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احمد رضی
اسنا شبان و ا باات فا سیت انشگاه گاالن

علیرضا نیکویی
انشاا شبان و ا باات فا سیت انشگاه گاالن

چکیده
ا مغان نظريههام ا بی تیلال نظا مند ماهات ا باات است .نخسنان مرحلة تكامل فرمالاسم
وسیت «فرمالاسم مكاناكی» يا «فرمالاسم تقلالگرايی» نا ا  .اين نظريه ژ فساخت
انديشگانی خ

برام تباان ماهات ا باات اش اسمنگاات «ا باات مااان است» بهره میبر .

هرچند تباان ماهات ا باات اش طريق اسنعا مااان شمانة بروش خالقات و تسهال

ت ضاح

و تباان نظريه ا برام نظريهپر اش فراهم میکند؛ پژوهزهام معاصر نشان می هد اسنعا هها
فرايند ا اکی نظريهپر اش و نناجه فرايند مطالعة م ض ع و فرم لبندم نهايی نظرية ا ناا
تیت تأثار قرا می هند و

بیث اننقال نظرية ا بی به ساير فرهنگهات کژکا کر هايی ناا

خ اهند اات؛ شيرا ا اک هسنیاناخنیت معرفتاناخنی و وشاناخنی هةة فرهنگها اش
ح ش مفه می اسنعا «مااان» يكسان ناست .اشاين و ااهد ظه

ن عی مطالعات فرمالاسنی

شبانهام مقصدت مانند شبان فا سیت هسنام که تلقی خاصی اش وشاناسی فرمالاسنی
صد است با ويكر ت صافی ت تیلالی کا کر ها و
ا ند .بنابراينت اين ن انا
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کژکا کر هام اسنعا

مااان ا

فرايند نظريهپر اشم فرمالاسم

تباان ماهات اثر ا بی

مكاناكی و ناا اننقال آن بر سی کند .برام اين منظ ت ضةن بر سی يشههام فكرم و
انديشگانی انديشة جهان مااانی به نقز تقلالگرايی کا تی
نظرية فرمالاسنی پر اخنه می ا
ادهت تفاوتهام ا اکی «مااان»

اكلگارم سط ح مخنلف

و سپس برپاية علل ا بعة ا سط يی مااان و ا باات مقايسه
شبانهام وسیت انگلاسی و فا سی بهاخنصا نشان ا ه

میا  .طبق بر سیهات تباان ماهات ا باات برمبنام اسنعا مكاناكیت
م جب اده است نظريهپر اش
ساشگا با اثر ا بی ناکا بةاند و
م اجه ا .

مرحلة نظريهپر اشم

فرم لبندم نظريه برام سادن به يک وشاناسی خالق و
مرحلة اننقال ناا تفسار و کا بست آن با ن عی بدفهةی

واژههاي كلیدي :نظريهپر اشمت تفسارت ماهاتت کا کر ها و کژکا کر هام اسنعا

مااانت

فرمالاسم مكاناكی.

 .9مقدمه
لئ نا و اوينچی میگ يد« :کسی که بدون نظريه عةل میکندت

يان

م است که

کشنی ا بدون سكان و قطبنةا س ا اده است و هرگا نةی اند که چه چاام ا
مالقات خ اهد کر » ( .)Neukrug, 2016 : 73براسا

اين چشمانداش اسنعا مت نقز

نظريه هام ا بی هداينگرمِ خ انز منن است .نخسنان با فرمالاستهام وسی نظرية
ا بی مد ن ا پايهگذا م کر ند .اسناينر )2440( 4فرمالاسم وسی ( 4944ت  )4904ا
جنبشی منن ع و بدون کنرين يکپا چه می اند که ه ا ا انز

هاچ هدفی اجةاع

ندا ند .او با تةرکا و ت جه به فرايند نظريهپر اشم فرمالاسنی و ماهات اسنعا م نظريهت
اين اخنالف نظر ا ناای اش کا بر اسنعا ههام منن ع می اند.
بساا م اش فالسفة معاصر به ماهات مجاشم انز علةی ت جه کر هاند .پیير
( )4913میگ يد منبع اصلی خالقات علةیت قرا
منفاوت است؛ بهنی م که ايدههام م ج

2

ا ن و فريم مخنلف اش و امنة

با ايدههام پاشان لقاح يابند .ماکس بلک

( )1962: 236 - 237 & 239برام فع کاسنیهام تباانی اسنعا هت مفه

0

اسنعا پاچاده

ا طرح میکند و با آن بهمثابة مدل فنا میکند .کسنلر ( )Koestler, 1964واضع
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فرايند نظريهپر اشم...

«همآماام نامنجانس» میگ يد که يدن يک انديشه يا ايده بهص ت همشمان اش

و امنة ناساشگا و ناج

مننهی به خالقات و کشف علةی میا  .او پديدههام

ذهنی بساا م نظار قاا ت اسنعا هت تةثالت کنايه و ...ا م ا م اش اين ترفند

میگار  .مکک مک 0ناا انشةندان ا

نظر

ص تبندم نظريههام جديد ناگاير اش

تشباه میباند (به نقل اش  .)Shoemaker et al., 2004: 157ک هن )1926: 184( 1به نقز

مهم اسنعا هها

ساخنةان نظريههات الگ ساشمها و پا ا ايمها ااا ه میکند .اش نظر

ا ماكر و يگران ()2004: 145, 157 & 162 - 166ت اسنعا ه م جب انسجا نظريه
میا

و يا آو مت تجسم و

ک نظريه ا سا ه میکند .وايک 1ضةن ااا ه به

وابسنگی نظريه پر اشم به اسنعا ه برام مطالعة م ض ع و معرفتبخشی
و ص تبندم ايدههات به ت پ ل ژم اسنعا ه ناا ت جه میکند و خطا
مین يسد« :هاچ گاينة يگرم ناستت میبايد

کالمیساشم
به نظريهپر اشان

اكلگارم و باشنةايی اين تصاوير

مجر تر و سنجادهتر عةل کناد» ( .)Weick, 1989: 529مالر

7

ناا

میگ يد که کا بر اسنعا ه مةكن است منجر به تفكر غار قاق يا مبهم ا
بهجام سنی و قنزت باشنر به لال گارايی گاينز ا
اکنشاف علةیت مفه

«تخال منضبط»

نظريهپر اشم است؛ فرايندم که

و اسنعا ه

و م ض عات ا باز اش حد

سا ه کند (به نقل اش  .)Shoemaker et al., 2004وايک با مد نظر قرا
3

هةان شمانه

ا ن منطق

ا وضع میکند که نشان هند فرايند تكاملی

آن تفكر همشمانی بهجام تفكر ترتابی حاکم است.

اشاين و نظريهپر اشم فرايندم واناناخنی و اکنشافی استت نهفقط منطقی؛ يعنی
فرايند نظريهپر اشم منشكل اش اسننناج و پازگ يی است و تخال اسنعا م منطق
معرفت مرکام

گسنرش باشنةايیهام نظرم

م

هدف اننااعی و مسئله است.

وايک ( )1989: 519ماان مراحل تكامل ت گرگ نیت گاينز و بقا ت و نظريهپر اشم
مشابهت برقرا میکند .ک نلاسن
«معرفتاناسی تكاملی»

44

44

9

( )2441ناا با الها اش وايکت به مفه

نظريهپر اشم می سد.

پاچادگی فرايند نظريه پر اشم ناای اش پاچادگی نظامی است که نظريه
ت ضاح آن است .اشاين و با ت جه به مفه

اسنعا

صد

پاچاد ماکس بلک و ماهات

پاچاد ا باات و اعر ( )see Cao, 2013: 65; Noth & Santaella, 2009: 176برام
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م

نظريهپر اشم اا هام نااش است که بن اند پازانگا م هرچند معا

آن انجا

هد .هچ 42مطالعة نظا هام پاچاده ا نااشمند اا ههام ترکابی و ابكهام مرکّب اش

اا ههام قااسیت اسنقرائی و تةثالی می اند .اش نظر هچ ()1997: 55 - 56ت سه لت
مطالعة ناای اش اسنعا ه کةب هام اناخنی انسان ا بهن عی جبران میکند .ابكهام که
هچ برام مطالعة نظا هام پاچاده ت صاه میکندت اامل «ابكهام اش اسنعا هها» ناا
میا ؛ چنانکه برخی اش افرا ابكهام اش اسنعا هها ا
و اسنقرائی اهكا اناخنی بهنرم برام

کنا ساير وشهام قااسی

ک نظا هام پاچاده می انند که مسئلة

انطباق اسنعا هها مطرح میا  .تجربة نظريهپر اشم فرمالاسم وسی و عد انسجا و
اجةاع

ونی آن نشان می هد مسئلة انطباق اسنعا هها امرم جدم و اساسی است و

نظريهپر اش با ابكهام اش انطباقها ماان اسنعا هها و م ض ع م

مطالعه م اجه است.

 .9 -9طرح مسئله

اساسیترين مشكل نظرية فرمالاسنیت هةانط
گ ناگ نی

که اسناينر يا میکندت تن ع و

ونی جنبز فرمالاسنی است .بساا م اش فرمالاستها به اين تفرقة

ااا ه کر هاند .ويكن

40

ونی

ژيامانسكی ضةن ااا ه به کلی و مبهم ب ن نا اين نظريه

مین يسد « :وش فرمالاسنی معة الً اامل منن عترين آثا مرب ط به شبان و سبک
ااعرانه

گسنر هترين معنام اصطالحت ب طاقام نظرم و تا يخیت مطالعات وشنت

تنظام آواها و مل مهات سبکاناسیت ترکاببندمت ساخنا طرحت تا يخ ژانرهام ا بیت

سبكی و ...است» ( .)1928: 154افاة ف40ت اش مننقدان ما کساسنی که مدتها ئاس
کةانة ولنی ا وم

ح ش نشر و مطب عات ب

ت

با

عد انسجا فرمالاسم

مین يسد« :مكنب فرمالاسم هةاشه به و اش يکپا چگی است» ( .)1929: 57اسناينر
ع امل و اليل شيا م برام تغاير و عد تجانس فرمالاسم میآو
)2014: 59 - 60؛ ولی نقز اسنعا ه ا
براسا

سه اسنعا

( see Steiner,

پديد آمدن اين مسئله برجسنه میکند و

مااانت ا گاناسم و نظا میک اد به تبا اناسی و سنهبندم

ايده هام پراکنده فرمالاسنی بپر اش و تكامل نظرية فرمالاسنی ا اش منظر اسنعا ه
ت ضاح هد.
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فرايند نظريهپر اشم...

«مااان» است .م اجهه با اسنعا ه

ساحت نظرية ا بی عجاب ناست و طبق يک سنت يرينهت انز ا بی و مفاهام آن
پا سنه با تةسک به ان اع اسنعا ه بر سی اده است .نة نهام اش آن ا میت ان

علم

عروض و کا بر اجاام خاةه برام ت صاف م ساقی اعر يد .مشكل کا بر اسنعا ه
نظريه پر اشمت ضةن تقلال م ض ع م

مطالعهت اش يک س به فرايند تفسار و

مفه می ساشم اسنعا ه ت که فرايندم تجربیت اناخنیت اجنةاعی و فرهنگی است ت
وابسنه است و اش س م يگر به کةات و کافات نقاط برجسنهاد امنهها و کافات
اننقال آنها مرتبط میا  .آگاهیهام شبانی مفسِر و هةچنان کافات
اناخنی و مفه می هةاشه

فرايند

يافتهام

ک اسنعا هها نقز مهةی ا ند؛ اشاين و انز

مننقل اده اش طريق اسنعا ه هةاشه قابل اتكا و معاّن ناست و هة ا ه احنةال اننقال
مفه می ناخ اسنه يا کم نگ و پر نگ کر ن مفاهام يا نا يده انگاانن آنها وج
ا  .با نظر گرفنن آنچه گذات و با علم به اينكه اسنعا هها

نظريهها ضةن تباان

هسنیاناخنیت وظايف وشاناخنی و معرفتاناخنی ناا ا ندت نگاه آساباناخنی
به کا بر اسنعا ه امرم ضرو م و مبر است .ماکس بلک ( )1926: 239معنقد است
تكاه بر يک تص ير جذا

اش فرم ل جبرم برام ت لاد نظرية علةی

مدلپر اش علةی

منسجمت بايد کننرل پاشانی اانه بااد.

میگ يد« :هر

هةان اسنا م گان

41

نظريهپر اش حان تكةال و تدوين نظريهاش اش اسنعا ههام مشخصی الها میگار ؛
بنابراين ما بايد باام شيم که

م اجهه با هر نظريهت ضةن اسنخراج نقاط ق ّت اسنعا هت

بر نقاط ضعف اجننا ناپذير آن ناا وق ف اانه بااام» (.)1997: 376

ايد بر سی شمانة اسنعا م نظرية فرمالاسم مكاناكی يک اباا اناخنی و
آساباناخنی مفاد است؛ شيرا اسنعا ه حاوم اطالعات شيا م م

ماهات و فرايند

نظريهپر اشم و يشههام فكرم و فلسفی نظريه است .اين ن ع بر سی حداقل سه معنا
ا  .4 :نةايانساشم شمانة اسنعا م نظريه و آبشخ ها و ابكة مفه می مفاهام و
اصطالحات؛  .2اناسايی نقاط به حاااه اندهاده و کم نگاده که عة ماً مشكالت و
مسائل اصلی نظريه

آنجا نهفنه است؛  .0خروج اش بر سی خطی نظريهپر اشم و

و و به يک گفتوگ و ساسنم پاچاده که

آن اسنعا ه بهاكل همشمانی و

شمانی
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فرايند نظريهپر اشم و تفسار مشا کت میکند .اشاين و مقالة حاضر
پس اش بر سی يشههام تا يخی انديشة اسنعا
تباان ا باات براسا

اسنعا

صد است

مكاناكیت به آساباناسی ماهانی

مكاناكی با میک علل ا بعة ا سط يی بپر اش و

تفاوتهام آگاهیهام شبانی مفه

«مااان»

شبان وسیت انگلاسی و فا سی ا

مقايسه و آساباناسی کند.
 .2 -9پیشینة پژوهش

تاکن ن مطالعات شيا م

با اسنعا ه انجا اده؛ ولی هاچ پژوهز مسنقلی

م

مسئلة مقالة حاضرت يعنی آساباناسی فرايند نظريهپر اشم و تفسار فرمالاسم مكاناكیت
ص ت نگرفنه و فقط اسناينر
طبقه بندم کند .با اين حالت

کنابز ک ااده است فرمالاسم ا براسا

اسنعا هها

اينجا به بر سی مخنصر پا هام اش مطالعات نسبناً مرتبط

که بهن عی مبانی نظرم اين تیقاق ا اكل می هندت میپر اشيم .بلک ()4912
اسنعا هها ا نظامی برام انديشادن می اند .برگرن )4910( 41میگ يد

علةی میبايد به باان و الها اسنعا م ت جه ا  .يك
گذاانن «ابكة اسنعا م»
اسنعا ه

47

ت لاد نظرية

( )4977مخالف کنا

مدلپر اشم نظرم است و معنقد است بايد کا کر

اين شمانه بر سی ا  .م گان ( )4934به نقز میدو يتشام اسنعا هها

نظريهپر اشم ت جه ا

و میک اد تا با آگاهیبخشیت نظريهپر اشان برام فع اين

میدو يتها بك اند .ماهات اسنعا م نظريه و ناا کا بر اسنعا ه برام نظريهپر اشم
مهمترين عناصرم هسنند که م گان بر سی میکند .او نناجه میگار که ا تدوکسی/
قشريت

نظرية ساشمان برمبنام اسنعا هها تكامل يافنه که منعكسکنند مفروضات

پا ا ايم کا کر گرايی است؛

حالی که مفروضات پا ا ايمهام تفسارمت ا يكال

انسانی و ا يكال ساخنا گرايانة آن ا بهچالز میکشند .اسنعا ههام تیلال ساشمانی
به ت لاد انگا ههايی منجر می ا ند که با اص ل نظرية ا تدوکسی مغايرت ا  .اش نظر
وايک ()4939ت با ت جه به پاچادگی م ض ع

حان نظريهپر اشمت اسنفا ه اش
43

باشنةايیهايی کننرلاد اسنعا ه گرياناپذير است .انايگا ( )4994نقز اسنعا ه
تا يخ گفنةان واناناخنی ا بر سی میکند و اش طريق تیلال اسنعا ههام م ج
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آساباناسی کا بر اسنعا ه

نظريههام واناناخنیت پازفرضهام پنهاناده
()4990

آنها ا آاكا میساش  .س کا

بر سی وضعات اناخنی ناای اش کا بر اسنعا ه

يدگاه ا معرفی میکند :اسنعا ه بهعن ان اا

429
49

نظرية ساشمانت سه

تفكرت اسنعا ه بهمثابة اباا ا بی

غارضرو م و اسنعا ه بهمنالة تیريفهام ايدئ ل ژيكی بالق ه .س کا میگ يد
علی غم نظرات منفاوت ماان اين يدگاههات فرضاة مشنرکشان وج

اكاف ماان شبان

اسنعا م و شبان علةی است .او ضةن بهچالز کشادن اين اكافت نظرية
انگاات بر ا م ساخنا م ا وای برام گسنرش بانز اسنعا م

ت لاد مدلها و

نظريههام علةی می اند که میت اند شمانهام ا برام فرايند حفظ اطالعات ساخنا م
و يک ساخت منرقی اش شبان ت ضایی قد تةند

ص تبندم اننااعی و ت لاد

خالقانة انز علةی فراهم کند .هانسن ت ل و )2444( 24نخسنان مرحله اش تكامل

فرمالاسم ا مدل تقلالگرايی مینامد که نگرای تكناكی به اثر هنرم ا

و آن ا

هةانند مجة عهام اش تكناکها می اند ( .)Ханзен-Лёве, 2001: 184ک نالسن
( )2441با بر سی «تخال منضبط» وايکت «معرفتاناسی تكاملی» ا مطرح میکند و
با بر سی نة نههايی اش نظرية ساشمانت بر کا بر اسنعا ه بهعن ان اباا اناخنی و
اکنشافی

فرم لبندم نظريهها تأکاد میکند.

پاشانة پژوهشی حاضر ضةن پشنابانی نظرم اش اين پژوهزت اش غدغههام خاص
اين ن انا فا غ است و بیثهام آن بهص ت کلی

ح ش نظريهپر اشم علةی يا

نظريات ساشمان و واناناسی و ...تةرکا ا  .اين حالی است که بسامد و ت جه به
اسنعا هها

نظريههام ا بی چشةگارتر است و اين نظريهها شمانة بر سی مساعدترم

برام بر سی نقز اسنعا ه
با

نظريهپر اشم ا ند .اشاين و ضةن ت جه به اين مسئله و

نظر گرفنن مشكالت و مسائل مخنلف نظرية فرمالاسنی و بهويژه مشكالت

کا بسنی آنکه يشه

معرفت اسنعا م آن اش ماهات ا باات ا ت اين ن انا

میک اد تا نقز اسنعا ه ا
بر سی و آساباناسی کند.

نظريةپر اشم فرمالاسم مكاناكی

تباان ماهات ا باات
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 .2مبانی تاریخی و فکري اندیشة جهان ماشینی
 .9 -2شکلگیري ادراک ماشینی پدیدهها ل نظریة جهان مکانیکی ل از اتمیس هاي یونانی
باستان تا انق ب صنعتی

مدل مكاناكی اش اهبر مترين اا ههام تفكر
صنعنی ناست؛ بلكه

نناجة مسنقام انقال

جريانها و گفنةان هام مخنلف
است

گفنةان علةی است .اين اهبر

بسنر ط النی تا يخی اكل يافنه و اش

ط ل تا يخ اثر پذيرفنه است .اين مدل ا مةكن

عالَم فرض تا اخنراع چر عقب ببريم؛ ولی اولان مسنندات تا يخی و فكرم

نظرية جهان مكاناكیت به افكا اتةاست24هام ي نانی قرن پنجم پاز اش ماال
باشمیگر  .اتةاست ها معنقد ب ند طباعت اش و اصل اساسی تشكال اده است :اتم
و فضام تهی .20اين اتمها

اكلها و انداشههام مخنلفت

احاطه ادهاندت باهم برخ

میساشند ( .)Aristotle, 2007 : 13 - 14لئ کاپ
تفكر ب

يدنی جهان ا

ت فالس ف پاشاسقراطیت مبدأ اين

که بعداً م کريت آن ا ت سعه ا ( .)Taylor, 1999: 157 - 158اصل اين

اص ل سا ه وای برام تفكر معرفی میکر که براسا
قطعاتی ترکاب يافنه ب
و اتم هام آن
آجا يكا

حالی که با فضام تهی

میکنند و ترکاب میا ند و م ا
20

22

21

وايشاشاكا

که اين ترکاب به آنها وج
اات.

هند باسنان ناا وج

آنت پديدههام جهان اش

میبخشاد .ااا ه به مفه

هند باسنانت مكنبهام جان21ت

و چا وکا )McEvilley, 2002 : 317 - 321( 27و بعداً مكاتب ناايا

29

چگ نگی ترکاب اتمها

م

اتةی

23

و

اااام پاچادهتر نظريهپر اشم کر هاند

ماان پژوهشگرانت

با تأثار و تأثر احنةالی ماان اين

و سنت يا ت سعة مسنقل هريک اخنالفنظر وج

ا ؛ اما پس اش اتةاسم باسنانی

(.)King, 1999 : 105 - 107

ي نانت اپاك

04

04

( 004ت 274پ ) .بههةراه ن شيفانس که ااگر

مطالعة اين فلسفه پر اخت .اپاك

وج

م کريت ب ت به

اتمها اكی نداات؛ ولی مطةئن نب

هةة پديدههام طباعی ا بن ان با آن ت ضاح ا  .اما ن شيفانس معنقد ب

که

حنی مطالعة

فلسفة طباعی و بهعبا تی فاايک بهنرين پايه برام مطالعة بالغت يا سااست است
( .)Sedley, 2003 : 1029آ ام اپاك

م

ماهات اااا

00

ا ن ات.

پاروش ل کرين

02

ا امه يافت .او کنا
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نسانست کا ت ( 4191ت  ) 4114می

آ می ب  .شمانی که تفكر اتةاسنی

می سدت او «تقلالگرايی »00ا

م

فرايند نظريهپر اشم...
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فكرم عقاليی کر ن تفكر

جهان و پديدههام جهان به کا ت

اناختاناسی بنا مینهد که گفنةان علةی بهادت

تیت تأثار آن قرا می گار  .برام کا ت تةامی هسنی مانند يک مااان جل ه میکر
که با مطالعة هر جاء و مؤلفة آن امكان اناخت و فهم کل آن ماسر میاد .اليبنانس
اش ه ا ا ان مشه

اين نظريه و پارو فلسفة کا ت ب  .شمانی که ايدههام باسنانی

اتةاسنی و ماراث فكرم کا تت کپلر و ک پرناک به نا تن می سدت تص ش اش جهان
هسنی يک مااان غ لپاكر است ( .)Schommers, 1995: 5جالب است که ايد جهان
بهمثابة مااان غ لپاكرت پاز اش نا تنت
با عن ان

ي هانس و ساکربسك

مقدمهام بر نج

اير گانی 01که يک منن قرونوسطايی میب

ب ت يده میا

07

01

و

آنجا ن يسنده اش جهان بهمثابة «مااان جهان» يا میکند ( Johannes de Sacrobosco,

 .)1974 : 465چنانکه مشه

استت تا اينجا اسنعا مكاناكی

پاز اش آن ي هانس و ساکربسك منجلی اده و آنها
بهمثابة مااان تص
انقال

صنعنی اتفاق میافند .انقال

بشرم وا
اا

تباان جهان هسنیت آن ا

کر هاند .اما بل غ و اك فايی اين اسنعا ه نه
صنعنی

باان کا تت نا تن و
نسانست بلكه

تةا ح شههام انز و ابعا شندگی

اد و به جايگاينساشم مفاهام آنها با مفاهام مااانی پر اخت و پارو

تقلالگرايی کا تیت هةة پديدهها و مفاهام ا به اَاكال سا هام تقلال ا که

بن انند با مااان مقايسه ا ند؛ شيرا مااان ها منشكل اش قطعاتی قابل انفصال ب ند که
جدا اش اكل ساشمانيافنهام که
هدف مجة ع قطعات

آن مشا کت میکر ندت بیمعنا و سا ه ب ند و

اكل ساشمانيافنهت سادن به باالترين مااان ت لاد و کا ايی

ب « .مااان» نة نة عالی عقاليی کر ن تفكر آ می است که با کا ت بنا اده ب .
 .2 -2تقلیلگرایی /تحویلگرایی دكارتی و فرمالیسم مکانیکی

پازشمانة نظرية اكل فسكیت قاا

اثر ا بی با ت سل به مكاناسم ساعتت اا هام

کامالً کا تی است .اشاين و تأثارپذيرم فرمالاسم وسی اش کا تت بناانگذا
تقلالگرايیت امر آاكا م است و بساا م به اين نكنه ااا ه کر هاند؛ ولی تاکن ن
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بهاكلی نظا مند به چگ نگی آن ت جه نشده است .تقلالگرايی منشكل اش چندين ايد
فلسفی مرتبط است که بر ا تباط بان پديدهها و امكان ت ضاح آنها براسا

پديدههام

يگرم که سا هتر يا بناا مترندت منةرکا است ( .)Doniger, 1999: 911اين هةان
کنشی است که اسنعا هها انجا می هند ( )Morgan & Roos, 1997: 376و حقاقت
اسنعا ه اش اباا هام تقلالگرايی است .تقلال گرايی برام مطالعة مسائل ساخنا م و
ضدتقلالگرايی برام مسائل غارساخنا م مناسب است؛ بنابراين طباعی است که
فرمالاسم وسی که
ت جه کند .و

03

پی مطالعة ا باات اش نظر فر و ساخنا استت به اين ويكر
( )2005: 793برام تقلالگرايی سه سطح

اينجا ضةن بر سی آنهات به نقز اين سط ح

نظر میگار که

فرايند نظريهپر اشم فرمالاسنی و

اكلگارم مفاهام عةد آن میپر اشيم.
 .9 -2 -2تقلیلگرایی هستیشناسانه

برمبنام تقلالگرايی هسنیاناسانهت کل واقعات حداقل اش چندين بخز تشكال میا
(هةانت )790؛ بنابراين

اين ويكر که ايجترين اكل يگانهانگا م 09استت واقعات

حداقل اش چندين ن ع وج

04

04

و ما ه تشكال اده و

02

واقع ا عا میا

اااات خ اص و ح ا ث قابل تقلال به يک ج هر واحد هسنند .براسا

که تةا
اين سطحت

فرمالاسم مكاناكی هسنی ا باات ا به مجة عهام اش تةهادات و تكناکهام ا بی تقلال
می هد که ج هر آنها ا بات و آانايیش ايی است .افاة ف ننايج اكل فسكی ا به
اين ص ت ت ضاح می هد« :طرح00هام آثا ا بی

فرايندم مسلسل اش مجة عهام

اش انگااشها خلق میا ند که به عبا ت يگر ’مقاصد ‘00ااعر يا ن يسنده فراتر اش

مرشهام ’تةهاد ‘01نةی و » ( .)Ефимов, 1929: 48برام مثال فرمالاستها جنبة
ا تباطی خنده ا تقلال می هند .خنده اش نظر ساخنا م که آن ا ايجا میکندت مهم
است؛ بنابراين «

پا و مت تةهاد منن تقلادادهت تبديل به ما هام اش يک منن پا و م

میا ؛ نظامی اش تةهادها که برام ظاهرساشم تكناکهام پا و م بهعن ان ما ه
خدمت میکند و بهط

همشمانت منشأ ااعرانة قرا ا هام ماانمننی ا افشا میساش »

( .)Ханзен- Лёве, 2001 : 188اشاين و ا شيابی شيبايیاناسانة تةهادت اش مااان

آساباناسی کا بر اسنعا ه
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شيبايیاناسی آثا و مااان تأثارات آن بر گارنده يا اش کنزهايز انسنه میا  .منظ
اش «بر ااتهام نخسنان اش تةهاد» يا «احساسات»ت کنزهايی مانند تعجبت تقابل و
خجالت ظاهراد اخص است .چنانکه پاداستت اين يک تقلال اش ایء
شيبايیاناسانه

برابر «احسا

قابل حص ل اش ا اک پديدا گ نگی» است (هةانت

.)240

 .2 -2 -2تقلیلگرایی روششناسانه

اين اسنراتژم میک اد تباانها ا به ک چکترين وج هام مةكن تقلال هد؛ بنابراين

تةا نظريههام علةی میت انند يا بايد بن انند به يک ابرنظريه 01اش طريق فرايند تقلال
نظرم تقلال يابند ( .)Ruse, 2005: 793تالش فرمالاسم وسی برام نا يكی به
وشاناسی علةی

مطالعة ا باات اش هةان ست است.

 .3 -2 -2تقلیلگرایی نظریه

عبا ت است اش ا ائة نظرية جديد که به جايگاينی يا جذ

نظرية قديةیتر نةیپر اش ؛

بلكه آن ا به اصطالحات پايهامترم تقلال می هد (هةانجا) .برام مثال ق انان
حرکت ساا هام کپلر و ق انان فرم لهاد گالاله

م

اااام شمانی هر و

مكاناک نا تن تقلال يافنند؛ چراکه هةة ت ان تباانی و نظرية پاشان
وج

ا  .اشاين و مكاناک نا تنی نظرية عة میتر است و

نظرية نا تن

مقايسه با نظريههام

گالاله و کپلرت ويدا هام باشنرم ا ت ضاح می هد.
بطن نظرية فرمالاسنی عناصر بساا م اش نظرية ا بی سننی وساه و بهويژه نظرية
ا بی وسل فسكی جذ

می ا ؛ ولی اين جذ

فرايندم آگاهانه ص ت نةیگار

و بساا م اش مفاهام و عناصر يا طر میا ند يا نا يده گرفنه میا ند .تالش
اكل فسكی برام جدايی يشهام اش نقد ا بی سننی و

به میرو کر ن ا باات اش

پسشمانة تا يخی منجر اد .نا بلانسكی07ت مننقد با گ نظرية سننیت ا باات میص ل
سااسی يا اجنةاعی جامعه ب
ن يسنده تلقی میاد.

و اش س م يگر ا باات تجربة اخصی و جهانبانی
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اشاين و با نا يده گرفنن نظرية ا بی پاشانت نظرية فرمالاسنی بهجام اينكه ت ان
تباانی باشنرم اانه باادت بُر تباانی کةنرم ا  .اين کاهز ت ان تباانی م جب
میا

بساا م اش آثا ا بی ا که نظريههام پاشان ت ضاح می ا ندت نن اند تباان کند

و اشاين و میبانام که فرمالاسم
کا آمد ناست .بنابراين

اناسايی ااهكا هام ا بی نا يک به شبان وشمره

سطح تقلالگرايی نظريه بهجام جذ ت فرمالاسم ويكر

«حذف »03اانه است .تقلالگرايی وج

پديدهها ا انكا نةیکند؛ بلكه آنها ا اش

نظر پديدههام يگر تباان میکند؛ حذف وج

خ

پديدهها ا انكا میکند .اشاين و

انكا عنصر بناا ينی مانند مین ام اثر ا بی يا شمانههام تا يخی و فرهنگی ت اجنةاعی
ا باات چاام ناست که تقلالگرايی

پی آن بااد .بهعقاد سرگئی الكساند گ ئاجت

منشأ تقلالگرايی يا مكاناسةی ب ن

فرمالاسم اولاهت بیاعنةا م به معانی منعالی
با

است .فرمالاستها ترجاح می هند

(.)Александрович, 2017: 36

« .3ادبیا

09
14

ا باات بهلیاظ اثر صیبت کنندت نه معنا

بهمثابة ماشین»؛ آسیبشناسی ماهیتی

تباان ماهات ا باات هدف غايی نظرية ا بی است که

اصل تالای برام نشان ا ن

تةايا ا باات با ساير فعالاتهام بشرم است .ويكر مقايسهام يا تقابلی تباان ماهات
گفنةان علةی امرم معة ل است .برام نة نه امروشه غالب کنا هايی که
ماهات ا باات بیث می کنندت کا

م

ا با مقايسة شبان ا بی و شبان گفنا يا شبان علةی

آغاش میکنند .نظريه پر اشان فرمالاسم هم برام تباان ماهات ا باات

من ن خ اان

پا سنه به تقابل شبان ااعرانه و شبان وشمره پر اخنهاند و بساا م اش مفاهام اصلیاان
ناای اش اين بر سی تقابلی ب ه است.
اباهت ماان فعالاتهام علةی و هنرم با ا باات به لال علت فاعلی يكسان امرم
و اش اننظا ناست؛ ولی

بر سی ماهاتت پرسز اصلیت پرسز اش تةاياهاست.

نناجه پرسز «ا باات چاست؟» پرسز الش استت ولی کافی ناست و
بايد «چه چاام ا باات ناست؟» ناا آو ه ا ؛

کنا آن

حالی که اسنعا هها بهجام تباان

وج ه تةايات به برجسنه کر ن وج ه اباهت عالقه ا ند.

نناجه ماهاتِ اسنعا مِ

آساباناسی کا بر اسنعا ه
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ايجابیِ ا باات نةیت اند به نناجة م

اننظا

تةاا تةاياها شمانی چهر واقعی خ

ا نشان می هد که ما به تن ع و گرگ نیهام

تعامل با بافت

آثا ا بی

تباان تةاياها مننهی ا  .ا ا م

معنام گسنر آن ت جه کنام.

اسنعا ه ها ت ان اين ا ا ند که ا باات ا اش منظر ماهاتت ما ه يا ا شش و نقز
هريک ضةن نا يده گرفنن ج انب يگرت به يدگاههام

ت صاف کنند .ولی اننخا

فلسفی و جهانبانی و بافت م قعانی اسنعا هپر اش وابسنه است و چهبسا اسنعا هپر اش
بك اد اش منظر «ما ه» ت ماهات اثر ا بی ا تباان کند.
ماهات ا باات

اين ص تت بايد بپذيريم که

حال ت صاف يدگاه شباناناخنی است؛ شيرا شبان ما

م ض ع علم شبان اناسی است .اين هةان اتفاقی است که

ا باات و

فرمالاسم وسی وم

می هد و ماهات ا باات اش منظر فر هنرم شبان تعريف میا .
انز ا بی و فلسفی کهنت باان ماهات اسنعا م ا باات مبننی بر گاا ههام
سطیی ب

که بر اثر تكامل انز فنی سننی و تأثار آن بر ابعا شندگیت بهترتابت

احنةاالً انگااتهام «ا باات بهمثابة اباا »ت «ا باات بهمثابة ساشههام بنايی» و

ناام

مد ن «ا باات بهمثابة مااان» جل هگر اد.

تةا اين و انت اسنعا ههام ا گاناسةی

و جان ا انگا انه و انسانپندا نه ناا وج

اانند ( )Anon., 1997و نبايد آنها ا

اشنظر و

اات .اما پاز اش انقال

صنعنی ااهكا

ست انسان باشنر

ساخت اباا و معةا م نةايان میاد و اسنعا ههام مفه می ناا
میگرفنند.

ح ش مان و اسنانت مااان ت پرس ناژها

اخصاتهام اصلی ظاهر می ا ند که نة نة برجسنة آن ا

جريانهام مخنلف جامعه ب

ا باات فرانسة قرن

و

ا  .ا باات که هةاشه منرصد

آنها اثر میگذاات و اش آنها اثر میپذيرفتت

صنعنی ا هةراهی کر تا حدم که

و بلندپرواشمهات اش انقال
اد.

آثا ا بی بهجام

آثا شوال میت ان يد .جهز علم اباا هام فنی سننی ا به مااانهام

مد نی تبديل کر که شندگی بشرم ا تیت تأثار قرا
انقال

هةان ح شه اكل

ناةة قرن ن ش همت اسنعا ههام مااانی و مكاناكی برام ت صاف پديدهها

من لد می ا ند؛ حنی
ن ش هم

ح ش

ژانر علةی ت تخالی

شمانة ن آو مها

صنعنی سبقت گرفت و الها بخز جريان علةی و صنعنی

سال  / 44اةا 02

401

عالوهبر اينت جريانها و مكاتب ا بی و عاليقشان و گفتوگ م آنها
نةا پر اشم ح ل ماهات مااانت نقز مهةی
گفنةان مكنب مانناسم

برابر انقال

هدايت و

تباان «ا باات بهمثابة مااان» اات.

صنعنیت واکنزهام منضا م ا نشان می ا ؛

عدهام اش مانناستها مظاهر صنعنی انقال

صنعنی ا نا يده گرفنند؛

اندکی اش آنها بهص ت مخنصر به آن ت جه اانند .اين

حالی که

حالی است که ن يسندگان

مكاتب ئالاست و نات الاست مااان ا منبع الها و نگا ش خ

قرا

ا ه ب ند.

مقابلت گفنةان فرمالاسنی که بهن عی پا گفنةان مانناسم تلقی میا ت به مااان و
عناصر آن حنی

نظريهپر اشم ت جه میکند.

 .9 -3علل اربعة ارسطویی و تقابل ماهیتی ادبیا

چنان که گذاتت اكل فسكی
است .نظر تاناان ف م
ويكن

و ماشین

تباان ماهات ا باات به اسنعا مكاناكی ت جه اانه

اكل فسكی

اثبات اين مهم حائا اهةات است:

يک فانرت مكاناک ...و اننده استت کسی اين ا به من گفت .بله و يک

ا فر .او به طراحی و ساختوساش باو

ا  .او فكر میکند می اند که چگ نه
14

يک مااان ساخنه میا  ...و منت من يک جبرگرا هسنم ( Гинзбург, 1966:
.)90

سخن تاناان ف بهصراحت نشان می هد که خ اان من جه اسنعا مااانی مند ج
نظرية اكل فسكی ب هاند .بنابراين نظريهپر اش «پديد هنرم ا بهمثابة تكن ل ژم»

ک میکند؛ يعنی «هنر مصن ع» 12است و ت ضاح آن با مصن ع يگر ست بشرت يعنی
«مااان» مةكن است.
هرچند مةكن است اين اسنعا ه برام مطالعة ص م و فرمی ا باات مناسب جل ه
کندت اگر قاق ا يمت خ اهام يد که اين اسنعا ه چندان با ماهات ا باات ساشگا
ناست.

اينجا ت جه به علل ا بعة ا سط يی و مقايسة مخنصر مااان و اثر ا بی

میت اند بهاكل بهنرم تفاوت ماهانی مااان و ا باات ا يا آو م کند .علل ا بعة
ا سط

اصل تالای برام تباان پديدههاست .اشاين و ا سط نهتنها به تیلال

چگ نگی پديدهها نظر ا ت بلكه چرايی آنها ا ناا بر سی میکند.
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ک و تباان کامل مااان و ا باات مسئلة مهةی است که بايد به آن ت جه

ا  .علت فاعلی و علت غايی ناروم میرکه و مقصد نهايیِ تباان علل ا سط يی
است .بدون اک طراح مااان آگاهترين فر م است که میت اند مدعی ا
مااان

باشنرين

ک اش مااان ا ا ؛ ولی هاچ طراح مااان پاچادهام مدعی اين ناست که

چنان

ک کاملی اش مااان ا  .اين

حالی است که اكل فسكی گةان میکر

«می اند يک مااان چگ نه ساخنه میا » .اكل فسكی

جايی يگر بهاكل

آاكا ترم اين ايد اسنعا م ا ظاهر میکند« :ما می انام شندگی چگ نه ساخنه اده
است و هةچنان چگ نگی ساخت ن کاش ت و مااان ا ناا می انام» ( Эйхенбаум,

 .)1922: 24وان است که اكل فسكی بهادت تیت تأثار فضام ا اکی اسنعا ه
است و با کم نگ کر ن و بهحاااه اندن نقاط تةايا ماان ا باات و مااانت تفاوت
ماان «ا باات و مااان»ت «مهند

و نظريهپر اش ا بی» و «تعةارکا و مننقد ا بی» ا

نا يده گرفنه است.
مهندسان اش پاكر

انز برام ساخت چاام تاشه بهره میبرند .ايشان ت جهی

ندا ند که مةكن است مصن ع آنها ويژگیهام نااناخنهام اانه بااد .نظريهپر اش ناا
اش هةان پاكر

انشی بهره میبر ؛ اما م ظف است خص صاات پازبانینشده و

نااناخنة م ض ع نظريه ا
نات مهند

نظر بگار ؛ شيرا قصد نظريهپر اش بسط انز استت ولی

بهرهبر ا م اش انز .ناروم میرکة مهندسی جستوج م حسی و يافنن

اهحلهام خالقانه برام ساخت مااان است؛ اما

نظريهپر اشمت خالقات و اه

است که اناخت نااناخنهها ا ماسر میکند .اشاين و اثر ا بی ساشگا م بساا م کةی
با اسنعا مااان ا

و مقايسة خص صاات مطرح مااانت ع امل فرس گی و خرابی

آن و اهكا هام ا تقا و تعةار آن بهکلی با ا باات منفاوت است .اثر ا بی مةل اش
تكناک هايی است که با فرايندهام عاطفیت احساسی و ذهنی آماخنه و ساخنه ادهاند و
مااان قا

به اجرام آن ناست .اين تكناکها جاء مؤلفههام مااان تلقی نةیا ند؛

بلكه فقط مرب ط به اثر ا بی هسنند.
گفنةان فرمالاسم وسی اش نظر مبانی فلسفی ت هرچند اكل منسجةی ندا

ت

بهن عی نقطة مقابل يدگاههام مبننی بر ا باات منعهد است .انكا ماهات و غاينی که
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ا باات منعهد
اات .قرا

نظر گرفنه ب ت پاامدهام ناخ اايندم برام نظرية فرمالاسنی بههةراه
ا ن ما ه به عن ان اصل و اسا

هسنی ماراثی است که اش فالسفة عل

طباعی ي نان باسنان و افالط ن به فرمالاستها ساده و ا سط بهادت اين يدگاه ا
نقد کر ه است ( .)Aristotle, 1984: 985 A, 14تةرکا فرمالاستها بر علت ص م و
ما م ا باات به عن ان مبدأ تغاار و تی الت ا بی و حذف و انكا علت فاعلی و غايی
آن بهن عی مج ش اسنعةال اسنعا مكاناكی ا برام آنها صا

کر .

حالی که اگر

اكل فسكی به مطالعات فلسفی ح ل ماهات ا باات ت جه اات و علل چها گانة
ا باات ا با مااان مقايسه میکر ت يقاناً
کا بر اسنعا

فرم لبندم نظريه احنااط باشنرم

مااان بهکا میبست .منأسفانه نظريهپر اشان فرمالاسنی

آگاهی و

کا بست و خالت نظريات فلسفی هاچ ويكر آگاهانهام ندا ند و به نااشهام فلسفی
و عقالنی نظريهپر اشم ت جه نةیکنند.
 .4تفاو

مؤلفههاي لفظی ،شناختی و فرهنگی «ماشین» در روسی ،انگلیسی و

فارسی
مفه

مااان اش شبان ي نانی و يک وا

التان و سپس

 4104ت  4114وا

فرانسه اد 10و اش شبان فرانسه به يگر شبانها اه يافت .منشأ واحد اين مفه
مصداقهام عانی آن
ويژگیهام مشنرک

شبان
وو و

فرهنگهام مخنلف باعث اد اين تکواژه ضةن اللت بر
آگاهی شبانی مر

جهانت به لال ارايط فرهنگی خاص هر

شبان و تیت تأثار ع امل مخنلفیت اشقبال ايدئ ل ژمهام ب می و سلطة فرهنگ ب میت
بر مؤلفههام خاص و منفاوتی اللت کند.
يک اه سا ه برام

ک قاق تفاوتهام فرهنگی و ق می

«مااان» جةعآو م و مقايسة پاكر شبانی آن است.

فهم و

ک مفه

بر سی اين پاكر شبانی میبايد

اباهتها ا به منشأ واحد و تفاوتها ا به تفاوت فرهنگی و بافنی نسبت ا .
بلگاک وا )2441( 10پاكر شبانی «مااان» ا
کر ه است.
«مااان»

آگاهی شبانی وسی و انگلاسی بر سی

اين بخز اش پژوهز با اتكا به وش و يافنههام بلگاک وات مفه
شبان فا سی بر سی و با ننايج مطالعات او ا غا و تیلال اده است.
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اش آگاهی شبانی عة میت تعبارات و ت ضایات لفظی مدخل «مااان»

فرهنگهام لغت است؛ شيرا اخنصا

و غنام لغتنامهها شمانة مناسبی برام

آاكا ساشم ايدههام اساسی اهل شبان

کلةة مااان است و اطالعات سا ه و

بیتكلف ا شاةندم م

با

آگاهی شبانی اش اين واژه به ست می هد.

بر سی کا بر م کلةة مااان نشان می هد پاية «مااان»
وسیت انگلاسی و فا سی فعال است .غاا

گفنةانهام مخنلف

برخی مدخلهام مشابه

شبانها گاهی

به اين لال است که آن شبان کلةة يگرم غار اش مااان برام آن معنا ا  .مثالً
وسیت  автоматبهمعنام ات ماتاک معا ل يگرم برام مااان است که مشخصة
معنايی اسنقالل و عد کننرل ا برجسنه میکند.
«مااان» به کا

فا سیت « سنگاه» ناا مكر اً بهجام

فنه است که بر مجة ع قطعات مااان تةرکا ا .

وسیت ان اع گرتهبر ا م اش مفه

مااان سهم ويژهام

شبان فا سی و

فهم و آگاهی شبانی ا .

بلگاک وا ( )2441اين گرتهبر ا مها ا به لال اا عت جاء آگاهی شبانی وسیشبانان
تلقی میکند .مثالً اصطالح  Бог из машиныاش فن ن پی نگ اسنانت
با اصطالح Deus ex machina

گرفنهاند و خ

انگلاسی و فرانسه است که عاناً اش التان وا

اش عبا ت ي نانی  Από μηχανής θεόςبهمعنام «خدام (آمده) اش

سنگاه» گرتهبر ا م اده است که
اده؛ ولی

وسی برابر

فا سی «امدا غابی» و

عربی «مد غابی» معنا

ترکی هةان ص ت التان آن وا گرفنه اده است .واژ ي نانی

 / maː.kʰɪ.naː / ،μηχανήςن عی جرثقال ک چک چ بی يا اباا م باالبرنده

صینة

تئاتر ب ه است که هنرپاشهام ا که نقز ايا ا باشم میکر ت اش باال يا پايان وا سن
میکر .

معا لگاينی اين عبا ت

خاص بهخ بی مشه

فرهنگهام مخنلف نقز ارايط فرهنگی

است و نشان می هد فرهنگهايی که شمانة ينی ق مترم

ا ندت با ت جه به معنام لفظی برآمده اش اصطالح ي نانی و تالقی و تداخل مفاهام ينی
با آنت بهجام اينكه هةانند شبان وسی گرتهبر ا م لفظی کنندت به معا لگاينی مبننی بر
گفنةان ينی مراجعه کر هاند .اش آنجا که بخشی اش آگاهی به اصطالحات اش خ
واژهها حاصل میا ت اين معا لگاينی بر جنبههام مثبتِ اصطالح تأکاد میکند و
براسا

گفنةان ينیت امدا غابی فقط اامل «نات خ

» و «عةل صالح» میا ؛
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حالی که

11

تراژ مهام ي نان باسنان و مفه می که آيسخ ل

میکندت چنان میدو ينی وج

اش آن ا ا ه

ندا !

بلگاک وا به معانی مشنرک «مكاناسمت نظا ت ترابرم و ات ماتاکِ» مفه
وسی و انگلاسی ااا ه میکند .عالوهبر اينت وال مار ال

11

فرهنگ وسیاش

مشخصة معنايی «کنز سا هساشم» ا برام مااان قاد میکند که
انگلاسی شبان به آن ااا ه نشده است.

شبان فا سی و براسا

معان و هخدا ذيل مدخل «مااان»ت اين مفه
وسی و انگلاسی مشنرک است و

تنها

«مااان»
فرهنگ لغت

سه فرهنگ عةادت

مؤلفة «ترابرم و اننقال» با

مقابلِ مؤلفههام يگرم اشقبال «ناروم میرکة

مكاناكی يا الكنريكی مااانت انجا کا ت ايجا نارو يا ت لاد چاام ت سط مااان»
آگاهی شبانی عة می فا سیت مفاهام مكاناسمت ساشمان

برجسنه اده است؛ بنابراين

و ات ماتاک ب ن مااان برجسنه ناست .مهمترين مشخصة معنايی برجسنهاده
آگاهی شبانی عة می فا سی «قطعهمندم يا قطعه ا ب ن» مااان است .اين
معا ل هام يگر مااان ت م ت

خص صات

و سنگاه ت هم برجسنه است .فرهنگ

عةاد با ت جه به اخنصا شت ذيل مدخل «مااان»ت «مااان تیرير» ا نة نهام اش مااان
قاد میکند و اينچنان

م

آن ت ضاح می هد« :مااان تیرير :مااانی ا ام

کةههايی اامل حروفت اعدا و نشانهها که بهوسالة آن مطالب ا بر وم کاغذ

مین يسند» که آاكا ا به اجاا و قطعههام مخنلف مااان تیرير ااا ه میکند .فرهنگ
قطعه ا ب ن ا « :وسالهام
عةاد ذيل مدخل « سنگاه» صراحت باشنرم م
ساخنهاده اش اجاا و قطعات مخنلف بهمنظ م خاص» .ت ضاح فرهنگ معان ناا
مبننی بر قطعهمندم است « :سنگاهی که بهوسالة م ت

يا ينا يا بدون آن حرکت

میکند و کا هام مخنلف انجا می هد» .عةاد
«مااان» بهره میبر ؛ ولی معان اش معا ل يگر مااان يعنی « سنگاه» اسنفا ه میکند.
جالب است که معان ذيل مدخل « سنگاه»ت هةانند عةادت به اجاا ت جه ا « :هر
مجة عه اباا و آالتی که برام انجا کا م فراهم اده بااد» .هخدا ناا نخسنان
ت ضاح «مااان تیرير» اش خ

ت ضایز

با

لفظ

مدخل «مااان» به قطعه ا ب ن آن نظر ا « :مجة عة قطعات و

اباا هايی که برام ايجا نارو يا ت لاد چاام تعباه کنند» .هةانط

ذيل مدخل

آساباناسی کا بر اسنعا ه
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« سنگاه»« :مجة ع آالت و ا وات که عةل مكاناكی انجا

هد» هةان ويژگی برجسنه

اده است .مؤلفة انجا کا يا ت لاد چاام ناا پا سنه

آگاهی شبانی فا سی تكرا

اده است؛ ولی برخالف فرهنگ لغت وسیت به کافات انجا ادن کا ت سا گی يا
ا ا م ت ااا هام نةیا .
بر سی فرهنگ لغت مشا کنی ت فرهنگی که ت سط کا بران ت سعه پادا

بلگاک وا

میکند ت به اين نناجه می سد که
می و .

شبان وسی کلةة  machineباشنر برام  carبهکا

شبان فا سی ناا عة ماً

حالی که مااان

میاو ات منظ

اش مااانت خ

انگلاسی کلی تر و فراگارتر است .البنه

فرهنگ مشا کنی ت سعهيافنه ام ندا يم.
با

امك انی فراهم استت

و است؛

شبان فا سی چنان
17

فرهنگ ايننرننی آبا يس هم که چنان

مدخل مااان مشا کت چندانی نشده؛ ولی براسا
و» و «ات مبال» بهکا

جستوج م باهمآيی

ايننرنتت اين واژه اغلب بهجام «خ

می و  .ظاهراً مشا کان

شبان وسی تعا يف و ت صافات مثبتترم اش کلةة خ

و

باان کر هاند و مشا کان شبان انگلاسی فقط يک خص صات مثبت به مااان نسبت
ا ه اند و مابقی تاحدو م منفی هسنند.

شبان فا سی براسا

امنة بر سی مشابهت

به لال عد مشا کت فعال کا بران و معدو مشا کتهام ص تگرفنهت اش اين نظر
خنثی هسنند.
کلةة مااان

انگلاسی برام هرچاام که برخی اش کا هام انسان ا انجا

می هدت بهکا می و .

شبان فا سیت عة ماً مااان چاام است که کا

ناروم میرکة مكاناكی يا الكنريكی انجا
عن ان «اباا » يا میکنند.

حالی که

هد؛

ا با کةک

غار اين ص تت معة الً اش آن با

شبانی وسیت اين تکواژه برام نشان ا ن

وسايل فنی پاشرفنه و پاچاده و تسهالکننده بهکا می و .
فرهنگهام وسی و انگلاسیت ا اهد نسبناً شيا م اش مثلها و تعباراتی وج
ا

که مفه

مااان

آنها مشا کت ا ؛ ولی

شبان فا سی بهجا تعبار «مااان

مشدم مةدلیت نه ب ق ا ه نه صندلی» و «مثل مااان کا کر ن» م

يگرم

آگاهی شبانی اين سه فرهنگ ناامده است .تعبار نخسنان که اش يک ترانة نسبناً قديةی
استت برپاية ت جه به خص صات قطعهمندم مااان پر اشش اده است و عبا ت «مثل
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مااان کا کر ن» ناا به «نظم و ترتاب و قت» مااان ااا ه ا .

مثلها و تعبارات

وسی و انگلاسیت مااان نةا ساشمانت طراحی و بهرهو م عالی است.
مااان به مثابة چاام خ اسننی است که ت ان تغاار چااها ا ا .
نةا قد تت پاچادگی و س مندم است .ويژگی «س مندم»

وسیت

انگلاسیت مااان
ح ش معنايی مفه

مااان ااهدم بر اين حقاقت است که سخن ان انگلاسیشبان احنی و کا بر م ب ن
مااان ا

ک میکنند .اش بساا م جهاتت وج

شبانی بريناناايیها براسا

معنام «س مندمِ» مااان

آگاهی

ک مااان بهمثابة نةا م اش اسنقاللت ت انايی انجا کا ها با

حداقل کننرل انسانی يا کامالً بدون آن است .عان حالت کلةة مااان

آگاهی شبان

انگلاسیشبان ا ام اللتهايی است که نشان می هد شندگی مر

ا بهمخاطره

آگاهی شبانی انگلاسی و هم

میانداش  .هم

انسانات و نةا نات انی

جهانبانی شبانی سا هت مااان مغاير با

نةايز احساسات و ع اطف است .نة نههام شيا م گ يام

آن است که خش نت و بیحسی نسبت به ا ششهام انسانی پاية معنااناخنی تکواژ
«مااان»
هرچند

فرهنگهام وسیت انگلاسی و فا سی و کالً
بر سی فا سی

گسنر م

اين شمانه ااهدم وج

جهانبانی شبانی است؛
ندا .

نكنة بساا مهم يگرم که بلگاک وا به آن ااا ه میکندت تقابل «مااان» و «هنر»
شبان انگلاسی است .اين ايده
امنة م

بر سی اين تیقاق

جستوج م باهم آيی
يده میا

جهانبانی شبان وسی منعكس نشده است .هرچند

و حنی

شبان فا سیت اين مسئله مسك ت ماندهت براسا

صفیات و
و

اين تقابل ماان اثر هنرم و مااان بهوض ح

فا سی ايدههايی مبننی بر تبديل مااان به اثر هنرم وج

ا که نشان هند تةايا ماان مااان و هنر است.
 .5نتیاله
انديشة جهان مااانی و مدل مكاناكی اش اهبر مترين اا ههام تفكر
علةی است که

ح ش نظريهپر اشم ا بی ناا وا

گفنةان

اده است .اكل فسكی که

اكلگارم مرحلة نخست فرمالاسم وسی نقز يگانهام ااتت برام فرم لبندم
نظريه اش اسنعا مااان بهره بر  .اين اسنعا ه اش نظر فكرم و فلسفی به اتةاستهام

آساباناسی کا بر اسنعا ه
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و ن شيفانس

ت که فاايک ا بهنرين پايه برام مطالعة بالغت و سااست می انست ت بسط يافت و
طی انقال

صنعنی به بل غ و اك فايی ساد.

کا ت تی ل عظاةی
گرفت .اين اثرپذيرم
اتفاق افنا .

و

گفنةان علةی ايجا کر ه ب

نسانس ناا تقلالگرايی

و فرمالاسم وسی اش آن تأثار

سه سطح تقلالگرايی هسنیاناسانهت وشاناسانه و نظريه

سطح تقلالگرايی نظريهت نظرية فرمالاسنی بهجام جذ

نظرية سننی و

افاايز ت ان تباانی به حذف نظرية سننی اقدا کر و م جب کاهز ت ان تباانی نظرية
فرمالاسنی اد؛ اما مشكالت نظرية فرمالاسم مكاناكی فقط به اينجا خنم نةیا ؛ بلكه
بخز مهةی اش مشكالت اين نظريه ناای اش کا بر اسنعا
ماهانی اين اسنعا ه براسا

مااان است .مقايسة

علل ا بعة ا سط يی نشان می هد اكل فسكی

مقايسة

ا باات با مااان م فق نب ه و ضةن حذف مؤلفههام مهم اثر ا بیت وظافة مننقد ا بی
ا به تةهاديابی تنال ا ه است .هةچنان بر سی ماانفرهنگی و ماانشبانی اين اسنعا ه
سه شبان وسیت انگلاسی و فا سی نة ا آن است که

آگاهیهام شبانی مر

وساهت مااان بهمثابة نظامی پاچاده است که با هنر تقابلی ندا ؛
انگلاسیت اين مفه

گسنر هتر است و با هنر تقابل ا

و

حالی که

فا سیت بر قطعهمندم و

کا کر مااان تةرکا اده است .بنابراين کا بران اين سه شبان اين اسنعا ه ا بهاكلی
منفاوت با هم

ک و تفسار میکنند .نناجة چنان

ک و تفسارم ا بهخ بی میت ان

مقاالت فا سی مبننی بر نظرية فرمالاسنی يد که اغلب ساخنا اصلی مقاله براسا
تةهادات و تكناکهام بهکا فنه

اثر طراحی میا

و کل اثر منشكل اش

مجة عهام اش اگر ها و ترفندهام ا بی فرض میا ت بدون اينكه اين مجة عه ا
بهمنالة يک نظا پاچاد ا بی ک و تیلال کنند.
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