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مقدمه
فلسفهمعموالًدرقالبمتنبیانمیشودونسبت
نكته این دارد. نوشتاری فرمهای و سبکها با ژرفی
ارتباطبیندوحوزةفلسفهوادبیاتراپررنگمیکند.
هرچنددرسنتتفكرفلسفیاینادعابهمذاقبرخیاز
متفكرانخوشنمیآید.ایندستهازمتفكرانبهتمایز
مشخصبینفلسفهوادبیاتقائلهستندوجنبههای
بیوجه را فلسفی متون در حاضر زیباشناختی و ادبی
قلمدادمیکنند.دربخشچشمگیریازجریانفلسفة
معاصر،مرزبندیمشخصبینعلموفلسفهازیکسوو
ادبیاتازسویدیگرسببشدهفیلسوفانبهندرتاز
استفاده غیراستاندارد و نامتعارف فرمهای و سبکها
فلسفی ژانر برای انتخاب کوچک محدودة این کنند. 
شاید و ادبی فرم و  سبک به توجه عدم نشاندهندة
تالشیبراینزدیک سازیگفتارفلسفیبهگفتارعلمی
ادعا نیز دیدگاه این مخالفان که درصورتی است.
میکننداگرمتونفلسفیراازجنبههایادبیبررسی
کنیم،میتواندالیلفراوانیرابرایلزومتوجهبهاین
وجود به میتوان دالیل دسته این از برشمرد. ارتباط
ژانرهاینامتعارفوگوناگونتاصناعاتادبیپیچیده،
مجازهاواستعارههاوبیانهایتمثیلیوزاویهدیدهای
تاریخ در فیلسوفان دست  به شده استفاده گوناگون
فلسفهاشارهکرد.باتوجهبهآراءمخالفاینمتفكران
فرم و آیامیتوانسبک اینسؤالمطرحمی شودکه
ادبیراعنصریکامالًعرضینسبتبهمحتوایفلسفی
درنظرگرفتوتصورکردکههرفیلسوفتنهاپساز
تفكرفلسفیورسیدنبهمحتوایموردنظر،برحسب
تصادفواتفاقسبکوفرمیادبیراانتخابکردهتا
پیش از محتوای برای ظرفی تنها فرم و سبک این
تنوع همه این بین در اینكه یا باشد؛ شده اندیشیده
تاریخی،سبکوفرمیاسبکهاوفرمهایمناسببرای
فلسفه ورزیدرتناسببامحتوایفلسفیوجوددارد.به
نظرمیرسددرنظرگرفتنویانگرفتنمدخلیتادبیات
فلسفهورزی و فلسفه تاریخی درک در فلسفه در

تأثیرگذاراست.
هدفکلیایننوشتاربررسیچگونگینسبتسبک
وفرمنوشتاربامحتوایفلسفیاستوفهماینكهاین

نسبتعرضیاستیااساسی.برایپاسخگوییبهاین
سؤال،درادامهبهسراغشواهدیازتاریخفلسفهمیرویم
واهمیتفرموسبکنوشتاررادرهرموردمشخص
مرورمیکنیم.شواهدیکهدرادامهبررسیخواهندشد،
تاثیرفرموسبکنوشتاربرمحتوایفلسفهورزیرااز
روش فرضی، خواننده نقش چون مختلفی زوایای
ژانرهاینوشتاری استداللدرفلسفهورزی،زاویهدید،
و متن و شرح نسبت فلسفی، انقالبهای بستر در
فرمآگاهیفیلسوفانموردسنجشقرارمیدهند.پیش
ازبحثاصلیمروریبرمفاهیمفرم،ژانروسبکومرور

کوتاهیبرپیشینهپژوهشخواهیمداشت.
کادون1درفرهنگاصطالحاتادبیونظریهادبی۲ 
ژانررااینگونهتعریفمیکند:»اصطالحیفرانسویبرای
نوع،گونهیادستهایازنوشتار.طبقهبندیهایعمومی
میتوانند و است شده سازماندهی شیوهها تمامی به
اثر پیرامونوجهیاوجوهیازفرم،اسلوبیامحتوای
ادبیمتشكلشوند.بااینهمهبهطورسردرگمکنندهای
اغلبفرم،اسلوبومحتوامتمایزازژانردرکمیشوند.
پیدا توسعه زمان ژانردرطی سیستمهایطبقهبندی
کردهاندوطبقهبندیهایعمومیبسطوتوسعهیافتهاند.
افالطونباورداشتتنهاسهژانروجوددارد:غنا،حماسه
ونمایش.....ارسطواینطبقهبندیرابهمنظورتمایز
قائلشدنبینحماسه،تراژدیوکمدیگسترشداد....
ازرنسانستاقرنهجدهژانرهابهدقتمتمایزشدندو
تجویزشده قوانین از تا میرفت انتظار نویسندگان از
برایآنهاپیرویکنند.متعاقباً،ژانرهایرمانوداستان
ژانرهای شماری عالوه به کردند، پیدا ظهور کوتاه
غیرداستانی،مخصوصاًاتوبیوگرافی،بیوگرافیوجستار«
این در که همانطور  .)Cuddon, 2013: 298-299(

و ایستا موضوعاتی ژانرها است مشخص نیز تعریف
ادعا تینیانوف3 راستا همین در نیستند. تغییرناپذیر
میکندکهتغییراتمدامدرزبانوادبیات،اقتضامیکند
نیز پروپ4 و شود مطالعه سیستم یک عنوان به ژانر
مانند ارگانیک گونههای تكامل به را متنی تولیدات
میکند.تینیانوفدرخصوصژانرازمفهومنهاداستفاده
ویژگیهای نهادی هر مانند نیز ژانر که چرا میکند
 Ferrell,( دارد،مینمایاند تعلق آن به راکه جامعهای
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.)2002: 11-14

»آن میدهد: شرح اینگونه را فرم مفهوم کادون
هنگامکهماازفرماثرادبیصحبتمیکنیم،بهشكلو
ساختارآنوشیوهایکهبهوسیلهآنساختهشدهاست
)بنابراین،سبکآن(ارجاعداریم-درتقابلبامادهو
ماده و فرم است. آن درباره اثر آنچه یا آن موضوع
جداییناپذیرهستند،اماممكناستجداگانهتحلیلو
ارزیابیشوند.معنایثانویفرمنوعاثراست–ژانریکه

.)Cuddon, 2013: 285(»اثربهآنتعلقدارد
مفهوم درخصوص لغت فرهنگ این در همچنین
نثر، یا نظم در بیان ویژه »روش میخوانیم: سبک
بهخصوصسخنمیگوید. نویسنده نحوهایکهیک
تحلیلوارزیابیسبکمستلزمبررسیانتخابواژگان
نزدنویسنده،آرایههایادبی،تكنیکها)بالغیوطرق
یا هستند بیقاعده آنها )آیا او جمالت شكل دیگر(،
دارایتناوب(،شكلپاراگرافهایاو–درواقع،هروجه
قابلتصوراززباناوونحوهایکهآنرابهکارمیبندد.....
سبکلحنو»صدای«خودنویسندهاست.همانقدر
و رفتنش راه خندهاش، که است او به مختص
که همانگونه سبک، او. صورت حالت و دستخطش

 .)Ibid: 688(»بوفنتعبیرشمیکند،خودآدماست
به –شیوهرا کلماتسبکوفرم،دوگانهموضوع
گوناگون سبکهای گویی میکنند، متبادر ذهن
واحد چیزی و موضوع بیان نحوه متفاوت شیوههای
به سبک تعریف در ریشه صورتبندی این هستند.
عنوانامكاناتگوناگونهممعناییدارد.میر5ضمنرد
انتخاب را سبكی انتخابهای هممعنایی، امكان
 ibid:(شیوههایگوناگونبیانموضوعیواحدنمیداند
27-21(.گودمن6نیزتقسیمبندیسبکدربرابرموضوع

راسادهانگارانهمیداند.گامبریچ7ادعامیکندکه»هم
مسأله کل بنیان در کلمه، وسیع معنای در معنایی،
این به .)Goodman, 2014: 799( دارد« قرار سبک
اماآنچه تغییرمیکنند، بیان اگرچهشیوههای ترتیب
بیانمیشودهموارهچیزیواحداست.گودمنعالوهبر
رداینادعایگامبریچ،اصوالًهممعناییراامریناممكن
لحاظمیکند.اوهمچنینازهنرهاییچونموسیقیو
معماریمثالمیآوردکهدرآنهااساساًاینتقسیمبندی

قاطعی مرزبندی میکند ادعا او بهعالوه بیمعناست.
مابینآنچهکهگفتهمیشودباچگونگیبیانآنوجود

.)Ibid: 800-801(ندارد
جردن8تقابلفرمومحتوایفلسفیرابهکشاکش
ازسوییدیگرگره ازیکسووشعروخطابه فلسفه
میزندوردپایآنرادرسنتفلسفیپیشازدکارت
درآثاریچونگفتوشنودهایافالطون،جدل)طوبیقا۹(
ارسطو،دربارهخطیبسیسرو10وکتابچهارمازرساله
دربارهاصولعقایدمسیحی11آگوستیندنبالمیکنداو
معتقداستدرسنتدکارتیایننزاعبهشكلیشدیدتر
دکارت برای نشانمیدهد. را باالترخود مراتب در و
زبانبهعاملیدرجهتمحدودسازیوضوحایدههایش
نامیمونبینفلسفهوزبان اینرابطه تبدیلمیشود.
ردپایخودراتافلسفهمدرننیزدنبالمیکند،بهعنوان
مثالمیتوانبهنسبتسبکفلسفیورویایوضوحدر
نزد روشن و واضح بیان اهمیت پیرس،1۲  اندیشه
برند پیشپاافتاده دستورالعملهای و اول ویتگنشتاین
بالنشارد13درکتابدربارهسبکفلسفی14درجهتبیان
ریچتی15 .)Ibid: 198-202( نمود اشاره فلسفی روشن
ادعامیکندرؤیایدستیابیبهبیانیشفافوواضحدر
نزدفیلسوفانانگلیسیمانندبارکلی،الکوهیومنیز
دیدهمیشود.بهعنوانمثالمی توانبهشرحبارکلیدر
خصوصتأثیرتحریفکنندهزبانویاشرحالکاززبان
تمثیلیبهعنوانیکفریبشیریناشارهنمود.ریچتی
در فیلسوفان این اشاراتصریح مبنای بر را ادعا این
این رویا، این علیرغم او گفته به میکند. بنا آثارشان
فیلسوفاندرمقامنویسنده،خالقمتونیدارایابهامو

 .)Richetti, 1983: 1-3( عدمقطعیتهستند
بایدتوجهنمودکهایدهبیانروشنوواضحریشهدر
فرضنقشعرضیبرایفرموسبکنوشتاریدرمتون
بیان، در وضوح ایده خالف، فرض با و دارد فلسفی
رویكرد این برابر در میدهد. دست از را خود جایگاه
امكانیدیگردرمواجههبافرموژانرنوشتاریوجوددارد
جاناتان چون افرادی آثار در میتوان را آن نمونه که
الوری،جولیانماریاس،16مارکجردن17وبرلالنگ18
پیگیریکرد.دراینرویكردفرمامریدرونماندگاربرای
محتوادرنظرگرفتهمیشود.ماریاسدرتشریحدیدگاه
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ادبی ژانر در »فلسفه میکند: بیان باب این در خود
مشخصیبیانمیشودوبایدتأکیدکردکهپیشازاین
بیان،وجودنداشتهمگربهطریقیشكنندهیا،بهبیان
بهترتنهابهصورتقصدواقدام.درنتیجهفلسفهذاتا
ملتزمبهژانرادبیاست،نهبهمثابهظرفیکهدرآن
ریختهمیشودبلكهبهبیانیبهتر،ژانربهعنوانامریکه

.)Marias, 1953: 1( »فلسفهدرآنتجسمپیدامیکند
همچنینجردنبهبررسیاینامرمیپردازدکهآیا
ممكناستاثریبافرمیمشخص،تنهاامكانبرایبیان
دو در آنرا الوری که پرسشی باشد. معین اندیشهای

پرسشمتمایزصورتبندیمیکند:
»چراممكناستیکژانربهخصوصدرمفصلبندی
اندیشههای از یامجموعهای و واحد اندیشهای بیان و
هماهنگ،مناسب ترازدیگرژانرهابهعنواننحوهایاز

ارائهباشد؟
آن ژانر بهوسیله متن فلسفی محتوای حد چه تا
La-( بهعنوانمثالفرموحدتبخشآنمعینمیشود؟»

)very, 2007: 173

جردنمسألهنسبتژانرومحتوایفلسفهورزیرا
بهشكلیمتفاوتصورتبندیمیکندوپرسشمیکند
بهخصوص ژانر یک در را خود اندیشههایی چه
بین صورت، این به پرسش صورتبندی میاندیشند.
ژانرهاوافكاریکهدرآنهابیانمیشودایجادضرورت
این خصوص در خود ادعای برای جردن میکند.
استدالل اولین او میکند. ارائه استدالل سه ضرورت،
خودرابرمبنایرابطه)ایدهآل(بیننویسندهومخاطب
بنامیکند.جردنبهتبعیتازفرای1۹تمایزبینژانرهای
فلسفیراباتوجهبهارتباطبینفلسفهونحوهآموزش
آنفهممیکند،بهاینمعناکهاوژانرهایمختلفرا
انحاءمختلفامكاناتاقناعیدرفلسفهمیداند.درادامه
دراستداللدومتفسیرهایبدراناشیازغفلتازفرم
میداندودراستداللسومادعامیکندکههرانقالب
فلسفیهمراهباچونوچرادرخصوصمناسببودن
در او   .)Jordan, 1981: 203-206( بودهاست ژانر یک
نهایتفرمراامریدرونماندگاروجداییناپذیرازمتن
فلسفیلحاظمیکند.برلالنگنیزبرایاثباتاهمیت
کلیدیژانردرفلسفهدوروشراهمزمانپیشمیبرد.

رد از نتایجحاصل بهروشسلبی،۲0 او دریکمسیر
اهمیتژانردرفلسفهورزیرابررسیمیکندوهمزمان
برای ژانر مفهوم که امكاناتی به دیگر مسیری در
 Lang, 1983:( می پردازد  میکند، فراهم فلسفهورزی

 .)1-10

الزماستپیشازآنكهبهبررسیموضوعبپردازیم
بهدواعتراضمحتمل پاسخدهیم.ممكناستاعتراض
شودکهپرسشازفرمدرتقابلبامحتوا،دربیانخود
محتوا و فرم انفصال وسوسه با را پاسخ از بخشی
پیشفرضمیگیرد.میتوانادعاکردکهمواجههبامتن
به تفكیک قابل که است کلیتی با مواجهه واقع در
اجزاییهمچونفرمومحتوانیست.مرزبندیمشخص
اینپژوهشامریناگزیراستتاشرطامكانپژوهش
بهمعنایپذیرشمرزبندیقاطع لزوماً فراهمگرددو
بینایندوبخشدرداخلمتننیست.دراینمتن،
اموری بهعنوان محتوا با تقابل در فرم و ژانر کلمات
ضروریاماغیردقیقبهصورتقلمگرفتهشدة۲1بهکار
گرفتهمیشوند.اعتراضدوممیتواندناشیازعدمتوجه
و نهادی اجتماعی، سیاسی، تاریخی، ساختارهای به
مذهبیمشخصیباشدکهبرانتخابسبکخاصیک
فیلسوفدربرههمشخصیتأثیرگذاراست.ایننوشتار
ادعایبیاهمیتیعواملذکرشدهرانداردوبررسیهر
کدامدرجایگاهخودنتایجارزندهایبهبارخواهدآورد.

نقش ادبیات در فلسفه ورزی
درادامهبهبررسیزوایایکلیدیدرخصوصارتباط
و میپردازیم فلسفه محتوای و نوشتاری میانسبک
تاریخ از مناسب باشواهد را مورد هر میکنیم تالش
فلسفهپشتیبانینماییم.منظوراززوایایکلیدیعواملی
هستندکهبهنوعیروشن کنندهاهمیتوجایگاهژانرو

فرموسبکنوشتاردرگفتارفلسفیهستند.

زاویه دید
زاویهدیدیكیازوجوهشیوهروایتگرینویسندگان
درارائهآثارنوشتاریاست.بررسیزوایایدیدانتخابی
متفاوتتوسطفیلسوفاندرمتونفلسفینقشاساسی
اینوجهفرمیراآشكارمیکند.زاویهدیدانتخابییک
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و  هستی شناختی  داللتهای میتواند فیلسوف 
معرفتشناختیمتفاوتیداشتهباشدوبرنحوهمواجهه
مخاطببامتنتأثیربگذارد.درنهایتانتخابیکزاویه
دیدخاصدربرخیرویكردهایفلسفیناممكناست.

با مستقیم ارتباط در نویسنده انتخابی دید زاویه
انتخاب با مثال، بهعنوان است.  وی متافیزیكی رویكرد
فلسفی نوشتار یک نویسنده شخص، سوم دید زاویه
باشد. قائل برایخود متن از میتواندجایگاهیمستقل
النگادعامیکندکهاینرویكردمستقلوخارجازمتن،
وظیفهفیلسوفرامعطوفبهتحلیلویژگیهایمعینواز
پیششكلیافتهواقعیتمیداند،مانندآنچهدرژانررساله
شاهدآنهستیم.اینرویكرددرذاتخوداتكابرتمایز
لحاظ هر از را ابژه و دارد شناسایی ابژه و سوژه واضح
مستقلازسوژهشناسالحاظمیکند.اینتمایزتاحدی
استکهاشارهایبهنویسندهویاسوژهشناسادرمتن
نمیشودودرصورتیکهردپاییازنویسندهدرمتندیده
و استاندارد و ایدهآل مشاهدهگر یک قالب در شود،
غیرشخصیخواهدبودبهگونهایکهفرضمیشودمنظر
نویسنده و برایخوانندگان ابژهها، به نسبت اتخاذشده
همساناست.درایندیدگاهفلسفهورزیهیچتأثیریبر
جهانوفیلسوفنمیگذارد.بهتعبیریدیگرمی توانبیان
کردکهاینرویكردنوشتاریبهدنبالآناستکهحقایق
مستقلازسوژهشناسا،درجهانبدونصدایروایتگر،

 .)Land, 1983: 32-33(مزاحموتفسیرگربیانشوند
ارتباط انتخابیمیتوانددر ازسوییدیگرزاویهدید
متقابلبارویكردمعرفتشناسانهفیلسوفباشد.درمواردی
کهسنتفلسفیتالشمیکندتاخودرابهسنتعلمی
نزدیککند،زاویهدیدنویسندهاهمیتویژهایمییابدو
دید زاویه تا است الزم بودن علمی ادعای بیان برای
»بیعلقه،غیرشخصیوکلیگرایانهوبهسختییکزاویه
که میکند ادعا النگ شود. لحاظ )ibid: 16( دید« 
بهعنوان را علمی و ریاضیاتی گفتمان که فیلسوفانی
سرمشقیبرایفلسفهورزیخودانتخابکردهاندوبهدنبال
زاویه اکثراً بودهاند، غیرشخصی استدالالت تكرار قابلیت
دیدسومشخصراانتخابکردهاند.تاصدایینهفعالبلكه
دیدگاههای این باشند. داشته خود نوشتار در منفعل
جهان تغییر دنبال به بیطرف و غیرشخصی و منفعل

 Ibid( نیستندبلكهتنهابهدنبالشرحعلمیازآنهستند
 .):16 -17

برخیفالسفهفلسفهورزیرافعالیتیمیدانندکهتا
برایش امكانفهم فردیخوددرآنمشارکتنجوید،
دست در قدرتمند ابزارهای از یكی نمیشود. فراهم
فیلسوفبرایمشارکتدادنخوانندهدرفلسفهورزیو
نوشتار وسبک فرم فعالیت، بهعنوانیک فلسفه ارائه
استودرمیانعناصرفرمی،زاویهدیدنقشیکلیدی
نوشتار از بخشی است»من« مواردیممكن در دارد.
و گزینگویی جستار، در را شرایط این باشد. فلسفی
این در که میکند ادعا النگ دید. میتوان تأمالت
ازشروع رویكرد»من«وجهانبهطورکاملوپیش
فلسفه ورزیشكلنگرفته اند،بلكهگفتاردرمسیرخود
است، راکهشاملجهانومن عناصرحاضردرخود
برای بیشتری عملی بار رویكرد این میدهد. شكل
فلسفهورزیایجادمی کندومشارکتوفعالیتخواننده
رادرمقایسهبارویكردهایدیگرپررنگترمیکند،در
حالی کهدرمقابلبابهکارگیریزاویهدیدسومشخص
بارنظریبیشتریتجربهخواهدشد. ژانریچون تأمالت
برای فلسفهورزی فعالیت امكانمشارکتدر گشاینده
را خواننده ژانر این در متون ساختار است. خواننده
مجابمیکندتابهعوضآنكهبهنتیجهتأملانجامشدة
فیلسوفاعتمادکند،خوددرمسیریکهنویسندهپیش
رویاوقراردادهبهتأملبپردازد.اینژانرخوانندهرابا
مجموعه ایازگزارههایفلسفیمواجهنمیکند،بلكهاو
رادرمسیرفلسفهورزیقرارمی دهد.بنابرادعایالنگ
امكان نگارش در مفرد شخص اول قالب از استفاده
فلسفهورزی فرایند در را خواننده فعالیت و مشارکت
فراهممیکند.دکارتدرتأمالتاززاویهدیداولشخص
استفادهمیکند،وتأکیدمیکندکهالزماستتاخواننده
»من«دکارتیرابا»من«شخصیجایگزیننماید،به
در خواننده برای همزمان تأمل امكان که منظور این
زمانمطالعهمتنوجودداشتهباشد)ibid: 13-40( . به
بین در نمیتواند افالطون آثار خواننده النگ گفته
آسانی به افالطونی گفتوشنودهای شخصیتهای
مشخصکندکهکدامیکازشخصیتهانمایندهزاویه
از مؤلف گریزانی این نتیجه در هستند. افالطون دید
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متن،حضورمخاطبدرمتنپررنگمیشود،خواننده
درکناردیگرشخصیتهایگفت و شنودوبدونحضور
مؤلفدرفرایندفلسفهورزیشرکتمیکندودیگردر
 ibid:(پیکشفآموزه هایافالطونازدلمتننیست

 .)30-34

زاویه یک انتخاب میتواند فلسفی محتوای گاهی
دیدراناگزیرودربرخیمواردناممكنکند.همانطورکه
اشارهشدرنهدکارتدرتأمالتاززاویهدیداولشخص
استفادهمیکند،اینمنیکمنمشاهدهگرنیستبلكه
که همان گونه می کند.  خلق را خود بیان و گفتار در
النگاشارهمی کند،این»من«بخشیازروشدکارتی
استکهدرنهایتبراینشکفراگیراوغلبهمیکند و
»من« اثبات امكان خواننده، »من« کامل همراهی با
فراهممیشود.درنظربگیریدکهفرمرسالهدرروش
دکارتیفرمیناکارآمدو ناممكنبود،زیرادررسالهمن
عملگر)منخوانندهومندکارت(ازپیشفرضشده
استواستنتاجشهودیآنچهازپیشفرضشدهاست،
Ibid: 13-(تناقضیدرماهیتفلسفهورزیایجادمی کند

.)58

نقش خواننده فرضی 
هرنویسندهایدرهنگامنوشتنمتن،جامعههدفی
نوشتهمیشود. آنها به رامدنظرداردکهمتنخطاب
نقش به توجه با فلسفی متون فرمی عناصر بررسی
سبک و فرم بنیادین اهمیت از نشان فرضی خواننده
خواننده تربیت متن، به مخاطب رویكرد در نوشتار

ایدهآلتوسطفیلسوفونقشاقناعیمتوندارد.
فرمنوشتاریمیتواندبهگونهایسازماندهیشود
فرایند در خواننده انفعال یا و مشارکت سبب که
متون برخی ساختار النگ گفته به شود.  فلسفهورزی
تنهااختالفمفروضبیننویسندهوخوانندهفرضیرا
اختالفدرسطحدانشدرحوزهایخاصفرضمیکند،
داردکه دانشیدسترسی به نویسنده که معنا این به
خوانندهازآنمحروماست،وایناختالفنیزدرپایان
بینخواهد از فرضی بهمخاطب دانش انتقال با متن
قائل همسانی این به که متونی در مقابل در رفت.
نیستند،فعالیتفلسفهورزی»خود«مخاطبرادرگیر

میکندواغلب»قابلیتپیش بینیدرخصوصخروجی
 .)ibid, 35-40( ندارد  وجود فلسفهورزی فرایند«
گفتوشنودهایافالطونیکهباپرسشیپایانمییابند
نمونهخوبیازمتنیدارایاینویژگیاست،بهگونهای
فرایند بر درآمدی تنها متن میرسد نظر به که
ناتمام گفتوشنودهای در افالطون است.  فلسفه ورزی
خودقصدمندانهمخاطبرابهسمتکشفحقیقتبا
پایخودشدرورایمرزهایمتنهدایتمیکند.در
اینرویكردپرسشهااهمیتباالتریازپاسخهادارند.
گفتوشنودهامعموالًحولپرسش هایتوافقشدهشكل
و نیستند متن در مضمر پرسشها این میگیرند،
پرسشهادرگیرمیشود.در با امر ابتدای از مخاطب
حالی که دربسیاریازسبکهاینوشتاریاینپاسخها
هستندکهروشنوواضحبرایمخاطببیانمیشوندو
درمقابلپرسشهادردلناگفتههایمتنقرارمیگیرند.
می توانگفتگفتوشنودبازگشتیبهپرسشهاوازآن
خودسازیآنهاست)ibid: 35-40(. لوی۲۲ نیزدرتحلیل
خودازفرمگفت و شنودادعامیکندکهاینفرمامكان
آن در که  - را فلسفهورزی« موقعیت مندی »بازتولید
- میشود ممكن مخاطب برای فلسفهورزی فعالیت
دیگر با مخاطبهمگام ترتیب این به میآورد. فراهم
را موقعیتمشخصی تجربه شخصیتهایگفتوشنود
کهامكانتفكرفلسفیرافراهممی کند،ازسرمیگذراند.
فرمگفتوشنودنهتنهابیانگرنظریاتفلسفیاستبلكه
شده منجر نظریات این به که را فلسفهورزی فعالیت
است،برایمخاطببازسازیمیکند،درواقعاینفرمبه
تجسم فكریمشخص یکجریان در متناقض عوامل
شخصیتیمیبخشدوآنهاراواردگفتارمیکند.امكان
بازسازیموقعیتفلسفهورزی سببمیشودتامخاطب
دربرخوردبامتنازنقشمشاهده گرصرفخارجوبا
پرسشهایمتندرگیرشود.مخاطببرایپاسخگویی
بهپرسشهاهمگامبادیگرشخصیتهاپاسخ هایممكن
رافضایبین االذهانیتفراهمشدهدرمتنمیآزماید.به
اینترتیباستقاللفكریوخودمختاریمخاطبنیز
Jordan, 1981: 203-(درارتباطبامتنحفظمیشود

  .)205

فرموژانرنوشتاریرامیتواندرارتباطباتصوریکه
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دارد خود ایدهآل مخاطب از نویسنده مقام در فیلسوف
تحلیلکرد.النگدرشرحیکهازسبکتأمالتدکارت
میآوردنشانمیدهدکهدکارتباتوجهبهتمایزیکه
بینروشتحلیلیوترکیبیبهعنواندوروشمتفاوتدر
خوانندگان  از گونه دو تمایز بر است، قائل فلسفهورزی
برابر در را غافل و متخاصم خواننده و میکند تأکید
مبذول موضوع به را الزم نظر دقت که دقیق خواننده
میدارد،قرارمیدهد.دکارتروشترکیبیراباژانرهای
مباحثهورسالهگرهمیزندوروشتحلیلیراباتأمالت.
اوروشکمتررضایتبخشترکیبیرامناسبخوانندگان
دستهاولمیداند،روشیکهخوانندگانمتخاصمرابا
استدالالتمشخصقانعکند.درمقابلروشتحلیلیوبه
دوم گروه خوانندگان مناسب را تأمالت ژانر آن تناسب
پی در آنكه عوض به خود خواست به که میداند
صحتسنجیگزارههاباشند،مسیراستدالالتراهمراهی
فلسفهورزی حال در خود گویی که به گونهای میکنند
ژانر ذاتی برتری به اشاره با دکارت نهایت در هستند.
و رساله بر فلسفهورزی برای تحلیلی روش و تأمالت
نمیتوانند که را خوانندگانی ترکیبی، روش و مباحثه
مجدانهبااوبهتأملبپردازندودرفعالیتمشارکتکنند،
ازخواندنتأمالتبرحذرمیکند.بهنظرمیرسددکارت
ژانرخودراباتوجهبهتصوریکهازخوانندهایدهآلدر
متن ساختار کمک به و است نهاده بنیان دارد، ذهن
خواننده رادرجهتخوانشایدهآلمتنهمراهیمی کند.
تربیت در دکارت به نوشتار وسبک فرم دیگر بیانی به
Lang, 1983: 46-( میکند کمک خود ایدهآل خواننده
فرم از استفاده با نیز افالطون میکند ادعا پوشنر  .)85

مخاطب برابر در را خود ایدهآل مخاطب گفتوشنود،
منفعلتئاتریمیسازد.اینمخاطبایدهآلرامیتواناز
مخاطبهایدرونیآثارافالطونشناخت.مخاطبایدهآل
اوتماشاگردرگیریاستکهگفتوگویشكنندهودشوار

فلسفیراترکنمیکند )پوشنر، 1396: 64-57(.
باتوجهبهباورها،پیش فرضهاورویكردموردانتظاراز
خوانندهفرضی،فرمهاوژانرهایمشخصیبرایویامكان
اقناعیقویتریراداراهستند.فرمآگاهیدرجهتاقناع
چنانكه کرد. دنبال اسپینوزا آثار در میتوان را مخاطب
برن۲3میگویدروشهندسیبهکارگرفتهشدهدراخالق

اسپینوزاوجهیجدلیداردوهدفازاستفادهازاینروش
مجابکردنخوانندهاستونهشناختوکشفحقیقت.
دوستان از نزدیكی حلقه برای را اینکتاب اسپینوزا
پروتستانخودکهبهلحاظفلسفیپیرودکارتبودند،
ازخوانندگان،مخاطبان اینگروه واقع بود.در نوشته
ایدهآلبرایکتاباخالقوساختارهندسیآنبودند.
با کامل آشنایی دلیل به اسپینوزا ایدهآل مخاطبان
فلسفهدکارتی،»تواناییپیگیریاستداللیدشواررابه
در همچنین و داشتند میشد، داده سوق که هرجا
صورتیکهاستداللهابادقتاثباتمی شدند،قادربودند
 Byrne, 2007:( »صدقاندیشههایبرآشوبندهرابپذیرند
458(وتنهاالزامگزاره هاآنهارابهپذیرشنتایجمتقاعد

میکرد.البتهبایددرنظرداشتکهنقشاقناعییکفرم
نوشتاریخاصبراییکمخاطبفرضیباپیش فرض های
روش است. نزدیک ارتباط در مخاطب معرفتشناسی
هندسیبرایافرادیکهتفكراتخودرابرمبنایادراک
حسیوقوهتخیلمیسازند،نابسندهخواهدبودوارزشی
اقناعینخواهدداشت.باتوجهبهایندیدگاه،برنفرم
هندسیاخالقرادربرابرساختاررواییرسالهاالهیاتی-
االهیاتی- رساله کتاب فرم و میدهد۲4 قرار سیاسی
سیاسیرانیزبامخاطبانفرضیاینکتابمرتبطکرد،
بهاینمعناکهکتابدومخطاببهخوانندگانیکهدر
شكلگیریباورهابرنقشادراکحسیوقوهتخیلتكیه
میکنند،نگاشتهشدهاستوازاینهمینمنظرنیزسعی
 )ibid: 458-460(. دراقناعایشانبهروشیمتفاوتدارد

انقالب های  بستر  در  فلسفی  نوشتار  ژانرهای   
فلسفی و تاریخ فلسفه

تاریخ دل در تاریخی دارای خود فلسفی ژانرهای
فلسفهومرتبطباآنهستند،ژانرهاینوشتاریدریک
دورهخاصدرتاریخفلسفهشكوفامیشوندوگاهینیز
میرود. افول به رو آنها از استفاده مشخصی دوره در
دقیقتر بررسی میکند، اشاره جردن که همانگونه
تاریخفلسفهنشانمیدهدانقالبهایفلسفیباچونو
برای مشخص ژانر یک قابلیتهای خصوص در چرا
ادعاکرد میتوان و  بودهاست  فلسفیهمراه گفتمان
تاریخفلسفهدرغربمتناظرباتاریخاستیالیفرمهاو
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ژانرهایمشخصنوشتاریاست )Ibid: 206-207(. این
و نوشتاری ژانرهای بین معنادار تاریخی ارتباط
فرم نقش فلسفه، تاریخ در عمده فلسفی جریانهای
نوشتارراازعنصریعرضیارتقامیدهد،بهگونهایکه
بهنظرمیرسدرهاییازیکسنتغالب،نیازبهرهایی
ازفرمغالبنوشتاریدرآنسنترانیزایجادمی کرده
است.یافتننمونههاییازاینهمبستگیتغییراتژانری

باجریانهایفلسفیدرتاریخفلسفهدشوارنیست.
وجود با میکند، اشاره نیز النگ که همانگونه
پیشینهغنیفرمگفتوشنوددرحالحاضرفیلسوفان
اینفرمرابرایکارخودانتخابنمیکنند.»یکدلیل
محتملاینامرآناستکهباحرفهایشدنفلسفهو
فیلسوفانازقرنهجدهم،نقشتخصصحرفهایدر
فلسفهبهعنوانیکرشتهعلمیبسیارموردتاکیدقرار
در موجود متنی بیثباتی شرایط این در گرفت،
گفتوشنودتنهامیتواندباخودانگارهاقتدارگرایفلسفه

 .)Lang, 1983 :40( »ونویسندگانآنبرخوردکند
شاهددیگریبرمدعایمطرحشده،مونتنیوسبک
جستاراواست.بنابهگفتههولدهایم،مونتنیبهدنبال
واسازی۲5سنتیاستکهخودرادرآنمی یابد،بهاین
دور است اهمیت بی را »آنچه دارد قصد او که معنا
بیندازد....تاباردیگرآشكارشدنمسائلدرانضمامیت
خودشانممكنشود« )Holdheim, 1984: 21(. مونتنی
بهخوبیمتوجهبودکهبرایاتخاذیکرویكردانقالبی
ژانرهای تنهادر بهیکسنتموجودنمیتوان نسبت
ژانرهای که چرا کرد، ارائه متفاوتی محتوای مسلط
در نمی کردند. پشتیبانی جدید محتوای از موجود
رویكرداویکجنبهضدژانریوجودداردکهخودرابه
کمالدرانتخابژانرجستارنمایشمیدهد.»نمایش
مفرطانقطاعوعدمتداومدرکارمونتنی،عمدتاًنوعی
واکنشبهپذیرشغیرمنتقدانهپیوستگیوتداوماست
جزئیات و منحصربهفرد امور و تنوع بر او پافشاری و
نشانازضدیتاوبادغدغهانحصارینسبتبهکلیات
دارد« )ibid: 21(. جستاراینفرصترابرایویفراهم
میکندتاویژگیهایمتنوعرابدونتناقضوپارادوکس
درکنارهمقراردهد. ژانرجستاردرخدمتپراکندگی
درنوشتار،ناهماهنگیوناسازگاریاستوبهاینوسیله

ارتباطباواقعیتوتجربهراممكنمیکند.همانگونه
کههولدهایم۲6اشارهمیکندجستارهایمونتنیتمام
قوانینقراردادیزمانخودرابهمبارزهطلبیدند،مونتنی
نظم و منطق نمایش بهدنبال خود جستارهای در
موضوعینبود.اینجستارها»ازموضوعیبهموضوعی
دیگرخیزبرمیدارندوازپذیرشهرگونهسلسلهمراتب
 ibid:( »اهمیتدرمیانموضوعاتخودداریمی کنند
20( ،درحالیکهسلسلهمراتباهمیتموضوعاتبرای

خوانندهمشخصنیست.بهبیانیدیگرآنچهدرجستار
و کاوش فعالیت دارد، قرار اهمیت اول مرتبه در
جستجویذهناست.مونتنیباکاربستجستاردربرابر
و سیستمسازی جهت در که می ایستد ژانرهایی

.)ibid: 19-27( تقلیلهایجزمیعملمیکنند
به را پاسكال تفكرات  گزینگویه  سبک گرورکه
فیلسوف وظیفه سنتی طور به آنچه طلبیدن مبارزه
فراهمآوری قبیل از وظایفی میداند؛ میشود، خوانده
روش،جستجوبرایارتباطبیناشیاءوپیرویازمسیر
استنتاجات. گزینگوییهایاینکتاببههیچعنوانبا
رشته »هیچ نشدهاند. مرتبط بههم منطقی توالی یک
نهانوزیربناییداللتیااستلزامکهتفكراتویرابههم
با تنها را ما پاسكال تفكرات ندارد. وجود کند متصل
مجموعهایازتفكراتمنفردوپراکندهرهامیکند.البته
کهایناندیشههاحولموضوعاتمرتبطیمی گردنداما
 Groarke,(»درنهایتیکسیستمایجادنمیکنند......
روش محدودیت بر پاسكال پافشاری  .)2007: 435

نوع از وی بیشائبه دفاع و هندسی و منطقی ریاضی،
در که قیاسی استدالالت به نسبت دانش از مقدمی
در ریشه می کند، آشكار را خود وی فرمی انتخاب
جبهه گیریاوعلیهمعرفتشناسیطبیعیشدهوتوجه
ویبهنیازبهخاستگاهیازدانشکهجایگزینوزیربنای
ما پاسكال زعم به دارد.  باشد، منطقی استدالالت
و برسیم چیز همه به منطق ابزار با تنها نمیتوانیم
شناختبیواسطه،ازضروریاتشناختشناسیاست.با
نوشتارخاصی بهسبک نیاز پاسكال امر این به توجه
داردکهامكاندسترسیبهایننوعدانشورهاییاز
امكانیکهدر باشد، راداشته بدنهاستدالالتمنطقی

.)ibid: 410-435(گزینگوییبرایویفراهممیشود
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البتهبایدتوجهکردکهتنهاجریانهایفكرینیستند
کهافولوظهورورونقیکژانرراسببمیشوند،بلكه
در را جدیدی امكانات است ممكن ژانر یک از استفاده
مسیرحیاتفلسفهبازکند.بهعنوانمثالهمانگونهکه
النگبیانمیکنددرژانرگفتوشنودوجوداذهاندیگراز
پیشفرضگرفتهمیشود،درنتیجهفلسفهورزیدراین
پیش را دیگر اذهان و خارج جهان اثبات دغدغه فرم
نمیکشد.اماظهورژانریمثلتأمالتدکارتکهدرآن
ساختخودازدرونبهبیرونصورتمیگیرد،بهطور
راپیش اذهان دیگر و اثباتجهانخارج ضمنیمسأله
میآورد)Lang, 1983, 40-42(.بهعالوهاستفادهازژانر
تأمالتامكانرهاییفیلسوفمزاحمتحواسبهعنوان
میکند. فراهم را یقینی شناخت مختلکننده عوامل
دکارتدرصدداثباتاینامربودکهحتیبعدازسقوط
فلسفهقرونوسطینیزاندیشهفلسفیپویا،امكانپذیر
است. و دراینمسیرهموارهبردستیابیبهشناختیقینی
تأکیدمی کند.شهرآیینیادعامیکندکهباتوجهبهباور
دکارتدرخصوصغیرقابلاعتمادبودنحقایقحسبنیاد،
اوبهدنبالمبنایدیگری بهجزحواسبرایفلسفهورزی
خوداست.دراینمسیراوپسازپاالیشذهنازتمام
باورها،پایهیقینخودرادرمعرفتشهودیبنیانمینهد.
رساله، چون ژانری خالف بر که است تأمالت ژانر این
امكانپایهگذاریمعرفتیقینیبرمبنایشهودونهبر
مبنایاستداللقیاسیرافراهممیکند.ژانریکهامكان
تمرکزبرتأملرافراهممی آورد )شهرآیینی، 1394: -191

.)193

روش استداللی 
درطیتاریخفلسفه،روشهایاستداللیمتفاوتینزد
فیلسوفاندنبالشدهاست.روشاستداللهرفیلسوفبر
نتایجحاصلهوضرورتآنهادرفلسفهتأثیردارد.بررسی
خود استدالل روش که نشانمیدهد فالسفه آثار
از توالیمشخصی است. نوشتاری ژانر و فرم همبسته
استدالالتدریکژانرممكنمیشوندودرژانریدیگر
محال.گاهیبرایپیگیرییکروشاستداللیخاص
فیلسوفناگزیربهاستفادهازژانرمشخصیاستوامكان
استفادهازبرخیژانرهارانخواهدداشت.اینمواردنشان

فلسفی متون در نوشتاری وسبک فرم اساسی نقش از
دارد.درادامهبهنمونههاییازارتباطفرموژانرفلسفی و 

روشاستداللیاشارهخواهدشد.
درتفكردکارتنسبتبهاستداللقیاسیارسطویی
توضیح برای مناسب آنرا و دارد وجود بدبینی نوعی
دانستههایقبلیفردمیداندونهبرایکشفویادگیری
و شخصی روش فلسفهورزی، در دکارت جدید. چیزی
.)1۹1 :13۹4 )شهرآیینی، میگیرد پیش را شهودی
راآشكارمیکند، تأمالت ژانر انتخاب اهمیت امر همین
ژانریکهدربرابررساالتواستدالالتقیاسی،استداللبر
کوگیتوی صورتی که در میکند. ممكن را شهود مبنای
دکارتیراازژانرتأمالتبیرونبكشیم،نتیجهایخواهیم
آنكه اول است: بیانشده مقدمه دو برمبنای که داشت
همهاندیشندگان،وجوددارندودیگرآنكهمنمیاندیشم،
پسدرنتیجهمنوجوددارم.کهمقدمهاولباتوجهبه
شکدکارتیکهتمامپیشفرضهاراازذهنزدودهاست،
من یا )و دکارتی من تأمالت، دل در اما میشود. رد
خواننده(بااستفادهازاستداللشهودیبهفهموجودخود
برابر در را تأمالت ژانر از استفاده که امری میرسد.
بود، دکارت مطلوب آنچه برای رساله، چون ژانرهایی

استلزاممیبخشد)همان:1۹4-1۹1(.
اسپینوزانیزدرکتاباخالقخودازامكاناتفرمیو
به ضرورت کردن وارد جهت در هندسی استدالالت
حیطهاخالقکمکگرفتهاست.همانگونهکهبرنادعا
بحث با قرابت اسپینوزا نزد اخالق هدف میکند،
نیكبختییاائودایمونیا۲7دراخالقارسطوداردو»اگرچه
به هدفش حسب به اخالق کتاب مفهومی، لحاظ به
لحاظ به است، مرتبط ارسطو نیكوماخوس اخالق
ساختاریوروشیمانندکتاباصولهندسهاقلیدس۲8
شكلدادهشدهاست«)Byrne, 2007: 444(.درپایان
مقدمهبخشپنجمکتاباسپینوزاادعامیکندکهدر
پیآناستکهتمامآنچهراکهمرتبطباخوشبختی
ذهنیاست،ازخوددانشذهنیاستنتاجکند.درمقابل
ارسطودراخالقنیكوماخوسبیانمیکندکهنمیتوان
بهدقتیهمپایمطالعات درفلسفةاخالقوسیاست
ریاضیدستیافتوحقیقتامردراینحوزههاتنهابه
صورتطرحیکلیقابلبیاناست.باتوجهبهاینتقابل



82

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� فصلنـامۀ علمی پژوهشی                   سال هشتم، شامرۀ 30، بهار 1398

میتوانمشاهدهکردکهاسپینوزابااستفادهازگشایشی
کهبهواسطهامكاناتفرمیدرروشفلسفهورزیایجاد
به وسیله شده بیان محدودیت برای پاسخی میشود،
ارسطومیآورد. باتوجهبهمفهوماپیستمهنزدارسطو،
فرمهندسیکتاباخالق،اینایدهرادرحوزهاخالق
ممكن ارسطو خود دیدگاه در آنچه می بخشد، تحقق
نبودهاست.همانگونهکهبرنادعامی کندکه»اسپینوزا
مفهوماپیستمهرابسیارفراترازمرزهایارسطوییاولیه
آنمی گستراندتابهبررسیزندگیانسانیونیک بختی
بپردازد.امكاناینامرطبقنظراسپینوزابهدلیلمتابعت
ضروریهستی)شاملانسانهاوشرایطنیک بختیشان(
باتوجهبهنقش  .)ibid: 472( »ازخدا،فراهممیشود
کلیدیضرورتعلّیدرفلسفهورزیاسپینوزاویناچار
بهانتخابسبکخاصیازنوشتاراستکهدرهماهنگی
سبب و کند پشتیبانی آن از باشد، ضرورت این با
روش به نوشتن نشود. متن درونخود در ناسازگاری
هندسیامكانتغییردرمرز هایاپیستمهوواردکردن
میکند فراهم وی برای را متافیزیک بدنه به ضرورت

.)ibid: 444-473(

گرورکهدرتحلیلژانرنوشتاریگزینگویی،تفاوت
بیناینژانر و ژانرهایطویلتررادرپرتوروشاستدالل
بین تفاوت را، تفاوت این و میکند تبیین فلسفی
گزینگوییها وی، نظر به میداند. استقرا30 و قیاس۲۹
وابستهبهشبكهایازروابطاستنتاجیهمانندنظریهها
وشرحهایعلمینیستند.گزینگوییحاصلتعقلو
آن برای نمیتوان که است بیواسطه و تفكرشهودی
معرفت گرورکه گفته به شد. قائل قاعدهمند ساختار
منطویدرگزینگویی،معرفتیپایهایواولیهاستکه
ویژگی هایمنحصربفردخودراداراست. قیاسبهدلیل
ماهیتخاصخودمارابهدانشجدیدنمیرساند،نتایج
ازپیشدرمقدماتموجودهستندوبهضرورتازآنها
ناشیمیشوند.امااستقرابهطورسنتیابزارکشفاست
ومارابهفرایمرزهایآنچهدرحالحاضرمیدانیم
رهنمونمیشود.بهزعمگرورکه،مانمی توانیمتنهابه
واسطهاستداللبهمعرفتدستیابیداشتهباشیموبرای
استنتاج از بیش چیزی به نیاز معرفت بدنه ساخت
ابزاری گزینگویی زیربنایتر. پایهای به نیاز داریم،31

زبان. و تجربه بین زدن پل برای است، استقرایی3۲
گزینگوییازتجربیاتزیستهحاصلمیشود.بهنوعی
اینپایهزیربنایبدنهمعرفترابرایماحاصلمیکند.
گرورکهگزینگوییرانوعیضعیفیازاستداللنمیداند،
زیراگزین گوییاساساًنوعدیگریازدانستنراایجاب
میکند.بهبیانیدیگردرحالیكهفراینداستداللتالش
میکندتادرحرکتیتدریجیوغیرمستقیمبهمعرفت
نزدیکشود،گزینگوییجهشیبهسمتمعرفتاست
را دانش و معرفت از جدیدی جریانهای حصول که

.)Groarke, 2007: 432- 435(ممكنمیگرداند
جستارنیزدرمقامژانرروشفلسفهورزیمنحصر
تاحدودی جستار میکند. پشتیبانی را خود بهفرد
جستارنویسراازسیطرهروشنجاتمیدهد.مقصوداز
روشدراینجاقوانینصوریوازپیشتعیینشدهای
میشوند. گرفته بهکار مكانیكی صورت به که است
هولدهایمادعامیکندکهجستارباهرموضوعیبهشیوه
تعیین پیش از برنامه بدون و میشود مواجه خودش
ازموضوعدرمحدودهخطوطیکهخودموضوع شده
مشخصمیکند،پرسشمیکند.بهبیانیدیگرجستار
ازیکموقعیتخاصآغازمیکندوازپدیدههایفردی
در میکند.. حرکت گسترده و عمیق داللتهای به
آشكار موضوعات و مفاهیم جستارنویسی فرایند
میشوند،بسطواشتراکمییابندودریکپیكربندی
امكان همواره که نحوی به میشوند مجتمع منعطف
پیشرویدرجهتتغییراتوجایگزینیدراینپیكربندی

 .)Holdheim, 1984: 25-29(وجودداشتهباشد
بهعنوان را دیالكتیک روش جمهوری در افالطون
در میکند. طرحریزی فلسفهورزی و شناخت روش
مسیردیالكتیکفیلسوفبافرض هاسروکاردارد،به
اینمعناکهابتدافرضیمطرحمیشود،سپسدرسیر
جدیدتری فرضهای و شده نقد فرض آن دیالكتیک
مطرحمیشود وفیلسوفدرنهایتازدلاینفرضها
بهحقیقتمیرسد.باتوجهبهآنچهافالطونازدیالكتیک
و دارد مدنظر حقیقت به دستیابی روش بهعنوان
دیوید گفتوشنود، ژانر امكانات به توجه با همچنین
بوسیله ژانر این انتخاب که میگیرد نتیجه گالوپ33
افالطونکاماًلدرهمخوانیباروشوماهیتفلسفهورزی
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مسیر افالطون گفتوشنودهای در واقع در است. وی
دیالكتیکدنبالمی شودوبهخوانندهنیزایناجازهداده
 Lavery( میشودتااینمسیرفلسفهورزیرادنبالکند

 .)&Groarke, 2010: 53-58

نسبت شرح و متن
برخوردار زیادی اهمیت از شرحنوشتهها فلسفه در
بریک نوشتهشده ازمواردشرحهای برخی هستند.در
متنفلسفیبیشترازخودمتنموردارجاعقرارمیگیرد.
همچنینریشهمكاتبفلسفیبسیاریدرشرحهاینوشته
شدهبریکمتنفلسفیشناختهشدهاست.درخصوص
یکمتنواحدشرحهاوخوانشهایمتفاوتوگاهمتناقض
نوشتهمیشود.یكیازعواملیکهمیتواندبرشرحنویسی
باشد، مؤثر متناقض گاهاً و متفاوت خوانشهای این و
جایگاهیاستکهشارحبرایژانروفرمادبینوشتارقائل
میتواند نوشتار سبک و فرم به شارح رویكرد است.
یا و ایجادکند اصلی بررسیمتن رادر محدودیتهایی

بالعكسامكاناتیرافرارویاوقراردهد.
شكلگیری با آن  ارتباط و ادبی ژانر صورتی که در
محتوابیاهمیتقلمدادشود،درشرح نویسیهاتنهاانتقال
معنایصریحاهمیتپیدامیکند.بهنظرمی رسدکهاین
که میگذارد فرضصحه این بر طورضمنی به دیدگاه
آنچهدرشناختفلسفیاهمیتدارد،ساحتعقلیوجود
انساناستوچهبسادرحالتحدی،بنابراینفرضکه
شناخت مخل احساس و اراده عاطفه، همچون ساحاتی
فلسفیهستند،شارحسعیدرزدودنشرحازاینجنبهها
داشتهباشدوبهاینترتیبعواملغیرمعرفتیمتنرابا
زدودنمتنازژانروداللتهایآنبه عنوانامریعرضیو
مخلشناخت،کاهشدهد.بااینهمه،درصورتیكهفرایند
شناخترادرالیههایغنیتریبررسیکنیم،نقشوتأثیر
عواملغیرمعرفتیبرفرآیندکسبمعرفتخودرانشان
میدهند،موضوعمهمیکهنخستینبارموردتوجهویلیام
قرار آمریكایی، معروف روانشناس و فیلسـوف جیمز،
گرفت.ویدرمقالةمشهور»ارادة معطوف به باور« نشـان 
داد که »بهرغماینپندارکهباورهایمامعموالًبهپشتوانه
غیرمعرفتی عوامل ایـن همواره می شوند، اخذ استدالل
متعلقبهسرشتغیرعقالنیماهستندکهباورهایمارا

شكلمیدهنـد«)اکبرزاده،1:13۹0(.
فرمهامیتوانندنقشیدرشكلگیریشاکلهمعنایی
متنداشتهباشندوخودجداازمحتواینوشتار،داللت
معناییبرایخوانندهایجادکنند.همانگونهکهآومان34
ادعامیکند،درصورتی کهمعنایضمنیفرمبامحتوای
متناصلیدرتعارضباشدویافرمیکهشرحدرآنآورده
شدهدارایداللتهایضمنیمتعارضباداللتهایمعنای
فرممتناصلیباشد،شرحومتنبهنوعیدرتعارضقرار
می گیرندونمیتوانادعاکردکهشرحوفاداربهمتناصلی

 .)Aumann, 2013: 380-381( است
البتهبایدتوجهکرداینمقدماتبهاینمعنانیستکه
شرحهاهموارهچیزیازمتناصلیکمدارندودربهترین
حالت،بارمعناییوظرفیتشناختییكسانیبامتناصلی
خواهندداشت.درصورتیكهشارحان،ژانروفرمراامری
زائد،عرضیوتحمیلشدهازماهیتنوشتارلحاظنكنند،
و اصلی مؤلف نانوشتههای درک برای بیشتری امكانات
میشود. آشكار برابرشان در فلسفهورزی خود ماهیت
فلسفی تبادالت فلسفی، گفتوشنودهای مثال به عنوان
بینافرادمختلفرابازتابمیدهند،بررسیاینتبادالت
فلسفیمیتواندنوریبرماهیتخودفلسفهورزیبیفكند
ژانر در همچنین سازد. آشكار را آن مختلف جوانب و
گفتوشنود،بهدلیلجنبههایزیباشناختیقابلمالحظه
برای خوبی مجال شدهاند، آورده ژانر این در که متونی

بررسیارتباطبینفلسفهوهنرایجادمیشود.

خودآگاهی فیلسوفان نسبت به فرم و ژانر
در میتوان را فلسفی بیان در نوشتاری فرم اهمیت
کرد. دنبال نیز فیلسوفان خود صریح آراء و اندیشهها
شواهدبسیاریوجودداردکهفیلسوفانآگاهانهبهدنبال
بیان برای نوشتاری ژانر و فرم متناسبترین برگزیدن
نقش از نشان دغدغهها این هستند. خود فلسفهورزی
اساسیفرموسبکنوشتاریدرآثاراینفیلسوفاندارد.

نزدکیرکگاردتوجهبهزباندرنهایتدرفرمآگاهی
اوتجلیپیدامیکند.بنابهگفتهآومان،کیرکگاردادعا
فرمهای در -که را او ایدههای نمیتوان که میکند
مستقیم و ساده بیان یک در – شدهاند بیان هنری
در دوباره بیان برای تالش صورت در و کرد بازگویی
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کیرکگارد میرود. ازکف متن از ساده،چیزی فرمی
آن35 یا این/ یا کتاب در را محتوا و فرم بین ارتباط
بررسیکردهاست.درجلداولکتاب،کیرکگاردنتیجه
حاصلازگسستگیبینفرمومحتوادرهنرراتنهااز
کفرفتنزیبایینمیداند،بلكهپیامدمهمترآن،ارائه
محتوادرروشیغیرمؤثراستکهسببمیشودمحتوا
درتمامیتخودارائهنشود.آومانادعامیکندکهاین
ایدهنزدکیرکگارددرحوزههنرمتوقفنمیشودواو
اینبحثرابهطورموازیدرعرصهنوشتارفلسفینیز
پیشمیبرد.همانندحوزههنر،درفلسفهنیزکیرکگارد
عدمهماهنگیبینفرمومحتوارانقصیدرفلسفهورزی
قلمدادمیکند.کیرکگارددرپینوشتناعلمیپایانیبر
یک سبک و فرم که میکند فلسفی36بیان پارههای
بیان محتوا، از مستقل و طورضمنی به خود نوشته
کنندهادعایمشخصیهستندوعدماتحادبینادعای
در نقص به منجر محتوا آشكار ادعای و فرم ضمنی
فلسفهورزییکفیلسوفمیگردد.همانگونهکهآومان
اشارهمی کند،ایندغدغههایفرمیدرمیانبسیاری
همچون کیرکگارد همعصر رمانتیک آلمانیهای از
نوالیسوشلگلوجودداشت.اینافرادرسالهونوشتار
صحیح بیان برای مناسبی روش را سیستماتیک
دیدگاههایخودنمیدانستندوبهفرمهایدیگرروی

 .)ibid: 376-381(آوردند
اینفرمآگاهیرادرآرایآدورنونیزمیتواندنبال
کرد.بنابهگفتهویلسون،آدورنوارتباطمعناداریبین
اندیشهوهنرمیبیندوبرجداییآنهابدگماناست.به
اعتقاداوبینساختارهنرواندیشهشباهتوجوددارد.
متون نگارش در حقیقت »بیان آدورنو دیدگاه در
فلسفیسویهایازخودحقیقتبهشمارمیرود«ودر
فلسفه، در که میرود پیش آنجا تا فرم اهمیت بیان
یا و قیاسی روش نه میداند فلسفه بافت را »اصل
استداللیذهن«)ویلسون،106:138۹(.بهاینترتیب
فلسفهدردیدگاهویدرفرایندبهنوشتاردرآمدنشكل
موسیقی از قطعهای همچون آن از پیش و می گیرد
میماندکههنوزساختهنشدهباشد.اودربرابردیدگاه
رایجفلسفهآکادمیککهفلسفهرامجموعهایازحكمها
وادعاهامیداندمیایستدودرمقابلارزشفلسفهرادر

ادعاهاراشكل این فرمنوشتاریمشخصیمیداندکه
میدهند.آدورنوفرمرادرفلسفهقوامدهندهبخشیاز
نوشتار در را فرم و قالب با بیتوجهی و میداند معنا
فلسفیبهبهانهعرضیبودنآننمیپذیرد)همان:105-

.)10۹
اساسی نقش از نشان لوکاچ نوشتههای به مراجعه
فرمنوشتاریدرآثارفلسفیدراندیشهویدارد.لوکاچ
درزمانه ایمینویسدکهمعیارهایپوزیتیویستیعلمی
غالبهستند،لوکاچدراینفضابهدنبالرهاییازاین
بیانمحدودازواقعیتاستکهبهزعماوباگشودگیامر
کلیبهسویامرجزئیممكنمیشود.ابزارفرمیلوکاچ
دراینمسیر،استفادهازژانرجستاراست.جستارفرمی
درخصوص تحقیقیشناختی وهمچون دارد پراکنده
مسألهایخاصاست.لوکاچدردفاعازفرمجستاربیان
میکندکهجستار نویسدرعینآنكهپایبندبهموضوع
خود موضوع زندانی حال عین در است، خود جستار
نیستواینامراینامكانرابرایویفراهممی کندکه
درنهایتباموضوعاتبهطوربنیادیتریمواجهشود.در
نظرلوکاچجستارامكاندستیابیبهافقیگستردهتررا
برایمافراهممی آورد،اوادعامی کنددراینافقگسترده
امكان»پرسشاززندگی«37 ایجادمیشود. هولدهایمدر
از پرسش امكان که میکند ادعا اصطالح این بررسی
زندگینشاندهندةریشهجستاردرخودزندگیوهستی
است،کهسببمیشودجستاربهموقعیتهانزدیکتر
شدهودرجهتکلیسازیبهسمتقلبکردنوملبس
 Holdheim,( نرود  نیستند، آنچه به واقعیتها، کردن

.)1984: 25-29

نتیجه گیری
درخاللاینپژوهشتالششدجایگاهفرمادبیدر
نسبتبامحتوایفلسفیواکاویشودومشخصشودکه
به که است ثانوی امری فلسفی محتوای برای فرم آیا
راحتیقابلجایگزینیبافرمهایمشابهاست؟ویادر
به همبستگی فلسفی محتوای و ادبی فرم بین مقابل
گونهایاستکهجداییایندوسببازکفرفتنبخشی

ازآنچهمحتوانامیدهمیشود،خواهدشد. 
برایپاسخگوییاینپرسش،زوایاییازمتننوشتاری
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و اهمیت روشنکننده نگارنده زعم به که شد بررسی
هستند. فلسفه ورزی در نوشتار سبک و ژانر  جایگاه 
بهعنواناولینمورد،زاویهدیدانتخابیبرایمتننوشتاری
هستیشناسانه، داللتهای و گرفت قرار مطالعه مورد
به همچنین بررسیشد. آن  آموزشی و معرفتشناسانه
زاویه انتخاب بر فلسفهورزی ماهیت که محدودیتهایی
دیدبرای مؤلفاعمالمیکند،اشارهشد.اینمحدودیتها
وداللتهانشانازآنداردکهزاویهدیدانتخابیبهعنوان
یكیازعناصرفرمنوشتارینقشیصرفاًتزیینیبرایفرم
نوشتارفلسفیندارد.بهعالوهاشارهشدکههرنویسندهدر
هنگامنگارشاثرخود،جامعههدفمشخصیرادرذهن
ارتباط فرمی ساختار شد بررسی که همانگونه دارد.
تنگاتنگیبانحوهمواجهمتنومؤلفبااینجامعههدف
جایگاهی در را مخاطب است قادر فرمی ساختار دارد.
منفعلویادرمقابلمشارکتجویانهنسبتبهمتنقرار
دهد.همچنینساختارفرمیباتوجهبهباورهایپیشینو
رویكردخواننده،نقشاقناعیپررنگیداردوبهنویسندهدر
تربیتخوانندهایدهآلخودیاریمیرساند.بررسینقش
مخاطبفرضیبهعنوانیكیدیگرازعواملروشنکننده
برابر برنقشدرونماندگارفرمدر جایگاهفرمنوشتاری،
محتوایفلسفه ورزیصحهمی گذارد.همانگونهکهبیان
شدبسیاریازرویكردهایانقالبیدرتاریختفكرفلسفیبا
تغییرژانرنوشتاریهمراهبودهاند.بررسیاینتغییراتدر
تغییرات این بودن ناگزیر نشاندهنده موارد از بسیاری
ژانریاست.اینضرورتگاهناشیازمحدودیتهایژانر
و گشایشها به دستیابی برای تالش گاه و است قبلی
دسترسی قابل پیشین ژانرهای در که تازه افقهای
ژانر از استفاده گاه که دیدهشد این بر نبودهاند.عالوه
خاصیخودسببتغییریانقالبیدرگفتمانغالبفلسفه
نیز فلسفه تاریخ انقالبی جریانهای بررسی است. شده
محتوای با ارتباط در ژانر اهمیت بر دیگر گواهی خود
فلسفهورزیبودهاست.هرمتنفلسفیرویكرداستداللی
ساختاری دارای متون برخی میگیرد. پی را مشخصی
نظام مندبازنجیرهاستدالالتروشنهستندودرمقابل
برخیدارایساختاریپراکندهوگاهفاقدنظاماستداللی
هستند.بررسیشدکهنوعمشخصیازمنطقاستداللی
درژانریممكنودرژانریدیگرمحالاستوبهعبارتی

دیگرژانرومنطقاستداللیهمبستههمهستند،اینامر
خودگواهیدیگربرتأثیرمتقابلسبکنوشتارومحتوای
فلسفهورزیبریكدیگراست.درنهایتمراجعهمستقیمبه
آثارفیلسوفاننشانازفرمآگاهینزدایشاندارد.اشارات
کیرکگارد  و آدورنو افالطون، چون فیلسوفانی مستقیم
نشانازدغدغهآنهادرخصوصانتخابسبکوفرمادبی
دارد.بایدتوجهکردکهایندغدغهها،نهصرفاًدغدغههای
زیباشناسانةیکنویسندهکهدغدغههاییکاندیشمنددر
بیانهرچهصحیحترتفكراتشاست.شواهدبررسیشده
درایننوشتارهمهازرابطهضروریفرمومحتوادرآثار
فلسفیپشتیبانیمیکنندوتوجهبهادبیتمتوننوشتاری

فلسفیراالزممیگردانند.
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