيواني و زشت باشند. زيبا به شمار مي روندمتعالي و الهي باشند،

اما در هر . هنر ها را به الهي و غير الهي، رحماني و شيطاني متعهد و غير متعهد تقسيم كرداعتبار موضوع و مفهوم و معنا مي توان 
! ادبيت اثر هنري را تحقق مي بخشد نه موضوعصورت، فرم و شگرد هاي بيان و تمهيدات هنري است كه در هنرهاي ادبي،

 توالي زمان و مكان است كه از اختصاصات قالب هاي در هنرهاي تجسمي، فقدان توالي در مفهوم و بيان موضوعي به علت فقدان
هنرهاي تجسمي . محتوا و مضامين، خواه الهي و خواه شيطاني، فاقد قابليت بروز در فرم بيان هنري اند. بيان هنرهاي تجسمي است
. ستند مناسب بيان موضوعي و توصيفي نيو همان طور كه قبالً نيز اشاره شد،. با ثبوت بيان سر و كار دارند

فرم ها و . است) فرم ها و اشكال هنرهاي تجسمي(بيان توصيفي و موضوعي، متعلق به حوزه هاي خارج از صورت هاي تجسمي 
هايي تلقي كرد كه به صور و اشكال تجسمي، مستقل از مفاهيم و موضوعات و مضامين اند و نمي توان صور تجسمي را به مثابه دال

. اندزيرا مدلول ها خارج از ذات فرم ها  و فاقد اصالت هنري. هايي داللت ذاتي دارندمدلول

زيبايي بيان در توصيف شگردهاي آفرينش فرم هاي ادبي و تصويري و صوتي و حركتي در هنر هاي نمايشي و سينما، براي بيان 
طب، نشان مي دهد كه ظهور موضوع و مفهوم و مقصود و روايت و انتقال يا آفرينش انديشه ها و به فكر و تأمل واداشتن مخا

دريافت هر گونه خدشه و اخالل در وحدت و كاستي در نظام و ساختار فرم بيان،. موضوع در تحقق زيبايي فرم امكان پذير است
تحقق حاالت و . ظهور موضوع، مبتني بر زيبايي فرم بيان است. موضوع و حداقل شكوفايي در ظهور آن را مخدوش مي كند

هاي محسوس تحقّق ت و فعليت هايذهن در خارج، با اشكال، امكان پذير است كه الزاماً بايستي بر اساس صورتمضامين و موضوعا
فرم بيان در عالم هنر نيز ذاتاً از اختصاصات زيبا شناسي مربوط به هر . يابند و اين صورت محسوس چيزي بجز فرم هاي بيان نيست

يا موضوع و روايت در هنر ها و خصوصاً » سوژه«جه به اين نكته ضروري است كه تو. يك از قالب هاي بيان هنري نشأت مي گيرد
. است» صورت«هنرهاي تجسمي و به طور مشخص در هنر نقاشي به وسيلة عالئم داللت كننده به خارج خود، ضمنِ فرم بيان يا 

ارتباط دال ها با . ها هيچ ارتباط ذاتي وجود نداردلبه عبارتي بين عالئم به عنوان دال ها و معاني و مفاهيم و سوژه ها به عنوان مدلو
دال ها با تكيه بر . مدلول ها قرار دادي و مبتني بر دستگاه زباني خاص هر زباني است و دال و مدلول كامالً مستقل از يكديگرند

الئم و فرم بيان اند و در ه و تفسير، مستقل از عژپس موضوع و سو. صورت و فرم بيان كه مستقل از موضوع است ظاهر مي شوند
. خارج از صورت هاي هنري و اشكال آن قرار دارند

اگر نشانه هاي زباني در زبان معيار، ماده اي براي تحقق اثر هنري و ادبيت است، فرم ادبي، تشكّل و آفرينشي هنري توسط عالئم 
زيرا عالئم در زبان معيار وظيفة .  داللت معنايي ندارداين تشكّل و آفرينش مستقل از داللت عالئم زباني است و قصد. زباني است

. داللت را انجام مي دهند و زبان هنري عهده دار انجام چنين هدفي نيست

اين نظريه قابل تعميم به تمامي حوزه هاي بيان . هدف زبان هنري تشكّل خالقانه اي از نشانه ها و عالئم در هنر هاي ادبي است
نقاش و پيكر تراش، تشكّلي خالقانه از فرم و رنگ را ابداع . جسمي نيز اين قاعده جاري و ساري استدر هنرهاي ت. هنري است
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چنانچه داللت هاي ارجاعي تصاوير و اَشكال، هدف هنرمند . داللت هاي ارجاعي تصاوير به هيچ وجه هدف هنرمند نيست. مي كنند
 مي كند و فرم هنري مقيد به امر موضوعي شده، پيام و ابالغ پيام به هر  تصويري تنزل پيدا–باشند، اثر تجسمي، به اثري تبليغي 

زيرا خدمتگزاري امر انضمامي و فرعي، حقيقت و ذات اثر . شكل ممكن، ارزش هاي زيبا شناختي فرم هنري را خدشه دار مي كند
. هنري را دچار كاستي و نزول و ضعف بيان مي كند

نياز آدمي به پوشش گرم در برابر ي همچون باد خنك، برگ هاي زرد درختان، پژمردن گلها وفصل خزان را مي توان با نشانه هاي
اما منوچهري دامغاني در مسمط معروفش كه در وصف خران و مدح سلطان مسعود غزنوي است، فرمي از . هواي سرد، توصيف كرد

در انتهاي هر مصرع در آن موسيقي » زان«اي هم گونه ه» ز «-» خ«بيان هنري را با موضوع خزان آفريده كه صامت هاي 
عالوه براين از خزان در فرم هنري اش چهره اي تازه، ارائه كرده است و همين شگردهاي بيان، موجب . كالمي ايجاد كرده است

. شكوفايي و بلوغ و  زيبايي توصيفي از موضوع خزان را به ارمغان آورده است
. است) هنري(وضوع، مقيد به زيبايي بيان و فرم ادبي اين نكته ثابت مي كند كه زيبايي م

وارزم وزان است ـانب خـاد خنك از جـ  بزان است  ـگام خــد كه هنـيزيد و خز آريـخ
رزان است ـرهن رنگـل پيـي به مثـ  گويآن برگ رزان بين كه به آن شاخ رزان است 

3 كاندر چمن و باغ، نه گل ماند و نه گلنارن است    زاـت گـب سر انگشـقان به تعجـده

، زباني موسيقيايي و آهنگين آفريده است و با زيبايي در توصيف به مدد صنايع ادبي )زبان رسمي و عرفي(هنرمند از مادة زبان معيار 
ي هنري در شگردهاي بيان مضامين و خالقيت ها. را خلق كرده است» ادبيت«همچون تمثيل، فرم هنري بيان و به عبارتي 

! موضوعات است كه تحقق پيدا مي كند نه در صرف ذات و ماهيت موضوع

هر چه عقلم از پس آيينه تلقين مي كند    من همان معني به صورت در زبان مي آورم 

 صورت گرايي –شكل گرايي 
. اي داراي شكل و صورتي متمايز از ساير اشياء استر شيئيه. اشياء ء از طريق اشكال و صورت هايي كه دارند، شناخته مي شوند

(plastic)در هنرهاي تجسمي مادة شكل پذير . دهدشود كه تمام حقيقت اش را تشكيل ميشيئي به صورت و شكلش شناخته مي

نري، تغيير كيفيت يعني مادة كار به شكل هنري يا صورت و فرم ه. تحت نيروي متخيله، صور خيالي هنرمند را مجسم مي كند
ماهيت چنين كيفيتي، زيبا ! كند كيفي پيدا مي(Form) كه امر كمي است، صورت يا فرم (materyal)به بياني ديگر ماده . دهدمي

وجه تفاوت يا تمايز آثار هنري از ساير اشياء  بر ماهيت بيان زيبا شناختي هنرمند استوار است كه اثر هنري آن را . شناختي است
ساختن بر .  است كه در زبان يوناني به معناي ساختن استpoiein بر گرفته از فعل poéticواژه . و محسوس مي كندمجسم 

انسان چيزي را مي سازد اما آن چيز براي چه ساخته مي شود؟ همواره . كند آدمي تحقق پيدا مي(prasis)اساس قوه اراده و خواست 
گيرد در  كه از قوة ذوق زيبايي سرچشمه مي(poiesis)هد و ابداع و عمل ابداعي تصوري از غايت به ساختن آدمي شكل مي د

. ظهوري مستقيم دارد» شكل«و ماهيت ساختن تحقق » ساختن«

صورت به هيچ وجه به طور مستقل و خارج از شيئي وجود ندارد بلكه با آن و در آن است و همين امر هم «: ارسطو معتقد است كه
 اصيل دانستن شكل، فرم، صورت در نزد ارسطو، مثُل ])36: 1357،زرين كوب[.عيان را از يكديگر متمايز مي سازدهست كه اشياء و ا

مثل افالطوني چيزي جز همان اشياء محسوس طبيعت «. افالطوني را صورت هايي كلي از امور محسوس جزئي به شمار مي آورد
در حقيقت، مثُل هستند كه صورت و تقليد اشياء و جزئيات .  باشند، به شمار نمي آيندكه به آنها به عنوان ثابت و ال يتغير و ابدي داده

.]38 : همان[محسوس عالم طبيعت به شماراند 

ساختن، يك كنش است و مبدأ آغازين آن تصور  كلي از . سازنده، نخست، تصوري كلي از چيزي كه ارادة ساختن آن را دارد مي كند
تصوري مشخص و دقيق ) تصور كلي و مبهم از آنچه كه بايد ساخته شود(سازنده بر اساس فرم . ته شودفرمي است كه بايستي ساخ
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شكل هر شي، تشخص فرم كلّي اي است . اين تصور ثانوي، شكل ناميده مي شود. از آنچه كه بايد ساخته شود، در ذهن مي آفريند
مانند جام هايي به اشكال متنوع . تنوع هر شيئ از آن نشأت مي گيرداي ناميد كه تمام اشكال م» فرم في نفسه«كه مي توان آن را 

هنرمند، قابليتي شكيل را به مادة شكل . جام گرفته اند» فرم في نفسة«كه تمام تنوعات شكلي خود را از ايده جام يا فرم كلي جام يا 
خص، تجسم يكي از امكانات تحقق فرم كلي ماده با پذيرش شكل اعطايي هنرمند، تشخص يافته و اين تش. پذير اعطا كرده است

مانند اجزاي . اند كه از فرم كلي نشأت گرفته استهر يك از اجزاي شيئ نيز به تنهايي داراي شكلي خاص . همان شيئ است
حاطه دارد اين نكته نشان مي دهد كه فرم كلي بر اشكال جزئي و اجزاء در تركيب جزئيات نيز ا. سيماي آدم مثل بيني يا چشم يا ابرو

شبح . و به عبارتي فرم كلي هم مبداء شكل است و هم مبدأ اجزا و جزئيات شكل و هم مبدأ تأليف اجزا در ايجاد شكل مشخص
مشخصات دقيق پيكر . پيكر آدميان در فاصله اي كه دقايق و اجزاي پيكرة آدمي ديده نمي شود، به مثابه فرم كلي پيكر آدمي است

به همين سياق اين نسبت در چهره، دست و ساير اجزاي بدن نيز ساري و . تشخص از آن فرم كلي استفردي خاص، همانا شكلي م
ايده شيئ، فرم كلي و جامعي است كه امكان نخستين تحقق شيئ را . است) ايده شيئ(شكل، تصويري خاص از فرم . جاري است

 در ابهام ماندة فرم كلي، حاوي زيباييِ.  شكل آفريني مي كند،يئقوة خيال و تخيل خلّاق، با تراش دادنِ فرمِ كلي ش. فراهم مي كند
. ايدة زيبايي از طريق فرم كلي در شكل به وضوح نمايان مي شود. شكل است

. پيكر تراش نخست، طرح كليِ پيكره را تصور و سپس با زدودن اضافات سنگ، شكل مشخصي از حالت پيكره را مجسم مي كند
فرم، . ر، ايده اي زيبا شناختي است كه صورت محسوس و شكل زيبا شناختي هنرمند را تجسم مي بخشداين طرح كلي در عالم هن

هرگز . كليت زيبايي شكل را مشخص مي كند و شكل به وضوح، آن كليت را در مادة مناسب با درخشندگي تمام، متجلّي مي كند
)  الگوي كلي –ايده (ند با هويت و نيروي تمامي ناپذير فرم كلي مجموعة تحقق يافتة اشكال يك فرم كه انتها ناپذيرند، نمي توان

هايي كه در هر شكل پيدا فرم كلي هر شكل، بالقوه واجد امكانات نامحدودي براي تحقق اشكال، در تشخص. هم سنگ شوند
يقتي نامكشوف را با اثر هنري، اگر هنر، پوستة واقعيت را با شگردها وشيوه هاي خالق بيان مي شكافد تا حق. مي كند، مي باشد

آشكارگيِ . كندتحقق بخشد، فرم و شكل در تحقق اثر هنري از موضوعي كه اثر هنري بيانگر آن است، اهميت بيشتري پيدا مي
حقيقت در هنر چگونه امكان پذير است؟ هنر اگر كشف المحجوب، آشكارگي و نامستوري است، بايد اين آشكارگي موضوع داشته 

اي در عالم هنر از طريق اثر هنري و فرم هر آشكارگي. ني هنر، موضوعي را خواه حقيقت باشد يا چيز ديگري، آشكار كنديع. باشد
اِعمالِ شگرد ها و تمهيدات و تكنيك هاي هنرمند بر روي ماده و ماتريال بيان . هنري و اشكال هنري است كه تحقق پيدا مي كند

و موضوع هنر از طريق شكل هنري به صورت هاي متنوع و گوناگون دريافت يا در .  شوداست كه منجر به آفرينش اثر هنري مي
كنش دريافت معناي اثر يا آفرينش معنا تنها از طريق مواجهه مخاطب با فرم و شكل بيان، فعليت . ذهن مخاطب آفريده مي شود

دد معنايي آن و يا آفرينش معناي اثر با قرار دادن آن صرف دريافت معنايي مركزي اثر يا فهم و دريافت مركزهاي متع. پيدا مي كند
 هاي متفاوت و مختلف، در نهايت معطوف به فرم و شكل است زيرا معنا امر ذهني است و شكل، صورت (contexts)در زمينه ها 

 حركت و يا احساس غم در مخاطب از طريق واكنش مخاطب وكنش شكل يا مجموعه اي از اشكال كه از صوت يا. عيني اثر است
شكل، مبداء تحقق فعليت عواطف انساني يا پيام و موضوع اثر است گرچه ممكن . كندتصوير و كالم ساخته شده اند، تحقق پيدا مي

است شكل، در تداعي هاي مخاطب تجربه اي عاطفي و احساسي را زنده كند و مخاطب آن تداعي را به اثر هنري ارجاع مي دهد اما 
 است كه عامل اصلي هر گونه دريافت يا آفرينش و تحقق فعليت هاي عاطفي و رواني در مخاطب است و مبداء در نهايت، اين شكل

شكل هنري است كه اهداف انتفاعي يا غير انتفاعي را  بر اساس شيوة بيان در شكل محقق . هر گونه وحدت يا كثرت معنايي است
. ستمي كند و شيوة بيان، چيزي غير از تكنيك هاي هنري ني

اگر اثر . زيرا موضوع را مي توان با اشكال غير هنري نيز بيان كرد. چگونگي بيان و كيفيت شكل است كه اهميت دارد نه موضوع آن
هنري را به مجموعه نشانه هاي معنا دار يا داللت گر تنزل دهيم، مجموعة نشانه هاي اثر هنري، شكل كلي اثر را تشكيل مي دهند 

اجزاي اين .  اثر است(composition)شكل كل اثر، همان تركيب بندي يا كمپوزيسيون . اي تشكيل شده اندكه از اجزاي نشانه 
تركيب بندي هر يك به تنهايي داراي شكلي خاص هستند كه داراي داللت اند و مجموعة اين اشكال، ذنجيرة داللتي كل اثر را از 
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چيزي جز كليت فرم اثر هنري نيست كه از مجموعه فرم هاي جزئي تشكيل  اين زنجيرة داللتي 4.لحاظ معنايي به وجود مي آورند
. شده است

در هر صيرورتي، ماده پذيرايي هيئت و فعليت خاصي مي شود . خروج شيئي از قوه به فعل: حركت از نظر ارسطو عبارت است از «
.]44 و 40: همان[كه صورت ناميده مي شود

تحقق هستي هنري نيز با شكل و صورت است و الزاماً چنين تحققي . ا محسوس كرده استفعليتي است كه هستي ر) شكل(صورت 
اي كه ارسطو آن را درهر تحول و تبدلي مشاهده مي كند، در نهايت به تحقق صورت علل چهار گانه. با ماده يا ماتريال مالزم است

: مي خوانيم» ارسطو و فن شعر«در . منجر مي شود) صور طبيعي (

كه در هر تحول و ) علت مادي يا ماده، علت صوري، علت فاعلي يا محركه، و علت غايي يا غايت(هاي چهارگانه ارسطويي علت 
چون صورت، كمال ماده است و غايت هر تحولي هم نيل به كمال است پس . تبدلي هست، در حقيقت به دو علت منتهي مي شود

.  بالمĤل چيزي جز همان علت غايي نيستدر عالم طبيعت، صورت، عين غايت است و علت صوري

بدينگونه علت . علت فاعلي هم كه همان قوة محركه است در طبيعت چيزي جز شوق به كمال كه نيل به صورت است نخواهد بود
قوام . فاعلي و علت غايي هر دو همان صورت است و علت ها عبارت مي شود از علت مادي و علت صوري يا ماده و صورت

. به عالوه صورت و ماده البته تالزم دارند. به ماده و صورتست اما ماده استعداد و قوه است و صورت كمال و فعليت موجودات 

مي كند و ماده هم به يك تعبير همان » مثال«آنچه كه ارسطو صورت مي خواند، در واقع همان است كه افالطون از آن تعبير به 
. خوانده تواند شد» جزئي«امري است كه 

 اموري متغيرند كه وجودشان به جوهر وابسته accidensاعراض .  وجود مستقل دارد و به چيز ديگري قائم نيست(ousia)جوهر 
.]43 و 42: همان[است

غايتي است كه با استعدادي كه ماده ناميده » صورت«پس، علت حقيقي هر صيرورتي كه در عالم طبيعت هست، صورت است و 
وسيله فاقد اصالت است زيرا به مثابه زميني مستعد براي . بد و به عبارتي ماده وسيلة تحقق صورت استمي شود، تحقق مي يا

كند و ماده فاقد تعين است و صورت است كه تعين ماده را محقق مي! پرورش چيزي است كه غايت باغبان است يعني صورت گل
نمي توان صورت را مستقل از ماده و ماده را مستقل از صورت، گرچه ! تحقق اعيان طبيعي، تحقق صورت است و نه تحقق ماده

صورت، ذات ماده نيست بلكه شكل دهندة ماده است و در . تصور كرد و در جهان واقع نيز نمي توان ماده را از صورت متمايز كرد
يلة خود را به وسيله ماده، صورت تحقق يافته در قوه متخ) هنرمند(علت فاعلي است كه نخست تحقق پيدا مي كند و علت فاعلي 

. صورتِ محسوس مي بخشد

]44 : ،1357ارسطو[»شود ناميده مي"صورت"در هر صيرورتي، ماده پذيراي هيئت و فعليت خاصي مي شود كه«: ارسطو گفته است
ها تجسم رتصو. هاست كه به فعليت ها و شدن ها و به عبارتي به كمال صورت واصل مي شودپذير در پذيرش صورتمادة شكل

پس وجود ماده كه در . صيرورت، بدون ماده امكان پذير نيست. صيرورت ها بوده و صيرورت ها بدون صورت ها تحقق ناپذيرند
اما براي شدن يعني پذيرش صورت توسط ماده، زمانمندي الزم . مكان تحقق يافته است، براي صيرورت يعني شدن، ضروري است

در عالم هنر، موادي همچون رنگ ها، اصوات و حركات و اجسام . هايي كه ماده پذيراي آن استصورت يعني هيئت و فعليت . است
آنگاه توسط هنرمند به اثر هنري مبدل مي شوند كه مبدل به صورت هنري .... شكل پذيري همچون سنگ و چوب و فلز و موم و 

اء آن هنرمند و ايدة اوست، هيئت و فعليتي پيدا مي كند ماده در طي صيرورتي كه مبد. اثر هنري و صورت هنري يك چيزند. شوند
رنگ ها، اصوات، حركات به ! خواه ايده هنرمند، بيان موضوع باشد، خواه تجسمي از زيبايي شكل. كه صورت هنري ناميده مي شود

. ندندبلكه در عمل هنري هنرمند يعني خلق صورت هنري، آشكار كنندة ايده هنرم. خودي خود اثر هنري نيستند
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اين اجازه را مي دهد كه ) هنرمند يا سازنده(ماده قابليتي دارد كه به فاعل . ماه در هنر و غير هنر قابليت شكل پذيري دارد
فاعليت و قابليت در پيدايش هر پديده اي دو اصل . انشا كند) ماده(صورت هاي تخيلي اش را كه فعليت قوه متخيله است، بر آن 

هستي در تحقق خود، تجسم . شود ناميده مي (Yang) و عنصر قابل (yin)در تمدن چيني عنصر فاعل .  استاساسي و بنيادين
بر اساس قابليت ماده است كه صورت را به ماده ) صورت بخش(ماده قابليت صورت پذيري دارد و فاعل . فاعليت و قابليت است

اين دو در عالم واقع . ماده قابليت تجسم معنا را دارد و در تحقق، ماده و صورت به وحدت و يگانگي واصل مي شوند. اضافه مي كند
يكي .  يوناني دو معنا داردPoiesis.  ماده است(quality)صورت پذيري ماده، به عبارتي، كيفيت . غير قابل انفكاك از يكديگرند

هم خلق كردن شاعرانه است و هم . است» فراآوردن«و » ساختن« و ديگري (poetry) و خالقيت شاعرانه (creation)خلق 
.  وثيق داردربطي» تخنه«پوئيسيس با . ساختن معمولي

رد مي شودـرش مجـم ز امـباز هور رو در رود ــد در صــر آيــام

خلق صورت امر، جان راكب بر آن پس له الحق و له االمرش بدان 

ارگاه ـان  در بـسم بر درگاه و جـجان شاهـركوب در فرمـراكب و م
) 79-77ابيات (دفتر ششم مثنوي معنوي نيكلسون

ت تخنه تكنيك، مهار
. در متن هاي انگليسي خيلي روشن مي نويسند.  نزد يونانيان به معناي ساختن نيست، به معناي مهارت نيستTechne» تخنه«

Techne is a mode of knowledge . 

 خويش را صورت اثر) يعني صاحبان تخنه ((technites):س يتتخن. آن دانايي كه متضمن بينايي است: تخنه نحوي از دانايي است
در تخنه، دانايي، بينايي و توانايي، در عينيت و . اين دانايي همراه با بينايي، عين توانايي است. قبل از خالقيت هنري مي بينند

تجسم .  هنرمند با تخيل خالق، صورت هنري اثر خويش را مجسم مي كند.]26 : 1385،ريخته گران [يگانگي خود جمع آمده اند
. است) خالقانه(متخيله، تجسمي خالق صورت هنري در قوة 

يعني ماده خيال . به عبارتي، دانش يا هنر خلق صورت ها منجر به اراده تحقق صورتي از شيئ اي هنري در تخيل هنرمند مي شود
به . هنرمند صورت اثر هنري خويش را در عالم خيال، به وضوح مشاهده مي كند.  صيرورتش به فعليت صورت، واصل مي شودرد

اما براي تحقق اثر هنري، هنرمند . عبارتي، دانش هنري، منجر به تحقق صورت هنري و مشاهدة اين صورت در عالم خيال مي شود
صورت، رنگ، (يعني بايستي ماده اي مناسب صورت متخيله را به كار گيرد و به آن مادة . نيازمند توانايي انجام عمل هنري است

ورت خيالي خود را اعطا كند و به عبارتي، صورت خيالي را مبدل به صورت محسوس و عيني شكل پذير، كيفيت ص....) حركت و 
در غير . پس هنرمند بايد واجد دانش و  توانايي الزم در تحقق صورت هنري اش باشد. نمايد و در نهايت اثر هنري خويش را بيافريند

تنها صورت خيالي آن در ذهن آفرينندة آن . آفريده نمي شوداين صورت، صورت هنري، تحقق بيروني پيدا نمي كند و اثر هنري 
تخنه به معناي مهارت و توانايي و دانش ساخت اثر هنري يا آثار صناعي است و در برگيرندة تمام مراحل . صورت، باقي مي ماند

تكنيك، . محسوس مي باشدتحقق اثر هنري از تصور ايده گرفته تا تحقق صورت آن ايده در عالم خيال و تا تحقق آن در عالم 
لفظ اثر هنري  به صورت شيئ اطالق مي شود نه به ايدة تجسم نايافته و نه به . روشِ تحقق ايدة هنري در صور محسوس است

: در كتاب هيدگر وهنر مي خوانيم! ماده اي كه صورت پذير است
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گويا تمايز بين صورت و .  بودmorpheو  Hule يا يكي از مفاهيم اساسي دوران افالطون و ارسطو مفاهيم متضايف ماده و صورت
به . تصور شوندIdea ،Eidosماده ريشه در آن مفهوم افالطوني دارد كه بر اساس آن، موجودات بايد با توجه به نمود عالي شان، 

. نظر افالطون آنچه موجب حد مي شود، صورت و آنچه حد مي پذيرد، ماده است

، مي تواند به (phainesthai). نشان مي دهد(Eidos)كه تجربه مي شود و خود را بر اساس ديدارش يك اثر هنري نيز هنگامي 
 را نيز در بحث از هنر (Techne)افالطون عالوه بر مفاهيم ماده و صورت اصطالح تخنه . كمك آن مفاهيم اساسي صورتبندي شود

رود، به كار مي بردند ه همان معنا كه در مورد صنايع به كار مييونانيان اين اصطالح را در مورد اثر هنري ب. به كار مي برد
 اين واژه در اصل به معناي ساختن يا توليد چيزي نيست، بلكه اشاره  به شناختي دارد كه با هر گونه اهتمام .]7: 1382،كوكلمانس[

 معناي شناخت آدمي بود بدون هيچ تكيف همراه است؛ بنابراين، تخنه اغلب فقط به) طبيعت = phusisفوزيس (آدمي به موجودات 
شناختي بود كه توليد كنندگان . راهنمايي مي كند) ساختن چيزي(تخنه به معناي شناختي بود كه انسان را در انجام فعلي . بيشتر

ش ساختن صحيح تا چگونه آنچه را كه مي خواهند بسازند و به عبارتي رو. (را به نحوي اساسي راهنمايي مي كرد) سازندگان اشياء(
اين واژه نزد ارسطو هم اصوالً نحوه اي از دانستن است .  ناميده مي شودTechintesپس هنرمند نيز ). اشياء صناعي يا هنري بود

].8 : همان[

شيئ ساخته شده، از ماده اي شكل پذير، شكل گرفته است، كه علت مادي . هنرمند، علت فاعلي چيزي است كه آن را مي سازد
فرم و شكل و به عبارتي، صورت شيئ هنري كه آن . هنرمند شيئ را با هدفي ساخته است كه آن را علت غايي نامند. مي شودناميده 

را از ساير اشياء متمايز مي كند و بر اساس علت صوري تحقق يافته است، هدف و غايتي بيرون از خود ندارد بلكه هدف هنرمند، 
بداع، غايت و هدف هنرمند از عمل هنري و آفرينش اثر هنري باشد، پس هدف و غايت او در شيئ اگر اين ا. ابداع فرم زيبا بوده است

. شكل و فرم و صورت هنري، دانايي و توانايي و مهارت فني هنرمند را محاكات مي كند. تحقق يافته است و نه بيرون آن

. ناميده مي شود) هنر( تخنه، يا تكنيك و فن اين مهارت. صرف مهارت در ساخت صورت است كه اثر هنري را عيان مي كند
اراده براي . صورت هنري است كه معنا را مي آفريند يا مبدأ دريافت معناست. است نه معنا ساز) تكنيسين(هنرمند، صورت ساز 

جسمه اي و يا اگر كسي معمار يا نقاش و مجسمه ساز و موسيقي دان نباشد و اراده كند كه آهنگي، يا م. صورت سازي كافي نيست
زيرا فاقد دانش الزم و توانايي و مهارت هنري براي . اي و يا ساختماني را بسازد، اراده اش هيچگاه تحقق نخواهد يافتنقاشي

هنرمند بودن در ساختن شيئ هنري است كه نمايانده مي شود يعني فرم و شكل . ساختن چيزي است كه آن را اراده كرده است
! هنري

 عبارت است از (Technikon)تكنيكون . زبان يوناني است» تكنولوژي«منشاء كلمه :گفته است» ش از تكنولوژيپرس«هيدگر در 
تخنه نه تنها نام كار و مهارت صنعت گر است، بلكه افزون بر اين نامي است براي .  تعلق دارد(Techné)امري كه به تخنه 

كلمة تخنه . است) امري پوئتيك(ردن تعلق دارد، به پوئيسيس؛ تخنه امري شاعرانه  فرا آوتخنه به. هاي فكري و هنرهاي زيبامهارت
هر دو كلمه بر شناخت به معناي وسيع كلمه داللت مي كنند، و .  مرتبط  بود(episteme)از ابتدا تا زمان افالطون با كلمه اپيستمه 

.]13: 1377،هايدگر[به معناي زير و زبر چيزي را دانستن، به چيزي معرفت داشتن، هستند 
ميان اپيستمه و تخنه تمايز قائل ) اخالق نيكو ماخس، كتاب ششم، فصل سوم و چهارم(ارسطو در يكي از بحث هاي بسيار مهمش 

مي شود، و در واقع اين تمايز را بر آنچه توسط آنها  منكشف مي شود و نحوة اين انكشاف استوار مي سازد تخنه، نحوي آلتوئين 
(aletheuein)نمي آورد و هنوز فرا روي ما قرار ندارد، چيزي كه گاهي –تخنه از امري كشف حجاب مي كند كه خود را فرا .  است 

. چنين و گاهي چنان مي نمايد و گاهي چنين و گاهي چنان مي شود

مري كه بايد فرا آورده شود  آوردن، از ا-كسي كه خانه اي يا زورقي يا جامي نقره اي مي سازد، بر مبناي متقضيات چهار نحوة ره
اين انكشاف، از قبل صورت و ماده زورق يا خانه را با چشم داشت به شكل نهايي محصول مورد نظر، در آن . دكشف حجاب مي كن

بنابراين، امري كه در تخنه تعيين كننده است، به هيچ وجه نه . و بر اين مبنا نحوة ساخت آن را تـعيين مي كند. شيئ گرد مي آورد
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به عنوان انكشاف، و نه به مثابه ساخت . در ساخت و نه در پرداخت و نه در كاربرد و وسائل بلكه در همين انكشاف نهفته است
.]14: همان [آوردن به شمار مي رود توليدي است كه تخنه نوعي فرا

هنر انكشافي .  سادگي تخنه خوانده مي شدو هنر به. هنر، حضور خدايان را، گفت و گوي تقدير الهي و تقدير آدمي را، روشن مي كرد
مي خريد  بود، يعني استيالي حقيقت و پاسداري از آن را به جان(promos)هنر متقي پروموس. چند جانبه بود) و در عين حال(واحد 

.]40: همان [

 حضور مي بخشيد و به همين دليل به چرا هنر نام ساده و بي پيرايه تخنه را حمل مي كرد، زيرا هنر انكشافي بود كه فرا مي آورد و
وباالخره هنر آن انكشافي بود كه بر همه هنرهاي زيبا استيالي كامل داشت و همچنين بر شعر و . قلمرو و پوئيسيس تعلق داشت

.]68-41:همان  [هرامر شاعرانه اي كه در خور نام پوئيسيس بود

.ا پرده برمي دارد، امر شاعرانه به نحوي فراگير حاضر استدر هر هنري و درهر انكشافي كه از حضوريافتن در امر زيب
از آن جا كه ماهيت تكنولوژي امري تكنولوژيك نيست، تامل ماهوي درباره تكنولوژي و رويارويي قطعي با آن، بايد در قلمروي رخ 

به خاطر  .هنر چنين قلمروي است. دهد كه از يك سو با ماهيت  تكنولوژي قرابت دارد و از سوي ديگر از بنياد با آن متفاوت است
خود اشتغال تمام عيار مان به تكنولوژي، خودِ ماهيتِ تكنولوژي را تجربه نمي كنيم، و به خاطر دلمشغولي به مسائل زيباشناختي،

يعني آفريدن تخنه يعني آفريدن شاعرانه وهنرمندانه و به سخن امروز، . ]42-41:قبلي[ماهيت هنر راهم ديگر حفظ و ابقا نمي كنيم 
. چنين آفرينشي نيازمند مهارت، شگرد، فن و تمهيداتي است كه تنها هنرمند به معني اصيل كلمه واجد آن است. هنرمندانه فرم

. اثر هنري به قلمرو زيبايي تعلق دارد يعني به قلمرو معنويت. براساس چنين توانايي و دانايي است كه ابداع اثر هنري تحقق مي يابد
براي تحقق چنين . اي متعلق به عالم زيبايي شودت اثر هنري وبه عبارتي ديگر فرم و شكل هنري آن است كه شيهدف و غاي

براي انجام اين خواست و غايت، تخنه يا تكنيك و فن . مبدل شود) زيبا(هدفي، بايستي ماده شكل پذير، به فرم وشكل هنري 
آفرينش اثر هنري امكان پذير بدون تخنه،.  كند، امري ضروري و بنيادين استآفرينش هنري كه بايستي دانايي و توانايي را عيان

علت فاعلي و علت صوري . هنرمند به عنوان علت فاعلي شكل هنري، علت صوري اثر هنري و هم علت غايي آن است. نيست
بدون تخنه، مادة .  شكل هنري مي كندرا مبدل به) علت مادي(وعلت غايي، مجموعه اي از دانايي ها و توانايي هايي است كه ماده 

. آن چنان كه بدون مهارت و استادي در فن نجاري، چوب به تخت  وميز مبدل نمي شود. شكل پذير نمي تواند شكل هنري پيدا كند
نقص در تخنه . هرگونه كاستي و نقص وكوتاهي و قصوري كه در تخنه رخ دهد، آثارش در شكل و صورت اثر عيان مي شود

) شكل(كار تخنه به ظهور آوردن صورت . يعني عدم تحقق اثر هنري) فرم و شكل( نقص در صورت است و نقص در صورت مساوي
تخنه، همان كار هنري  و ماهيت آن زيبا  شناسانه است و وحدت بخش مجموعه علل تحقق اثر هنري ! يعني آفرينش هنري. است
تخنه، زيبايي را با اثر هنري منكشف . ايي اثر هنري در تخنة هنرمند استشكوف. نتيجه اين وحدت، ظهور شكل و صورت است. است

را براي انكشاف به ) "alethia "Unhiddenness.ظهور، گشودگي، انكشاف كه صفت اسامي وجود است(يونانيان لفظ اَلتيا. مي كند
ن كه از چيزي با شكوه پرده برداري و آن را به همان سا.  از زيبايي  پرده برداري مي كند) شكل هنري(اثر هنري . كار مي برند

.5مفتوح مي كنند

هنر، كنش ابداعي در تحقق شكل
منشا و مبدا و غايت و كيفيت و صورت اين عمل، آفرينش زيبايي است كه در شكل عيان . است(Poiesis)عمل ابداعي هنر،

.ند يا نكندخواه موضوع و پيام و محتوا و معنا  و روايتي را بيان ك. مي شود

شايد بتوان ارسطو را ازجمله نخستين نظريه پردازاني دانست كه غايت و هدف اثر هنري را فرم زيبايي شناسانه اي مي داند كه به 
. ماده بيان، شكل داده است و به عبارتي ابداع اثر هنري راهدف و غايت هنرمند مي داند
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غايت و هدف اثر ابداعي . مي داند(Techne)نشأ ابداع و شعر را قوه صناعي ارسطو م«:در كتاب ارسطو و فن شعر مي خوانيم كه
».همان اثر است كه تحقق مي يابد در صورتي كه غايت امر عملي همان فعل و عملي است كه از صاحب فعل سر مي زند

 علت صوري، علتي ]44:مان ه[علت حقيقي هر صيرورت كه در عالم طبيعت هست عبارتست از صورت ]103: 1357زرين كوب [
منجر به ابداع اثر هنري مي شود و هنر چيزي جز عمل ابداعي ) علت مادي(با ماده اي مناسب ) علت فاعلي(است كه توسط هنرمند 

شكل و (تحقق پيدا نمي كند و به عبارتي، صورت (Techne)صورت، بدون عمل ابداعي . نيست كه در صورت، فعليت پيدا مي كند
ارسطو مالك هنري بودن اثر را موضوع آن نمي داند و معتقد . همان عمل ابداعي است كه اثر هنري ناميده مي شود) فرم هنري
شاعران را نه از بابت موضوع و ماهيت كارشان شاعر مي خوانند، بلكه فقط از بابت وزني كه در سخنان خويش به كار «:است كه 

.]114:قبلي[6مي برند، شاعر مي خوانند
و لذت از عمل تقليدمي داند و ] محاكات[را تقليد ] كه به انواع هنرها نيز مي توان آن را تعميم داد[سطو منشأ و پيدايش انواع شعر ار

موجوداتي كه چشم :دركتاب ارسطو و فن شعر مي خوانيم.قائل است) هنر(براي پيدايش شعر ) تقليد و لذت(به دو سبب طبيعي 
چنانكه تماشاي . مي شوداراحت مي شود، اگر آن ها را خوب تصوير نمايند از مشاهده تصوير آن ها لذت حاصلانسان از ديدار آن ها ن

.صورت جانوران پست و هم تماشاي صورت مردار سبب التذاذ نيز مي شود

ت به احوال آن مشاهده تصاويري كه شبيه اصل باشند موجب خوش آيندي مي شود زيرا ما از مشاهدة اين تصاوير اطالع و معرف
آن هم هرگز اگر خود موضوع تصوير را پيش از. صورت ها پيدا مي كنيم و آنچه را در آن صورت ها بدان داللت هست درمي يابيم

بلكه از آن لحاظ كه در آن كمال صنعت بكار رفته، و يا نديده باشيم، باز آن صورت نه از آن جهت كه موضوع خود را تقليد مي كند
.]117: همان[ه داراي رنگ دلپذير هست و يا از جهاتي نظير و مشابه اين ها، سبب خوشايندي خاطر ما مي شود آن جهت كاز

اگر نقاش زيباترين الوان را در هم بياميزد بي آن كه هيچ طرحي از صورتي ترسيم نمايد كار او از حيث منزلت و جمال به درجه كار 
.]124: همان [ست هرگز نمي رسدآن كس كه طرحي منظم از صورتي رسم كرده ا

امر زيبا خواه موجود زنده اي باشد و خواه چيزي باشد مركب از اجزاء، ناچار بايد كه بين اجزاء آن نظمي وجود داشته باشد و همچنين 
.]126: همان [چون، زيبايي شرطش داشتن اندازه اي معين و همچنين داشتن نظم است . بايد اندازه اي معين داشته باشد

زيرا اين . چون تراژدي عبارت است از تقليد كساني كه برتر از ما هستند، پس در اين كار بايد شيوه نقاشان ماهر را پيش گرفت
. ]140: همان [جماعت چون خواهند اصل چيزي را تقليد نمايند، تصويري سازند شبيه به اصل اما بهتر از آن

.  نكتة اساسي كه در نظريات فرماليست ها هم مطرح است، اشاره كرداز نظريات ارسطو در مورد هنرمي توان به چند
. تصوير خوب به معني فرم زيباشناسانه است كه موجب التذاذ مي شود.الف
. صورت ها و فرم ها مبدأ هر گونه اطالع و معرفت و دريافت زيباشناسانه است.ب
است وسبب ) زيبايي شكل و فرم(داراي ارزش زيباشناسانه.  محاكات مستقل از هر گونه بازنمايي و تقليد و هنري،)شكل(صورت  .ج

.در آن صورت توسط هنرمند انشاء شده است) تخنه(زيرا كمال صنعت . مي شود) لذت ناشي از مالحظة صور زيبا(خوشايندي خاطر 
.ر تحقق اثر هنري استكه داراي نظم دروني است هدف هنرمند د) فرم و شكل(صورت آفرينش و ابداعِ  در هنر نقاشي، .د

اين نظم بر تناسب استوار است و . مركب از اجزاء است و بايستي بين اجزاء نظمي وجود داشته باشد) فرم و شكل هنري( امر زيبا .هـ
شي تحقق پيدا (totatity) و تماميت(unity)در نتيجه، وحدت . تناسب ايجاد وزن و ريتم و تعادل را در اثر هنري ميسر مي كند

.زيبايي شكل و فرم نتيجه اين وحدت و تماميت است. مي كند
.  كمال زيبايي فرم و شكل يعني كمال صورت، هدف و غايت هنرمند ازآفرينش اثر  هنري است.و

پـس،  .شايان ذكرست كه الحان، بدون هر گونه داللت و تقليد از طبيعت و بيان موضوعي و پيام، موجب لذت زيباشناختي مـي شـوند    
در )  تخنـه  –هنـر   (ذ، صرفاً مقيد به تقليد صور طبيعي يا صرف تقليد  از چيزي نيست بلكه مي توانـد مبتنـي بـر كمـال صـنعت                           التذا

در هنر موسيقي آنچه كه صرفاً اصيل است، فرم و شكل هنـري  مسـتقل از   . اصوات به قصد آفرينش زيبايي باشد    ) وحدت(هماهنگي  
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اما انچه كه درموسيقي بـه  . سيقي، استقالل فرم و شكل  هنري را به وضوح نمايان مي كند   هنر مو . مفاهيم و موضوعات و تقليد است     
ايده ها علل، ماهيت همه اشياء انـد        «: اما آن چنان كه ارسطو گفته است      .است» ايده«مثابه صورت تحقق پيدا مي كند، چيزي به نام          

صـورت اصـوات   . تجسـم ايـده اسـت در هنرهـاي تجسـمي      صورت و شكل،.]46: 1378،ارسطو[7»و واحد علت ماهيت ايده هاست  
در شـعر،  .درموسيقي كه از طريق حس شنوايي قابل ادراك است، نيز همان ايده است كه از طريق اشكال موسيقيايي ظاهر مي شـود           

 را شـعر مـي كنـد    اما موضوعِ شعر نيست كه شعر     . نيز ايده از طريق شكل واژه ها تجلي پيدا مي كند كه به موضوعي نيز داللت دارد                
آنچه كه توسط هنرمنـد بـه وسـيله مـاده           .  بلكه كيفيت بيان يا ايده زيبايي است كه موضوعي را صورت هنري و شاعرانه مي بخشد               

شـود  آنچـه توليـد مـي   «:ارسـطو گفتـه اسـت   .پس ماده، وسيله، و صورت، هدف و غايت است. آفريده مي شود، هدف هنرمند است     
كنـــد و بـــه همـــان نـــام صـــورت خوانـــده اســـت كـــه نـــام خـــود را از صـــورت اخـــذ مـــيتركيبـــي از صـــورت و مـــاده 

].81: همان  [شودمي

.8دارد) ماتريال ها(نيست زيرا شكل، وجودي جدا از وجود مواد ) فرم(ماده، اجزاء ماهيت شكل 
ن صورت معين در اين ماده اي«هيچ ترديدي نيست كه بعضي اشياء ء :ارسطو گفته است. صورت، امر كيفي و ماده امركمي است

.]295:همان[اند »معين
» اين چيز در اينجا«هر چيزي كه ماهيت و صورت مطلق نيست، بلكه :ارسطو به ماده و مكانمندي آن اشاره مي كند و مي گويد

.]295 :همان [است، داراي ماده است
ه در صيرورت است پس بايستي اين صيرورت در صورت تحقق ماد.  است9كه ماده، نيازمند مكاناز اين نكته مي توان استنباط كرد

. ماده كميتي مكانمند و زمانمند و دستخوش تغييرات صوري در طي زمان است. صورت، حاكي از صيرورت ماده درمكان است. يابد
اوست و تحقق ) تخنه(ايي است كه توسط ماده و با فاعليت هنرمند كه مبتني بر دانايي و توان) زيباشناختي(اثر هنري صيرورتي خاص 

.پيدا مي كند

صورت كه ماده به سبب آن شيئ معين است، و همين خود جوهر شيئ است :ارسطو در مورد صورت كه خود جوهر شيئ است گفته
مرادم اين است كه نوعي جوهر عبارت است از . شيئ انضمامي وصورت: جوهر بر دو نوع است:و توضيح مي دهد كه . ]314:همان[

جواهر ]. ماده بر دو نوع است كه نوعي محسوس است و نوعي معقول[.رت متحد با ماده، و نوع ديگر صورت به عنوان كلي استصو
در حالي كه جوهر به معني صورت، فسادپذير نيست ) زيرا استعداد كائن شدن نيز دارند(به معني اشياء ء انضمامي دستخوش فسادند 

. ]314، 295،307: همان[.)نيست بلكه وجود اين خانة معين است» خانه« پديد مي آيد وجود آنچه. (زيرا پديد آمدني هم نيست
سبب مي شود كه از ماده اي واحد اشياء مختلف به و جود ) هنرمند و صنعتگر(علت محرك «. صورت، فعليت و تحقق ماده است

.]331:همان [» آيند
فعليت در شيئ است كه ساخته مي شود مثالً فعل خانه سازي : و گفته استمي داند ) صورت(ارسطو فعليت را در شيئ  ساخته شده 

از اينجا روشن ! در خانه اي است كه ساخته مي شود وفعل بافندگي در شيئ است كه بافته مي شود و همچنين است در موارد ديگر
.]364، 363: همان[. است كه جوهر يا صورت، فعليت است

پس آنچه كه اثر هنري .  وه اي است كه در صورت هاي هنري فعليت ها و جلوه هاي جزئي پيدا مي كندايده هنري يا ايده زيبايي، ق
موضوع براي . ناميده مي شود همان صورت هاي فعليت يافتة ايدة زيبايي است كه فارغ از موضوع و روايت و عواطف و احساساتند

انضمامي ونسبي ه و صورت ندارد بلكه ربط آن اعتباري، قرار دادي،صورت امري بالتبع و انضمامي است و ربطي حقيقي به ذات ايد
:ارسطو معتقد است كه. است نه ربطي ذاتي

 اين قوه به واسطه ماده به فعليت هاي .]365: همان[چون ايده ها اشياء كلي هستند جدا از جلوه هاي جزئي، پس قوه خواهند بود
از اين رو ناچاريم بگوييم كه صورت . الفعل ندارد بلكه وجودش تنها وجود بالقوه استماده وجود ب«. هنري  و صناعي مبدل مي شود
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آنچه تغيير مي پذيرد ماده است، و آنچه تغيير به آن مي انجامد .]418: همان[» يا شكل بيش از ماده استحقاق مبدأ بودن را داراست
]470: همان [علت غايي به علت صوري برمي گردد. ]465:همان [صورت است

ايده .اشياء ء هنري حتي اشياء يي كه هنوز تحقق پيدا نكرده اند  تجسم ايده اند زيرا ايده كليتي بي انتها و قوه اي پايان ناپذير است
اي است كه به صورت محسوس توسط هنرمند در ماده، ايده قوه.مبدأ تغيير ماده است و غايت تغيير ايده، تحقق صورت است

. آثارهنري تشخص هاي متنوع ايده اند. ندتشخص پيدا مي ك

: همان [هم زمانند اما علل محرك مقدم بر معلول هاي خودهستند) آثار هنري(علل صوري با معلول هاي خود :ارسطو گفته است
.]467و466

فرم و ( صوري، است چنانچه علت محرك، علت) اثر هنري(مقدم بر علت صوري ) يا علت فاعلي(پس هنرمند به مثابه علت محرك 
. را تحقق بخشد، معلول او چيزي جز فرم و شكل هنري نيست) شكل ايده زيباشناسانه

انسان خانه رامي : راعلت مقدم شيئ مي داند ونوشته است) مهارت، تكنيك و تخنه(، صناعت )فيزيك(ارسطو در كتاب سماع طبيعي 
) صناعت معماري(اين دومي .  اين جهت كه داراي صناعت معماري استسازد از اين جهت كه معمار است، و معمار خانه مي سازد از

].70: 1378،ارسطو[علت مقدم است 

پس تخنه به معني دانايي و توانايي هنري، مقدم بر شكل است و شكل، تجسم و صورت تخنه است كه به اشكال خاص خود  در هر 
خيالي است كه هاي متنوع، صورمبدد تحقق. كندنوع پيدا ميتحقق هاي مت...) موسيقي، نقاشي، مجسمه سازي و (اثر هنري 

.با تخنه آن ها را به صورت هاي محسوس در مي آورد» تخنيسين«يا ) صاحبان تخنه = technites(تخنيتس 

وقتي كه شيئ شكل معين مي پذيرد ما آن شيئ را با نام ماده :فصل سوم مي خوانيمدر سماع طبيعي ارسطو كتاب هفتم،
شمع را موم و تخت را چوب نمي ناميم بلكه در مورد اين ها اصطالحاتي مشتق از نام ماده اي را مفرغ ونمي خوانيم، مثالً مجسمه

با توجه به صورت و شكل شيئ، چيزي را كه صورتي خاص . مي ناميم»چوبين«يا » مومي«يا » مفرغي«به كار مي بريم و آن ها را 
.]306: قبلي[ام ماده اي كه صورت درآن متجلي است نمي خوانيميافته است ديگر به ن

تفاوت آثار هنري با ساير اشياء ء نيز بر اساس صورت و . تمايز اشياء ء به شكل و صورتشان است نه ماده اي كه ازآن تشكيل شده اند
نر، عنواني است كه بهعنوان ضده. ارسطو بحث مهمي در ضد هنر نيز دارد! شكل و فرم آن هاست و نه چيزي ديگر

حالت تفكرِ:كتاب ششم مي خوانيم»اخالق نيكوماخس«در . )10(» مارسل دوشان«خصوصاً به آثار . اطالق مي شود»هادادائيست«
 است و از اين رو هيچ يك شامل ديگري نيست زيرا عمل كردن ساختن نيست و ساختن متوجه غير از حالت تفكرِعمل متوجه 

است و ماهيتش حالت توانايي ساختن همراه با تفكر است، و هيچ ) فن(معماري توانايي عملي است يعني هنر . نيستساخت عمل 
و اين : توانايي عملي وجود ندارد كه حالت توانايي ساختن همراه با تفكر نباشد و چنين حالتي كه توانايي عملي نباشد وجود ندارد

. با حالتِ متوجه به ساختن كه تحت راهنمايي تفكر درست قرار دارد، يكي است) هنر يا فن(سخن بدين معني است كه توانايي عملي 
سروكار دارند و به كار بردن  هنر به معني آزمودن و مشاهده اين است كه چيزي كه قابليت اين » بوجود آمدن«با ) فنون(همه هنرها 

د آمدنش در سازنده است نه در آن چه ساخته مي شود، چگونه ممكن است  را دارد كه به وجود آيد يا به وجود نيايد و مبدأ وعلت بوجو
هنر با چيزهايي كه به ضرورت يا برحسب طبيعت وجود دارند يا به وجود مي آيند سروكاري ندارد، اين چيزها مبدا . به وجود آيد

.]213: 1378،ارسطو [پيدايش خود را در خود دارند

به يك معني بخت و هنر با موضوعات واحد سروكار .  پس هنر به ساختن تعلق دارد نه به عملچون ساختن غير از عمل كردن است،
چنانكه گفته شد ) هنر، فن(توانايي عملي » رابخت و اتفاق هنرهنر بخت واتفاق را دوست دارد و«: دارند چنانكه آگائون مي گويد

د هنر حالت متوجه به ساختن است كه تفكر غلط راهنماييش حالت متوجه به ساختن است كه تفكر درست رهبريش مي كند، و ض
].214-213صص  :قبلي[. مي كند، و موضوع هر دو چيزهايي تغيير پذيرند
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مجسمه ساز يوناني درقرن phidias[مثالً فيدياس . مي دانيم11»حكمت«استادان كامل را بهره ور از ) هنر، فن(در توانايي عملي 
را در ساختن ]  مجسمه ساز يوناني معاصر فيدياسpolyklet[اختن مجسمه هاي سنگي و پولوكلت را در هنر س.] م.پنجم ق

.كمال استادي در هنر است» حكمت«در اين مورد مراد ما از . مجسمه هاي فلزي

رت ديگر،شناخت علميِ عاليترين و شريفترين موضوعات، و به عبا: حكمت نظري بايد عقل شهودي پيوسته با شناخت علمي باشد
.]219همان، [علم كامل

اين توانايي بدون تحقق صور خيالي در ذهن هنرمند كه تجسمي از . است) هنر، فن، تخنه(ابداع اثر هنري، معطوف به توانايي عملي 
. پس توانايي با دانايي وتفكر همراه است. ايده زيبايي است، ميسر نمي باشد

مبدأ اثر هنري است  هنر به ساحت ساختن  تعلق دارد ) ودمي آورد و موجوديت مي بخشدسازنده اي كه شي هنري را به وج(هنرمند 
زيبايي است و ابداع صور خيالي بر اساس ) ايده(منظور از تفكر درست، درك معقول زيبايي و مثال . رهبر هنر استو تفكر درست،

را مي سازد تا ايدة ) فرم وشكل(هنرمند شيئ هنري . ستكه همانا ايجاد اثر هنري در كمال استادي ا! درك معقولِ صورِ مثالي 
هنرمند موضوع را نمي سازد بلكه شكل و . فرع بر شيئ هنري استموضوع و پيام و روايت و بيان احساسات،. زيبايي را مجسم كند

صطالحاتي است كه جامعيتي فرم در تاريخ هنر و زيباشناسي از جمله ا. فرم را مي سازد كه گاه داللت برموضوع دارد و گاه ندارد
.ناميده اند» فرم ناب«تا آنجا كه هنر را . فراگير در مباحث مربوط به نقد هنر، تعريف هنر، زيبا شناسي دارد

نتيجه گيري
ماده به انحاء مختلف مي تواند اشكال كيفي وكمي متفاوتي پيدا . صورت يا فرم هياتي است كه نحوه ظهور ماده را نشان مي دهد

اين كيفيات هنري از محدوديت هاي .اما تنها  بعضي از كيفيت هاي صوري است كه كيفيت هاي هنري ناميده مي شوند. كند
. زماني و مكاني فارغند زيرا اگر كيفيات زيباشناختي صورت براساس احساس تبيين شود، احساس امري وابسته به زمان و مكان است

. د كه فاقد وحدتي اصيل مي باشنداين وابستگي منشأ كثرات در احساسات مي شو

ها و احساسات مغاير، حوزه هاي كند و در نهايت، سليقههايي كه بر ضد هم هستند، ظهور پيدا ميدر اين صورت، احساسات در فعليت
ات در منطقي مي تواند مانع دخالت احساستحليل فرم يا شكل بر اساس روش هاي عقلي و. زيباشناسي نسبي را به وجود مي آورد

قواعد مربوط به زيباشناسي صورت ها . زيبا شناسي صورت ها براساس شهودات عقلي امكان پذير است. داوري زيبا شناختي شود
هاي هم زيبايي هاي معقول وهم زيبايي. هاي احساسي را از زيبايي هاي معقول وشهودي تفكيك كندبايستي به شكل روشن زيبايي

 اجتماعي او، در تحقق، نيازمند – احساسي هنرمند و هم تعهد و رسالت انساني –هاي حسي مشهود، و هم عواطف و زيبايي 
عواطف و خواه تعهد و رسالت اجتماعي، تخيل خالق هنرمند براي هر موضوعي، خواه احساسات و. اندآفرينش شكل هنري
ت هاي خيالي هنرمند را بپذيرد و به عبارتي ماده بيان در آفرينش هاي هنري بايستي شكل مطابق با صور. صورخيالي مي آفريند

در اين صورتِ منطقي، از طريق ابداع فرم هنري است كه هنرمند مي تواند به . داشته باشدقابليت شكل پذيري صور خيالي را
. مضامين و موضوعات و تجربيات خويش شكل محسوس هنري بخشيده و آن ها را براي مخاطب، ملموس و قابل دريافت كند

 است، نمود عيني و form كه مطابق واژه انگليسيforma ياهمان morphe با مبدل شدن به eidosيا ) مفهومي(هاي ذهني فرم
چيزي كه از طريق مشاهده براي ذهن مخاطب، عالوه بر جنبه زيباشناختي، داللت هاي محتوايي و رسالت و. كنندميملموس پيدا

.تعهد هنرمند را نيز تحقق مي بخشد
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پي نوشت ها
HW.36(47-48)cf.FVH,150-166كوكلمانس اين نظر را از كتاب فلسفه هنر هيدگر، نوشته فريدريش فن هرمان، به نشاني .1

.نقل كرده است» هيدگر، راه هاي گيلي«

نشريه» پرسش از چيستي هرمنوتيك و مسائل آن«و » اصالت متن به مثابه مرجع نقد و تفسير«:بنگريد به مقاالت .2
.1386 و بهار و تابستان 1385 بهار و تابستان 7و5 پژوهشي باغ نظر شماره هاي –علمي 

خواننده و شنونده را به ياد خز و خزان ) ز(و ) خ(دو صامت ، كه هنگام خزان استاگر در مسمط منوچهري از مطلع خيزيد و خز آريد.3
زيرا .  تكراري در اين دوصامت تنها در بيت اول بارز است و در بقيه ي ابيات نيستمي اندازد، منتقد نبايد فراموش كند كه چنين

است كه يادآورد به هم خوردن دندان ها در سرما است و ) ز(آنچه بايد گزندگي و سوز و سرما را به خواننده القا كند، صامت تكراري 
.ندارد) خز(ضرورتاً ربطي به 

 بهمن، 125كتاب ماه هنر، ماهنامه تخصصي اطالع رساني  و نقد وبررسي كتاب، شماره » نقد نقد«دكتر دره دادجو، : نگاه كنيد به
.76، ص 1387

4.From ،يعني هيات كلي شيئ shapeيعني شكل به معني صورتي مشخص از فرم .
 انواع شكل ها، فرم كلي و مبدأ. تشخص مي دهدمتنوعي،] اشكال[شكل، آن صورت يا فرم كلي را به انواع فرم، كلي و ثابت است اما

. نخستين هر شيئ است
شكلِ هر شيئ از فرم كلي همان شيئ .همة اشياء ء داراي شكل اند. هر نوع نشانه اي در هيات شكل و صورتي اختصاصي ظاهر مي شود

دريا، از فرم كلي موج و هر هر درختي از فرم كلي درخت و هر موجي از . همه كوه ها از فرم كلي  كوه شكل گرفته اند. نشأت گرفته است
. فرم هياتي كلي است و مصاديق  جزيي و متنوع آن، شكل ناميده مي شود. آدمي،  شكل گرفته است) فرم كلي(فرد آدمي  از هيأت كلي 

اشكال  با هم مشتركند تفاوت در ) صورت(تمام آدميان علي رغم تفاوت هايي كه در چهره با يكديگر دارند، در كليت  فرم چهرة آدمي 
همواره فرم و شكل است كه كيفيات . در سخنوري نيز تفاوت در اشكال گويش است. قابل مشاهده است) شكل هاي متفاوت چهره(

 كه مفاهيم در ذهن تحقق يافته و يا درك مفاهيم، امكان از طريق فرم و شكل است. زيباشناختي را به صور متمايز، مشخص مي كند
. پذير مي شود

:نوشته است» هنر و تكنولوژي«فلسفه تكنولوژي، دن آيدي تحت عنوان در كتاب . 5
تخنه از هر آن چيزي كشف حجاب مي كند كه خود، خود را فرا نمي آورد و فراروي ما قرار ندارد، چيزي كه .تخنه نحوي انكشاف است 

به كتاب زير » پرسش  از تكنولوژي«اي كليه نقل قول ه) [51 ص295ت (گاهي چنين وگاهي چنان مي نمايد و گاهي چنان مي شود 
.ارجاع دارد

David Krell (ed) Martin Heidegger: Basic Writings, Harper and Row, publishers,1977.

.فهرست خواهند شد) ت ص ص(و در متن صرفاً به صورت 

است براي هنرهاي فكري و هنرهاي زيبا، تخنه تخنه نه تنها كار و مهارت دستي صنعتگر رامشخص مي سازد، بلكه افزون بر اين نامي «
». آوردن تعلق دارد، به پوئيسيس، تخنه امري شعري است–به فرا 

تخنه در .  آوردن حضور بخشيدن  است و در نتيجه حقيقتي كنشي است– آوردن، اما فرا –پوئيسيس هم ساختن است هم فرا ) 294ت(
تخنه چيزي را منكشف مي كند يا به .يقت به عنوان فراخواندن، با حضور مرتبط است يا نحوي از حق(episteme)نظرقدما با اپيستمه 

) 57ص.(تخنه همان فعل ساختن است) 54ص(حضور مي آورد كه ممكن است 

:نوشته است» معماري قديم و تكنولوژي جديد«هيدگر در فصل چهارم كتاب فلسفه تكنولوژي تحت عنوان 

 كه ريشة اين فعل دارد، براي tec به = ητεxu (techne(تكنيك، تخنه . خوانده مي شود=tikto)KWÍτ(فراآوردن به زباني يوناني تيكتو
چيزي همچون اين يا آن، به اين نحو ]: به معناي اين است كه[، بلكه )دستي(يونانيان اين كلمه نه به معناي هنر است و نه به معناي  صنعت 

).152-151ص . (يونانيان به تخنه، به فراآوردن، به مثابة به ظهور درآوردن مي انديشند. ضر به ظهور آورده شوديا آن نحو، در امر حا
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 كتاب ارسطو و فن شعر مي خوانيم192در يادداشت هاي صفحه .6

د، ارسطو نظير اين قول را در شاعر فقط به خاطر اين سخن موزون مي گويد، شاعر نيست و بنا به اين هر سخن موزون را شعر نمي توان خوان
]زرين كوب[جاي ديگر  فن شعر نيز مي گويد هرچند در فن خطابه، شعر را عبارت از كالم موزون مي داند 

را) شعر(وزن به تنهايي تعيين كننده ماهيت شعر نيست بلكه از جمله لوازم شعر است كه با مجموعه اي ديگر از لوازم شعر، سخن شاعرانه 
در كتب مربوط به شناخت شعر وشعر چيست و بحث در ماهيت شعر از جمله كتب نظريه پردازان روس تحت عنوان فرماليسم . شدتحقق مي بخ

. و ادبيت  دراين زمينه بحث شده است

ما بعد ) 1387(ارسطو ( را به كار مي برند كه اصالً به معني شكل و صورت است Formبيشتر كلمه » ايده« در ترجمه هاي انگليسي به جاي -7
)، پاورقي مترجم43الطبيعه، ترجمه محمدحسن لطفي، تهران،انتشارات طرح نو، ص 

.، مابعد الطبيعه، ترجمه محمدحسن لطفي تبريزي293ه ح نگاه كنيد به بحث ارسطو در صف-8

137ن آيا مكان وجود دارد؟ صفحات كتاب چهارم، فصل يكم تحت عنوا) فيزيك(نگاه كنيد به بحث ارسطو در سماع طبيعي  در مورد مكان،-9
مكان عبارت است از صورت يا شكل هر جسم كه مقدار يا مادة مقدار از : ، ارسطو ذيل عنوان آيا مكان ماده است يا صورت؟ نوشته است140تا

 ادامه بحث ) سماع طبيعي142صفحه .(مكان شيئ صورت آن است. طريق آن محدود مي شود، زيرا مرز و نهايت هر جسم شكل آن است
. آمده است159 تا 148مكان ازكتاب چهارم فصل چهارم در صفحات 

صالح طباطبايي، تهران، انتشارات :درآمدي بر فلسفه هنر مترجم ) 1386( در مورد دادائيست ها و مارسل دوشان، نگاه كنيد به كارول، نوئل -10
و نظريه لويي آراگون وبازي ويرانگري در ]  ثانيه سكوت33 دقيقه و 4صاً خصو[» جان كيج« در دفاع از آثار 5 تا 3فرهنگستان هنر، صفحات 

.  در مورد آثار دوشان كه ضد زيبايي شناسانه بودن هنر پيشرو را  مورد تمجيد قرار مي دهد301 تا 283هنر و صفحات 

نظريات فتوريست هاي ايتاليا در اين . مي شود نمونه آثاري كه ضد هنر ناميده 345و صفحه ) آثار رابرت راوشنبرگ (326همچنين به صفحات 
.زمينه قابل توجه است

وهم ) هنرهاي تجسمي و شعر( در زبان عادي و روزمره يوناني، هم شامل كمال هنرمندي دركارهاي دستي و هنرها بود Sophia  حكمت -11
.هاشامل عالي ترين شناخت
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