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مقدمه
معناشناسان مطرحترین از یكی لنگر1 سوزان
20 در که است هنر و ذهن فیلسوف و آمریكایی
دسامبر1895درنیویورکبهدنیاآمد.وییكیازاولین
زنانیبودکهدرآمریكاعنوانیدانشگاهیرادرفلسفه
انتشارکتابفلسفهدرکلیدینو2 با کسبکرد.لنگر
موردتوجهقرارگرفت.فلسفةویابتدامتأثرازاندیشههای
رابهوی آلفردنورثوایتهد3بودبطوریكهکتابفوق
کاسیرر4 ارنست آرای تأثیر تحت وسپس تقدیمکرد
کاسیرر به نیز را احساس5 و وکتابشكل قرارگرفته
ذهن: جلدی سه کتاب همچنین لنگر نمود. تقدیم
تكامل دوره در را انسانی6 احساس باب در رسالهای

فكریخودنوشت.
لنگرمحوریترینمسئلهدرفلسفهرابحثمربوط
نمادگرایی وی، اعتقاد به زیرا میداند نمادگرایی7 به
 Littlejohn,( شالودهفهمودانشبشریراتشكیلمیدهد
که است معتقد کاسیرر همچون لنگر  )2008:  105
تفاوتانسانباحیواندرتواناییویدرساختوکاربرد
ابتدا نمادپردازی، درباره لنگر دیدگاههای نمادهاست.
درکتابفلسفهدرکلیدینومطرحگردیدوسپسبه
هنر8 مسائل و  احساس و فرم کتابهای در ترتیب

مجدداًتأکیدوبازبینیشدند.
درجستجویپیشینهایبراینمادگرایی،ناگزیراز
اشارهبهفلسفهزیباییشناسیکانتهستیم.کانتبرای
اولینبارگزارهنمادینرادرزیباییشناسیفلسفیخود
ارائهکرد.)Schaper, 1964: 232(ویدرنقدقوهحكم،
)کانت،1390: آورد. بهحساب اخالق نماد را زیبایی
پیشرفت نمادین«9کانتموجب »بازنمایی ایده )303
نظریههایزیباییشناسیدرهنرگردید.مفهومکانتاز
نقشساختاریذهنانساندرتجربه،بهشكلیوسیع،
نمادگرایی تاریخیدرباره ازمنابعمهم بهعنوانیكی
توسط»اشكالنمادین«10کاسیرربازشناسیشد،چارلز
با کاسیرر نماد نزدیک بسیار رابطه به هندل11 دبلیو
  John & Glenn, 1972:(.شكلوارۀ12کانتاشارهمیکند
13(درتداوماینتوسعهوبازشناسیآرایکانت،لنگرنیز
باتاسیبهفلسفهاشكالنمادینکاسیررمفهومنمادرا
ابتدادرموسیقیوسپسدردیگرهنرهاتوسعهدادوبه

فهمجدیدیازنمادپردازینایلآمد.

بررسی مفهوم نمادپردازی در نظریة لنگر
نمادپردازی13 مفهوم فهم درگرو لنگر نظریه فهم
است.بهعبارتیبرایفهمنظریةلنگرابتدابایدمفهوم
نمادپردازیکهیكیازکلیدیترینمفاهیمبهکاررفته
درفلسفهویاستبطورروشنوشفافتبیینگردد.
میکند. تبیین زبان با قیاس در را مفهوم این لنگر
بنابراینابتداالزماستتابهتواناییهایذهنانسان،از
جملهتوانایینمادسازیواستفادهازنمادهاتوسطذهن
اشارهگردد.اصطالحنمادپردازیبهپویاییوزایابودن
شكلنمادیناشارهمیکندبهاینمعناکهانسانامروز
فكر که همانطور نخستین انسانهای همانند میتواند
میکند،بسازد.درنظریهلنگراصطالحنمادپردازیفرا

زمانیوفرامكانیاست.
لنگرانسانرامتعلقبهقلمروحیواناتمیداند.وی
معتقداستکهعلیرغممنزلتحیوانشناختیانسان،
انسانفاصله بینعالیترینحیواناتوبدویتریننوع
عمیقیوجوددارد.اینفاصلهدرتفاوتبینقوهذهنی
ایندوخالصهمیشود.فرآیندیکهمختصمغزانسان
استوحیواناتازآنبیبهرهاندواینفرآیندچیزی
جزاستفادهازنمادهابهجایعقایدیاتصورات14نیست.
تواناییذهنی، این بیاندیگر، به )لنگر،1382ب:29(
هماناستعدادخاصانساندرنگهداریعقایدوصور
لنگر اعتقاد به است. درذهن نمادها وسیله به ذهنی
ذهنانسانهموارهاطالعاتحاصلازرخدادهایتجربی
بدستآمدهراطیفرایندیبهنمادتبدیلمیکندواین
باعثمیشودکهذهنسرچشمهواقعیایدههایخود

انگیختهباشد.
یکی-از-ویژگی-مهم-ذهن-بشر-عالوه-بر-خلق-نمادها،-
توان-درك-نمادهاست.-فهم-نمادها-طی-فرایندی-انتزاعی،-
ناخودآگاه-و-آنی-رخ-می-دهد-که-همواره-در-ذهن-بشر-در-
در- مفهوم- تشخیص- شامل- فرایند- این- است.- انجام- حال-
تجربه-صورت-های-مختلف-آن-و-مفهوم-سازی-با-توجه-به-

-)Langer, 1957a: 57(-.آن-تجربه-است
به کاسیرر نمادین رویكرد با موافقت در لنگر
فعالیتهایانسانی،معتقداستکهمنابعفرهنگیایکه
درشكلگیریشناختوتجربهبكارمیرودمعموالًبه
صورتزبان،اسطوره،آیینوهنرتجلیپیدامیکنند.
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لنگراینفرآیندراکهتجاربانسانیبهاشكالمختلف
تحول مینامد. تجربه«15 نمادین »تحول میآیند، در
نیاز یک است مغز در جایگاهش که تجربه نمادین
درکنش تا میکند ایجاد فرآیند این برای بیولوژیكی
صوریصورتعملبخودگیرد.)بازین،14:1377(به
عبارتیکارذهن،تكویناشكالنمادینیهمچونلفظی،
هنری،ریاضی،مذهبیویاهرصورتدیگریازبیان

است.
برایتبیینبیشترمفهومنمادپردازیابتدابهزبانبه
عنواننمادینترینصورتتجربهانسانیوسپسبههنر

بهعنوانصورتدیگریازتجربهپرداختهمیشود.
حال عین در و مهمترین زبان لنگر دیدگاه از
 Langer, 1957a:(.پیچیدهترینمحصولذهنبشراست
ما که هستند چیزهایی میگوییم، که چیزهایی )83

میاندیشیم.کلمات،هموسیلهتفكرماوهموسیلهارائه
اندیشههایماست.قبلازاینكهزبانبهانتقالاندیشهها
و میبخشد )صورت( شكل آنها به بپردازد، عقاید و
آنهارابهصورتآنچههستنددرمیآورد.بدونکلمات،
تجربهحسیمافقطجریانیازتأثراتاست:کلماتاین
تجربهراعینیمیکنندوبهصورتاشیاوحقایقیکه
مامیتوانیممتوجهشانبشویم،بهخاطرشانبیاوریم،و
تجربههای به زبان فكرکنیم،درمیآورند. دربارهشان
بیرونی16ماصورتمیبخشدوآنهارامشخصومعین
تجربه مقابل در میکند. تصورپذیر17 عبارتی به یا و
بیرونی،تجربهدرونی18یعنینیرویاحساسوعاطفه
قرارداردکهازدسترسزبانکاماًلبهدوراستبهبیان
دیگرشكلزبان،صورتطبیعیاحساسرابازنمیتابابد
بهگونهایکهمانمیتوانیممفاهیمگستردهاحساسرا
بنابراین ببخشیم. شكل استداللی معمولی زبان با
کلماتیکهمابرایبیاناحساسبكارمیبریمفقطبر
انواعکلیتجربهدرونینظیرهیجان،آرامش،خوشی،
غم،عشق،نفرتوجزآنداللتمیکندولیهیچزبانی
یکخوشی با یکخوشی بین فرق بتواند که نیست
کاماًلمتفاوتدیگرراشرحدهد.طبیعتواقعیاحساس
چیزیاستکهزبانبهشكلنمادگراییاستداللی19از
از برخی دلیل همین به شاید است. عاجز آن بیان
فیلسوفانپدیدهاحساسوعاطفهراغیرتعقلیخواندهاند.

احساسوعاطفهبهایندلیلغیرعقلیبهنظرمیرسند
کهزبانآنهاراتصورپذیرنمیکندوبسیاریازمردم
نمیتوانندچیزیراخارجازچارچوبمنطقیزبانتصور

کنند.
زبان در استداللی نمادگرایی که آنچه بین لنگر
استداللی20 غیر نمادگرایی که را آنچه با میخواند
میخواندتمایزقایلاست.برایمثالاومینویسدکه
اشكالهنریهمقادربهبیانهستندولیآنچهراکه
ایناشكالبیانمیکننددرساختاریمتفاوتاززبان
قرارداردوتحتقوانیندستوریزباننیستند.چنین
نمادگراییایبهویژهبرایبیانایدههاییکهازقوانین
این است. مناسب بسیار میکنند سرپیچی زبان
نمادگرایینهمیتواندترجمهشودونهمیتواندتعریف
شود)Reichling, 1993: 4(.لنگرتأکیدمیکندکهنباید
بهدنبالتحمیلالگوهایزبانیبرسایررسانههابودزیرا
قوانینحاکمبرترکیببندیآنهاتماماًباقواعدنحوی

.)Langer, 1957a: 75(حاکمبرزبانمتفاوتند
هنر، دستوری قواعد بر لنگر ویژه توجه بر عالوه
معنا21نیزدرنظریهلنگربهعنوانمسئلهاصلیانسانو
نهصرفاًیکمسئلهنمادیندرنظرگرفتهمیشود.لنگر
باتأییدایننكتهکهفقطدونوعنمادگراییاستداللیو
نمودی22داریم،تأکیدمیکندکهبرخالفمحدودیت
معنا انواع بیشماری تعداد مقابل در نمادگرایی، در
داریم.مثاًلکلماتممكناستهممعنایلغویوهم

)Rieser, 1956: 17(.معنایتصویرداشتهباشند
نماد« بهمنزله مقاله»اثرهنری ویهمچنیندر
مینویسد:اصلیترینشرطالزمبرایرابطهبیننمادو
معناینهفتهدرپسآنهمانندیوتجانسساختارهای
باید شده، نمادینه که موضوعی و نماد است. منطقی
براساس اما باشند. داشته منطقی فرم در اشتراکاتی
شباهتظاهرینمیتوانحكمکردکهکدامیکازاین
دوساختارهایتجانسنمادوکدامیکمعنارانمایندگی
میکنندچراکهرابطهآندومتناظراست.مثاًلاگرعلی
بگویید نمیتوانید شما آنگاه باشد احمد شبیه خیلی
احمدشبیهعلیاستیاعلیشبیهاحمداست.یكیاز
دالیلتصمیمگیریدرخصوصاینكهکدامنمادوکدام
معناباشدایناستکهکدامیکنسبتبهدیگریآسانتر
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درکمیشودوبكارمیرود.بهطورمثالدرموسیقی،
بسیار صداها کردن مشخص و درک ترکیب، تولید،
آسانترازاحساساتاستچراکهفرمهایاحساسفقط
فرمهای آنكه حال و میدهند رخ طبیعی صورت به
موسیقیاییرامیتوانابداعکردوبنابرمیلوخواست
قابل رسانهای23 صدا واقع در نمود. اجرا شخص
گفتگوست24قابلیتاعمالاختیاریتغییردرترکیبو
تكراررادارد،حالآنكهاحساساتچنیننیستند.این
ویژگیاستکهسببمیشودمثاًلدرموسیقیازبین
ساختارمربوطبهصدا25واحساس،ساختارصوتیرابه
)Langer, 1969: 176(.عنواننماداحساساختیارکنیم
همانطورکهپیشتراشارهشد،برایلنگربهتاسیاز
نماد دارد وجود نماد نوع 27دو ریچاردز و آگدن26
استداللیونمادهاینمودیویاآنچهویآنهارابی
واسطه،مستقیموشهودیمینامد.البتهنهشهودیاز
جنسشهودبرگسون28وکروچه29کهتوسطنشانهها
وساطتنمیشوند،بلكهشهودیازجنسشهودمورد
نظردرفلسفهکاسیرر.دونوعتفكریادونوعنمادگرایی
دو یا منطق نوع دو ترجیحاً لنگر توسط شده مطرح
شده ترکیب هنری اثر و هنر هستند. انتزاع از سطح
یک هنری خالقیت لذا هستند. نمودی30 نشانههای
فرآیندشناختمنحصربفرداستودرعینحالیک
فرآیندمعرفتی/ادراکیاستچراکههنرمند،نشانهها31
یاعالیماحساسرانمایشنمیدهدبلكهساختارهای
احساسرانمایشمیدهد.واینهمانکاریاستکه

)Riser, 1956: 14(.موسیقیانجاممیدهد
به میتواند چیزی هر لنگر نظر از خالصه بطور
عنوانیکنمادعملکند؛یکنمادوسیلهایاستکه
 Langer,( بسازیم. انتزاع یک میتوانیم ما آن توسط
راوسیله نماد دیگر درجایی 6 :1953(ویهمچنین

تفكرمیداندونمادپردازیراعملیضروریبرایتفكر
است. پیشینی امر یک تفكر به نسبت لذا و میداند
نمادپردازی دیگر عبارتی به )Langer, 1957a: 51(

درنظریهلنگرهموسیلهتفكروهمهدفتفكراست.

وجوه مختلف احساس از دیدگاه لنگر
تا است الزم احساس مفهوم به پرداختن از قبل

دیدگاهلنگردربارهوجودیاعدموجوداحساسورابطه
احساسوفرهنگدرجوامعانسانیاشارهگردد.

ازنظرلنگرهرانسانیدارایاحساسوادراکویژه
عنوان به را احساس الگوی این فردی هر است. خود
سبکخصوصیخودابرازمیکند.هرجامعهانسانینیز
دارایاحساسوادراکیعمومیاست.وهرفردیدر
این ادراکجامعهخودنقشداردو تكاملاحساسو
احساسوادراکخودرادرچارچوبسبكیکهدیارو
نظریه لنگر میبخشد. تكامل است مرسوم خود زمانه
خودرادربارهانسان،احساسوجامعهدرقالبفرهنگ
وبهشكلزیربیانمیکند؛فرهنگشیوههایتكامل
یافتهحسمبتنیبرعادتاست.)لنگر،1382ج:32(
بهعبارتیفرهنگازنظرلنگرعبارتاستازبیانالگوی
خاصاحساس،احساسیکهمردمرادرالگویکنشها
وچیزهایمربوطبهاینکنشهایعنیچیزهایخاص

ازآنها،ازیكدیگرمتمایزمیکند.)همان:35(
عواطف و احساسات بیان شیوههای لنگر منظر از
این میدهند. تشكیل را ما اجتماعی میراث فردی،
شیوههایبیاننیازمستمربهتغییرونوآوریدارندو
همینمسئلهباعثپویایییکفرهنگمیشود.دریک
فرهنگواقعیاشیاوکنشهانمادهایزندگیمیشوند
وایننمادهاباعثخلقهنرهامیگردندوبدینترتیب
هنرطالیهدارتكاملانسانچهدرسطحفردیوچهدر

سطحاجتماعیمیگردد.)لنگر،1382الف:65-64(
متاسفانهمنظورلنگرازواژۀاحساسدرنوشتههای
ویبهروشنیبیاننشدهوویدرنوشتههایمختلف
تعابیرمختلفیبرایاینمفهومبكاربردهاست.بهطور
مثال؛ویگاهیازیکشكلکاماًلقرادادیعواطفو
حاالت)1957b( ناممیبردودرجاییزندگیدرونی32
واقعیت ،)1957a: 98( ُمدِرک33 زندگی ،)173:1953(
 Ibid:( شدنی احساس چیز هر ،)1957b: 9( ذهنی34

)zhu, 2013: 2(.مینامد)Ibid:112(35وآگاهی)115

برای متفاوتی و تعابیرمختلف لنگر اینكه علیرغم
احساسبكارمیبردولیدرهمهاینتعابیرویتأکید
میکندکهاحساسانسانیکبافتاست،نهیکتوده
مبهم.احساسانسانیداراییکالگویپویایپیچیدهو
الگو، این است. تازه پدیدههای و ممكن ترکیبهای
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الگوییاستمتشكلازتنشهاوتصمیماتیکهرابطه
و ضرباهنگها از و است معین و اندامواره آنها
پیچیدهایتشكیلشدهاست.همهحیطه انگیزشهای
احساسپذیریما-یعنیحستفكر،همهگرایشهای
دارد. تعلق الگو این به - واکنشی رفتارهای و ذهنی

)لنگر،1382الف:71(
ساخت به قادر کلمات که همانطور لنگر نظر از
نیز هنری اشكال هستند، متنوع جمالت و ترکیبات
همچونکلماتقادربهساختترکیباتپیچیدههستند.
دیگر و ریتمها خطوط، کیفیتها، قبیل از عناصری
اتفاق متفاوتی بازنماییهای در است ممكن عناصر
بیفتند:آنهاممكناستدرارتباطباهم،یادرترکیب
باهمویادریکانتزاعازهماتفاقبیفتند.معانیمتعلق
بهاینعناصرنمادیننیزدریککلیتدرکمیشود
یعنیازطریقروابطدرونساختارکلیونهدراجزای
جداگانهومنفردآنهاهمچون:صداها،رنگهاوخطوط

)Reichling, 1993: 4(.یادیگراجزا
احساسدرنظرلنگرصرفلذتیاالمنیستبلكه
یا انسان یکمجموعهپویاوبهتعبیریحیاتدرونی
حقیقتذهنیانساناستکهدارایساختاریآهنگین
این منطقی فرم یک در است قرار هنری اثر است.
احساسرابیانکند.لنگرمدعیاستکهدرآثارهنری
نمادین صورتی احساسات  به که هستند فرمها این
میبخشند.ویباتكیهبرروانشناسیگشتالت36معتقد
استکهآدمیقادراستانگارههاوفرمهایگشتالتیرا
درجهانتجربهاستخراجنمودهوآنهارادرذهنخود
جایدهدوازاینرهگذربادیدنچیزی،تجربهدیگری
راتداعیکند.)ضیمران،32:1393(لنگراینموضوع
راکهوقتیدردوپدیده،صورتیاانگارهمشترکیوجود
داردومیتوانیكیازآنهاراجهتایجادمفهومیدر
آثار در مثاًل مینامد. نمادپردازی گرفت، بكار دیگری
هنریهمچوننقاشی،موازنهسایهروشنها،خط،رنگ،
تخیلدست پویای انگارههای به تا نورکمکمیکند

یابیم.)همان:32(

اثر هنری به منزله نماد
نماد مفهوم تبیین به ابتدا مقاله از بخش دراین

دراندیشهلنگرپرداختهمیشودسپستعریفلنگرازاثر
مورد انسانی فعالیتهای سایر با آن تفاوت و هنری
مطالعهقرارمیگیردودرنهایتاشارهخواهدشدکهاثر
هنریچگونهمیتواندنماداحساسباشدویابهعبارتی
چگونهمیتوانداحساساتویاهمانواقعیاتذهنیرا

نمادینه37کند.
لنگردرتعریفوتبیینواژهنمادمینویسد:منظور
منازواژهنمادهمهعالیمیاستکهمیتوانندمورد
استفادهقرارگیرندوفهمیدهشوند؛خواهچیزهاییکه
نداشته یا باشند بهآنها،وجودداشته عالیممنتسب
باشند.واژهنمادبرایمردممختلفمعانیمختلفدارد.
مقصود میبرند بكار عرفانی عالیم برای را آن بعضی
بعضیدیگرازاینواژهتصاویرذهنی)ایماژهای(آشكار
است.بعضیآنرابهگونهایکاماًلمتضادبكارمیبرند
مقصودشان که میزنند 38حرف محض نمادهای از و
اشارههایتهیوعالیمیاستکهمعانیخودراازدست
دادهاند.وبعضیبهویژهمنطقیونواژهموردنظررابرای
عالیمریاضی،نشانههایتشكیلدهندهیکرمز39ویک
لغات اینها نظر از میبرند. بكار فشرده و موجز زبان

معمولینیزنمادهستند.)لنگر،ب29:1382(
زمانیکهلنگرمیگویدوظیفهمشخصمغزانسان
کاربردنماداست،همهانواعنمادرادرنظردارد.ازمنظر
انسانیحتیدرسادهترینشكلشناخته لنگرزندگی
قرار اجتماعی نمادهای تأثیر تحت بارها خود، شده
گرفتهاست.توتمها،قهرمانها،وگاومقدسابتداییترین

)Langer, 1957a: 134(.نمادهایاجتماعیهستند
از دیگری وجه احساس« و »فرم کتاب در لنگر
تعریفنمادراارائهمیدهد.درایندیدگاهنمادمیتواند
هروسیلهایباشدکهتوسطآنوسیلهماقادربهساخت
را انتزاع تواناییساختن عبارتی به انتزاعهستیم یک
داریم.)Langer, 1953: 6(ویهمچنیندرکتابذهن
ایده 40یک تجسم را نماد نیز  )Langer, 1967: 75(

میداند.بهبیاندقیقتردراینتعریفنمادبهایدههاو
مفاهیممرتبطمیشودوازراهآنهامفاهیمباچیزهادر
جهانخارجارتباطمییابد.لنگرتأکیدمیکندکهیک
نمادزمانیدرکمیشودکهماایدهایراکهآننماد
نشانمیدهدبفهمیمویتأکیدمیکندکهیکشكافی
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میکنیم بیان ما آنچه و میکنیم تصور ما آنچه بین
 Langer,( پرمیکند. را اینشكاف نماد و دارد وجود

 )1953: 26

نمادبرایلنگروبهپیرویازوایتهدشیوهایاست
کنیم، انتزاع را چیزی بتوانیم شیوه آن وسیله به که
علیت سوسور41 که را آنچه وی نظر از نماد بنابراین
میخواندوآنچهراکهپیرس42قرادادیاشمیداندویا
آنچهراکهدرسنتنمادینپذیرفتهشدهاست،نیست.
یکنمادازمنظرلنگرواسطهدانشاستوبهنوعیبه
ماشناختوبینشمیدهدیکنمادهنریدرنظریه
لنگر،نوعیانتزاعاستکهدانشمربوطبهاحساسرابه

)Innis, 2007: 91( .ماارائهمیدهد
یكیازدغدغههایلنگرکههموارهدرجهتتبیین
آنکوشیدهاستتمایزیاستکهبینکاربرد»نماددر
هنر«وآنچهکهاو»نمادهنری«43مینامدقایلاست.
لنگرنماددرهنررابانمادهنریکهبعدهاآنرافرم
بیانگر44نامیدمتفاوتمیداندوبراینساختهخودنیز
تأکیدویژهدارد.ویدرکتاب»مسایلهنر«کهمجموعه
از یكی در است هنر باره در وی سخنرانیهای
سخنرانیهایشبهوضوحدربارهنماددرهنروتفاوتآن

بانمادهنریبحثکردهاست.
برایروشنترشدنبحث،تالشمیشودتابااستناد
بهکتاباشارهشده،بهتبیینجایگاهاثرهنریبهمنزله
بانماددرهنرپرداختهشود. نمادهنریوتفاوتآن
لنگر)Langer, 1957b, 1953(اثرهنریرابهمثابهنماد
تلقیمیکند.ویاینرویكردرابرپایهدریافتیکهاز
هنرهایغیرکالمیدارد،توضیحمیدهد.همانطورکه
قبلاشارهشد،لنگرمعتقداستکهنمادگرایيیکامر
غیر زبان نوعي از حداقل و نبوده، زبانشناختي صرفاً

کالمیساختهشدهاست.
لنگرکلیدحلمسئلهرادرفهماینگزارهمیداندکه
بلكه نیست واقعی احساسات میکند بیان هنر آنچه
تصوراتمربوطبهاحساساتاستچنانكهزبانهمنه
چیزهاورخدادهایواقعیبلكهتصوروایدهمرتبطبا
بیانمیکند.درهنرهرسطر،هرصداوهر را آنها
حرکتینقشبیانگریداردوبنابراینهنریکامرتماماً
حسی مقولهای هنر که نیست اینگونه است. نمادین

اثر باشدودرکناراینحسیبودننمادینهمباشد،
هنریبهمراتباززباننمادینتراست.بهگونهایکه
 Langer, 1969:( گرفت. بكار و آموخت را آن میتوان

)174

تأمل، و تفكر منظور به هنری اثر لنگر نظر از
این ایناستکه کارهنر راساطعمیکند. احساسی
احساسراقابلدیدنیاشنیدنکند.اماسؤالایناست

کههنرچگونهاینکارراانجاممیدهد؟
هنراینکاررابهکمکروشهاییازطریقیکنماد
قابلدرکمیکند.بهاینمعنیکهیکشكلهنرمندانه
باذهن،فكرواحساسمامتجانساست.دردیدگاهلنگر
هیچگونهتمایزیبینشناختوهیجانوجودندارد.به
نظرلنگر،احساسهمانطورکهپیشتراشارهشدبههیچ
وجهیکتودهمبهمونامشخصنیستبلكهداراییک
و ممكن بیشمار ترکیبهای و پیچیده پویای الگوی
پدیدهایتازهاست.)لنگر،1382الف:71(بادقتدر
متنفوقچندسؤالاساسیپیشمیآید:نخستاینكه
هنرچگونهازطریقیکنماداحساساتراقابلرویت
میکند؟ودوماینكهتجانسیکشكلهنریبااحساس
بهچهمعناست؟والگویاحساسچگونهالگوییاست؟
لنگردارای ازنظر همانطورکهاشارهشداحساس
ساختار یک بلكه نیست نامشخص و مبهم توده یک
منسجمومشخصیداردکهتمامیقلمروحسیماو
حتیحستفكرماوهمهگرایشهایذهنیمانیزبه
اینالگوواینساختارتعلقدارد.لنگرمعتقداستکه
کارکردعقلازشكلگیریگستردهاحساسبرمیخیزد.
اینمطلببهاینمعناستکهبهنظرلنگربحثراجعبه
احساسبهشكلیمنطقیوعقالنیغیرممكننیست.از
آنجاکهشناختهرشكلی،نیازبهیکالگودارد،لذااین
قاعدهدرموردشناختاحساسنیزصادقاستبنابراین
نیاز کارامد الگوی یک به  احساس شناخت مورد در
است.باتوجهبهاینكهنمادهایاستداللیمدلمناسبی
برایاشكالاولیهاحساساتپیشنهادنمیکنندبنابراین
میتوانتحتتأثیرویژهادراکوعقالنیتمدلیبرای
نمادین شكل را الگو این لنگر داد. پیشنهاد احساس

 )Langer, 1957b: 125(.میخواند
مجدداًتأکیدمیکنیمکهلنگرمعتقداستکهزبان
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مهمترینشكلنمادیناستواینشكلنمادینیزبان
از الگویشناختتفكرعقالنیمحسوبمیگرددولی
آنجاکهاینالگونمیتواندشكلهایحسیویاآنچهرا
کهلنگرزندگیاحساسویا»زندگیذهنیبهمنطقدر
نیامدنی«میخواندرابازشناسد،بنابراینبرایبیانانواع
فوقنیازبهالگویدیگریبجززبانهستوآنالگوهنر
است.بنابراینباتوضیحاتارائهشدهمیتوانازالگویی
نامبردکهنمادهنریخواندهمیشودوایننمادهنری

معناییبسیارمتفاوتازکاربردنماددرهنردارد.
لنگرادعامیکندکهموقعیمیتوانیکاثرهنری
رانماداحساسخواندکهایناثرمانندیکنماد،تصورات
ماازتجربهدرونیرابهضابطهدرآورددرستهمانگونه
کهکلماتتصوراتمارادربارهاشیاوحقایقدنیایخارج
کامال هنری نماد لنگر نظر از میآورند. در ضابطه به
رسانندهمعناستچراکهتجریدمنطقیالزموضروری
)احمدی، داراست را مفهومی چنین ادراک برای را
266:1378(.درنظریهلنگرازآنجاکهسیستمحسی
بشراندامهایذهناوتعریفشدهاندبنابرایناثرهنری
میتواندنمادیازحاالتذهنویااحساسباشد.البته
رابطهبینایننمادازدیدگاهارجاع،مثلآنچیزیکه
آثار وی نظر از نمیشود. میدهد،تشریح رخ درزبان
هنرینمادهایبازنمودیاندکهرابطهآنهاباابژههایشان

کاماًلمبتنیبرریختشناسیاست.
مثل است قراردادصرف بر مبتنی زبان در ارجاع
کلمهسیبکهبهیکسیبواقعیدربیرونارجاعداده
احساس زبان استعاری بطور که هنر در ولی میشود
نامیدهمیشودارجاعمبتنیبرقیاسساختاریدرونی
یاآنچهکههمریختی45نامیدهمیشوداست.چیزیکه
هنررامناسبوشایستهبراینمادبودنمیکندوجود
ساختارهایمشترکبیناثرهنریواحساساست.در
واقعهنربااشكالیکهخلقمیکندفعالیتهایاحساسی
مارابهکیفیتهایادراکیتبدیلمیکندکهاگرهنر
ما ذهنی جهان قطعا نمیداد انجام را تبدیل این

)Zhu, 2013: 1(.ناشناختهباقیمیماند
شایانذکراستآنچیزیکهدررابطهنمادباارجاع
بیانگر یاشكل و فرم معنی شود فهمیده باید معنا و
است.چراکهماهیتهنرواهمیتفرهنگیآندرگرو

فهممعنیمزبوراست.)لنگر،1382الف:67(تأکیدلنگر
معنادار46 فرم از استفاده جای به داللتگر فرم برواژه
فرم این بودن نشانگر بر تأکید اشارهکالیوبل47، مورد
استکهقراراستبرحسدرونیهنرمندداللتداشته
زیباییشناسی مانز48نویسندهکتاب دابلیو باشد.جیمز
مدعیاستدرحالیکهواژهsignificantدرنوشتههای
لنگر نظر بكاررفته،در اهمت بهمعنایواجد کالیوبل
signifiiارتباطداردولذامراداوازsign بیشترباریشه
cant formبهمعنایفرمداللتگرمیباشد.)ضیمران،

)189:1393
تمایزمعنای به لنگردرکتابمسایلهنرصریحاً
فرمنزدخودشوکالیوبلوفرای49تأکیدمیکند.وی
فرم از استفاده جای به میدهم ترجیج مینویسد
داللتگریافرممعنادارازاصطالحفرمبیانگراستفاده
یک از بیش چیزی فرم تعریف این در بنابراین کنم.
پدیدهصرفاًبصریاست.بهبیاندیگرچیزیبیشاز
یکچیدماندادههایحسیوچیزیبیشازآنچهکه
یک اوقات بعضی میخواند. معنادار فرم بل کالیو
محتوایعاطفی،حقیقتیدرزندگیاستومقصودمن

)Langer, 1957b(.ازمعنایهنریهمیناست
فرمهنریازنظرلنگردرانتزاعیترینمعنایشیک
از ناشی است،یککل بیانروشن استیک ساختار
ارتباطعواملوابستهاستیابهبیاندقیقترشیوهای
 Langer,( است. دادهشده قرار هم کنار کهکل است
15 :1957( فرمبیانگرنیزعبارتاستازهرگونهدریافت

یاتصویرکلیکهمناسباتبینقسمتهایانقاطویا
حتیکیفیتهاوحاالترابهنمایشبگذاردتاآنجاکه
دارای که دیگری عناصر کل دادن نشان برای بتواند
بهخدمتگرفتهشود.حالکه روابطمتشابههستند
رابطهبینفرمهنریبافرمبیانگرروشنشدمیتوان
گفتکهاثرهنرییکفرمبیانگراستکهبافرمپویای
تجانس یا تشابه آنها تأثیرات نتیجه در و احساسات
دارد.)Ibid: 15(یکاثرهنریبهایندلیلبیانگراست

کهاحساسرابرایتصوربهضابطهدرمیآورد.
فعالیتها سایر با هنری فعالیت تفاوت درباره اما
میتوانگفتآنچهکهاثرهنریراازدیگراشكالغیر
استداللیمتمایزمیکنددرویژگیهاییاستکهدریک
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فرمبیانگرنهفتهاست.برخیازاینویژگیهاعبارتنداز:
یكپارچگی،انسجامووحدتکارکردی،نامیرایی،ضرب
آهنگ،پویاییدیالكتیکبودوشدبالندگی،افول،اصل
گشتها.ویژگیهایفوقدرهنرباعثمیشودتافرم
بیانیازدیگرنمادهایغیراستداللیهمچوننقشه،یا
پالنکهفاقدیکساختاروانداموارگیمیباشندمتمایز
گردد.)بازین،30:1377(البتهلنگربرایننكتهواقف
استکهاثرهنرییکارگانیسمزندهنیستولیماهیت

حیاتبطورمجازیدریکاثرهنرینهفتهاست.
ضرب کششها، کنشها، همچون اشكال همه
آهنگها،تداومهاوتخالفهابهمثابهطرحهایهمسان
اشكالدرونیاحساسعملمیکنند.آنهامیتواننداز
طریقاشكالصوریهنرهمچونخطورنگ،کارهای
هنری،موسیقیوتصنیفقطعاتشعری،برماعرضه
شوند.بنابراینهنر،کارعینیتبخشیبهاحساس50رابه
الگوی دیگر بیان به )30 :1377 )بازین، دارد. عهده
پویایاحساس،کهدرسطورفوقبهآناشارهشد،بیان
صوریخودرادرهنرهاپیدامیکند.بنابراینهرنوع
انگارهمنبعثشده،ناگزیرمیبایستانعكاسیازفرآیند
حیاتیاحساسباشد.باتوجهبهآنچهگفتهشد،میتوان
بهتعریفیکهلنگرازهنرارائهمیدهداشارهکرد:هنر
عملآفرینشصورتهایدرککردنیبیانگراحساس

)Langer, 1953: 6(.انساناست

امکان تعمیم در تفسیر نمادبودگی اثر هنری به 
انوع هنرها 

دراینجابحثمهمدیگریپیشمیآیدوآناین
استکهآیانظریهلنگردرموردهمههنرهاصادقاست
یافقطبهنوعخاصیازهنرهاتعلقمیگیرد.بهبیان
دیگردایرهادعاینظریهلنگردرهنرهاتاکجاست؟برای
پاسخبهاینسؤالالزماستتامجدداًبهآرایخودلنگر

رجوعشود.
در فلسفه در ابتدا را خود نمادگرایی نظریه لنگر
کلیدینومطرحکردومثالموردمطالعهاوموسیقی
بوددلیلانتخابموسیقینیزآشناییویباموسیقیو
تجاربیبودکهویبهعنواننوازندهدراینزمینهداشت.
لنگرمشخصاًباکتابفرمواحساسبرآنشدتانظریه

نمادگراییخودرادردیگرهنرهاتعمیمدهدوکتاب
فوقنیزباهمیننیتتألیفگردید.لنگردراینکتاب
بهطورمشخصنظریهنمادگراییخودرادرهنرهایی
و مجسمهسازی فیلم، کمدی، نمایش، شعر، همچون

حتیصنایعدستیبهآزمونگذاشت.
لنگردرهمهنوشتههایخودصریحاًمخالفتخودرا
باطبقهبندیهنرهااعالممیکندودراینبارهمینویسد:
متفاوتی رتبههای ارزشی لحاظ به برخیصاحبنظران
برایآثارهنریقائلهستندمثاًلطرحناب،تصویرگری
و..بدینگونهکهآثارهنریرابهرتبههایفروتروفراتر
درجهبندیمیکنند.درایندرجهبندیتنهاآنهاییکه
فراترهستندبیانگرندوفروترهاتنهانقشتزیینیدارند
نهچیز و انتقالمیدهند را وصرفاًحسخوشایندی
دیگریرا)Langer, 1969: 182(.ازنظرلنگراینتمایز
تمامنظریههایمربوطبههنررادچارآشفتگیمیکند.
نامرتبط معیار چند تعمیم با که است معتقد وی
معتقد ارائهکرد.وی ازهنر مناسب تعریفی نمیتوان
استباتعریفهنربهمنزلهخلقاشكالنمادیناحساس
همه تعریف این و میشود برطرف بكلی اینمشكل
صورتهایهنریرادربرمیگیرد.لنگرمعتقداستکه
تكامل بنابراین است مهارت یک بیانگر فرم ساخت
معمولهنرارتباطنزدیكیبامهارتهایعملیهمچون
فن، دارد. حكاکی و بافت سرامیک، ساختمانسازی،
ابزاریبرایخلقفرمبیانگریعنینماداحساساست.
فرآیندهنرعبارتاستازبكارگیریپارهایمهارتهای
 Langer, 1957b:(آدمیدرراستایاینهدفضروری

.)12

لنگردرمقاله»اثرهنریبهمنزلهنماد«برتعریف
ارائهشدهخودازهنرتأکیدمیکندوادعامیکندکه
اینتعریفمیتواندبیناثرهنریوچیزهایدیگریکه
درجهانوجودداردتمایزایجادکندوهمزماننشان
سودمند شئی یا موضوع یک چگونه و چرا که دهد
میتواندیکاثرهنریهمباشد.واینكهیکاثرهنری
کهماآنرانابمینامیمچگونهممكناستدررسیدن
باشد. بد بهآسانیکاری بماندو ناکام اهدافخود به
درستمثلکفشیکهنتوانآنراپوشید.اینتعریف
و هنر میان رابطهای یكسو از اینمیخواهد بر عالوه
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مهارتفیزیكییاعملساختوتولیدایجادکندواز
سویدیگررابطهمیاناحساسوبیانرادرخودداشته
باتكراراینکههنر باشد.) Langer, 1969: 183(وی
نماد بر آدمی، احساس از نمادین اشكال خلق یعنی
تأکیدی اثرهنریدرهمهاشكالخود بودن احساس

ویژهدارد.

نتیجه گیری  
ازنظرلنگربینآنچهکهمامیاندیشیموآنچهکه
بیانمیکنیمیکشكافبزرگوجوددارد؛بهعبارتی
تواناییمابرایبیانایدههایمانمحدوداست.مااینکار
لنگر دیدگاه در میدهیم. انجام نماد یک بهکمک را
هرچیزیمیتواندبهعنوانیکنمادعملکند.یکنماد
بازتولیدیکشیئویاموضوعآنشیثئنیستبلكه
یکبیاناستکهبستهبهساختارآنالگوییمنطقیرا
بازتولیدمیکند.درواقعنمادوسیلهایاستکهتوسط
میگردد. انتزاع تولید و ساخت به قادر شخص آن
نمادپردازیبهعنواناصلیترینفعالیتذهنانسانیک
عملضروریبرایتفكراستونسبتبهتفكریکامر
پیشینیمحسوبمیگردد.نمادپردازیهموسیلهتفكر
وهمهدفتفكراست.بهبیاندیگرنمادپردازیکلید
فهممسائلانسانیاست.همانطورکهاشارهشدازآنجا
است، محدود ایدههایش بیان برای انسان توانایی که
بنابراینبرایبیاناینایدههاوسایلیانمادهایمتفاوتی
رابهخدمتمیگیردکهلنگرایننمادهارادردوگروه
استداللیونمودیطبقهبندیمیکند.ازآنجاکهزبان
و عواطف بیان به قادر استداللی نمادگرایی عنوان به
احساساتنیستلذانمادهاینمودیهمچوناثرهنری
برایاینمنظوراستفادهمیگردد.بنابراینبهتعبیرلنگر
اثرهنریبیانگراحساسانساناستوجزاحساسبر
هیچچیزدیگریداللتنمیکند.ازاینروبینآنچهکه
وینمادهنریمیخواندباآنچهکهنماددرهنرخوانده

میشودتفاوتوجوددارد.
هراثرهنرییکفرمسمبولیکاستکهازهرفرم
دیگریمتمایزاستچونجوهرومعیارهنردراینفرم
نهفتهاست.ازطرفیباتوجهبهاینكهاینفرمسمبولیک
در منطق به زندگی آن یا احساس زندگی هنر، یا

نیامدنیرابهتصویرمیکشدبنابراینمیتوانگفتاثر
هنرنماداحساساست.چیزیراکهلنگردرابتدانماد

هنریوسپسفرمبیانگرتوصیفکرد.
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