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  چکیده

فلسفی ارنست  شناسی اسطوره در "ادراك اکسپرسیو"معرفی مفهوم مقالۀ حاضر به 

شناختی، دوروثی امت، ضمن یادآوري  طرح اشکال روش ۀابتدائاً به بهان. پردازد کاسیرر می

ادراك "شود تا از جانب کاسیرر و با استناد به مفهوم  کاسیرر، تالش می ۀهاي کانتی اندیش جنبه

را ادراکی ۀبدین ترتیب که کاسیرر، این سطح از تجرب. شود، اشکال وارده، دفع "اکسپرسیو

کند و چون این سطح از ادراك، اصیل است و  اي قلمداد می اسطوره ۀخاستگاه اندیش

 "اي اسطوره ۀاندیش"برد، بنابراین تلقی از  هاي ادراکی و شناختی، آن را تحلیل نمی دگرگونی

، "تجربی - انتقادي ۀاندیش"در کنار صورت  ورزي، نیز به عنوان یک صورت مستقل از اندیشه

اي که به این سطح  اي مرهون وابستگی اسطوره ۀاي موجه است و از سوي دیگر، اندیش تلقی

شود بلکه به شکلی پنهان به حیات زیرپوستی خود در ذهن  گاه نابود نمی ادراکی دارد، هیچ

ادراکی  ۀر خصوص مفهوم تجربدر ادامه، میزان دین کاسیرر به ماکس شلر، د. دهد ادامه می

کند اما قویاً  کاسیرر رئوس کلی استدالل شلر را دراین مورد ذکر نمی. شود اکسپرشن بیان می

بازگویی مختصر روند . اوست "ذات و اشکال همدلی"متکی به نتایج بحث شلر در کتاب

  .  شلر، به ایضاح نظر کاسیرر کمک شایانی خواهد کرداستدالل ماکس

 ۀتجرب/ اي، صورت اکسپرسیو ادراكاسطوره ۀاندیش) فرم(صورت :کلیديهاي واژه

  .، ایگوي غیر، کیفیات اکسپرسیو، کیفیات عینی)ناب(ادراکی اکسپرشن 
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  مقدمه

 -1874(ارنسـت کاسـیرر  شناسی فلسـفی ارنسـت کاسیرر   اسطورهمعرفی مختصر 

خـتص بـه   م ۀ، مورخ و فیلسوف آلمانی، در مقام یک فیلسوف که صاحب فلسـف )1945

بـه معنـاي هگلـی و    شناسـی   پدیـده  چـه اگر ؛شود خود است، یک نوکانتی محسوب می

انـد و مبنـاي برخـی     شناسـی قـرن بیسـتم بـر تفکـر او تـأثیر گذاشـته        طور پدیـده همین

          اي سـه جلـدي   خـود را کـه در مجموعـه    ۀوي فلسـف . انـد  هاي وي قرار گرفتـه  پژوهش

زبـان   رائه کرده است، با پرسـش از ماهیـت  ا "کسمبولیهايصورت ۀفلسف"تحت عنوان

ایـن   ۀاش زبان است، طبق معمول رویـ  جلد اول این مجموعه که عنوان فرعی. آغازدمی

کاسیرر  شود و اي از نظریات مربوط به زبان شروع می تاریخچه ۀمورخ، با ارائ -فیلسوف

در جلد . ریح کندرا تش "سمبولیک) فرم(مثابهء یک صورت زبان به "ۀنظری کند سعی می

را بـه عنـوان صـورت سـمبولیک     ) mythical thought(اي  اسـطوره  ۀدوم، او اندیش

و سـرانجام  . دهد دیگري که بیشترین خویشاوندي را با زبان دارد، مورد بررسی قرار می

 phenomenology of( "شناسـی شـناخت   پدیده"اش  در جلد سوم که عنوان فرعی

the knowledge (پـردازد و در بخـش سـوم     شناخت به طور کلی می ۀاست، به مقول

بنابراین کار او را . رسد به کاوش در شناخت علمی می) آخرین بخش(این کتاب حجیم 

 شناسـی  اسـطوره "، "شناسی فلسـفی  زبان"توان به ترتیب مشتمل بر می  در این مجموعه

  . قلمداد کرد "علم ۀفلسف"و  "فلسفی

 ۀاندیشـ کانتی در مورد ساختار شـناخت انسـان،    کاسیرر با مبنا قرار دادن الگوي

ـ       را به چهار بخش تقسیم می اياسطوره  ۀکند کـه در بخـش اول آن بـه اسـطوره بـه مثاب

ایـن  . کنـد  را در آن جسـتجو مـی  نگرد و بـالطبع مقـوالت اندیشـه     می شکلی از اندیشه

ـ  اسـطوره را بـه   ،در بخش دوم. هستند) verstand(مقوالت همان مقوالت فاهمه   ۀمثاب

گـردد کـه    اي می کند و بالطبع در آن به دنبال آن صور پیشینی شکلی از شهود بررسی می

و ) مکـان (یعنـی فضـا    .اند شناسی کانتی شرط حصول هر ادراك حسی مطابق با شناخت

شکلی از زندگی مطرح است کـه مراحـل کشـف     ۀدر بخش سوم اسطوره به منزل. زمان
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ــر ذهنــی ــوان بخــش . دهــد اي را شــرح مــیاســطورهدر آگــاهی  )subjective(ام عن

دهد که  پایانی، کاسیرر شرح می در این بخش .ست"اي دیالکتیک آگاهی اسطوره"چهارم

تـر   اي در هر مرحله به ترکیبـی در سـطح عـالی    هاي درونی آگاهی اسطوره چگونه تضاد

 اي پیشـنهاد  شود و بدین ترتیب مـدلی دیـالکتیکی از تکامـل آگـاهی اسـطوره      منجر می

  . کند می

دهد  بدین ترتیب کاسیرر طرز فکر بخصوصی را به انسان عصر اساطیر نسبت می

ایـن  . هاست که مقوالت بنیادین آن همان مقوالت طرز فکر انسان دوران پس از اسطوره

هاي اندیشه یا دستگاه شناخت بشـري هسـتند   )parameter( مقوالت که در واقع ثابت

کاسـیرر در  . اند هاي شناختی واقع شده وض دگرگونیبه زعم کاسیرر در طول تاریخ معر

. کند تا پویایی مقوالت کانتی را در طول تـاریخ نشـان دهـد    تالش می اي اسطوره ۀاندیش

کنند  بدین ترتیب، اگرچه در ذهنیت یک فرد بدوي نیز، مقوالتی همچون علیت عمل می

تجربـی کـه علـم     -قاديست و با علیت طرز فکر انتاي تفکر اسطوره ةاما این علیت ویژ

محصول نهایی آن است، متفاوت است
1

سـاختارهاي  " ةکاسیرر از این جهت با اید ةاید. 

قابل مقایسه است که هـر  ) Lucian Levi-Bruhl(برول  -لوسین لوي "منطقی -پیشا

دانند؛ بلکه آن را  ربط نمیوضبطدو ذهنیت انسان بدوي را ذهنیتی به کلی مغشوش و بی

به زعم کاسیرر ساختارهاي ذهنیت بدوي، همان مقـوالت  . کنند سوب میساختارمند مح

 -انتقـادي  ۀکانتی اندیشه هستند با لحاظ کیفیت متفاوتی که نسـبت بـه مقـوالت اندیشـ    

در مـورد انسـان بـدوي    ) Tylor(مشهور تایلور ۀکاسیرر همچنین، با نظری. تجربی دارند

مند از دیـدگاه نظـري بخصوصـی     بهرهانسان عصر اساطیر را توان  نمی: نیز مخالف است

باشـد  ) animism(مرکزي این دیدگاه نظري جانـدارانگاري   ةحال چه اید .قلمداد کرد

اي برخوردار است بـدون   بدین ترتیب، انسان بدوي از طرز فکر ویژه. دیگري ةیا هر اید

      .  آنکه دیدگاه نظري منسجمی را پرورده باشد

هاي سمبولیک نه تنها طرز فکر، یـا صـورت    تصور ۀکاسیرر در جلد سوم فلسف

تـوان ایـن    شـود مـی   دهد، بلکه مدعی می اي از اندیشه را به انسان بدوي نسبت می ویژه
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 کـی ادرا )فرم(این صورت. طرز فکر را بر صورت بخصوصی از ادراك نیز مبتنی دانست

 .گیـرد  مـی قـرار   "ادراك نظـري "نامیم که مقابل با بـه اصـطالح    را ادراك اکسپرسیو می

منـد از مقـوالت    ست که متناسب و متناظر با ذهنیت بهره مقصود از ادراك نظري، ادراکی

تجربـی از امـور    -یعنی ادراك ذهنیت انتقادي. باشدکانتی به معناي اخص کلمه  ۀاندیش

ادراك نظـري، ادراك  . شـود  که در سطح نظري در قالب علم و نظریات علمی متبلور می

در حـالی کـه    .اسـت ) dead things(هاي خالص یا اشیاء مرده  ابژه ي از امور به منزله

تـوان ایـن طـور     مـی . بیند می) seelisch(ادراك اکسپرسیو، در هر چیز کیفیات نفسانی 

یک فلسفه یا دیدگاه نظري متعلـق بـه    ۀگفت که کاسیرر اگرچه جاندارانگاري را به منزل

ادراك ابتـدایی منسـوب    ةه صـورت ویـژ  کند، اما کیفیتی مشابه را ب ذهنیت بدوي رد می

یـا  ) animistic perspective(انـداز جاندارانگارانـه    توان آن را چشـم  کند که می می

ـ . نامید) pre-animistic(جاندارانگارانه  -ترجیحاً پیشا حاضـر متمرکـز بـه ایـن      ۀمقال

شـناختی بـه سـطح تحلیـل      شناسی کاسیرر است که پـژوهش اسـطوره   بخش از اسطوره

   .  اي رسیده است اسطوره ۀاندیش ةك ویژادرا

  

  

   )طرح مسأله(:ساختارهاي مشترك ۀلمسأ

 انتشـار دو ماه پیش از فوت کاسیرر و درست بیست سال پـس از   1945سال در 

، اي اسـطوره  ۀاندیشـ : هـاي سـمبولیک   صـورت  ۀفلسـف  اش،  خالقانه فلسفی اثر جلد دوم

ماهیـت  گاه منچستر کتابی با نـام  فیلسوفی از دانش) Dorothy Emmet(دوروثی امت 

. بـود   انتشار داد که آن را به آلفرد نورث وایتهد، استاد خود تقدیم کـرده  تفکر متافیزیکی

ما در پایان یک دوره از تفکر متافیزیکی و آغاز دورانـی دیگـر قـرار    امت که معتقد بود 

) Thomists(ا هـ  داریم و بسط امکانات تفکر متافیزیکی را نباید منحصراً بـه تومیسـت  

هاي سمبولیک کاسیرر و  صورت ۀواگذار کنیم در این اثرش انتقاداتی را هم متوجه فلسف

زیکی را بـه معنـایی طـرز تفکـر     امـت کـه تفکـر متـافی     .کرد شناسی او خصاً اسطورهمش

 ،کاســیرر را کــه در تفکــر علمــی    ةدانــد ایــن ایــد   مــی) analogical(تشــبیهی
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کند و بر این گمان است  بازد غیرقابل دفاع اعالم می به مرور رنگ می )analogy(تشبیه

بـودن بـا یکـدیگر وجـه اشـتراکی دارنـد کـه از آن         تشبیهیاسطوره و علم از حیث که 

ذهـن خـود    اطالع از سازوکارهاي شناختی ن بیدر گذشته انسا .نظر کردتوان صرف نمی

سان مدرن، بیرون شد و حال آنکه ان خودش حیاتی مستقل قائل میبراي مخلوقات تخیل

درك  خلـق و ) allegory(کنایـه یک  ۀرا تنها به منزل  وره، اسط"معصومیت"آمده از این 

هــاي کلــی فلســفی خــود، انتقــادش را از  گیــري آنگــاه امــت جــدا از ســمت. کنــد مــی

  : کند بندي میشناسی کاسیرر بدین شکل صورت اسطوره

اي یـک   سـطوره اینکـه آگـاهی ا   .اجازه دهید به بحث کاسیرر بازگردیم

مطمئنـاً یـافتن تشـابهات قابـل     . صورت پیشینی و کلی اندیشـه اسـت  

امـا مـا   . هـاي ملـل مختلـف ممکـن اسـت      بسیار میان اسطوره ۀمالحظ

توانیم با اطمینان بگوییم که این تشابهات به جهت این است که آنها  می

هـایی کـه    تظاهرات صورت پیشینی و کلی ذهن بشري هستند؟ شباهت

اند که مورد اشاره قرار دهند  ادیان تطبیقی مشتاق بوده ۀرشت انپژوهندگ

خـود  ) presuppositions(هـاي   فرض چه بسا تا حدي مرهون پیش

هایی که به طور سـطحی یکسـان    زمانی که تصورات و قصه. آنان است

شود کـه معـانی و احساسـات     آشکار می ،زیسته و تجربه شوند ،هستند

به آنها منضـم   کند، که در سطح بروز می ، نسبت به آنچهبسیار متفاوتی

اشـتراك عقیـده را در میـان ادیـان      "جـاودانگی "واژگانی ماننـد   .است

شـود کـه در    تـر معلـوم مـی    کند، اما بـا بررسـی دقیـق    مختلف القاء می

هاي مختلف، این باورها اهمیت مفهومی و عاطفی بسیار متفـاوتی   زمینه

      .)Emmet, 1966, p.101(دارند

ـ  اي  اسطوره ۀاست اندیش ه اینجا دقیقاً مورد اعتراض امت قرار گرفتهآنچ  ۀبـه منزل

کلـی بـودن ایـن    (اسـت  ) a priori form of thought(یک صورت پیشینی اندیشه 

 ةتواند بـر واژ  تأکید امت در این اعتراض می ).شود صورت از پیشینی بودن آن نتیجه می
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امـت ایـن اسـت کـه چگونـه      در انتقاد  اصلی ۀدر این صورت نکت. باشد) فرم(رت صو

آنهـا را بـه    ۀاي همـ  هاي اسطوره هاي بسیار موجود میان فرهنگ توان با وجود تفاوت می

عنوان محصول یک نوع، یا یـک صـورت اندیشـه در تقابـل بـا انـواع یـا صـور دیگـر          

رسد چنانچه کاسـیرر یـا هـر متفکـر      به نظر میدانست؟ ) علمی ۀهمچون اندیش(اندیشه

اي ملـل مختلـف بیابـد،     هـاي اسـطوره   بتواند ساختارهاي مشترك میان فرهنـگ  دیگري

اي موجـود نباشـد، در ایـن     هـاي غیراسـطوره   ساختارهایی که به همان شکل در فرهنگ

. بنـدي کنـد   طبقـه ) genre(آنهـا را در یـک نـوع     ۀصورت محق خواهد بـود کـه همـ   

 ۀبـه اصـطالح اندیشـ   ساختارهایی کـه کاسـیرر بـه عنـوان یـک فیلسـوف نوکـانتی در        

اش، همان مقوالت کانتی اندیشـه، یعنـی    است به تبع چهارچوب فلسفی اي یافته اسطوره

مصـروف   اي اسـطوره  ۀاندیشـ وي تمام هم خود را در . است... زمان و مکان و علیت و

اما از آنجا که . است اي کرده اسطوره ۀاندیشتجربی در  ۀاندیشنشان دادن مقوالت آشناي 

) modality(ۀمدالیتـ تجربی نیسـتند، بلکـه در    ۀاندیشت دقیقاً همان مقوالت این مقوال

اي و  خود با آنها متقاوتند، کاسیرر بر آن است که سخن گفتن از زمان و مکـان اسـطوره  

جاست -بهاي  علیت اسطوره
2

 ۀاندیشـ اي  کننـده  توانـد بـه نحـو قـانع     بنـابراین وي مـی  . 

امـا اصـطالح   . تفکـر ویـژه معرفـی کنـد    ) procedure(اي را یک نوع یا طـرز   اسطوره

دارد که باعـث   "نوع"در چهارچوب کانتی فلسفه معنایی اخص از ) form( "صورت"

بـه همـین   . همـراه باشـد  ) a priori(شود از جهت تأکید همواره با اصطالح پیشینی  می

 ۀهـاي سـاختارگرایان   توان تصور کرد که انتقاد اصلی امت دقیقـاً متوجـه جنبـه    جهت می

کنـد حسـب    ساختارهایی که کاسیرر بـه مـا معرفـی مـی    . شناسی کاسیرر نیست اسطوره

هاي نظـري مـا نیسـتند، بلکـه      فرض -، یعنی صرفاً پیش)arbitrary(بخواهیاالدعا، دل

الذکر بـر همـین    توان تصور کرد که تأکید امت در انتقاد فوق اکنون می. هستند "پیشینی"

توان نشان داد که مقوالتی کـه در   چگونه می: ستاي هاسطور ۀاندیشمفهوم پیشینی بودن 

              هـاي نظـري او، یعنـی    فـرض  -اسـت صـرفاً پـیش    به ما معرفی کرده اي اسطوره ۀاندیش

اي دقیقـاً همـان    اسـطوره  ۀاندیشـ سـاختارهاي   "پیشینی بـودن "بخواهی نیستند؟ ایندل
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 –هـاي سـاختارگرا    شناسـی  شناسی کاسـیرر را از دیگـر اسـطوره    ست که اسطوره چیزي

  . سازد جدا می –کارهاي میرچا الیاده ) ي بارز به عنوان یک نمونه(همچون 

پیش از آنکه سعی کنیم پاسخ ممکن کاسیرر را به این پرسش موجـه بیـان کنـیم    

ي فکري خود او مربوط اسـت و   تا آنجا که به برنامه –شایان ذکر است که مقصود امت 

اي  این است که الیـه  –ي فکري رقیب  شناختی به برنامه روش نه صرفاً طرح یک اشکال

             دینـی و هـم   -اي اسـطوره  ۀاندیشـ تر را در آگـاهی انسـان معرفـی کنـد کـه هـم        عمیق

 فراگیـر  آلیسـم ریاضـی   بنابراین پس از آنکـه بـه ایـده   . علمی بر آن مبتنی هستند ۀاندیش

)pan- mathematical idealism (نویسد شود، می می کاسیرر معترض :  

   اندیشـه، کـه کاسـیرر آن را بـه     "تشـبیهی "ایم که وجـه   بنابراین ما گفته

اسـت مـد    اي و علمی متوقف شده اسطوره ۀاندیش ۀامري که در میان ۀمنزل

 دارد و بـه شـکلی بـه    تر از آن است که وي روامـی  نظر دارد، بسیار ژرف

ــ ــاب  ۀمثاب ــک عنصــر اجتن ــ  ی ــی در تفکــر علم ــذیر حت ــاقی ناپ ــز ب ی نی

      .)Emmet, 1966, p.99(ماند می

دانـد، بلکـه    آگاهی نمی ۀترین الی اي اندیشه را بنیادي اما کاسیرر صورت اسطوره

است، به زعم او بستر هـر    یافته  وجه زبانی اندیشه که در صورت سمبولیک زبان عینیت

اندیشـه  اگر بتوان گفت که سرشت وجـه زبـانی   . صورت سمبولیک دیگر فرهنگ است

بـراي تحقیـق   . مانـد  است، در نتیجه اختالفی میان امت و کاسیرر باقی نمی تشبیههمین 

بـا ایـن   . این دو متفکـر بررسـی شـود    ۀاندیشدر  "تشبیه"این نکته الزم است که مفهوم 

 ۀامت و نسبت آن بـا فلسـف   ۀاندیشحال چون قصد ما در این پژوهش قضاوت در مورد 

دهیم که معطـوف بـه    ی از انتقاد امت را مورد توجه قرار میکاسیرر نیست، تنها آن بخش

  .ست شناسی کاسیرري اسطوره

  :نویسد می "امر پیشینی"کاسیرر در باب مفهوم 

باشـد، پیشـینی    "پیش از تجربه"یک معرفت صرفاً و به هر معنایی که 

شود، بلکه از این جهت که به عنوان یـک فـرض ضـروري     نامیده نمی
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)premise ( حکم ناظر به امـور واقـع منـدرج اسـت، پیشـینی      در هر

    .)Cassirer, 1953, 269(شود نامیده می

کنـد بـه معنـاي     به ما معرفی مـی  اي اسطوره ۀاندیشساختارهایی که کاسیرر در 

 "نامیرایی"باور به ) به طور مثال(چون او در تمامی اشکال. منقول در باال، پیشینی هستند

اي از زمـان را مشـترك    هاي دینی مختلف، تلقی ویژه نتاي و س هاي اسطوره در فرهنگ

امـت امکـان ترسـیم    . تجربی نیست ۀاندیشداند که در عین حال همان تلقی زمان در  می

کنـد، امـا همچنـان     دینـی را انکـار نمـی    -اي یک مخرج مشترك میان باورهاي اسـطوره 

تـوان از جانـب او    مـی به عبارت دیگر، . دهد آنها را مورد سوال قرار می "پیشینی بودن"

احکامی از یک سنخ، کـافی   ۀدر هم) cognition(گفت که کشف اندراج یک معرفت 

صـورتی پیشـینی از اندیشـه هسـتند،      عرفاین احکام م ۀنیست که مدعی شویم مجموع

بایسـت نشـان داده شـود کـه معرفـت مزبـور ذاتـی         می: بلکه قید دیگري نیز الزم است

اي  ي الزم نبود، آنگاه همواره ممکن بـود مجموعـه  قید اگر چنین. دستگاه شناخت است

یافت و مدعی کشـف   ،آنها مشترك است ۀاز احکام را که معرفتی به طور ضمنی در هم

و حال آنکه چنین صورتی تنها وابسـته بـه انتخـاب مـا،      .صورتی پیشینی از اندیشه شد

توان نشـان داد کـه    چگونه می: بنابراین پرسش اصلی این است. بود بخواهی مییعنی دل

محصـول کارکردهـاي ذاتـی     –بنا به شـمارش کاسـیرر   –اي  هاي آگاهی اسطوره پیشینی

و مقوالت دیگر (مندي مندي، مکانایم که زمان دستگاه شناخت هستند؟ از کانت پذیرفته

ـ   .کننـد  را مهیا می شناختهمگی شرایط امکان ) فاهمه بشـري  شـناختی   ۀیعنـی از تجرب

 –اي نیـز  اسـطوره بایست نشان دهد که زمان و مکان  کاسیرر می. هستندغیرقابل انفکاك 

جـز ذاتیـات    –دانـد   اي پیشـینی مـی   به همراه هر امر دیگري که او براي آگاهی اسطوره

  .        ست بشريشناختی  ۀدستگاه شناخت و غیرقابل حذف از تجرب
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  )ایده: (اکسپرشن ناب همچون صورت ابتدایی ادراك ۀتجرب

، پـس از آنکـه در جـدل عقـل     )Prolegomena( تمهیداتنوئل کانت در ایما

ـ  نتهـی احکـام متـافیزیکی م  کـه  دهـد   محض نشان مـی   یـا  )paralogism(مغالطـه   هب

تعیین مرزهـاي   ةدربار: نتیجهعنوان   تحت 57در قسمت  ،هستند) antinomy(تعارض

the( "ماهیت خود عقل"، متافیزیک را در یک تعبیر محصول عقل محض nature of 

reason itself (   ــد ــر فرزنـ ــر دیگـ ــا   "و در تعبیـ ــل مـ ــی عقـ ــتعداد طبیعـ                                   اسـ

" )natural predisposition of our reason (پیـدایش آن را  «کند کـه   معرفی می

آغازینی کـه   ۀهمچون پیدایش هر امر دیگري در عالم نباید به تصادف کور، بلکه به نطف

چـون متافیزیـک در شـمایل    . است، نسبت داد یافته ندانه براي غایات بزرگ سامانهوشم

تـوان   است و نمی شده اش بیش از هر علم دیگري توسط خود طبیعت در ما نهاده بنیادین

یک گزینش اتفاقی یا گسترشـی تصـادفی دانسـت کـه در ضـمن پیشـرفت        ۀآن را نتیج

 ,Kant, 1783(»باشـد   حاصـل آمـده   –که متافیزیک کـامالً از آن جداسـت    –تجربه 

sec:57, par:7(ةفاید .)206 -205، حداد عادل، صفحات تمهیدات :، برگردان پارسی 

 بـه اثبـات رسـیده    "احکام علمی ۀاحکام آن به منزل"اعتباري  این متافیزیک که اکنون بی

عقـل را نـه تنهـا بـه مـا نشـان       ) bounds(است به زعم کانت این است کـه مرزهـاي    

بنـابراین اگرچـه متافیزیـک حاصـل     . نمایانند دهند بلکه راه تعیین آن مرزها را هم می می

اش بـر تـاریخ    سـنگین  ۀاست اما سای) Denkaparat(مند دستگاه شناخت  خطاي نظام

دهد که حذف این سرشـت نـه    تفکر فلسفی خبر از سرشتی در این دستگاه شناخت می

هاي استعالیی به جـاي   تنظیمی گرفتن ایدهبایست با  بلکه می. ممکن و نه مطلوب است

  . تقویمی دانستن آنها، عملکرد این سرشت را به جهتی درست هدایت نمود

کاسـیرر از ایـن حیـث مـوقعیتی مشـابه بـا تفکـر         ۀاي در فلسـف  اسطوره ۀاندیش

آخـرین گـام   «نظـري   ۀعلم به عنـوان محصـول اندیشـ   : کانت دارد ۀمتافیزیکی در فلسف

ــی بشــر ــگ بشــري  و عــالی پیشــرفت ذهن ــارزترین دســتاورد فرهن ــرین و ب  اســت،» ت

)Cassirer, 1972,207(. اي  اسـطوره  ۀاندیشـ ها به عنوان محصـول   القابی که اسطوره
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اند، سهل است بیم آمیخته شدن آنها و باورهاي مربوط به آنهـا   هرگز به آنها مفتخر نشده

تـوان گفـت    مین جهت چه بسا میبه ه. ترساند ها و احکام علمی ما را همواره می با ایده

اسـت و بـا وجـود ایـن       نظري دگرگون و اصالح شده ۀاندیشاي در  اسطوره ۀاندیشکه 

همچـون    اي اسـطوره  ۀاندیشـ اما با این حـال  . دومی دیگر نیازي به پروردن اولی نیست

ذاتی دستگاه شناخت است و صرفاً حاصـل یـک    ،"استعداد طبیعی عقل"نوعی ةفرآورد

هـاي   صـورت  ۀفلسـف کاسیرر در فـرازي از جلـد سـوم    . قی یا نابهنجار نیستحالت اتفا

اي را به عنوان یـک صـورت از اندیشـه،     اسطوره ۀاندیشمستقل گرفتن  ۀالزم سمبولیک

دانـد و   مـی ) primitive perception(ریشه داشتن آن در شـکلی از ادراك ابتـدایی   

  : نویسد می

بنیـادینی را کـه ابتـدائاً     ۀخواستشناسی قرار است  اسطوره ۀاگر فلسف... 

اگر قرار است اسـطوره   ]یعنی  [سازد، توسط شلینگ طرح شد برآورده

نه فقط به طور تمثیلی به عنوان نوعی فیزیک یا تاریخ اولیه فهـم شـود   

بایسـت حـق آن    بلکه به عنوان سمبولی از معنا و صورتی مسـتقل، مـی  

که اسطوره در ) perceptive experience(ادراکی  ۀشکلی از تجرب

کنـد، ادا   اش را تهیـه مـی   آن اصالتاً ریشه دارد و همواره از آن خـوراك 

  .نماید

ـ "کند که بدون ارجاع به ایـن   آنگاه بالفاصله اضافه می  "ادراکـی  ۀتجرب

  :بود می) accidental(عرضی/ اي اتفاقی اسطوره ۀاندیش

ــین وجــه اصــیلی   ، از ادراك) original(بــدون زمینــه داشــتن در چن

پلکیـد   اسطوره به جاي آنکه صورت کلی یک ظهور روحی باشد، در خالء می

بود و هرچقدر هم که امري شدیداً گسترده و شـایع   و یک ناخوشی روحی می

) pathological(شـــناختی آســـیبعرضـــی و ةباشـــد، بـــاز یـــک پدیـــد

       .)Cassirer, 1929, 62(بود
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دانسـت کـه امـت طـرح      تـوان پاسـخ کاسـیرر بـه پرسشـی      این عبارات را می

هـاي نگـرش    که کافی نیست که نشان دهـیم کـه پیشـینی    رسد به نظر میاما . است کرده

ادراکی  ۀبه این دلیل ساده که تجرب. دارنددر برخی از تجربیات ادراکی ریشه اي  اسطوره

ـ   . شناختی باشد تواند عرضی یا آسیب مورد استناد خود می  ۀاما مقصـود کاسـیرر از تجرب

ـ . ست که از عملکرد دستگاه شناخت غیرقابل حذف اسـت اي اینجا تجربهادراکی   ۀتجرب

ــی ــطوره   ادراک ــرش اس ــتگاه نگ ــه خاس ــ  اي اي ک ــم او تجرب ــه زع ــت ب ــن  ۀس اکسپرش

)expression (     است که از سویی به شکل ناب خود مقدم بـر دیـدگاه نظـري وجـود

در ) constitutive element(است و از سوي دیگر به عنوان یک عنصر مقـوم   داشته

نقش دارد اي اسطورهگیري دیدگاه  شکل
3

ما اینجا ناچار از نقل قولی طوالنی از کاسـیرر  . 

تعریفی مختصر از آن  ۀاکسپرشن ضمن ارائ ۀهستیم که حاوي تلقی وي از جایگاه تجرب

شناسـی فلسـفی    ایم اهمیت آن را در اسطوره که تاکنون سعی کرده –این اظهارت . است

 ۀضـمناً اهمیـت بسـیاري بـراي ادامـ      –طرح اشکال امت توضیح دهیم  ۀبهاننوکانتی به 

  :نویسد جمالت منقول در باال میۀ وي در ادام. پژوهش حاضر دارد

ــن   ــه درك ای ــاً ب ــانی حقیقت ــی  جهــان) correlate(ۀهمبســتمــا زم بین

معینــی از  ۀآن در رویــ) foundation( ةاي، بــه درك شــالود اســطوره

از  ،بینـی نظـري   ه به یاد بسـپاریم اگرچـه جهـان   شویم ک ادراك نائل می

هـاي متفـاوت از    را اصالح و گویا با ریخت ةبسیاري جهات این شالود

است، به هـیچ وجـه    کرده) overlay(حیث الگو و خاستگاه، الپوشانی

بینی نظري واقعیـت را   حتی این جهان. است آن را به تمامی زایل نکرده

ء و کالفی از تغییرات که بـا قـوانین اکیـداً    انبوهی از اشیاۀ تماماً به منزل

بینـی   جهـان . شناسـد  علی به هم متصل و مقهور این قوانین هستند نمی

ـ   اکسپرشـن نـاب    ةیـک پدیـد   ۀنظري، تا آنجا که جهان بر آن بـه منزل

. "دارد"تر شود، این جهان را در حسی دیگر و بسیار اصیل مکشوف می

اکسپرشـن   ۀرویم تا به این الیبایست در بازسازي خود به عقب ب ما می
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اسـت، و    برسیم، چون این همان زمینی است که اسطوره از آن روییـده 

هـاي خاصـی از آن، درك    بینی تجربی و اشتقاق رویـه  براي تبیین جهان

تمـامیتی   ۀچون واقعیت نظري در اصل به مثاب. آن براي ما واجب است

. شـود  ین تجربـه نمـی  مند از صفات و کیفیات مع از اجرام فیزیکی، بهره

واقعیت وجود دارد که کامالً خارج از این تبیین و  ۀتجرببلکه نوعی از 

اي  این تجربه حضور دارد هر جا که هسـتی . گیرد تفسیر علمی قرار می

واقعیت اشیاء، واقعیـت   ۀاست با ما نه به منزل شده که در ادراك دریافت

 living(اي زنـده هـ  نوعی حضور سوژه ۀهاي صرف، بلکه به منزل ابژه

subjects (هـاي   اي از سـوژه  اینکه چگونه چنین تجربه. رو شوددررو

، ممکن است چه بسـا خـود را همچـون    )thou(اي از تو بیگانه، تجربه

امـا ایـن   . شناسانه یا متـافیزیکی دشـواري عرضـه کنـد     پرسش شناخت

ه صــرفاً کـ  –شناسـی محـض ادراك مـرتبط نیسـت     پرسـش بـه پدیـده   

و  –، به خود امر واقع ادراك است)facticity(بودگی اقعمند به و عالقه

در هر صـورت غـور   . نبایست اجازه داد که از پیش مسیر را معلوم کند

اینکـه ادراك حیـات   : دهد ي ادراك یک چیز را به ما نشان می در پدیده

ـ  شـود  زائل نمـی توسط ادراك محض از اشیاء  در  "تـو " ۀ، اینکـه تجرب

شود، و یا اینکـه قابـل تقلیـل بـه آن بـا       یمنحل نم "آن"صرف  ۀتجرب

حتـی از یـک دیـدگاه صـرفاً     . ترین ابزارهـاي مفهـومی نیسـت    پیچیده

بایسـت   تکوینی هم شکی نیست که به کـدامیک از اشـکال ادراك مـی   

تـر رویـم،    هرچقـدر مـا در پـی ادراك بـه عقـب     . تقدم را منتسب کنیم

تـر،   اضـح شـود، و  بیشـتر مـی   "یشـکل  -آن"بـر   "یشکل -تو"استیالي

-thing(سرشــت خالصــاً اکسپرســیو بــر سرشــت مــادي یــا چیــزي  

character (فهم اکسپرشن بر دانش اشیاء ضرورتاً تقـدم  . یابد غلبه می

      .)Cassirer, 1929, 62-63(زمانی دارد
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ایسـت کـه واقعیـت در آن نـه بـه       اکسپرشن، تجربه ۀبرحسب اظهارات باال تجرب

 ۀمنزلـ حاضر است، اما نه از همان ابتدا بـه   "هاي زنده سوژه" ۀمنزلها، بلکه به  ابژه ۀمنزل

. اش نباید تلقـی شـود   یافته به عبارت دیگر سوژه در شکل فردیت. منفرد ةهاي زند سوژه

ایـن نکتـه اسـت     کالم بر ۀتکی. تر است در واقع در عبارات باال وجه سلبی گفته اساسی

  :که

استنتاج شود اگـر بـه    صرف اشیاء ۀتوانست از تجرب واقعیت هرگز نمی

اي در ادراك اکسپرسیو منـدرج   ي بسیار ویژه نحوي از انحاء و به شیوه

حیـات بـا    ةو این تجلی به طور خودکار به پدیـد . و در آن متجلی نبود

هاي متعین و بـه وضـوح متمـایز متصـل      هاي منفرد، به دنیاي من سوژه

اسـت بـدون    است مطلق حیات آنچه که اینجا اوالً دریافت شده. نیست

هاي فـردي، آنچـه اصـالتاً در ادراك اکسپرسـیو ظـاهر       مراکز یا ساحت

بـودگی   شود سرشت عامی از واقعیت است، نه اگزیسـتانس و واقـع   می

    .)Cassirer, 1929, 73-74(افراد متفاوت

هاي زنده حضور دارنـد بـه     اکسپرشن ناب سوژه در نتیجه بیان اینکه در تجربۀ

وار  یـا انسـان  ) personification viewpoint(انگـار   شـخص دیدگاه معناي پذیرش 

)anthropomorphic (یک دیدگاه آغازین و اولیه نیست به منزلۀ) .  تنها پس از آنکـه

شـود و اقـدام بـه     اش خارج مـی  انسان از موضع انفعالی صرف نسبت به محیط پیرامون

خدایان بـروز   ۀو طبقهاي منفرد در کسوت خدایان  کند اولین تظاهرات سوژه واکنش می

بــا  –) cosmos( "کیهــان"یــا ) world( "جهــان"کننــد، یعنــی محــیط همچــون  مــی

اسـت   الزماینجا  "سوژه" ةبا این حال کاربرد واژ.) شود شهود می –بندي و مراتب  طبقه

اسـت تـا بـروز دیـدگاه      مفیـد انکـار شـود، و   ) فاقـد حیـات   ةابـژ ( "شـیء " ةتا مشاهد

  . بعدي قابل توضیح باشد ۀاران و  انگارانه و انسان شخص



            8، شماره مسلسل90، بهار و تابستان 4هاي فلسفی دانشگاه تبریز سال نشریۀ پژوهش        204

نیـاز بـه توضـیح     –  عالوه بـر سـوژه   –نیز  "زنده" ةاما در تعریف باال، حتی واژ

اي آنچنـان ابتـدایی در    اشاره بـه مرتبـه   "اکسپرشن ناب ۀتجرب"مقصود کاسیرر از . دارد

جان هم به صـورت متمـایز    شناخت است که در آن حتی مقوالتی همچون جاندار و بی

اي مواجهیم و به همین جهت آنچه کـه   اینجا ما با یک فقدان نگرش مقوله. ندارندوجود 

خلـط مقـوالت    /اي به معنـاي در هـم آمیـزي    براي یک ذهن برخوردار از نگرش مقوله

ـ     ۀاي که در سطح تجرب مختلف است براي آگاهی معمـول   ۀمـذکور قـرار دارد یـک روی

ت متمـایز در ایـن سـطح از تجربـه     توان گفت که نبود مقـوال  به همین جهت می .است

و ایـن سرشـت در   . اسـت  –هاي زنده در آن  ه نسبت به حضور سوژ –تر سرشتی بنیادي

ـ  ۀتجرب کـه   –اي دگردیسـی در آگـاهی اسـطوره   / مسـخ ) motif( ۀاکسپرشن با درونمای

و ایـن  . (متنـاظر اسـت   –کند اسطوره یاد می ۀدرونمای ترین بنیاديکاسیرر از آن با عنوان 

ادراکی را خاسـتگاه اسـطوره    ۀترین دلیل است براي آنکه این سطح از تجرب االً مهماحتم

ادراکـی وجـود دارد کـه همچـون      ۀست که سطحی از تجرب کاسیرر مدعی). قلمداد کنیم

جان مـدام بـه    سرزمین عجایبی که آلیس در آن پا نهاد سوژه و ابژه، موجود جاندار و بی

ادراکـی خاسـتگاه    ۀی میان آنها نیست و این تجربشوند و مرز مشخص یکدیگر مبدل می

بـه  ) animism(به همین جهت انتساب دیـدگاه جانـدارانگاري   . ایست آگاهی اسطوره

مردمان ابتدایی غیر دقیق است، همان طور که آغازین و اولیه گرفتن ایـن دیـدگاه بـراي    

طلق حیـات  دریافت م"در توضیحی الحاقی و البته ضروري به . شناخت غیر دقیق است

  :بایست اضافه کرد اي می و همچنین در آگاهی اسطوره "در ادراك اکسپرسیو

واحد صیرورت است، جریان پویایی  ۀحیات همچنان یک جریان پیوست

نتیجتـاً اگرچـه   . شـود  که خیلی تدریجی به امواج جداگانـه تجزیـه مـی   

د، نه شود می اي مهر حیات را بر هر آنچه بدان متوجه می آگاهی اسطوره

ــا همــه   ایــن ــز از همــان آغــاز معــادل ب ــه هــر چی -اعطــاي حیــات ب

-pan(جاندارانگاري  animation (   نیست، در ابتدا حیـات خـودش را
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-pre(جانـدار   -با سرشتی گنگ و سـیال و تمامـاً پیشـا    animistic (

           .)Cassirer, 1929, 71(دهد  نشان می

ــتفاده از واژ  ــان اس ــر همچن ــا اگ ــده" ةام ــا ا "زن ــطالح ی ــا"ص ــدگاه پیش  -دی

چـه   –دانیم، به جهت این است که استنتاج مراتب دیگر آگاهی  را روامی "جاندارانگاري

تنها با اولیت قائل شدن  –علمی  -دینی و چه دیدگاه نظري -اي در خود آگاهی اسطوره

ي  همـان طـور کـه کـاربرد اصـطالح سـوژه در توصـیف تجربـه        . براي آنها میسر است

گی مندرج در مراحل بعـدي شـناخت اسـت، تـرجیح      واره توضیح انساناکسپرشن براي 

بـراي توصـیف ایـن تجربـه، امکـان       "جـان  بـی "یا  "مرده"بر  "جاندار"یا  "زنده" ةواژ

اگرچه در هر حال بر . کند تر شناخت فراهم می توضیح جاندارانگاري را در مراحل عالی

  .کنیم ن سطح از ادراك تأکید میترین سرشت ای به عنوان بنیادي "بندي فقدان مقوله"

در یک تعریف مختصر  "اکسپرشن ناب ۀتجرب"شد صورتبندي  آنچه گفته ۀهم

ست که ایـن   اما اکنون جاي این سوال باقی. شناسی بحث بود و به عبارتی صرفاً اصطالح

  سازد؟     تجربه چگونه آنچه را که از آن انتظار داریم برآورده می

  

   )روش: (اي آگاهی اسطوره ۀنمون چون پیشاکسپرشن ناب هم ۀتجرب

رسد ایـن اسـت کـه آیـا کاسـیرر بـا ارجـاع بـه          اولین پرسشی که به ذهن می

ـ    انتقادي خارج نمی ۀتجربیات ادراکی از چهارچوب فلسف  ۀشود؟ آیـا پـژوهش در تجرب

اي یک پـژوهش روانشـناختی    هاي آگاهی اسطوره اکسپرشن براي نشان دادن زیرساخت

پاسخ دادن به این سوال باید در نظر بگیریم که طـرح ادراکـات بـه عنـوان     نیست؟ براي 

ما از ) concept(بلکه این نوع برداشت . کند موضوع بحث، ماهیت بحث را تعیین نمی

کند پژوهشـی انتقـادي را    ما با آن است که معین می ۀي مواجه ادراك، یا به عبارتی شیوه

از ) copy(روانشناختی، ادراك تنها رونوشتی در نگرش تجربی . بریم یا تجربی پیش می

عالم خارج و مشروط به روابط آن است، و به همین جهت پژوهش روانشناختی هرگـز  
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ایـن طـرز تفکـر    « . امري پدیداري بداند) origin(ادراکی را خاستگاه  ۀتواند تجرب نمی

تمام محتـوا و  چون : را تصدیق کند) original(تواند در ادراك عوامل اکیداً اصیل  نمی

اما » .معناي ادراك عبارت است از بازتابشی وفادارانه و بازتولیدي از روابط جهان خارج

ایـن صـورتبندي از اشـیاء بـه     . صورتبندي انتقادي از مسأله در تقابل دقیق با این است«

، و بنـابراین ادراك و  رود هـا بـه اشـیاء مـی     کنـد، بلکـه از نمـود    هـا، حرکـت نمـی    نمود

            عنـوان  ش را نه مشروط بـه جهـان خـارج، بلکـه خـود شـرط آن، یعنـی بـه        های ویژگی

ــوم  ــل مقـ ــی  ) constitutive(عامـ ــوب مـ ــیاء محسـ ــا از اشـ ــش مـ ــد در دانـ » کنـ

)Cassirer,1929, 59(.  ـ  پیش"در نگرش انتقادي، ادراك  ةابـژ ) prototype( "ۀنمون

کند و فهـم   ی آن تعیین میماهیت ادراك را اعتبار عین. طبیعی و شرط امکان تجربه است

-در کلیت کارکردهایی است که اساس روابط اش  تعیین کردن جایگاه ویژه« آن به معناي

هـر  «و نهایتـاً    .)Cassirer,1929, 60(»دهـد  ما را نسبت به ابژه شکل میکل شناخت

» گیـرد  هاي معینی را بـه خـود مـی    )فرم(صرفاً به این خاطر که صورت  "هست"ادراکی

)Cassirer,1929,194(.  ـ "توان گفت کـه   بر این مبنا می  ۀدر فلسـف  "ادراکـی ۀ تجرب

توانیم به آن نقشی تقویمی در دانش  اي در ذهن است که می انتقادي آن محتواي شناختی

نظـري   -اما از آنجا که کاسیرر معتقد است دانش علمـی . ما از جهان خارج نسبت دهیم

اي،  اسـطوره  ۀکه آن را در تقابل بـا اندیشـ  ( ما از جهان تنها یک صورت از اندیشه است

  :و) نامد تجربی می ۀاندیش

نظري بـه معنـاي تـرك قلمـرو      -دانش علمی ةجدا شدن از شرایط ویژ

غرقـه  ) chaos(ما با این جـدایی در آشـفتگی محـض   . صورت نیست

ایـن  . کند شویم بلکه یک کیهان مثالی پیرامون ما را دفعتاً اشغال می نمی

با وضوحی پیشـرونده در جریـان بنـاي زبـان و جهـان       ست که کیهانی



207                                       خاستگاه اسطوره در صورت ابتدایی ادراك  

  

اي تـازه و ضـرورتاً    پی آن جنبـه  شود، و در اي بر ما نمودار می اسطوره

      .)Cassirer, 1929,60-61( نیز تر در وارسی و ارزیابی خود ادراك وسیع

اي را در ذهن می بایست بتوان نشان داد که نقشی تقویمی  پس عناصر شناختی    

 معنـادار  "اي ادراك اسـطوره "یعنی سخن گفتن از . اي دارند تمان نگرش اسطورهدر ساخ

ـ  ست که بتواند پـیش  است و این ادراکی مـا بـه دنبـال    . اي باشـد  آگـاهی اسـطوره   ۀنمون

بـه عنـوان مثـال،    . گـردیم  اي فرهنگ در ذهـن مـی   هاي شناختی صورت اسطوره شالوده

-هـم  -که همان در –اش  رشت بنیادینادراکی اکسپرشن مورد اشاره، به جهت س ۀتجرب

ـ  تواند خاستگاه بن می –آمیزي مقوالت است اي باشـد و   مسـخ در آگـاهی اسـطوره    ۀمای

وار در شـکل کهـن    وار و شـخص  هـاي انسـان   تواند مسئول بروز نگرش عالوه بر آن می

ست که ما در جسـتجوي خاسـتگاه اسـطوره در     این خود بدین معنی. دانش قلمداد شود

این طور نیسـت کـه ابتـدائاً    : رو نیستیم ي منطقاً متمایز روبه ي ادراکی با دو مرحله تجربه

ـ  اسطوره ۀهاي اندیش پیشینی  ۀاي را در تجربیات ادراکی بیابیم، آنگاه نشان دهیم که تجرب

 ۀشناسـی فلسـف   چـون، برحسـب روش  . ادراکی یافته شده ذاتی دستگاه شـناخت اسـت  

ناختی ذهن را کـه کارکردهـاي تقـویمی بـراي شـناخت      انتقادي، ما آن نوع از حاالت ش

سـت   در پـژوهش حاضـر، فقـط کـافی    . شناسـیم  دارند به عنوان صورتی از ادراك بازمی

ـ  ادراکاتی را معرفی کنیم که همچـون پـیش   اي، حـاوي یـک طـرح     اسـطوره  ةابـژ  ۀنمون

  . از آن باشد) schema(نویسی  یا پیش) sketch(اولیه

ــه   ــرح اولی ــف ط ــراي کش ــطوره ي آ ب ــاهی اس ــو   گ ــک س اي در ادراك، از ی

شناسـی   اي و از سـوي دیگـر ریخـت    آگاهی اسـطوره ) morphology(شناسی  ریخت

فـراهم   اي اسـطوره  ۀاندیشـ اولـی را کاسـیرر در    .اکسپرشن ناب مورد نیاز اسـت  ۀتجرب

ـ   اما در مـورد ریخـت  . است کرده اکسپرشـن کلیـاتی را بیـان نمـوده کـه       ۀشناسـی تجرب

تـوان پرسـید بـراي توصـیف بیشـتر و بهتـر ایـن تجربـه          می. داده شود بایست بسط می

  بایست در کجا جستجو کرد؟  می
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 .فهم اکسپرشن بر دانش اشیاء ضرورتاً تقدم زمانی داردهمان طور که اشاره شد

اي زمانـاً متـأخر    اي پدیـده  گیري نگرش مقوله چون از یک دیدگاه تکوینی صرف، شکل

شناختی ادراك کودکان بـراي   ارجاع به روانشناسی پدیدهبه همین جهت است که . است

کاسـیرر خـود بـه اثـري از کـورت      . تواند مفید باشـد  اکسپرشن می ۀشناسی تجرب ریخت

و نام کارل ) 1921(دهد  در روانشناسی رشد در متن ارجاع می) Kurt Koffka(کافکا 

روانشناسـی  را بـه عنـوان متخصصـین    ) W. Stern(و اشترن ) Karl Buhler(بوهلر 

کنـد، روانشناسـانی کـه همعصـر بـا او       کودك که اظهاراتی مشابه با کافکا دارند، ذکر می

. اسـت  منتشر شده 1923و  1929هاي  شان به ترتیب در سالیا  ة اند و آثار مورد اشار بوده

چون انسـان بـدوي   . توان در این مورد به کمک طلبید روانشناسی انسان بدوي را هم می

  اي را در ذهنیت خود هنوز بـه نحـو کـافی توسـعه نـداده      که نگرش مقوله از این حیث

تـوان   از آنجا که پیدایش زبان را مـی . اي همانند یک کودك دارد است، وضعیت شناختی

ـ    بندي آغاز تالش روح انسانی براي ورود به قلمرو مقوله  ۀهاي ذهنی تفسـیر کـرد، تجرب

به همین جهت اسـت کـه   . ست زبانی -شاترین شکل خودش ماهیتاً پی اکسپرشن در ناب

کاسـیرر در  . شناسی مورد نظر ما یاري رساند تواند به ریخت روانشناسی حیوانات نیز می

و ) W. Koehler(اثـر کـوهلر  ) 1922( هـا  روانشناسـی شـامپانزه  این مـورد بـه کتـاب    

  ).          1907(دهد  ارجاع می) Oscar Pfungst(هاي اسکار فونگست  پژوهش

است به طوري که همچون ) original( "اصیل"ه این شکل کهن ادراك، اینک

عـود  /شود که بازگشـت  مبداً عزیمت شناخت در روند تکوین آن دخالت دارد باعث می

)restoration (         آن را به سطح آگـاهی بـه لحـاظ نظـري ممکـن قلمـداد کنـیم و ایـن

بنـدي تحلیلـی ایجـاد     طبقـه مرزهایی که تفکر آگاه بر اثر تحلیل علی یا « ست که  زمانی

آنجـا کـه از شـهود اینهمـانی      اي ي اسطوره اندیشهکاسیرر در  .»است از میان بروند کرده

اي هـم بـه    کنـد، در حاشـیه اشـاره    پرستی صحبت می میان انسان و جانور در عصر توتم

کند که حاکی از این اسـت کـه ایـن     می) Paul Schilder(مشاهدات بالینی پل شیلدر 

  :ظري، تحقق عملی نیز داردامکان ن
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در اینجا باید یادآوري کرد که هر وقت مرزهایی که تفکر آگـاه بـر اثـر    

بنــدي تحلیلـی میـان انســان و جـانوران ایجــاد     تحلیـل علـی یــا طبقـه   

است از میان بروند، شـهود اینهمـانی اساسـی انسـان بـا جـانوران        کرده

ــی ــاره ظــاهر م ــاي روان گــزارش. شــود دوب ــان ه ــانی، همچن ــه درم              ک

ــی  ــد مـ ــیلدر تأکیـ ــد،  شـ ــت  کنـ ــهود حکایـ ــن شـ ــت ایـ از بازگشـ

در برگردان پارسی همین اثـر نگـاه   (، Cassirer, 1925,183(کند می

    .)282 ۀکنید به صفح

اسـت کـه برخـی     ش، دقیقاً این نکته جالب توجـه بـوده  ا براي شیلدر در پژوهش

جادویی مردمان قدیم شـباهت بسـیار   کنند که با اعتقادات خرافی و  بیماران اظهاراتی می

بیند و در  هاي عاطفی در بیمار مرتبط می وي بازگشت اعتقادات جادویی را با تنش. دارد

ـ از جهان که در آن جادو از اهم یبرداشت« : نویسد می نیروهاي جادویی ةدرباربخش   تی

که  ست یاشتبرد ،یروان مارانیو چه در ب هیاول يها برخوردار است، چه در انسان يادیز

در نظـر داشـته    اگـر . کرده اسـت  فایرا ا یدر بوجود آمدن آن بعد احساسات نقش بزرگ

ـ ا تـوان  ماننـد هـم هسـتند، مـی     "خواستن"و "اثر گذاشتن"نگرش  نیکه در ا میباش  نی

ـ  يها یناتوان دیشا«: نویسد که و از سوي دیگر می» .برداشت خاص را درك کرد  یعقالن

 يهــا ســازوکارصــورت  نیــدر ا. انــد شــده تیوضــع نیــباعـث درســت درك نشــدن ا 

ـ ا که تا به حال ذکر کـرده  يا یاحساس هـا، وجـود نخواهـد     از نمونـه  یدر برخـ  ، اقـالً می

هـاي   فلسفی شناخت، به همین ناتوانی ۀمسلماً کاسیرر در چهارچوب یک نظری» .داشت

از تعبیـر   "ي ادراکـی  تجربـه "به همین خاطر ما در تالش براي تعریف . پردازد عقلی می

در اینجـا در  ) cognitive( "شـناختی "صـفت  . ذهن استفاده کردیم "عناصر شناختی"

است و این خود اوالً بـدین معناسـت کـه     به کار رفته) emotional( "عاطفی"تقابل با 

شـناخت   ۀشناسـانه و بـه هـر حـال مـرتبط بـا فلسـف        صورت مسأله بـراي مـا شـناخت   

)Philosophy of Cognition (تواننـد   االت عاطفی ذهن تا آنجـا کـه مـی   است و ح

ثانیـاً مـا همچـون کاسـیرر حـاالت      . شـوند  کارکردي شناختی به عهده گیرند مطرح مـی 
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چـون بـه   . کنـیم  را جدي تلقی مـی  –شناختی یا غیر آن  اعم از آسیب –دگرگون آگاهی 

بررسـی  . شـود  رسد که در برخی از این حاالت شـکل بـدوي ادراك اعـاده مـی     نظر می

) altered states of consciousness(شناختی این حاالت دگرگـون آگـاهی    هپدید

اکسپرشـن   ۀتواند به درك ما از تجرب روانشناختی کودکان و حیوانات می ۀبیش از مطالع

 "ي رفتـار  مشـاهده "چون در حالی که در مورد این دو، تنهـا محـدود بـه    . یاري رساند

بـرآورد همدالنـه از   "کنند  ون را تجربه میهستیم در مورد بزرگساالنی که حاالت دگرگ

پذیر است با سهولت بیشتري امکان "سوبژکیتو ۀتجرب
4

 .  

اسـت احتمـاالً    کاسیرر قرار گرفته ةشیلدر مورد توجه ویژ ۀآن فرازي که در نوشت

  : این است

جالب در مورد این بیماران، پی بـردن بـه ایـن مطلـب اسـت کـه        ۀنکت

زین ـار جدیـد و نامتعـادل جایگـ   ـــ ا افکچگونه افکار قدیمی خود را ب

هـا تشـکیل داده   ها و حیوانساده بین انسان ۀباالخره یک معادل. کنندمی

تـر از  ها باهوششود که حیواناین موضوع هم گفته می ةدربار. شودمی

            حتـی یـک بـار   . تواننـد صـحبت کننـد   ها هم مـی اسب. ها هستندانسان

          .هـا هسـتند  بهتـر از انسـان   خیلـی  بود که گاوهـا  بر این عقیده ]بیمار [

ــرا مـــی                        هـــا اســـتفاده کـــرد  تـــوان از شـــیر و گوشـــت آن  زیـ

)Schilder, Berlin 1918(.       

در واقع تفسیر شیلدر ایـن اسـت کـه اظهـارات و باورهـایی از ایـن دسـت کـه         

انکـار کنـد،   ) genre(عنـوان دو نـوع   خواهد مرز قاطع میان انسان و حیـوان را بـه    می

ست که در آن بیمار بـا انسـان بـدوي وجـه اشـتراك      اي بازتاب حالت روانشناختی ویژه

توان گفت که  می. مشترك است شناختیکند که این یک وضعیت  کاسیرر تأکید می. دارد

هایی که از حیث صورت و محتـوا   در حاالت دگرگون آگاهی بازگشت باورها و نگرش

غالب شدن ۀ هستند، مستقیماً نتیج) mythical(اي  اسطوره"یا ) primitive( "يبدو"

ـ    اسـطوره ۀ ند کـه آن را خاسـتگاه اندیشـ   ا آن شکلی از ادراك  ۀاي دانسـتیم؛ یعنـی تجرب
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ـ "مفهـوم   ۀهـاي شـیلدر را بـه وسـیل     گاه سعی نکرد نمونه کاسیرر هیچ. اکسپرشن  ۀتجرب

. سـت  بالینی شیلدر نیز در این مورد ناکافی توضیح دهد و در واقع مشاهدات "اکسپرشن

شـکل کهـن ادراك، لزومـاً همـراه بـا بازگشـت        ةاز سوي دیگر باید توجه کرد که اعـاد 

توان گفـت کـه شـخص     مثالً می. اي به صورتی واضح و بارز نیست هاي اسطوره نگرش

نزدیـک  یابد، به ادراکی بـدوي   اي که از امر سمبولیک می پریش به جهت درك ویژه زبان

، رفتـار  هـاي سـمبولیک   صـورت  ۀفلسفبه همین جهت کاسیرر در جلد سوم . است شده

پـریش لزومـاً    امـا زبـان  . دانـد  پریش را در مواردي با انسان بدوي قابل مقایسـه مـی   زبان

شود پریشی بسیار به ندرت مشاهده می افکاري کهن ندارد و این پدیده در زبان
5

 .  

  

ایـن امکـان    –است  که در دسترس کاسیرر نبوده – تر به زمان ما مطالعات نزدیک

ي  کند که با تفصیل و دقت بیشتري به سـراغ خاسـتگاه اسـطوره در تجربـه     را فراهم می

شـناختی   پدیـده ۀ عالوه بر مطالعات جدیدتر در روانشناسی کودك، مطالع. ادراکی برویم

هـا   گردان ی روانتأثیرات شناختی برخ: آید برخی حاالت دگرگون آگاهی به کمک ما می

اي از بازگشـت   اي نیز هسـت، نشـانه   بر ذهن که غالباً همراه با بازگشت نگرش اسطوره

به عنـوان نمونـه، بنـی شـنون     . شکل ابتدایی ادراك در حاالت غیرمتعارف ذهنی هستند

)Benny Shanon ( در مورد تأثیر آیاهواسکا)Ayahuasca (ترکیبی   گردان یک روان

-Open( تجسـم بـا چشـمان بـاز    سیر ما از اشیاء پیرامون، در بخش تف ةگیاهی، بر شیو

Eye Visualizations (نویسد می:  

آیاهواسکا چه بسـا بـه اشـیاء بنگـرد و      ةدر جریان یک نشست، نوشند

من صریحاً (پنهان هستند ) animae(احساس کند که آنها تجسم جانی

دوري ) soul(تـر روح   طبیعـی  ةکـنم تـا از واژ   از این واژه استفاده مـی 

ایـن  ). تداعیاتی دارد که اینجـا مـدنظر نیسـت    "روح"چون  .باشم کرده

در ) Luna(بـه عنـوان نمونـه لونـا     . نهایـت معمـول اسـت    تجربه بـی 

کند  اي که با آیاهواسکا داشته است، ذکر می اش از اولین تجربه توصیف



            8، شماره مسلسل90، بهار و تابستان 4هاي فلسفی دانشگاه تبریز سال نشریۀ پژوهش        212

ــت  ــه تح ــت     ک ــندگان و پوس ــر نوش ــاج س ــاي روي ت ــأثیرآن، پره ت

آویــزان بــه دیــوار زنــده بــه نظــر       ]ه وشــد خشــک [حیوانــات

-Shanon, 2002, 71(آمدنـد  می در ایـن مـورد بـه توصـیف     ( .)72

    .)گلدمن هم رجوع کنید

شناسی ما، نه شرط کافی اثبـات   باید توجه کرد که این تجربیات به لحاظ روش

ادراکی که آن را خاستگاه اسطوره دانستیم، هستند و نه حتـی   ۀسطحی از تجرب "وجود"

بـراي  ) pattern(دقیقاً به این دلیل که مـا ایـن مفهـوم را همچـون الگـویی      . رط الزمش

یعنی حرکت ما از اندیشـه بـه تجربـه، از    . بریم تفسیر و تبیین تجربیات روانی به کار می

این مفهـوم عینیـت خـود را مـدیون     . ست و نه بالعکس تجربی ةساختار صوري به پدید

اي و از آگـاهی بـه طـور کلـی بـه دسـت        ی اسـطوره ایست که از آگاه تحلیل ساختاري

امـا  . نیـز هسـت   "بخواهی بـودن دل"و چنین عینیتی به خودي خود نافی اتهام . ایم داده

در تجربیات روانی، چیزي را به خودي خود  "اکسپرشن ۀتجرب"اگرچه امکان تشخیص 

بـه عبـارت   . کند یرا رد م "بخواهی بودندل"رساند، اما یک بار دیگر اتهام  به اثبات نمی

ـ    شـرط اکسپرشـن، نـه    ۀدیگر موفقیت ما در تفسیر این تجربیات روانی به عنـوان تجرب

نفی دلبخواهی بودن آن اسـت، امـا    شرطاثبات وجود این الیه از ادراك در آگاهی، و نه 

  .   هست) نفی دلبخواهی بودن(مضاعف بر این دومی ) evidence(يشاهد

اي از  گیري اشکال امت، به اینجا رسیدیم که کاسیرر وجود سـطح ویـژه   در پی

شـرط الزم و کـافی اسـتقالل صـورت     ) به عنـوان خاسـتگاه اسـطوره   (ادراکی را  ۀتجرب

و نشان دادیم که بـر اسـاس   . یک صورت پیشینی معرفی کرد ۀاي به منزل اسطوره ۀاندیش

به معنـاي ارجـاع دادن بـه کارکردهـاي      ادراکی ۀشناختی، ارجاع به تجرب مالزمات روش

دادن ایـن تجربـه    نشان ةاما هیچ چیز به انداز. ناپذیر دستگاه شناخت است ذاتی و حذف

ربـط وثیـق   : مدعاي ما نیسـت ) illustrator( ةکنند هاي روانی ایضاح در واقعیت پدیده

ت مـا تـا   اي با ذاتیات دسـتگاه شـناخ   اي و بیش از آن ادراك اسطوره طرز تفکر اسطوره

شده توسط تفکر تجربی محو  ست که گویا هر آینه به مجرد آنکه مرزهاي بنا نهاده حدي
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هایشان  خدایان و یا سایه ۀ، سر و کل)ها گردان مثالً توسط روان(شده و یا به حاشیه روند 

  !     شود پیدا می

اجازه دهید پرسش و پاسخ پژوهش حاضـر را یـک بـار دیگـر و ایـن بـار در       

پرسـش طـرح   . شناسی نوکانتی کاسیرري بازنویسـی کنـیم   ی خارج از اسطورهچهارچوب

نظـر از چهـارچوب و روشـی کـه اتخـاذ      شناسی صرف ست که هر اسطوره شده پرسشی

هـاي   ها و نگرش ي تبیین وجه اشتراکات در فرهنگ مسأله: رو است است با آن روبه کرده

ي  شـده در اندیشـه   هاي مشترك یافتـه به جاي اینکه بپرسیم آیا واقعاً ساختار. اي اسطوره

تـوانیم از اصـطالحات    هسـتند یـا خیـر، مـی     "پیشینی"اي به معناي دقیق کلمه  اسطوره

تصـورات و  «استفاده کنیم و بپرسیم کـه آیـا    "عمق"و  "سطح"غیرفنی اما کامالً رساي 

م اي مشترك آنها را بـه هـ   در عمق نیز الیه» هایی که به طور سطحی یکسان هستند قصه

کند یا نه؟ عدم مواجهه با پرسش خاستگاه مشترك، تنها زمـانی ممکـن اسـت     مربوط می

شـناس تکثرگـرا    یک اسـطوره . خاستگاه را بالموضوع کنیمۀ ها، مسأل که با انکار شباهت

هـاي کهـن انکـار نکنـد، نـاگزیر       انگیز را میان فرهنگ هاي گاه حیرت اگر وجود شباهت

وجـه  " ۀیعنی مسـأل . کند  ها انکار می یان این شباهترا م "خاستگاه مشترك"وجود یک 

تـوان از   دارد کـه نمـی   "خاسـتگاه  ۀمسـأل "معنـاداري بـا    ۀرابطـ  "اشتراکات و مشابهات

هــا،  مگــر آنکــه بــا انکــار خــود ایــن شــباهت. (گیــري در قبــال آن امتنــاع کــرد موضــع

ك را بـراي  اما اگر نتوانیم وجود یـک خاسـتگاه مشـتر    .)خاستگاه بالموضوع شودۀمسأل

ها و یا بالموضـوع شـدن    اي به اثبات برسانیم، این لزوماً به انکار شباهت اسطوره ۀاندیش

ایـم   بلکه صرفاً تمامی ساختارهاي مشترکی که در آن مشاهده کـرده  شود،  آنها منجر نمی

گیرند و الجرم باید  قرار می "فرضی بودن -پیش"یا  "بخواهی بودندل"در معرض اتهام 

کننـد و آنهـا فقـط     هـا بیـان نمـی    اي در مورد اسطوره نیم که مطلب قابل مالحظهاذعان ک

هـا   تر انبـوه داده   آسان ۀمطالعمکان اکه در بهترین حالت هستند اي  هاي فرضیه بندي دسته

چیزي  "ساختار"شناس ساختارگرا از  بنابراین اگر مقصود یک اسطوره. کنند را فراهم می

باشد منطقاً به سمت تأیید وجود یک خاستگاه براي ایـن   "شابزار پژوه"بیش از صرفاً 
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 اي اسـطوره  ۀاندیشـ به همین جهت کاسیرر پس از آنکه در . کند ساختارها سوق پیدا می

هاي ثابت آن مقوالت کانتی اندیشه و برخی درونمایه
6
شناسـی   پدیـده را معرفی کرد، در  

ـ   "اکسپرشن ناب ۀتجرب" ةناگزیر از طرح اید دانش وان خاسـتگاه آن سـاختارهاي   بـه عن

صورت از اندیشـه بـا   اي به عنوان یک  اسطوره ۀباور به استقالل اندیش. شود مشترك می

ـ   نشان دادن صورتی از ادراك که این نحو اندیشه را ایجاد می ا در حکـم بسـتري   کنـد ی

  . شود مناسب براي پرورش آن است تقویت می

ذاتی دسـتگاه شـناخت اسـت،     براي نشان دادن آنکه صورت اکسپرسیو ادراك،

ناکـامی  . تبیـین ایگـوي غیـر نیسـت     ۀاحتماالً هیچ مدخلی بهتـر از پـرداختن بـه مسـأل    

پـردازان در ملحـوظ    هاي نظري براي تبیین ایگوي غیر، دال بر این است که نظریه تالش

اند و تا این صـورت ادراکـی    ادراکی اصیل به خطا رفته ۀنکردن ادراك اکسپرسیو به مثاب

همچنان کابوس فیلسـوفان   ،عنوان ادراکی اصیل به رسمیت شناخته نشود، ایگوي غیربه 

  . باقی خواهد ماند

  تبیین ایگوي غیر

  :کند پرسش مهمی را طرح می "ایگوي غیر"کاسیرر پیش از پرداختن به معضل 

تواند  ست می م ساختار جهان نظرياالدعا فهاز آنجا که هدف ما حسب

هـاي آگـاهی    هاي ما را در میان ساخته زدن رسهال شود که چه چیز پسؤ

بینی نظري کـه الیـق ایـن نـام      سازد؟ آیا هر جهان اي موجه می اسطوره

هـا یـک بـار بـراي      ایـن سـاخته   ۀبایست با رد و طرد قاطعان است نمی

توانیم تنها با رها ساختن خود از بختکـی کـه    همیشه، آغاز کند؟ ما می

از طریق وهمی قلمداد کـردن جهـانی    است، اسطوره به جانمان انداخته

. نمایاند، به قلمرو شناخت دست یازیم که از خالل تصاویرش به ما می

و به مجرد اینکه این دسترسی حاصل شـد و قلمـرو حقیقـت گشـوده     

تواند در نگریستن به عقب، به قلمرو وهـم وجـود    می گردید چه دلیلی

   .)Cassirer, 1929, 77(باشد؟  داشته



215                                       خاستگاه اسطوره در صورت ابتدایی ادراك  

  

سـت بـراي آنکـه نشـان داده شـود       چینـی  ز طرح این پرسش مقدمهمقصود وي ا

 "ایگوي غیر"بیین سازد تا معضل نظري ت اي ما را قادر می چگونه تحلیل آگاهی اسطوره

به عبارت دیگر کالبدشکافی اسطوره، بصیرت مـا را از  . اي حل کنیم کنندهرا به نحو قانع

ي  ایـن صـورت حتـی اگـر عالقـه     در . دهـد  بینی نظري نیـز افـزایش مـی    ساختار جهان

ها وجود نداشته باشد، بصـیرتی کـه از رهگـذر     اي براي مطالعه بر روي اسطوره نفسه فی

گیـري   آید توجیه خـوبی بـراي پـی    بینی نظري به دست می این مطالعه براي درك جهان

  . هاست مطالعه بر اسطوره

د نـ ده ان مینشست،  بر آنها مبتنیهاي سمبولیک  صورت ۀفلسفکه ی یها تحلیل

، نه محصول روندي بـا واسـطه، بلکـه محصـول شـهود مسـتقیم       "ایگوي غیر"که درك 

-thou(شـکل   -شکل ادراك آغازین ما از پیرامون، تو. است form (  اسـت و ادراك از

 به تعبیري، در ابتـدا . آید سازي به دست می ي چیزها تنها پس از روند عینی امور به منزله

کیفیـات اکسپرسـیو بـه کیفیـات عینـی، بسـیاري از       ی با احالـۀ  تکامل شناخت. سوژه بود

بـه  . اسـت  اما این فروکاهش هرگز به تمامی محقق نشـده . ها را به اشیاء فروکاست سوژه

سازي هرگز شـکل آغـازین و اصـیل ادراك را بـه تمـامی نـابود        این معنا که روند عینی

هاي سمبولیک بررسی  ورتص ۀوي پیش از آنکه موضوع را از دیدگاه فلسف. است نکرده

شناسی روح، یعنی از منظـري هگلـی نیـز     کند که حتی از دیدگاه پدیده کند یادآوري می

ـ     عناصـري   ۀباید پذیرفت که عناصر اصیل مراحل تجلی روح، در مراحـل آتـی بـه منزل

ي  اینکـه سـوژه  . شـوند  مانند و محو نمی باقی می "حاضر در عمق"مربوط به گذشته اما 

نظري خود را مسـئول   ۀو اندیش  واقعیتی پدیداري براي آگاهی باقی ماندهدیگر همچون 

است، شاهدي بر این مدعاست کـه مـا در اینجـا بـا عنصـري اصـیل در        تبیین آن دانسته

  . آگاهی، یا به تعبیر هگلی، عنصري اصیل در مراحل تجلی روح مطلق مواجهیم

اند به دو دسته تقسـیم   دهکاسیرر نظریاتی را که معطوف به تبیین ایگوي غیر بو

هـاي   هـا و سـوژه   منطقی را مسئول بـروز جهـان خـارج بـا ابـژه      ۀآنها که اندیش: کند می
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هـاي   ي مضاعف شده، یا فرافکنی را مولد سوژه دانند، و آنها که نوعی تجربه دیگرش می

. دیلتـاي از نـوع اول اسـت   ) analogy theory(تشـبیه  ۀنظری. کنند دیگر محسوب می

دانـد کـه    تجربی کیفیاتی استوار مـی  ةدیگر را از یک سو بر مشاهد ةاور به سوژدیلتاي ب

کیفیاتی که : کند آنگاه نوعی استنباط دخالت می. زند نیز سر می) ایگو(این کیفیات از من 

بایسـت   شود و شبیه به کیفیات صادر شـده از مـن اسـت، مـی     هاي دیگر دیده می از ابژه

اي دیگـر   کیفیات صادر شده از مـن دارنـد؛ یعنـی سـوژه     همان علتی را داشته باشند که

تبیـین بـاور بـه     ةایـن شـیو  . آورد  همچون من در کار است و کیفیات مشابه را پدید مـی 

گیرد ایـن قاعـده کـه علـل مشـابه،       از جمله آنکه فرض می. ایگوي غیر، اشکاالتی دارد

صـورت وجـود   هاي مشابه دارند، در حالت عکس نیـز صـادق اسـت؛ یعنـی در      معلول

در شـده   شـناخته هاي متناسـب   توانیم نتیجه بگیریم که همان علت هاي مشابه، می معلول

چنـین  . تواننـد علـل مختلـف داشـته باشـند      هاي مشابه، مـی  حال آنکه، معلولو . کارند

. هـاي دیگـر را طـرح کنـد     وجود سـوژه  "احتمال"تواند  استنباطی، در بهترین حالت می

کـه نـوعی   ) Theodor Lipps(تئـودور لیپـز   ) empathy theory(ي همدلی  نظریه

را در تقویم ایگوي ) reduplication(سازي  سازوکار روانشناختی فرافکنی یا مضاعف

ایگوي غیري که محصول : دیلتاي دارد ۀداند وجه اشتراکات مهمی با نظری غیر دخیل می

آنکـه نـور    چنین سازوکاري باشد، چیزي جز یک خیال یا وهم نیسـت کـه در صـورت   

آشـکار  ) aesthetical(اش  دانش انتقادي بر آن افکنده شود، ماهیت خیـالی یـا حسـی   

تـوهم  "یـک   ۀي اول از ایگـوي غیـر همچـون نتیجـ     یعنی در حالی که نظریـه . شود می

سـخن   "تـوهم حسـی  "یـک   ۀگفت، این دومی از آن همچـون نتیجـ   سخن می "منطقی

که  –اي، شکاف میان جهان درون و برون را دیلت ۀاین نظریه نیز همچون نظری. گوید می

 –سـت  برحسب نتایج پژوهش ما نه یک واقعیت پدیداري، بلکه تنها یک تفسـیر نظـري  
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فـرض نادرسـت بنـا     انگارد و تبیین خود را مبتنی بر این پـیش  یک واقعیت پدیداري می

  : هر دو نظریه. کند می

یرنـد بـدون   گ واقعیت را به بیرونی و درونی مسـلم مـی   ۀشکاف دوگان

امـا تحلیـل   . آنکه در شرایط امکان این تقسیم موشـکافی کـرده باشـند   

. بایست ترتیب و جهت پژوهش را وارونـه کنـد   شناسانه اینجا می پدیده

به جاي پرسش از آنکه چه استنباط منطقی یا فرافکنش حسی، روان را 

بایست ادراك در جایی جستجو شـود کـه ادراك    است، می روان ساخته

طوف به شیء، بلکه خالصاً اکسپرسیو است؛ یعنی آنجا کـه درون  نه مع

اسـت بلکـه    سازي نیست که اینجا معضل شده درونی. ست و برون یکی

هـاي اکسپرسـیو را تـدریجاً بـه      ست که ویژگـی اي وقفه بی سازي برونی

ایـن  . سـازد  هاي عینی، به تعینـات و صـفات اشـیاء مبـدل مـی      ویژگی

که جهـان اکسپرشـن بـه جهـان بازنمـایی و      سازي به موازات این برونی

مادام . یابد کند فزونی می ي ناب نقل مکان می"معنا"سرانجام به قلمرو 

محــور و  -یابــد، خــود کــه ایــن جهــان در درون خــود اســتمرار مــی 

در این قلمرو نیازي نیست که یک واقعیـت  . ماند ناپذیر باقی می مناقشه

شود، واقعیتی که در بطن ایـن  هاي خالصاً اکسپرسیو استنباط  از ویژگی

 ۀهـا صـبغ   ؛ بلکه خود این ویژگـی ]مصرح شود [ها مضمر استویژگی

چرا که در ایـن مرحلـه از   . کنند واقعیت را بر دوش حمل می ۀواسط بی

. انـد  ها به تنهایی آگاهی را از خـود مملـو سـاخته    گسترش، این ویژگی

اي که بتوانـد ادعـا    هنوز معیار دیگري براي واقعیت یا اعتبار عینی ]و[

اکسپرشـن بـاقی    ةآنجـا کـه حیـات تمامـاً در پدیـد     . شود وجود ندارد

و جهان جز به صورت تمـامیتی   .شود است، با آن پدیده ارضاء می مانده

پنداشـته  ممکـن   ، به صورت میدان یا مجمع آنهااکسپرسیو تجربیاتاز 
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شـت  صحیح است که علیرغم این سیماي ابتدایی جهان، بردا. شود نمی

نظري از شیء و از علیـت یـک نگـاه جدیـد، یـک تعریـف جدیـد از        

اما اگر این تعریف را انحصاري و به معناي تنهـا  . کند واقعیت خلق می

هـاي پشـت سـر خـود را بـه جهـان        پـل  ۀتعریف ممکن بگیریم، همـ 

آنچه که پیش از این  ]در این صورت [. ایم اکسپرشن ناب خراب کرده

معضـلی کـه برنـدگی هـیچ      ؛شود معضل مییک پدیده بود، اکنون یک 

توانـد موفـق بـه رفـع و      هرچقـدر دلپـذیري، نمـی    ۀدانشی، هیچ نظری

به مجرد آنکه پدیده، بـه جهـت آنکـه سـطح مشـاهده      . رجوعش شود

)vision( شـد، بـا سـطح دیگـري جـایگزین       اي که اصالتاً در آن دیـده

ط است، از معرض دید خـود را پنهـان کـرد، قـدرت هـیچ اسـتنبا       شده

تـوانیم بـا انباشـتن یـا      نمـی . تواند آن را به ما برگردانـد  اي نمی باواسطه

پالودن ابزارهاي تفکر نظري راهـی بـه پـس بیـابیم، بلکـه فقـط از راه       

رسوخی عمیق به طبیعت کلی تفکر نظري، و دانستن آنکه چگونه وجه 

ناپذیرش تمییز دهیم، انجام  امکانی آن را از وجه ضروري و حق مناقشه

به محض آنکه جهت پیشروي این تفکـر  . ن مهم را خواهیم توانستای

را به روشنی دریابیم، واضح خواهد شد که جهان اکسپرشن را در ایـن  

پالودن یا تقویت ابزارهاي نظري صـرف کمکـی   . جهت نخواهیم یافت

درك . ي دیــد خــود را تغییــر دهــیم نخواهــد کــرد مگــر آنکــه زاویــه

بایست از معناي دانش نظـري تشـخیص    ي اکسپرسیو ناب می واسطه بی

ــه ]ایــن درك  [داده شــود و               بایســت اعــاده ي یــک کــل مــی بــه مثاب

اش برداشـــته  ن گــام بــراي تبیــین   شــود، پــیش از آنکــه نخســتی    

    .)Cassirer, 1929,84-85(شود

پژوهش در کیفیات اکسپرسیو کاري نیست کـه کاسـیرر مبـادرت بـه انجـامش      

فرهنـگ باشـد و    ۀاي به یک فلسـف  بایست مقدمه اي سمبولیک، میه صورت ۀفلسف. کند
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اکسپرشن ناب را خواهد پژوهید که این پژوهش پرتـوي بـر    ۀبدین جهت تا آنجا تجرب

سـت کـه از صـور     روش تحلیـل در ایـن فلسـفه، تحلیـل عینـی     . صور فرهنگی بیافکند

این صـور فرهنگـی را   ي شناختی  اي در آگاهی که شالوده کند و به الیه فرهنگی آغاز می

است راهی معکـوس را   گرفته اما تحلیل ذهنی، که ماکس شلر آن را پی. رسد سازد می می

ي اکسپرشـن نـاب    بـه همـین تجربـه    ذات و اشـکال همـدلی  وي در کتـاب  : پیماید می

شناختی ادراك درون و بیرون را نه مبتنـی بـر    او همچون کاسیرر تمایز پدیده. پردازد می

ي اصیل و  اینکه شالوده. کند اکات بلکه مبتنی بر کارکرد سمبولیک آنها میمتعلق این ادر

هـاي زنـده اساسـاً     هاي جسمانی بشـود یـا سـوژه    ابتدائاً خنثاي شناخت معطوف به ابژه

ــکل   ــت ش ــه جه ــتگی ب ــري  وابس ــیون(گی ــاهده دارد) فرماس ــاهد: مش ــاز  ةمش جداس

)separating/Auseinanderschau (ســـــــــاز  یگانـــــــــه ةو مشـــــــــاهد

)identifying/Ineinenderschau .(  گیـري آن   این حالت مشاهده یا جهـت شـکل

  . خارجی ةکند و نه خود ابژ هاي زنده و غیر زنده را از یکدیگر متمایز می است که ابژه

فرض نظریات تشبیه و همدلی را با اسـتناد بـه اینکـه بـا واقعیـات       شلر دو پیش

تنهـا ایگـو و   : یعنـی ایـن فـرض کـه اوالً     .ال می بـرد ؤخوانند زیر س شناختی نمی پدیده

آنچـه از دیگـري   : ثانیاً .واسطه براي ما حاضر است فرایندهاي متعلق به ایگوست که بی

بـا نقـد ایـن دو    . واسطه حاضر است، تنها ادراکات برخاسـته از بـدن اوسـت    نزد ما بی

ـ  فرض و نشان دادن اینکه آنها ابداً بدیهی نیستند شلر سعی می پیش دریج نشـان  کند به ت

شناسـیم کـه محتویـات ذهـن      دهد که چگونه به همان اندازه محتویات ذهن خود را می

شناختی این  گوید که به عنوان یک واقعیت پدیده فرض اول می در مورد پیش. دیگري را

ـ     ست که گاهی اندیشه بدیهی تصـورات   ۀها، احساسات و تصـورات دیگـران را بـه منزل

کنـیم بـه    ردي که به علت ضعف حافظـه چنـین حکـم مـی    موا. کنیم خودمان قلمداد می

فرض هستند تنهایی مثال نقض این پیش
7

این اشتباه بسیار  ۀولی باید توجه کرد که دامن. 

هـاي سـنتی، مواضـعی     در تمامی مواردي که تحت القائات سنت و آموزه. گسترده است

آنهـا صـرفاً   کنیم مختص خودمان اسـت و حـال آنکـه در مـورد      م که گمان مییگیر می
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در واقـع  . ایم مصداق همین وضعیت هستند و فرهنگ خود بوده  روي سنت جامعه دنباله

ست که در مراحل تکوین نیز نقش ضروري خـود را   براي بشر این یک وضعیت طبیعی

اي برسد که تمایز دقیقی میـان   خیلی پیش از آنکه کودك بتواند به مرحله« . کند ایفاء می

است که از منشأ  ها و تجربیاتی پر شده ش بنهد، آگاهی او با ایدها خودش و محیط ذهنی

»اطالع است آن کامالً بی
8
 )Scheler, 2008.247(.  هـا،   از سوي دیگر، گاهی اندیشـه

هـایی   شلر اینجا بـه نمونـه  . دهیم احساسات و تصورات خودمان را به دیگران نسبت می

هـاي   ون وسطی تمایل داشتند ایـده نویسندگان قر: کند در تاریخ فرهنگ غرب اشاره می

در (خود را به عهد باستان به ویژه به فیلسوفان یونـانی همچـون ارسـطو نسـبت دهنـد      

ها، آنهـا   تقابل با آنها نویسندگان دوران مدرن معموالً بدون توجه به سوابق تاریخی ایده

نگـی،  ست این وضعیت نه فقط در حیـات فره  بدیهی). کنند را ابداعات خود قلمداد می

در تمـام مـواردي کـه همـدلی موهـوم بـا       . دهد ي ما نیز رخ می بلکه در حیات روزمره

هاي سوم و چهارمی  اما همچنین وضعیت. دهد این وضعیت حاکم است دیگران رخ می

دهـیم، و   نیز وجود دارند که در آنها تجربیاتی را هم به خود و هم به دیگران نسبت مـی 

تمـام  . اند و یا از دیگـري  که داریم از خودمان نشأت گرفته دانیم که تجربیاتی یا گاه نمی

کنند ما به خود  پردازان گمان می دهند که وقوفی که بسیاري از نظریه این موارد نشان می

واسطه و به نحوي بـدیهی بـراي مـا     به طوري که آنها بی .و متعلقات ایگوي خود داریم

ي  بتـوانیم تصـویري از تجربـه   این طـور نیسـت کـه مـا     . حاضرند، توهمی بیش نیست

 –ي خودمان بیرون بکشیم و آنگاه آنهـا را   واسطه هاي دیگر از درون تجربیات بی انسان

به کالبد فیزیکی مردمان دیگر نسبت  –که هیچ نشانی از بیگانگی در درون خود ندارند 

  : نویسد شلر می. دهیم

بیات اسـت  اي از تجر واسطه دهد جریان بی بلکه بالعکس، آنچه رخ می

متعلق بـه مـن و تـو نشـده اسـت؛ کـه واقعـاً هـم شـامل           ]هنوز [که 

آمیخته و بدون تمایز تجربیات من است و هم دیگري به صورتی درهم

درون این جریان سیال است کـه بـه تـدریج و بـه نحـوي      . از یکدیگر



221                                       خاستگاه اسطوره در صورت ابتدایی ادراك  

  

آید که عناصر بیشتري از این جریـان   هایی به وجود می فزاینده گرداب

کننـد کـه بـدین وسـیله ایـن       به مدارهاي خود جذب مـی  را به آرامی

امـا در ایـن   . شـوند  عناصر متوالیاً و متدرجاً با افراد متمایز شناسایی می

: سـازند عبارتنـد از   روند واقعیاتی که ارتباطات ضروري را برقرار مـی 

متعلـق اسـت، بـه    ) self(ياي به طور کلی به یک خود هر تجربه: اول

اي بـه   اي همراه با یـک خـود داده شـده    ده شدهدا ۀطوري که هر تجرب

اینکـه ایـن خـود ضـرورتاً یـک خـود       : دوم. نیـز هسـت   معنایی کلی

مـادام کـه چنـین    (اي حضور دارد،  ست، که در جریان هر تجربه فردي

و در نتیجـه اصـوالً حاصـل    ) تجربیاتی به طور کافی داده شـده باشـند  

و ) I( "من"یک : نکهسوم آ. ارتباطات درونی بین این تجربیات نیست

اینکه کدام خود . وجود دارد به یک معناي کلی) Thou( "توئی"یک 

داده شده اسـت، بـه مـن متعلـق      ۀست که احیاناً مالک یک تجرب فردي

حاضـر،   ۀواسـط  بی ۀست که ضرورتاً در تجرب است یا به دیگري، امري

         .)Scheler, 2008,246(آشکار نیست

. اکسپرشن محسـوب کـرد   ۀتوان توصیف دیگري از تجرب نقل باال از شلر را می

شود کـه ذهـن    ریزد این نکته از آن به ویژه استفاده می اما براي استداللی که شلر پی می

تعریف ذهن به صورت قلمرو اختصاصی ایگـو یـک اشـتباه    . ما حیات خلوت ما نیست

 inner(درحقیقــت، خصوصــی بــودن، صــفت قلمــرو حــس درونــی . مســلم اســت

sense/innere sinliche (     یعنـی احساسـات حسـی محـض)sensory feeling/ 

sinnlichen gefuhle (آنچه کـه در دیگـري مطلقـاً بـدان دسترسـی نـداریم،       . است

در حـالی کـه در ذهـن،    . کنـد  هاي خود آنها را دریافـت مـی   ست که در اندام احساساتی

داریـم کـه    درونـی ) anschauung(درونی یـا شـهود   ) wahrnehmung(ادراکات 
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         ي  مســتقل از کارکردهــاي حســی هســتند و غــور در آنهــا، جســتجوي در صــندوقچه 

شناسی، در عین حـال و همزمـان    -به همین جهت است که خود. شخصی ایگو نیست

  . شناسی نیز هست -دیگر

ست که بـه هـیچ وجـه ادراکـات      اینها بدیهی ۀممکن است گفته شود که با هم

. خودش به روشنی و وضوح ادراکات درونی ایگوي دیگر نیستدرونی یک ایگو براي 

تواند مستمسـکی بـراي حفـظ ایـن      متفاوت می) vividness(همین روشنی و وضوح 

اي خـود ناشـی از    چنین تلقی. کند اما شلر چنین چیزي را نیز انکار می. فرض باشد پیش

ذهنـی   -کـامالً درون این پندار است که ادراکات درونی یک ایگو را براي خود آن ایگو 

)intra-mental (او محسـوب   هـاي فیزیکـی بـدن    ي دخالـت جنـبش   و مبرا از شائبه

» سـت  ذهنی، کامالً جعلـی   -الً درونادراکی کام -یک چنین خود«و حال آنکه . کنند می

)Scheler, 2008,   :  چون .)252

داریـم کـه ایـن     خودمان مبذول مـی  ۀما تنها زمانی توجه ویژه به تجرب

هـاي قصـدي یـا دسـت کـم تمـایالت        ربه، اثر خود را در جنـبش تج

توان تصدیق کرد که  در این صورت به آسانی می. اکسپرسیو تخلیه کند

شـود، همزمـان تمـایلی بـراي      اي با شـدت سـرکوب مـی    وقتی عاطفه

هنگـامی کـه از ابـراز    . کند سرکوب آن در ادراکات درونی نیز بروز می

درونـی   ۀآید، این عواطف از زاویـ  یشادي یا عشق ممانعت به عمل م

نـــد، بلکـــه بـــه نـــابود شـــدن مان بـــه همـــان شـــکل بـــاقی نمـــی

,Scheler, 2008(گرایند می 251(.    

. هاي اکسپرسیو در اینجا قابل مقایسه با نقش زبـان اسـت   در واقع نقش جنبش

 همان ارتباطی که اولی با ادراکات درونی دارد، زبان نیـز دارد از ایـن حیـث کـه عناصـر     

گرفته نیسـتند، بلکـه    شکلزبانی صرفاً عناصري بیرونی و عالوه شده بر ادراکات از پیش 
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یعنی در جریان شکل گـرفتن خـود ایـن ادراکـات     . درونی با این ادراکات دارندارتباطی 

  : دهد شلر ادامه می. کنند نقش بازي می

اي در پدیـد آمـدن    محور، چنین تجربه -پیش از ادراك درونی خود... 

 ۀشد، مگـر تنهـا بـه واسـط     بطن جریان زندگی بالواسطه موفق نمی از

پس، از این لحاظ در بنیان تفاوت . گذارد تأثیري که بر حالت بدنی می

چنـین  . آگاهی و ادراك ذهن دیگري وجـود نـدارد   -قاطعی میان خود

دهند تنها تا آنجا که به نحـوي حالـت    ادراکاتی در هر دو مورد رخ می

اي که قـرار اسـت ادراك    و تنها تا آنجا که حالت ذهنیبدنی تغییر کند 

            شود به نوعی اکسپرشن یا به دگرگونی فیزیکی دیگري ترجمـه گـردد  

)Scheler, 2008, 251(.    

ذهنی در غرب بـه خـوبی آگـاه     -ي ادراك درون فلسفی ایده ۀزمین شلر از پس

ه زمان ما ظهور ایگوي ذهنـی  تر ب فلسفی نزدیک -هاي روانشناختی برخی پژوهش. است

بـه   –) Washburn(واشـبرن  . دهند اي از رشد روانشناختی فرد نسبت می را به مرحله

بزرگسالی را زمان بروز چنـین   ۀمیان اي میانی از دوران نوجوانی تا مرحله –عنوان نمونه 

هنی ذ -اي غیرجسمانی و کامالً روانی سوژه«کند که خود را همچون   ایگویی قلمداد می

)psychomental (شناسد می «)Washburn, 1995,97( .) ي میـانی در   این مرحلـه

               گیـرد کـه در آن ایگـو میـان خـود و      تقابل با مراحـل پـیش و پـس از خـود قـرار مـی      

           جایگـاهی  -نظـر بـه اینکـه چنـین ایگـوي سـر       .)کنـد  اي احسـاس نمـی   اش فاصله بدن

)head- located ego (هاي فلسفی و سلوك اجتماعی عصـر ماسـت،    ول انگارهمحص

هایی را براي عبور از این مرحله و دسـتیابی بـه یـک ایگـوي      پردازان روش برخی نظریه

هـاي   توانـد از طریـق تبـدیل اسـتعاره     کنند کـه خـود مـی    پیشنهاد می) somatic(بدنی 

نـه را بـراي   و گسـترش آنهـا زمی  ) felt metaphors(هاي احساسی  دیداري به استعاره

تولید علم جدیدي فراهم کنند که زبان کامالً متفاوتی را نسبت به علم اسـتاندارد فعلـی   

        .)Glenn Harteluis, 2007,24-56(به کار خواهد گرفت 
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 -هـاي اکسپرسـیو بـدنی در خـود     درست همان طور که غالباً نقش این جنبش  

هـاي   یگـري منحصـر بـه همـین جنـبش     شود، متقابالً نیز درك مـا از د  ادراکی انکار می

اي از  با این تلقی که ادراك در این مورد چیزي جز مجموعـه . گردد فیزیکی بدن غیر می

اي جـز   این تلقی از ادراك در مورد بدن دیگري منطقـاً نتیجـه  . هاي فیزیکی نیست حس

هـاي   اي از حـس  هـاي فیزیکـی بـه مجموعـه     احاله دادن کیفیات اکسپرسیو این جنـبش 

به عبارت دیگر، چنین نگاهی عاجز است از اینکه کیفیـات اکسپرسـیو را   . ی نداردفیزیک

الجـرم،  . آنها لحـاظ کنـد   ۀکیفیات اکسپرسیو یعنی با حفظ کلیت غیرقابل تجزی ۀبه منزل

هـاي او و   اگرچه درست است که شناخت ما از ذهنیت دیگـري از راه توجـه بـه انـدام    

رفی در این مورد تفاوت بنیادینی میان ادراك ما از ادراکات برخاسته از آن است اما از ط

ذهن خود و ادراك از ذهن دیگري نیسـت، و از سـوي دیگـر مقصـود مـا از ادراك در      

 ةادراکـی کـه حاصـل مشـاهد     ؛هاي فیزیکی، بلکه ادراکی اکسپرسیو است اینجا نه حس

بـدین طریـق   شلر تمایز ایـن دو نـوع ادراك را   ). جداساز ةو نه مشاهد(ساز است  یگانه

  :دهد توضیح می

این گونه نیست که ما، به عنوان مثال، تنها چشمان شخص دیگـر را  ... 

، و حتـی  "نگـرد  او دارد بـه مـن مـی    "بینیم کـه   ما همچنین می .ببینیم

خواهـد از نگـاه    نگرد که گویی می او به نحوي به من می "بینیم که  می

 .]"چشمی نگاه کـردن  زیر"در پارسی تعبیر :  [، "من به خود بگریزد 

کنـد   توانم درك کنم که او وانمـود مـی   همچنین به همین شکل من می

اینکه او پیونـد همیشـگی بـین     .احساسی را داراست که در واقع ندارد

اینکه جنـبش   .طبیعی آن را گسسته است) اکسپرشن(اش و ابراز  تجربه

نشانده  اش، برخاسته از تجربه ةویژ ةاکسپرسیو دیگري را به جاي پدید

نـه   .گویـد  توانم بگویم که او دروغ می بنابراین به عنوان مثال می. است

ي برهان که او باید آگاه باشد که به نحوي متفـاوت مقصـودش    با ارائه

چون در شـرایط   .گوید رساند، و مسائل غیر از آن است که او می را می
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خود عمل توانم مستقیماً از دروغ او آگاه باشم، یعنی از  خاصی من می

این واقعـاً چیـزي   « : حتی بیان این جمله معنادار است که. دروغ گفتن

بـه  . »تو مقصود خودت را بد بیـان کـردي   .نیست که منظور نظر داري

ــی     ــن دارد درم ــه او در ذه ــایی را ک ــن معن ــر م ــارت دیگ ــابم،  عب           ی

در غیـر ایـن صـورت     .شـود  اگرچه این معنا از کلمات او مستفاد نمی

معنــایی از پــیش موجــود تصــحیح توانســتم او را بــا ارجــاع بــه  نمــی

,Scheler, 2008(نمایم 261(.    

شـناختی   الذکر نیز با این واقعیت پدیده فرض دوم نظریات سابق بدین ترتیب پیش

هاي فیزیکی برخاسته از بدن دیگر بـرویم و   افتد که ما قادریم فراتر از جنبش معارض می

این ادراك، ادراکی مستقیم . حالت ذهنی دیگري داشته باشیمادراکی در خصوص معنا یا 

 assimilative( "ســاز ادراك غیرمســتقیم شــبیه " ۀدر حــالی کــه نظریــ  . اســت

apperception (هاي مهمی بـا نظریـات متعـارف تشـبیهی و همـدلی       هوسرل، تفاوت

وي  .توان از ادراك مستقیم سخن گفـت  شکی نیست که به زعم هوسرل، اینجا نمی .دارد

ــطالح    ــرجیح اصـ ــا تـ ــتقیم"بـ ــر واژه) aperception( "ادراك غیرمسـ ي ادراك  بـ

)perception ( ،در مبحث تقویم ایگوي غیر، در حقیقت در روند شناخت ایگوي دیگر

: دهـد  اش اولویت مـی  خصوصیات جسمانی بدن دیگري را بر خصوصیات روانی صرف

بنـابراین ادراك  . جسمانی هستند گیرد، خصوصیات واسطه متعلق ادراك قرار می آنچه بی

.ایگوي غیر، ادراکی غیرمستقیم است
9
مضاف بر آنکه هوسرل، با قرار دادن مبحث تقویم  

مبـتال   –فرض دوم  عالوه بر پیش –تر تقویم ایگو، در حقیقت  ایگوي غیر در مبحث کلی

  .نادرست اولی نیز هست) به زعم شلر(فرض  به پیش

ر ادراك مسـتقیم از کیفیـات فیزیکـی، ادراك    اصـلی ایـن اسـت کـه در کنـا      ۀنکت

مستقیمی نیز از کیفیات اکسپرسیو وجود دارد و این خود بدین معناست کـه همـان قـدر    

شرم توضیح دهیم که آن را به صـورت   ةمحقیم که سرخی روي گونه را به صورت پدید

وضیح از این دو ت. دهیم هاي این ناحیه از چهره توضیح می افزایش فشار خون در مویرگ
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با ایـن تفـاوت کـه توضـیح اول بـر       .واحد به یک اندازه بر ادراك مبتنی هستند ةیک ابژ

. ست مبتنی) فیزیکالیستی(و توضیح دوم بر ادراکی جداساز ) اکسپرسیو(ساز  ادراکی یگانه

بـه  . مربوطه حتی نمی بایست حتماً بخشی از بدن انسـان باشـد   ةشایان ذکر است که ابژ

یـک   ۀهاي فیزیکی در هـر دو تکـ   وان نمونه، ما همچنین محقیم که تنشزعم شلر، به عن

 -هـا توضـیحی علـی    اینکـه ایـن تـنش   . کرم دو نیم شده را به عنوان درد توضیح دهـیم 

ي ما از این  مکانیکی نیز دارند که در جاي خود کامل است، به هیچ وجه نافی درك اولیه

  . واره نیست حرکات به عنوان درد یک اندام

هـایی وجـود داشـته تـا ادراك      پس از مـرگ شـلر نیـز تـالش      ها سال ده حتی

 perceptual( "سـاختارهاي ادراکـی  "هـاي اکسپرسـیو بـه     اکسپرسـیو مـا را از کـنش   

structures (آیبـل . هاي بدن انسان هسـتند  اي نسبت دهند که منتزع شده از اندام ویژه- 

کنـد کـه جمعـی از     رش مـی ماکس پالنـک در آلمـان، گـزا    ۀسسآیبلسفلد، پژوهشگر مؤ

گرفتـه باشـند    سیاه که افقـی کنـار هـم قـرار     ۀقویاً به دو لک«اند که ما  محققین نشان داده

) iris-like(ماننـد   سـیاه بـا دوایـر عنبیـه     ۀدهیم، به ویژه اگر این دو لک واکنش نشان می

ساختار ادراکـی دیگـري ممکـن اسـت مسـبب      «همچنین  .»تري محاط شده باشند روشن

 به عنوان مترسـک  ]شبیه به آلت جنسی نرینه :  [هاي فالیک ي گسترده از مجسمه ادهاستف

میان معنـا   ةهاي گسترد اند تا شباهت ها در صدد بوده این پژوهش» .باشند )شیء محافظ(/

و معـانی   هـاي چهـره   حالـت الگوهاي مشترك از جمله  –اکسپرسیو  و الگوهاي رفتاري

 برمبنـاي ایـن ایـده،   . هاي گوناگون توضیح دهنـد  فرهنگ را در میان – کمابیش شبیه آنها

و همچون یک طرح کلـی  ) آنچه در باال نام برده شداز قبیل (ساختارهاي ادراکی خاصی 

                        هـاي ادراکـی نـوع انسـان، پدیـده       بدن انسان، در سازوکارهاي گیرنـده  هاي از انداممبهم 

هـاي   ها و ژست به این ترتیب، ما به جنبش .).Eibl-Eibesfeldt, 1972,306(اند آمده

هـا و   کنیم، چون این جنـبش  اکسپرسیو حساسیم و معانی کمابیش یکسانی را بار آنها می

هـاي   ها در جریان تاریخ تکوین نـوع، سـاختارهاي ادراکـی خاصـی را در گیرنـده      ژست

   .اند ادراکی ما تثبیت کرده
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سـت کـه از    سیرر ناسازگار اسـت، برداشـتی  آنچه در این تبیین با نظر شلر و کا

شناسـی شـلر و    در اصـطالح ادراك، . ملحـوظ بـوده اسـت    "صـورت ادراك "ساختار یا 

ـ . هایی ویژه اخذ نکرده است یا ابژه خود را از ابژه) فرم(صورت کاسیرر،   ۀادراك به منزل

از مفهـوم  در حالی که صورتبندي انتقـادي  . ست ها، مفهومی روانشناختی رونوشتی از ابژه

ـ   : مراجعه کنید به بخش. (ادراك، براي آن استقالل قائل است  ۀادراك اکسپرسـیو بـه منزل

شـود کـه بـه زعـم شـلر، ایـن ادراك        نتیجـه آن مـی   .)اي، بـاال  آگاهی اسطوره ۀننمو پیش

هـایی غیرانسـانی شـود، بلکـه حتـی       واره توانـد معطـوف بـه انـدام     اکسپرسیو نه تنها مـی 

گیـري   جهـت شـکل  . توانند متعلق چنـین ادراکـی قـرار گیرنـد     می جان هم هاي بی پدیده

جان، حامل کیفیـات اکسپرسـیو یـا     اي جاندار یا بی کند پدیده مشاهده است که تعیین می

احساس یگـانگی بـا   "شلر، در فصلی با عنوان . صرفاً حامل کیفیات فیزیکی، ادراك شود

سپرسـیو ادراك را بـه عنـوان    صورت اک ۀغلب، "ص تاریخهاي شاخ کیهان در برخی مزاج

  : نویسد وي می. کند عرفانی احساس یگانگی با هستی معرفی میۀ شرط تحقق تجرب

تواند رخ دهد مگر در پناه دیدگاهی که با جهـان   یگانگی با کیهان نمی

جمعـی کـه بـا     ةوار یک اندام ۀشود، به منزل یک کل مواجه می ۀبه منزل

گـانگی مسـتلزم رویکـردي    ایـن ی حیاتی یگانـه سرشـار شـده باشـد،     

ایـن دیـدگاه، در کنـار تشـخیص     . به اشیاء است) organic(اي  اندامه

 ةبین اشیاء کـه شـیو  ) شناختی علی یا غایت(آل  ارتباطات واقعی و ایده

شود که  معهود علم و فلسفه است، با نوع جدیدي از ارتباط تکمیل می

ایـن ارتبـاط   . ست، همبود اسـت  با آنچه به طور کلی در زندگی واقعی

اي به ویژه آن است که رابطه) اکسپرشن(هاي بیان  مابین حیات و شیوه

         جـان هنگـامی کـه بـه صـورت      شدن با امـر بـی   یگانه. سمبولیک است

                      و همســــویی احساســــی(جــــان عرضــــه شــــود  امــــري بــــی

)fellow-feeling/mitgefuhl (  به سادگی نابود شده باشد، و ایـن

. اساسـاً غیـرممکن اسـت   ) تر باشد اخیر از هر چیز دیگري واضح ۀکتن
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هـا و آن   یابد کـه ایـده   یگانگی تنها به شرطی به کل کیهان گسترش می

اي  واسطه و ناب به عناصـر اندامـه   هایی از شهود که اطالقی بی صورت

هـایش، بـر    مـرده، بـر تغییـرات و حرکـت     ةدر تجربه دارنـد، بـر مـاد   

هـا و نـابود    هـایش و بـر پدیـدن آمـدن     پـذیري  هـا و کـنش   گري کنش

هاي طبیعی هم به  پدیده ۀتنها در این صورت هم. هایش، بار شود شدن

ي جهانی واحد، و هـم   واره عنوان حیات کلی غیرقابل تقسیم یک اندام

شود، نمایـان   اي که این حیات در آن بیان می به عنوان قالب سیال کلی

ضـرورتاً گرامـر عـام بیـان     ) رسـیو اکسپ(ایـن قالـب بیـانی    . گـردد  می

ــن( ــامت     ) اکسپرش ــایش ص ــا نم ــانتومیم ی ــوعی پ ــود را دارد، ن           خ

... کیهانی که قواعدش تأثیر پنهـانی در برداشـت مـا از طبیعـت دارنـد     

)Scheler, 2008,81-82(.    

و ) Lavater(، الواتـر  )Novalis(، نـوالیس  )Goethe(شلر همچون گوتـه  

این گمان است که این قواعد را بـا ابـزار عقـل و تحلیـل عقالنـی      بر ) Fechner(فشنر 

                         .     توان کشف کرد می

  

  نتیجه

شناسـی کاسـیرر و    حاضر تالش شد تا ضمن معرفی اجمالی اسـطوره  ۀدر مقال

شناسی در مباحث نظري  این اسطوره نهایی به یکی از دستاوردهايهاي فلسفی آن،  جنبه

توسط جمعی از روانشناسان آلمانی قـرن   "صورت اکسپرسیو ادراك" ةاید. ه شودپرداخت

طـرح شـد و بالفاصـله بـه طـرق      ) Ludwig Klages(بیستم به ویژه لودویگ کالگز 

دانسـت و   خود کالگـز، اساسـاً ایـن ادراك را بهنجـار مـی     . مختلف ارزش فلسفی یافت

مـاکس  . شر مدرن قلمداد کردادراك نظري را حاصل انحطاط فکري و فرهنگی ب ةسیطر

خاطر نشـان   "تبیین ایگوي غیر"شلر اهمیت این ایده و نقش تأثیرگذارش را در مبحث 

اگرچـه نـه   . هاي شبه رمانتیک بـود  ساخت و براي خود وي نیز مبنایی براي تقویت ایده
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اي  در عصر طالیی رمانتیسیسم و نه حتی در بین متفکران رمانتیک قرن بیستم چنین ایده

. ن قدر شناخته شده و برجسته نبود که براي شلر و کالگـز برجسـته و تأثیرگـذار بـود    آ

بـدین ترتیـب کـه    . شناختی خود بهره برد کاسیرر، از این ایده در تکمیل مباحث اسطوره

رسـد   به نظـر مـی  . اکسپرشن ناب دانست ۀاي را تجرب ادراکی آگاهی اسطوره ۀوي تجرب

هاي تجربی بیشتر و چه در قالب  در قالب پژوهش بررسی بیشتر این صورت ادراکی چه

     . هاي نظري بتواند اهمیت این مفهوم را بیش از پیش آشکار کند تحلیل
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  هانوشتپی

  اي از علیـت علمـی در اندیشـۀ    طورهبراي بحثی در مورد تفاوت علیت اس -1

گرایـی مطـابق بـا     نقد علم: دینی -اي تبیین علمی و تبیین اسطوره: کاسیرر رجوع کنید به

فصلنامۀ تخصصـی   35-34، حمید قاسمی، شماره شناسی فلسفی ارنست کاسیرر اسطوره

  .  اسالمی اندیشۀاز انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و  ذهن

اگر ما « : نویسد می زبان: هاي سمبولیک فلسفۀ صورتکاسیرر در جلد اول  -2

در نظر  R¹, R², R³را به عنوان ... علیتی و  انواع گوناگون روابط زمانی، فضایی و

نشان  modality (m¹, m², m³(الگویی ۀبایست هر یک با یک نشان بگیریم، می

. گذاري شوند که زمینۀ کارکرد و معنایی را که در آن مورد استفاده هستند، معلوم سازد

م بخش چون هر یک از این زمینه ها، زبان، شناخت علمی، هنر، اسطوره، اصل تقو

هاي خاص درون خود نقش خودش را داراست که گویی مهر خود را بر صورت

  .  )Ernst Cassirer, 1923,97(» زنند می

            :گوید می) اي اندیشۀ اسطوره: با عنوان فرعی(در جلد دوم همین کتاب 

 اي مقابله و مقایسه بینی اسطوره علمی را با جهان -بینی تجربی هنگامی که جهان«

شود که با آنها  شود که تقابل آنها مربوط به مقوالتی نمی کنیم این موضوع مبرهن می می

آنچه اسطوره را از شناخت . کنند دهند و تفسیر می واقعیت را مورد تأمل قرار می

) modality(مدل /کند نه کیفیت مقوالت بلکه الگو علمی متمایز می -تجربی

         برگردان پارسی همین اثر نگاه کنید به در ). (Cassirer, 1925.60.(»آنهاست

  .)121صفحۀ 

ست که دیدگاه انتقادي از  این نکته در واقع نتیجۀ مستقیم برداشتی -3

شود که کارکردهاي  اي ادراك نامیده می در این دیدگاه آن حالت ذهنی. دارد "ادراك"
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، تجربۀ اکسپرشن نوع در نتیجه. اي را ضرورتاً بتوان به آن منتسب کرد شناختی ویژه

خاصی از تجربۀ ادراکی نیست که ذاتی دستگاه شناخت است، بلکه در این دیدگاه هر 

به این نکته . دار نقشی تقویمی در شناخت است تجربۀ ادراکی برحسب تعریف عهده

  .شود کمی جلوتر در بخش روش بیشتر پرداخته می

ـ   آسیب اندرو سیمز پس از آنکه روان -4 را از ) explanatory(ی شناسـی تبیین

 "ي رفتـار  مشاهده"کند این دومی را شامل دو بخش  جدا می) descriptive(توصیفی 

)observation of behaviour ( آورد همدالنـــه از تجربـــۀ ســـوبژکتیو بـــر"و" 

)empathetic assessment of subjective experience (کنـد  بیمار معرفی می .

گـر بـراي    که از ظرفیت خـود بـه عنـوان مشـاهده     در بخش دوم سعی پزشک این است

هـاي دقیـق    گیرد؛ به این طریق که با پرسش بازسازي تجربۀ عاطفی و شناختی بیمار بهره

گیر نهایتاً توصیفی از حالت درونی بیمار ارائه کند که بیمار آن را به عنـوان تجربـۀ    و پی

هـدف مـذکور ادامـه پیـدا     ها تا رسیدن بـه   خود تأیید نماید، در غیر این صورت پرسش

سـت کـه ایـن روش دوم در مـورد کودکـان و حیوانـات قابـل اسـتفاده          بـدیهی . کند می

  ).Sims, 1995; 2(نیست

حتی اگر بتوان آن دست موارد مورد اشارة شیلدر را که در آن بیمار تلقی  -5

                 بندي کرد، پریشی طبقه اي از واژگان زبان دارد زیر عنوان زبان اسطوره -جادویی

پریشی گزارش  الوصف باید تصدیق کرد که چنین مواردي به ندرت در مطالعات زبانمع

) اي اندیشۀ اسطوره(هاي شیلدر در این مورد در جلد دوم  کاسیرر به گزارش. شود می

  ).96 ۀبرگردان پارسی صفح( 42رجوع کنید به همان، صفحۀ. کند اشاره می

اي آثار  هاي مشترك ذهنیت اسطوره درونمایه اختصاصی براي مطالعۀ -6

دو اثر کالسیک زیر اشاره توان به  میبراي نمونه است که از میان آنها  متعددي خلق شده

  :کرد
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-Eliade, Mircea. (1996), Patterns in Comparative Religion, 

translated by Rosemary Sheed, Bison Books.

- Rene Guenon. (2004), Symbols of Sacred Science, 
translated by Henry D. Fohr, Sophia Perenni Pub

کند در  کارل یونگ که مواردي از این دست را مرتبط با کارکردهاي ناآگاهی می-7

، نمونۀ جالبی را در هایش انسان و سمبولاز کتاب  "گذشته و آینده در ناآگاهی"فصل 

یابد که  نیچه، فرازهایی را می نین گفت زرتشتچوي در کتاب : کند مورد نیچه ذکر می

 1686هاي به جا مانده از یک کشتی در سال  شباهت غیرقابل انکاري با دفتر یادداشت

هاي مزبور را نیچه در  کند که یادداشت یونگ با خواهر نیچه به او ثابت می ۀمکاتب. دارد

ه مرتکب سرقت ادبی اعتقاد یونگ این است که نیچ. است دوران کودکی خوانده بوده

اي ناخودآگاهانه، آنچه را که به خود او متعلق نبوده، به عنوان نوشتۀ  نشده، بلکه به شیوه

انسان و : براي متن پارسی رجوع کنید به). .Jung, 1964, 24(خود ارائه داده است

    .43 ۀ، صفح1377محمود سلطانیه، انتشارات جام، چاپ اول : هایش، برگردان سمبول

ذکر این نکته خالی از فایده نیست که شلر انسـان بـالغ بـدوي را از حیـث      -8

زید  نهد و تا حدود زیادي، در دیگران می اش نمی اینکه تمایزي میان خود و محیط عینی

سـپس بـه ایـن ایـده اشـاره      . دانـد اش، با وضع کودك قابل مقایسه می تا در خود فردي

هـاي گذشـته،    کنـیم، در هـزاره   ی قلمداد میشناخت کند که این وضع که امروزه آسیب می

اگرچـه امـروزه، وقتـی حیـات درونـی فـردي بـه نحـوي         «: است وضعیتی عمومی بوده

به طـوري کـه فردیـت     [شکل بگیرد، طشها و معیارهاي محی غیرارادي مطابق با نگرش

کنـیم   شناختی قلمـداد مـی   آن را یک عارضۀ آسیب ]فرد را در خطر اضمحالل قرار دهد

شناختی امروز همچون خیلـی خصوصـیات    ، اما این نشانۀ آسیب)هیستري ۀعارض مثالً(

,Scheler, 2008(» مشابه دیگر، سرشت هر شکلی از حیات بدوي بوده است 248.(  
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داند  هوسرل، ادراك غیرمستقیم ایگوي دیگر را قابل مقایسه با انتظاراتی می -9

این انتظارات به وجود آمده . آید میکه در ادراك از وجه هنوز نامکشوف شیء به وجود 

اما «. تواند محسوب شود، هرچند به صورتی غیرمستقیم در ادراك، خود نوعی ادراك می

این است ) که صرفاً یک شیء نیست(  "دیگري"تفاوت میان ادراك یک شیء و ادراك 

راك توان بالفعل یا بالقوه با تبدیل هر ادراك غیرمستقیم به اد که در ادراك شیء می

مثالً با چرخاندن شیئی یا چرخیدن خودمان به دور آن و قرار گرفتن در مقابل (مستقیم 

ادراك غیرمستقیم را تأیید و تصدیق کرد، و به ) وجهی که تاکنون مستقیماً مشهود نبود

اما در مورد ادراك . تبدیل کرد perceptionرا به  aperceptionتعبیر هوسرل هر 

توان از خصوصیات جسمانی او  یعنی هرگز نمی. پذیر نیستاندیگري چنین تبدیلی امک

عبدالکریم (» اي اصیل خصوصیات روانی او را به ادراك مستقیم درآورد به گونه

  ).387، نشر نی، صفحۀ هوسرل در متن آثارش، 1384رشیدیان، 
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