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مقدمه 
میتوانیمبهتصویِریکمجسمهنگاهکنیم؛دراین
نحوۀ با چندانی تفاوِت مجسمه با ما رویارویِی حالت
رویاروییمانبادیگرتصویرها،چهنقاشیوچهعكس،
فیزیكِی پیشگاِه به میتوانیم همچنین ولی ندارد.
پیوندهای شبكة در که حالی در و برویم مجسمه
سهبعدیاش،پیراموِنآنمیگردیمنظارهاشکنیم؛در
تجربه را هنری کاِر با رویارویی از اینحالتشیوهای
میکنیمکهدرمورِدنقاشیوعكسناممكناست.بااین
با را مجسمه و رویم فراتر نیز این از میتوانیم حال
دستانمانلمسکنیم،تاجاییکهبرایادراِکفرمهای
آنصرفاًبهحِسلمستكیهکنیم؛دراینحالتتجربة
مجسمهیكسرهمتفاوتومتمایزازتجربةدیگرهنرها
خواهدبود.یوهانگوتفریتهردر،فیلسوِفآلمانِیسدۀ
هجدهِممیالدیدررسالهایبهناِممجسمه:دریافتهایی
ازرؤیایصورتبخِشپیگمالیون1 دربارۀفرموریخت
پایمیفشاردکهاینحالِتسوم،یعنیتجربةلمسی،
زیراخوِد راستیِنتجربةمجسمهاست، و شیوۀاصیل
یا سهبعدی فرمهای بر مبتنی که هنر این ساختاِر
جسمهاست،باحِسلمِسماهمخواناست؛درتمایزبا
نقاشیکههنِرسطحهاستوباحِسبینایی،وموسیقی
کههنِرصداهاستوباحِسشنوایِیماهمخوانیدارد.
ماحسیداریمکهچیزهایبیرونیرادرکناِرهم
درمییابد،حِسدومیهمداریمکهچیزهارادر
پِیهمدرمییابد،وحِسسومیکهچیزهارادر
میاِنهمدرمییابد.اینحسهاعبارتندازبینایی،
شنواییولمس.چیزهاِیدرکناِرهمیکسطـح
و نابترین در هم پِی در چـیزهای میسـازند.
سادهترینحالتشانصداهارامیسازند.چیزهای
هـنر سه ... ُفرمهایند یا جسمها هم میاِن در
هم، با مجسمهسازی[ و موسـیقی ]نقاشـی،
هـمچونسـطح،صـداوجـسم،نسـبتمییابند،
یاهمـچونمـكان،زمانونیروکهسهواسـطة
فراگـیِرخوِدآفرینشـند،وبهمیانـجِیآنهاهرچه
 Herder, 2002:(هـستاحاطهوحدیافتهمیشود

.)43-44

بایدتوجهداشتهباشیمکهآنچههردرازهنِرمجسمه

مرادمیکند،هرگزبهگستردگِیتصوریکهماامروزهاز
اینهنرداریمنیستوتنهامحدودبهمجسمةپیكرانه2
چنان که مجسمهای از هردر تصوِر وانگهی میشود؛
همة حتی داراست هنرها میان در را واالیی جایگاِه
گونههایرایِجهنِرمجسمهتاسـدۀهجدهمرانیزدربر
باستان یوناِن مجسمهسازِی تنها او نزِد نمیگیرد؛
شایستةاینجایگاهاست:»]مجسمه[یایونانیماندیابه
پستیگرایید«)ibid: 48(.پسمجسـمهایکههردراز
آنسـخنمیگویددوشنـاسةاصلیدارد:نخستاین
بنابراین است. یونانی که این دوم است، پیكرانـه که
عنواِن به او آنچه و مجسمه هنِر به هردر پرداخِت
جـریاِن در نظر امعاِن با باید را میشناسد مجسمه
نیمةدوِم در آلمانی فلسفة یونانیپژوِه و یونانیدوست
سدۀهجدهمبررسید،جریانیکهباخوانشیخاصاز
همچون را پیكرانه هنرِی کاِر باستان، یوناِن فرهنِگ

میانجِیفهِمخود،جهانوخداارجمینهد.
با چگونه هردر که است این حاضر مقالة پرسِش
پیشنهادِنتجربةلمسیبهمنزلةشیوۀراستینمواجهه
بامجسمه،اینهنرراازدیگرهنرهامتمایزمیکندوبه
جایگاهشدرمیاِندیگرهنرهاارجمیبخشد؛میکوشم
پسازارائةشرحیکوتاهاززمینةتاریخِیبحِثهردردر
باِبمجسمه،توضیحدهمکهاوتجربةلمسِیمجسمه
مرحلهای مخاطب، برای چه و سازنده برای چه را،
یكسره اندیشیدن که - زبان شكلگیرِی در ضروری
محـدودبهآناستوانسانراازحیوانمتمایزمیکند-
نوعی مجسمه لمِس که است باور این بر و میداند،
زبانورزِینخستینوبنیادیناستکهانسانبهمیانجِی
آنهستِیجهانرادرنسبتباوضعیِتبدنیافتةخود

تفسیرمیکند.

مجسمه در فلسفة هنرا سد  هجدهم
پیشازآنکهمستقیماًبهتجربةلمِسمجسمةنزِد
هردربپردازم،مهماستتوجهکنیمکههردردرتأکید
پیكرانگیایکه بهطوِرخاص و پیكرانگِیمجسمه بر
بلكه نبود، تنها یافتهاند، آندست به باستان یونانیاِن
خودسختتحِتتأثیِرجریاِنهلنیدوستیایبودکهاز
نیمةسدۀهجدهمدرفضایفكرِیآلمانوبهطورکلی
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اروپافراگیریونفوذیروزافزونداشت.شوقبهبازگشت
و اهمیِتسیاسی از باستان،گذشته یوناِن فرهنِگ به
اخالقیایکهبرایاروپاییاِنآنروزگارداشت،وچهبسا
درپیوندباآن،درزمینةفلسفةهنربهپیدایِشسنتی
انجامیدکهکاِرهنریرا،ماننِدیونانیاِنباستان،بهمنزلة
واسطهایبرایتنـظیِمرابطةانـسانباجهانوخداوند
درنظرمیگرفت.فرانكوچیرولّی3اینسنترااستتیِک
استتیک »واژۀ مینامد. پیكرانه4 ایزد-انسانمحوِر
و فروناکاستنی تجربة به را سنـت این پایبنـدِی
واژۀ زیباپوششمیدهد. منزلة به اولشخصِیچیزی
ُقطِب بر دال فشرده طوِر به »ایزد-انسانمحور«
اگزیستانسیاِلآنتجربه،یعنیروشیاستکهتجربة
زیباییمیتواندانگیزانندۀباز-سامانیابِی5شیوهایکهما
Cirulli, 2015: 14-( باشد« بهخودوجهانمینگریم
15(.درادامهبهبررسِیکیفیِتتجربةمجسمهازدیدگاِه

سهتنازمتفكراِناینسنت،یعنیوینكلمان6،لسینگ7
وهمسترهویس8میپردازم.

2و1. وینکلمان و بازیابیا مجسمة یونانی
که بود وینكلمانطالیهداِرجریانی یوآخیم یوهان
اشتیاِقاروپاییانرابرایبازگشتبهروِحیوناِنباستان
زندهکرد.نكتةمهمایناستکهاوازمیاِنتماِممیراِث
هنـرهای نخست درجة در یونانیان، از جامانده به
تجسمی،وبهطوِرخاصمجسمهرادربردارندۀروِحاین
وینكلمان برای الگووار9 هنِر میدانست: باستانی ملِت
مجسمهبود)Beiser, 2009: 187(.برترِیهنِرمجسمه
بردیگرهنرهانزِدوینكلمانبرآمدهازتبیینیاستکه
اوازتجربةحضوِرمخاطبدربرابِرکاِرهنریبهدست
این بر مبتنی بهگفتةچیـرولی، تبیین، این میدهد.
ایـدۀنـوآورانةوینكـلماناسـتکه:»یککاِرهنرِیبه
خصوصیکِشبِه-فرد10استکهمیتواندماراشخصاً
مخاطبسازد«)Cirulli, 2015: 28(.بهاینترتیباین
میشود، برقرار مجسمه و ما میاِن که شخصی رابطة
میتواندضعِفمجسمهرا،کهبرخالِفشعربهروایِت
داستانتوانانیست،جبرانکندوحتیمجسمهرابر
شعربرتریدهد؛اگرشعرمیتواندپیشامدهارادرپی
با میتواند مجسمه عوض در کند، بیان زمان در هم

ایجاِدگسستدرتجربةما،ازمكان-زمانمندِیهرروزه
تعالیبجویدوفارغازمحتواوروایِتبازنمودهدراثربه
تجربةاستتیكیایجذبهآمیزدرمابینجامد،گذشتهاز
این،ظرافـتوآسـیبپذیرِیمجسمه،درمقاِمشیء،ما
با و میکند روبرو متناهیمان و شكننده زیسِت با را
واداشـتِنمابهپـرسشازخـود،جـهـانوخداتجـربة
همچنین، مجسمه میبخشد، شدت را جذبـهآمیزمان
و دلتنگی از احساسی ما در باستان یادگاِر همچون
اشتیاقبرایروِحازدسترفتةیوناِنباستانوکماِل
اخالقِیآنپدیدمیآورد؛نمونةاینکماِلاخالقیرا،از
با که مییابیم، الئوکوئون مجسمة در وینكلمان، نظِر
سادگِیُگَهرینوَفّرهـِیخـاموشـش11،حـتیدراوِج

رنـجازفریاِدخـشـنوزننـدهمیپرهیزد.
ایننفسدرچهرۀالئوکوئون،لیـكننهصـرفاًدر
چـهره،دربحـبوحةسختترینمصائبباجالی
یـکیـِک شـدید دردهای میدرخـشد. کامل
را طـاقتسـوز اعصـاِب یکیـِک و ماهیـچهها
با ...لیكنایندردها،بهگماِنمن، میشكافند؛
الئوکوئوِن خالِف بر او، نمیآیند. وارد خشـونت
ویرژیل،آسمانرانمیشكافد؛بهعكس،دهانش
و سهمگین نالهای و آه ریختِن بیرون برای
گایر،1394: از نقل )به است اندیشناکگشوده

.)109-108
ازنظِروینكلمانپیچوتاِببیپایاِنفرمهایسهبعدی
باعثمیشودکهمجسمههنریایستانباشد.اگرشعرو
هم پِی در که صداهایی و واژهها یارِی به موسیقی
میآینداززمانمندیبهرهمندند،مجسمهنیزبهیارِی
را خود خاِص زمـانمندِی فرمهایش کنارهنمای خِط
داراست،زمانمندِیجذبهآمیزیکهباتجربةدرگیرِی
پیگمالیونواِرمخاطبباحرکِتاینخطدرژرفاِیفضا
نیمتنة از وینكلمان که اکفراسیسی میشود. فعال
بلودره12بهدستداده،خودنمونهایازچنینتجربهای
ازمجسمهاست.شگفتاینکهاینگزارشحاکیازآن
و فراز کردِن دنبال تجربة این در وینكلمان که است
فرودهایبدِنمجسـمهکمکمازتجربهایدیـداریبه
تـجربهایلمـسیکشیدهمیشودوبهاینترتیبدست
بهتجربهایمیسایدکههردرپِیآنراخواهدگرفت:
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اینجامنپالودهترینساختماِناستخوانبندِیاین
و وضعیت اساِس و ماهیچهها خاستگاِه را، بدن
جنبششانرامیبینم،واینهمهخودراهمچون
شده هویدا کـوهها چكاِد از که چشـماندازی
آن بر طبیعت که چشماندازی میکند، نمایان
که همین افشانده. را زیباییهایش سرشارِی
درههای در نرم شیبی با رامشش پُر بلندیهای
میگردند، فراخ گاه و تنگ گاه که فرورفتهای
که ماهیچهها آماسیدۀ تپههای میشوند، ناپدید
راهی ساِنچـمهای به ژرفناهایی، دورتادورشان
و بسیارگونی به میگردند، و مـیپیچند پُرَخم
توانوزیباییباالمیفرازند،ژرفناهاییکمدیدهشده
کهخودرابیشازآنکهبربیناییبنمایانند،بر
 Winckelmann,( میکنند آشكار لمس حِس

.)2001: 1:xvi

و  مجسمه  تجربة  این همانیا  و  لسینگ   .2  .2
نقاشی

دربحثازمقایسةجایگاِههنرهایتجسمیوهنِر
مقابِل نقطة در لسینگ افرایم گوتهولت شاعری،
وینكلمانقرارمیگیرد.لسینگازاساسمنكِرهرگونه
تجربةزمانمندازهنرهایتجسمیاست؛اواینهنرها
نقاشی بهطوِرکلی را را،کههمهشان،حتیمجسمه
مینامد،صرفاًنمودهاییزینتیوزیبامیداندکهبایک
نگاهدریافتمیشوندوتمام.اوهمچنیننمیپذیردکه
یا اخالقی کماِل دربردارندۀ بتوانند تجسمی هنرهای
برانگیزانندۀتجربهایاگزیستانسیالدرمخاطبباشند.
بهاینترتیباودراثرش،الئوکوئونیاجستاریدربارۀ
شاعری هنِر برترِی به ُحكم شعر13 و نقاشی مرزهای
میدهد.»لسینگادعامیکردکهزمانمندیدرحیطة
خاطِر به هنرها این نیست: پیكرانه هنرهای کاِر
سرشتشانکهبهطرزیفروناکاستنیجسمانیاست،
گذشته، این از محدودند؛ جسمها کردِن تصویر به
سرشِتایستایهنرهایپیكرانه،باعثمیشودکهآنها
)بااینفرضکهُکنشدرزمانبروزمییابد(رسانهای
نامناسببرایبهتصویرکشیدِنبدنهایدرحاِلُکنش

.)Cirulli, 2015: 32(»باشند

هنِرتجسمی مكان-زمانمنِد تجربة ترتیب این به
نزدلسینگصـرفاًمـحدودبهتجـربهایمكانیمیشود.
ازآنجاییکههنِرتجسمیناتوانازروایِتیکداستان
درزماناسـت،ناچـاراستکهلحظهایتكینازداستان
رابرگیردوباقِیلحظههایداستانرابهتخیِلبیننده
وابگذارد،وازآنروکهقانوِناولهنرهایتجسمی،نزِد
باید فشرده و تكین لحظة این است، زیبایی لسینگ،
رسانة در »تنها لسینگ نگاِه از باشد. زیبا لحظهای
عاطفِی انگیزِش آن در که سنگ، همچون ایستایی
چندبارهدلآزارخواهدبود،بایدازشدِتآشكارابیانی
زمانیماننِدشعر، پرهـیزکرد.ولـیدررسـانهایذاتاً
داشته را خود جای میتوانند شدید رنِج لحظههای
باشند،چراکه]درشعر[میتوانلحظههایرنِجشدید
مجسمة کرد. متوازن و خنثی مالیمتر نواهایی با را
الئوکوئونتنهامیتواندآهبكشد،ولیالئوکوئوِنانهاید،
گاهوبیگاهش هولناِک فریادهای با را ما که هنگامی
تكانمیدهدهرچـهبیشـترمارابهشگفتیوامیدارد«
)ibid: 31(.اینگونهاستکهلسینگنظِروینكلمانرا

همدربارۀتجربةزمانِیجذبهآمیِزمجسمهوهمدربارۀ
تجربةاخالقیایکهمجسمهاییونانی،ماننِدالئوکوئون
میتوانددرمابینگیزاندبهچالشمیکشد،»رأیکتاِب
الئوکوئونایناستکهاعتباِراینتندیِسمشهورمرهوِن
اصالِتذهِنیونانینیست،بلكهناشیازاقتضائاِترسانة

تجسمِیآناست«)گایر،114:1394(.
لسینگ که هنگامی که است این مهم نكتة    
میشمارد، مكانی صرفاً هنرهایی را تجسمی هنرهای
گرفتاِرعمومیتبخشیایخطرناکدربارۀگونههایهنِر
تجسمیمیشـودوبهطـوِرکـلیازتفاوتهایذاتِی
نقاشیومجسمهغفلتمیورزد.درستاستکهشعر
واژههاوصداهارادرزمان،یعنیدرپِیهمادامیکند،
مكان، در را چیزها نقاشی که است درست همچنین
یعنیدرکناِرهمتصویرمیکند،ولیلسینگفراموش
به شباهتی چندان لحاظ این از مجسمه که میکند
نقاشیندارد؛مجسمه،برخالِفنقاشی،سهبعدیاست
وچیزهارانهتنهادرکناِرهم،بلكهدرژرفاودرمیاِن
آن دوِر میتوان رو همین از میدهد، نمایش نیز هم
گردیدوتجربهایزمانیودرپِیهمکسبکرد.چنان
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کهدیدیموینكلماننهتنهاازایننكتهغافلنبودبلكه
و مجسمه تجربة میاِن نیز دیگری تمایِز به تلویح به
تجربةنقاشیاشارهکردهبود:اینکهفرمهایمجسمهرا

میتوانلمسکرد.

2. 3. همسترهویس و پیوند میانا مجسمه و امرا 
مالق

فرانسواهمـسترهویس،استتیکپژوِههلنـدیعمیقاً
که بود وینكلمان باوِر این پیشبرندۀ و تأثیر تحـِت
میتواند یونانی، مجسمة خاص طوِر به و مجسمه،
تجـربة الوهیت، به دستیابی برای میانجیای همچون
بـه او که کنـد مختل چنـان را مخاطبـش روزمـرۀ
یزدانشناسانه، پرسـشهای اسـاسیترین با درگـیری
هستیشناسانهواخـالقیواداشتهشود.اودرنوشتاری
وینكلمان برنامة ادامة به مجسمه14 دربارۀ ناِم با
در او هرچند که است توجه جالِب ولی میپردازد،
ارجبخشیبهمجسمهباوینكلمانشریکاستودربرابِر
تجربة زمانمندِی از که درکی میگیرد، قرار لسینگ
باره این در لسینگ نظِر یادآوِر بیشتر دارد، مجسمه
است:مجسمه،درمقاِمکاِرهنریدریکآندریافت
امتیاِز اساساًٌ همسترهویس نظِر از تمام. و میشود
مجسمههمینتكاندهندگِیلحظهایاستوبیشاز
اندازهخیرهشدنبهمجسمهآنرابدلبهچیزیروزمره
وماللآورمیکند.ازنگاِههمسترهویس»زیبایِیبصری
است، نیاز برابرایستا دریافِت برای که زمانی مدت با
رابطةعكسدارد.ازاینجهت،خِطکنارهنمایسرشار
یونـانی مجـسمة سـادۀ حـال این با و گوناگونی از
دریافِتآنِیبسـیارگانیحـسیرامـمكنمیسـازد-از
ایـنروسـتزیبایِیبیهمتایش.بهاینترتیب،چنین
نمادین نحِو به زیرا است لذتبخش سریعی دریافِت
پیشپیكربندیایارائهمیکندازرضایتیژرفتر،یعنی
وحدت-در-تفاوتی خداوند،  نفس: نهایِی میِل تحقِق
 Cirulli, به نقل ازHemsterhuis, OP I, 45,72 (»بیزمان
ازنظرِهمـسترهویس،زیباییِمجسمهوار، .)2015: 60

به را ما ببریم، بهکار استعارهایهگلی بخواهیم »اگر
درونِمطلقپرتابمیکند.]اینزیبایی[بامیانبُرزدن
مدتی برای )هرچند اگزیستانسیال زماِن احساِس در

باستان هوشی و انسانی نظارهگِر میانِ تفاوتِ کوتاه(،
نمونهوایزدیرافرومیپاشدوهمهچیزرادریکآن

.)Cirulli, 2015: 65(»بهشهودمیآورد
ویژگی دو همسترهویس نزِد مجسمه تجربة پس
که این دوم است، سریع بسیار که این نخست دارد:
دیداریاست.البتهگفتنیاستکههرچندهمسترهویس
تجربةمجسمهرادیداریمیداند،مانندلسینگآنرابا
تجربةنقاشیخلطنمیکند،بلكهتجربةمجسمهرابر
تجربةنقاشیبرتریمیدهد،چراکه»نقاشـیمیتواند
صرفاً)بهیارِیکیاروسكورو(چشماندازیسهبعدیرابه
را آن مجسمه ولی کند، مفصلبندی مكانی نحوی
Hem-( حسِیماعرضهمیکند« یكراستبهباریکبینِیِ

.)Cirulli, 2015: 60 به نقل از sterhuis, OP I, 16

3. تجربة لمسا مجسمه نهدا هردر
وینكلمان، دیدگاههای داشتِن نظر در با اکنون
کیفیِت و اهمیت از پرسش همسترهویس، و لسینگ
نحویخاصازرویاروییباهنِرتجسمیراکههردردر
یعنی میکشم؛ پیش داده، دست به مجسمه رسالة
در که چنان لمس. حِس میانجِی به مجسمه تجربة
مجـسمه لمـسِی تجـربة او، نزِد کردم، ذکر مقدمه
هنر این با رویارویی شیوۀ اصیلترین و درستترین
است،زیرابرخالِفنقاشیکهسطحهایرنگیرادرکناِر
همنمایشمیدهد،مجسمهفرمهایسهبعدیرادر
ساختاِر خوِد ترتیب این به و میآفریند هم میان
هستیشناسانةمجسمهمارابرایدریافتِناینُفرمهابه
لـمسکردنفرامیخواند.ازایـنگزارهمیتوانچنین
از خوبی به لسینگ خالِف بر هردر که گرفت نتیجه
را نقاشیآگاهاستومجسمه تفاوِتذاتِیمجسمهو
پارۀ در همچنین هردر نمیپندارد. زیبا نمودی تنها
در را ماخود ادعامیکندکه چهارِمرسالهاشچنین
یونانی، مجسمة طوِرخاص به رویمان، پیِش مجسمة
در که مجسمه، تجربة یعنی مییابیم، یافته بدن
اصیلترینشكلشتجربهایلمسیاست،هستِیخوِدما

رابازمیتابـاند.
نمیدانمآیایارایآندارمکهبرایآنچهکهازبدِن
آدمیبهبدِنهنرجاریمیشودواژهایبیابموآن
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راایستایاپویابنامم:درهرانـحناوژرفا،درهر
نـشاِنخـمپذیریواسـتواری،چنانکهگوییبر
نقطةتوازنسنگینیکند،میزیدوازرویمجـاز
ازآنتوانبرخورداراسـتکهنفِسمارادرهمان
...میتوانگفتکهما تَرانََهد نهادماِنهمدردانه
خودرادرطبیعِتپیشِرویمانبدنیافتهمییابیم،
یاطبیعِتمورِدبحثبهیارِینفِسخوِدمازندگی

.)Herder, 2002: 80(مییابد
همسترهویس و وینكلمان ماننِد او نظر این از
مجسمهراهمچونمیانجیایبرایانگیزِشپرسشاز
هستیدرنظرمیگیرد،بااینتفاوتکهاودراینمیان
برنقِشحِسمبهموآهستةلمس،کهوینكلمانتنها
گاهیبهآناشارهمیکردوهمسترهویسبهکلیآنرا
رهاکردهبود،تأکیِدبیشتریمیورزد.براینباورمکه
ایننتیجهگیریدرست،ولیبسیارکلیوشتابزدهاست.
آثاِرهردردربارۀفلسفة بهنخستین نگاهی با واقع در
رسالة با نیز چندانی فاصلة تألیفشان تاریِخ که هنر،
استتیِک راِه که یافت درخواهیم زود ندارد، مجسمه
و نیست همواری و سرراستی این به هردر بساوشِی
از بهدستمـیدهد، تجربةمجسمه از او که تبیینی

جمِعدیدگاههاییگاهمتضادحاصلشدهاست.
هردردرسالهایپایانِیدهة1760آغازبهنگارِش
عنواِن تحِت هنر، فلسفة دربارۀ نوشتاری مجموعه
این نخسِت مجلِد در میکند، انتقادی15 بیشههای
مجموعه،کهدرساِل1769،یعنیهمانزمانیکهاو
رسیده، چاپ به بود، مجسمه رسالة نوشتِن مشغوِل
موضِعاونزدیكِیچندانیبهآنچهخوددررسالةمجسمه
پیشمینهدندارد.باوجوِدلحِنآشكاراانتقادِیاوعلیه
لسینگدربیشةانتقادِینخست،دراینمتناوهمان
تجسمی هنرهای فرودستِی بر مبنی لسینگ موضِع
نسبتبهشعررااتخاذمیکند،وانتقاِداوتنهامتوجه
تبییِنلسینگازایننسبتاست.هردر»ازسهجانببه
پیش را داعیه این نخست میپردازد. لسینگ نقد
میکشدکهلسینگازتوضیِحاینمعنیناتواناستکه
چرازیباییبایدنخستینقانوِنهنرهایتجسمیباشد.
سپستأکیدمیورزدکهتفاوتیذاتیمیاِنهنرهایبه
اصطالحتجسمیهستکهلسینگازآنغافلمیماند،

وآناینکهنقاشیاکیداًمعطوفبهحِسبیناییاست،
ازحِس عمدتاً واقع در استتیِکمجسمه که آن حال
المسهحاصلمیآید.سومینرأِینقادانةهردرایناست
بیشتر تـوالیدرشعر، و زمـان بر لسـینگ تأکیِد که
نادیده را درخوِرهنِرموسیقیاست-کهلسینگآن
میگیرد-حالآنکهذاِتشعردریکچنینویژگِی
عرضِینوِعنشانههاییکهبهکارمیبردنیست،بلكهدر
آنشیوهایاستکهانرژِیزندگانِیواقعیرابهچنگ
میآوردوانتقالمیدهد،واینچیزیاستکههیچیک
ازسایِرهنرهابهاینخـوبیانجامنمیدهند...«)گایر،
127:1394و128باتغییریاندکدرترجمه(درواقع
جای به میبایست لسینگ که میگوید چنین هردر
و زمانمندی اساِس بر صرفاً هنرها تقسیمبندِی
انرژی و اثر16 دوگانة میاِن درطیفی آنها مكانمندی،
یعنی تجسمی، هنرهای طیف این در میداد. جای

مجسمهونقاشیبهمنتهاالیِهاثرنزدیكند.
را ارسطو اگرطبقهبندِی اثِرهنرِیتجسمی، هر
بپذیریم،یکاثراستونهیکانرژی:دریکآن
باهمةاجزایشوجوددارد؛ذاتشعبارتاستاز
همهستی17،نهدیگرگونیوپیآیی.اگرهنرمند
آنراچنانبهحِدکمالساختهباشدکهدراولین
نگاهبهیكبارگیودرستیدریافتهشود،چنانکه
برآورده غایتش برساند، را کامل ایدهای بتواند
شده،تأثیرشبرایهمیشهبرجایمیماند:یک

.)Herder, 2006: 99(اثراست
نخسـت، انتقادِی بیشة در هردر، نظِر از بنابراین
هنرهایتـجسمیازآنروکهتنهایکاثـربـرجای
قانوِننخسِتخویشسازند، را زیبایی باید میگذارند
تنها ناچار به همانطورکهچهرۀمجسمةالئوکوئون
این بازنماییمیکند؛ را ونجیب آرام فریاد نموِدیک
موضوعصرفاٌبرآمدهازسرشِتمكانِیمجسمهونقاشی
نیست،بلكهحاصِلضعِفذاتِیاینگونههنرهاستکه
بهخاطِرسرشِتایستاودگرگونیناپذیرشاننمیتوانند
نفسیاهماننیرو18یطبیعترا،کههموارهدرحاِل
شدنودگرگونیاست،بهچنگآورند،درعوضگسترۀ
کارشانصرفاًبهنموِدجسمهاومحاکاِتطبیعتمحدود

میشود.
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گذرا که هست چیزی جهان این در آیا ...ولی
نباشد،کهیكسرهجاودانباشد؟مادرجهانیاز
نمودهازندگیمیکنیم،جاییکهپدیدهایدرپِی
را پیشینش لحظة لحظه هر و میآید دیگری
نیستمیکند؛همهچیزدرجهانپایبنِدبالهای
جاِن فعالیت و دگرگونی جنبش، و است، زمان
حقیقِیطبیعتند...چنانکهجهانبرچشماِنما
برابرایستاهای کافی قدِر به آیا میشود، نمایان
همیشگیوپایدارکههنِر]تجسمی[بهاینترتیب
بایدمحاکاتشانکندوجودندارند؟البتهکهوجود
دارند،وتاحِدمشخصیهمةجسمها،درستبه
طبیعت[، نفِس نه ]و جسـماند که خاطر این
در شاید که هرچند برابرایستاهاییاند. چـنین
زمانگشودهشوندووضعیتشانگوناگونییابد،
ازوجودشان لحظه بهسرعتدرهر هرچندکه
لحظههاِی این ما چشماِن میشوند، دگرگون
هنرمنِد بنابراین درنمییابند. را ]دگرگونی[
]تجسمی[میتواندنمودهاِیجسمهارابیاراید:او
طبیعِت او میکشد، تصویر به را جسمها

.)ibid: 97(دگرگونیناپذیررامحاکاتمیکند
هرچهدرطیِفهنرهاازمنتهاالیِهاثردورمیشویم
شعر به آن از برتر و موسیقی همچون هنـرهایی به
میرسیمکهانرژِیطبیعترابهچنگمیآورند.همین
عبارتی به یا نفس، انرژی، آوردِن چنگ به توانایِی
نیروستکهبهعقیدۀهردربایدبهعنواِنمعیاِراصلِی
سنجِشهنرهاجایگزیِنمكانمندیوزمانمندیشود.
هردرمیکوشدتفاوِتدومنتهاالیِهطیِفاثر-انرژیرابر
بهره طبیعی نشانههای از که هنرهایی تمایِز اساِس
کار به را مصنوعی نشانههای که هنری از میبرند

میبندد،یعنیهنِرشاعری،توضیحدهد.
هردراستداللمیکندکهدرستهمانطورکه
دسِت به شعر و نقاشی به هنرها تقسیمبندِی
لسینگنابسندهاست،تمایزنهادنمیاِنمكانو
زماننیزکهمبنایتقسیمبندِیمزبوراستبسنده
نیست.زیرالسینگباتمایزگذارِیخویشمقولة
همین دقیقاً و میگذارد نادیده را نیرو اساسِی
مقولةاخیراستکهبرایاثرگذارِیشعرضرورت

در که انـرژی میاِن تمایز بـاِب در هردر دارد.
موسـیقیمتجلیمیشودونیروکهدرشعرحضور
داردچندانواضحسخننمیگوید،لیكنبهنظر
میرسدایدۀویایناستکهانرژیتجلِیبیرونِی
است. یاحرکت تغییر قالِب در بنیادی نیروهای
نشانههای جای به که دلیل این به دقیقاً شعر
طبیعیازنشانههایمصنوعیبهرهمیبرد،میتواند
مارابهواقعیتیکهبنیاِدویژگیهایظاهرِیاعیان
استوازراِهنشانههایمصنوعیبهچنگمیآید،
به تنها نه بنابراینشعرمیتواند نزدیکترسازد.
واقعیتیوسیعتر،بلكهبهساحتیژرفترازآنچهدر
دسترِساینهنرهایدیگراستواردشود....شعر
آن از دقـیقاً باشد، چـیزی هر بازنمای میتواند
بر تمرکز جای به شعر با مـواجهه در که روی
بر نشانهها، خوِد صوتِی یا فیزیكی ویژگیهای
معانِیآنهاتـمرکزمیکنیم)گایر،132:1394-

133باتغییریاندکدرترجمه(.
گفتنیاستکههردربراساِساینتمایِزنشانههای
طبیعیومصنوعیبهنتیجهایغافلگیرکنندهدرمورِد
از بیش حتی مجسمه که این میرسد: مجسمه هنِر
نقاشیبهنشانههایطبیعیوابستهاست،پسمجسمه
به ازهمةهنرهادر ازشعرداردو را بیشترینفاصله
چنگآوردِننیرویطبیعتناتوانتراست.نقاشیچه
میاِن فضای ایجاِد و ترکیببندی یارِی به بتواند بسا
مجسمه ولی شود، نزدیک شاعرانه کنِش به پیكرهها

حتیازاینتواِنفضاسازِیشاعرانهنیزبیبهرهاست.
تفاوتهایی نیز تزیینی هنرهای خوِد میاِن ...در
چشمگیردرمیزاِننزدیكیبهامِرشاعرانهوجود
دارد.مجسمهبیشترینفاصلهراباآندارد؛ولی
نقاشی،بهخصوصنقاشیباترکیببندیاش،وبه
خصوصباترکیببندِیهستومندهایشاعرانه،که
دراصلآفریدههایتخیلاند،نهمشاهده،بسیاربه
]نقاشی[ پیكرههاِی میاِن است. نزدیكتر شاعری
دراموجوددارد؛نقاشیهمةپیكرههارابااینقصِد
جای خود[ ]در بازنمایند را کنشی که ساده

.)Herder, 2006: 109(میدهد
بهاینترتیبازنخستینبیشةانتقادیمیتواندو
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کهمجسمه این نخست گرفت: دربارۀمجسمه نتیجه
هنِرحِسلمساستوبانقاشی،کههنِرحِسبینایی
در هردر ادعای با حكم این دارد؛ ذاتی تفاوتی است،
رسالةمجسمههماهنگیدارد.دومیننتیجهایناست
کهمجسمهحتیازدیگرهنرهایغیرزبانی-کههمگی
باوِر به که نیرو، آوردِن چنـگ به در ناچیزی توانایی
هردرذاِتهنراست،دارند-هنریضعیفتروناتوانتر
است؛اینحكم،برخالِفحكِماول،باآنچهدررسالة
رسالة در هردر است. تضاد در آشكارا آمده مجسمه
مجسمه،کهنگارشـشتنـهاچندماهپسازاولینبیشة
انتقادیآغازشده،ادعامیکندکهمجسمه،همچنانکه
است همخوان آفرینش نیروی با ما، لمس حِس با
رفعشدنی چگونه تضاد این .)Herder, 2002: 42-44(

است؟حلقةمفقودبیِنبیشةانتقادِینخستورسالة
مجسمهچیستکهمجسمهراازاثریجامدومردهدر
یكیبهپیكِرجانداِردلـبِرپیـگمالیوندردیگریبدل
میکند؟اینحلقه،هرچهکهباشد،پاسِخپرسِشاساسِی
کیفیِتخاِص و اهمیت از پرسش یعنی مقالةحاضر،

تجربةلمِسمجسمهنزِدهردررادرخودتنیدهدارد.
یارِی به را اینحلقةگمشده اینجاقصددارم در
تفسیِرمایكلفورستر19ازفلسفةزباِنهردر،وبهطوِر
خاصازچالشیکههردردرپایاِندهة1760درفلسفة
اگرمیخواهیم بود،جستجوکنم. باآندرگیر زبانش
مشخصکنیمکهچگونهنیروازراِهتجربةلمِسمجسمه
بهچنگمیآید،بایدبدانیمکهمنظوراوازنیروهمان
نیروِیتصوریانیرویاندیشهاستکهدرتحلیِلنهایی
بدانیمکه باید است،همچنین نیروِیطبیعتیكی با
دغدغةهردردرحوزۀفلسفةزبانتبییِننسبِتزبانبا
ایننیرویطبیعتیااندیشهاست.بنابرتفسیِرفورستر
آلمانی20، درسنِت زبان فلسفة پِیهردر: از کتاِب در
فلسفةزباِنهردردواصِلاساسیدارد:»1.اندیـشهذاتاً
وابسـتهومحـدودبهزباناست؛یعنیتنهااگربرخوردار
چـیزی به تنها و بیندیشیم، میتوانیم باشیم زبان از
بیانش زبانی نحِو به بتـوانیم بینـدیشیمکه میتوانیم
کنیم،2.مـعناهایامفهومهامیبـایستباکاربـرِدواژه
اینهـمانگرفتهشوند«)Forster,2010: 91(.هردردر

پارههاییدربارۀادبیاِتنویِنآلمانی21چنیننوشته:

]زبان[صورِتشناساییاست،نهتنهادرظرِفآن
شكل اندیشه که است آن با انطباق در بلكه
میگیرد،درهمـینحالاسـتکهدرهـمهجای
ادبیـاتاندیـشهبهبیانمیچسبدوبهخوددر
هنـگـاِم در ... میبخشد صورت آن بـا انـطباق
واژهها مـوجِب به را اندیشـهها پـرورش، و رشد
میآموزیم،وبههمینخاطردایههاییکهزبانمان
ما منطِق آموزگاراِن نخستین میدهند شكل را
هسـتند؛باهمـةمفـهومهایحـسِیحاضـردر
سراسـِرزبـاِنزنـدگِیروزمـره،انـدیـشهبهبیـان
کرانهای و میگذارد را حدها زبان ... میچسبد
)به میکند مشخص را انسانی شناسایِی سراسِر

.)ibid: 92نقلاز
بهاینترتیبهردربافرضگرفتـِناینکهانـدیشه
ذاتاًدرنسبـتبامفهومهاومعناهامفصلبندیمیشود
واینکهمفهومهاومعناهاکاربرِدواژههایندوبس،عماًل
با نسبتی غیرزبانی ارتباِط کهشیوههای را امكان این
نیرویاندیشهداشتهباشندردمیکند.بهگفتةفورستر،
چالِش با مسئله سه تبییِن در هردر امكان این رِد با
چگونه خداوند که این نخست میشود: روبرو اساسی
و اینکهجانورانچگونهمیاندیشند میاندیشد،دوم
میتوانند چگونه غیرزبانی هنرهای که این سوم
دربردارندۀنیرویاندیشهباشند)ibid: 93(.دومسـئلة
آنها از ندارند، حاضـر مقالة با ارتباطی نخـست
درمیگذریموبهمسئلةسوممیرسیم.پاسخاولیةهردر
ناامیدکنندهایاستکهدر اینچالشهمانپاسِخ به
هنرهای تواِن که این یافتیم: نخست انتقادِی بیشة
غیرزبانی،بهویژههنرمجسمهدربهدستآوردِننیروی
ماننِد غیرزبانی هنرهای زیرا است، ناچیز اندیشه
موسیقی،نقاشیومجسمهصرفاًبرحسهاتكیهدارندو
ازنشانههایطبیعیاستـفادهمیکننـد،برخالِفشـعر
کهنهتنهابرحسها،بلكهبرتخیلنیزاستواراستواز
این ولی میبرد. بهره مصنوعی و قراردادی نشانههای
نیزخرسندکننده برایخوِدهردر روی بههیچ پاسخ
نیست،همینکهاوتوانی،هرچندناچیز،برایهنرهای
این اساساً و نظرمیگیرد در نیرو درکسِب غیرزبانی
میزانپرداخِتاوبهاینهنرها،نشاندهندۀایناستکه
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او،هرچندبهنحویشهودیومبهم،باورداردکهاین
هنرهابهنوعیدربردارندۀاندیشههستند،ولیاصلهای
فلسفةزبانشاوراازپذیرفتِنایننكتهبازمیدارند.آنچه
مشـكلرابغرنجترمیکندایناستکههردرهنگامی
کهمیگویدمعناهاومفهومهامیبایستباکاربُرِدواژه
یكیگرفتهشوند،ُمراِداوازواژه،معنایمحدودومعموِل
واژهاست،یعنیهرگزشامِلفرم،ریخت،رنگ،صداو...
درمقاِمنشانهنمیشود.ازاینروستکهفورستررویكرِد

هردربهفلسفةزبانرابیانگرایِیمضیق22مینامد.
ازنظِرفورستر،مشكِلهردردربیشةانتقادِینخست
ایناستکه»...اوهنوزدرنیافتهکهکاماًلشدنیاست
کههردوبینشرا،سازوارباهم،حفظکنیم،یعنیبا
تكیهبرایننكتهکهاندیشههاومعناهاییکهدرهنرهای
غیرزبانیبیانمیشوند،بایدبرگرفتهازظرفیِتهنرمند
 ibid:(»برایبیاِنزبانیومحدودبهاینظرفیتباشند
104(.ایننكتهایاستکه،بهگفتةفورستر،هردربه

طوِرخاصدربیشةانتقادِیسومدربارۀهنِرنقاشیطرح
میکند،ولیتاجاییکهموضوِعاینپژوهش،یعنیهنِر
انتقادِیچهارماستکه مجسمهدرمیانباشد،بیشة
ایننكتهرابههنـِرمجـسمهتسریمیدهدوهردررا
انتقادِی بیشة در میشود. رهنمون مجسمه رسالة به
چهارماستکه»اوهمچنیندرمییابدکهاندیشههاو
حتـی طریـقی به زبـان، رو همـین از و معناها،
بـنیادینتـردرهـنرهایغـیرزبانیمشـمولند،یعنیبه
مـنزلةپیشفرضهایخوِددریافِتاینهنرها)ازسوی
اثر همین در نیز ،)ibid: 106( مخاطبش(« و هنرمند
استکههردر،بهطوِرمشخص،مجسمهرابرنقاشی
برتریمیدهدوچنینادعامیکندکه»درنقاشیجز
مجسمه در که آن حال نیست، چیزی زیبا فریبی
حقیقتیآغازینهست«)بهنقلازگایر،141:1394با

تغییردرترجمه(.
تفكِر از مرحله این در نقاشی، بر مجسمه برترِی
هردر،برآمدهازهمانتفاوتیاستکهاوپیشترمیاِن
ایندوهنرشناساییکردهبود:اینکهتجربةمجسمه
لمسیاستوتجربةنقاشیدیداری.اکنون،دررسالة
مجسمه،هردربرسرآناستکهنشاندهدکهتجربة
که است خاص کیفیتی از برخوردار مجسمه لمِس

اندیشه نیروی آوردِن فراچنگ در را هنر این اهمیت
کمابیش و میبرد موسیقی و نقاشی از فراتر بسیار
همپایةشعرمیگرداند،یعنیمیخواهدنشاندهدکه
تجربةمجسمهازآنروکههمدرهنگاِمآفرینِشآنو
لمِس حِس شدت به آن، با رویارویی هنگاِم در هم
از سرشار میکند، درگیر را مخاطب و مجسمهساز
ظرفیِتانسانیبرایبیاِنزبانی،یعنیسرشارازمفهومها،
و ناگشوده بسیار نحوی به هرچند نظریهها، و باورها
خلِق هنگاِم هنرمند سو یک از است؛ تحلیلناشده
مجسمهبادستانشاینظرفیترادرمجسمهبهکار
شب تاریكِی در مجسمهساز روی، هر »به میبندد:
میایستدوباحِسلمسشُفرمهایخدایانرامیجوید.
اوداستانهایشاعرانرادربرابِرخودودروِنخوددارد:
را هنگامیکهبهسنگدستمییازد،مینروایهومر
لمسمیکند...«)Herder, 2002: 95(،وازسویدیگر،
مخاطباِنمجسمه،ازجملهخوِدمجسمهساز،درمقاِم
نفس،مفهومهاوباورهاییمبهموناخودگاهرا،کهدر
همهحالوابستهبهزمانهوملیتاند،درهنگاِملمـِس
مجـسمه،یابهعبارتیدرهنگاِمتفسیِرلمسِیمجسمه،
پبشفرضمیگیرندوازوضعیِتبدنیافتةخودبهدروِن
بدِنمجسمهروانمیکنندوبهاینترتیبنیروینفس
طبیعت، منزلة به مجـسمه، در را خود اندیشة یا

بازتابیافتهمییابند.
برایدرِکبهترایننكتهکه،بهباوِرهردر،ظرفیِت
زبانیونیروِیاندیشةهنرمندومخاطبچگونهباتجربة
لمسِیمجسمهگرهخورده،بایدبههستیشناسِیاو،که
بههررویپیوندیتنگاتنگبافلسفةزبانواستتیکبه
ناِم به کوتاه اثری در او کنیم. رجوع دارد، او نزدیِک
از جستاریدربارۀهستی23میگویدکهمفهوِمهستی
آنرویکهمبهمترینوتحلیلناپذیرترینمفهوماست،
بهخودِیخودبرایمایكسرهدرنیافتنیاست؛ولیدر
زباِنما،درنسبِتباوضعیِتبدنیافتةما،واژهها،یابه
عبارتیمفهومها،شكلمیگیرندومفهوِمهستیراتا
واژهها بنیادینترین میکنند. فهمپذیر ما برای حدی
ترتیب به که کی26؛ و کجا25 موجِب24، به از عبارتند

متناظرندبامفهومهاینیرو،مكانوزمان.
هستیحسیتریناست؛پستنهامفهوِمیكسره
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تحلیلناپذیراست،وایندربارۀدیگرچیزهاتنها
میتواندبهنحِونسبیگفتهشود،زیراهمةآنها
میتوانندتامفهوِمهستیفروگشودهشوند.در
عیِنحال،هرمفهومچیزیراحفظمیکندکه
نحِو به کنیم ادراکش میتوانیم ما که جایی تا
فراینِد در ... است. تحلیلناپذیر فرد به منحصر
فروگشایی،هرچههستِیبیشتریُمندرجدریک
تحلیلناپذیرتر مفهوم[ ]آن شود، یافت مفهوم
استوبالعكس.بدیـنترتیـبپـسازمـفهـوِم
موجـِب به و پـِی28 در کـنار27ِ، در هسـتی،
احتمـاالًتحلیلناپذیرترینهاهستند....وهرسه
عالوهبرهستیشانازچیزیفردینیزبرخوردارند
کهدرمورِداولیکجا،درمورِددومیِکیودر
 Herder in(مورِدسومیبهموجِبنامیدهمیشود

.)Noyes, 2018: 72

ازهمهبنیادینتر یانیرو دراینمیانبهموجِب،
ما بـرای هستی مفهوِم هردر نظِر از که چرا است،
بلـكههمچون پایدار، نههمـچونجوهـری انسانها،
ما توالِیبیپایاِنعلتهاومعلولهادریافتنیاستو
معلول به را علت آنچه یعنی علیت، ناشناختة جنبة

پیوندمیدهدنیرومینامیم.
...اینجاآدمیمعلولهاینامنتظرهدیدوچیزی
کهبایقینانتظارشراداشتهباشددرکارنبود.
]این چون ولی شد. ایجاد سرگشتگی نخست
پدیده[بارهاوبارهامالحظهشد،آدمـی]برای
ناشناختة جنبة و گرفت نظر در علت معلولها[
علتنیرونامیدهشد....اگرهستِیعلتبایدبر
در توضیح این دادهشود، توضیح امكان مبنای

)ibid: 66(...مفهوِمنیرویافتنیخواهدبود
نشانههایی اینواژههاصرفاً هردرمعتقداستکه
کِل و تاریخند از پر بلكه نیستند، انتزاعی و توخالی
همان دارند، انباشته خود در را بشر فكرِی ظرفیِت
در موسیقی و نقاشی مجسمه، که فكریای ظرفیِت
این: از فراتر حتی آمدهاند. پدید آن با بده-بستان
مجسمه، آفرینِش به دست ملتها که است ضروری
نقاشیوموسیقیبزنندوبااینهنرهادرپیوندباشند،
ترتیب این به و کجا، و کی موجِب، به واژههای تا

جـاری زبانـشان در زمـان و مـكان نیرو، مفهومهای
شود،تاازاینطریقنیرویاندیشهدرهرملـتبـدنی
اینهنر ازآنروکه نقاشی، بیابد.پیدایِش برایخود
سطحهارادرکناِرهممیآرایدوپیِشحِسبینـایِیما
میگذارد،بادرکـیکهماازمفهوِمکجاییومكانداریـم
که رو آن از موسـیـقی، هـنـِر اسـت29. خـورده گـره
در میرسـاند، ما شـنوایِی به هـم پـِی در را صـداها
بدهبستانبادرِکمـاازکـیی،تـوالـیوزماناسـت.در
نهایـت،مـجسمهکهجسمهایسـهبعدیودرمیاِنهم،
دریافـتنیاند لمـس حـِس با نحو بهترین به که
مـیآفریند،هنـریاستکهدرِکماازعلیتونیرورا
قواممیبخشد،زیراحِسلمسبدنیترینومبهمترین
حِسماستوبهباوِرهردربیشازحسهایدیگرنیروی

مبهِمهستیرادرمییابد.

4. نتیجه گیری 
دراینمقالهکوشیدمتاباتكیهبرفلسفةهنِرهردر
باطرِحتجربةلمسیهمچون اوچگونه نشاندهمکه
نحوۀاصیِلرویاروییبامجسمه،اینهنرراازدیگرهنرها
متمایزمیکند.نخستتوضـیحدادمکهرویكـرِدهردربه
هنِرمجـسمهدرامتدادسنتیاستتیكیقرارمیگیردکه
اثِرهنریراهمچونبازتابـندۀهسـتِیمخاطبومیانجِی
تنظیِمپـیونِداوباجهـانیکهدرآننهادهشدهدرنظر
میگیرد.سپسبابررسِیاجمالِیموضِعاستتیكِیسهتن
و لسینگ وینكلمان، یعنی سنت، این اندیشمنداِن از
همسترهویسشرحدادمکهایشان،بهطوِرکلی،باتكیه
میان داوری به زمانمندی و مكانمندی معیارهای بر
هنرهایتجسمی)یعنینقاشیومجسمه(باشاعریاز
ازسوی تجسمی هنرهای میاِنخوِد قیاس و یکسو
دیگردستمیزدند.توضیحدادمکههردرمعیاریسوم،
یعنیمعیاِرنیرورادراینداوریواردکرد.اوبااینکار،
هنرهای که گرفت نتیجه آغاز، همان از نه هرچند
میتوانند موسیقی و نقاشی مجسمه، یعنی غیرزبانی،
میان این در و باشند، اندیشه دربردارندۀ شعر ماننِد
و نقاشی بر است، لمسی روکههنری آن از مجسمه،
که کرد تبیین هردر واقع در دارد؛ برتری موسیقی
هنرهایغیرزبانیپیشفرضهایتاریخی،ملیوفردِی
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و دارند انباشته و نهفته رادرخود ومخاطب سازنده
نقشیضروریدرشكلگیرِیسهمفهوِمبنیادیِنزبانو
کردهاند؛ ایفا نیرو و زمان مكان، یعنی بشر، اندیشة
نقاشیبهمنزلةهنِردیداریمفهوممكان،موسیقیبه
منزلةهنرشنیداریمفهوِمزمانومجسمهبهمنزلةهنِر
لمسیبیشوپیشازدیگرهنرهامفهوِمنیرورادرزبان
قوامبخشیـدهاست.درپایانبااشارهبههستیشناسِی
هردرآشكارکردمکهبهباوِراومفهوِمنیروهستیرابه
مادریافتپذیر برای ازمكانوزمان بنیادینتر نحوی
میکند،بنابراینهنِرلمسِیمجسمهکه،بهخاطِرتعامِل
بدنیایکهازسازندهومخاطبطلبمیکند،قوامبخِش
میانجی بنیادینترین هنرها میاِن در نیروست، مفهوِم

برایدریافِتهستیبهشمارمیآید.
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