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 9801پايیز و زمستان   80سال  ه فلسفه نشري

 

 

 صورت  –فراتر از تقابل ماده 

 گیری شیلر از مفهوم بازی در گذر از این تقابل نگاهي به چگونگي بهره

 دانشیار دانشگاه تهران -گران محمدرضا ریختهدکتر 

 ی دانشگاه تهرانادانشجوی دکتر -محمدباقر قمی

 ( 98/9/98تاریخ پذیرش نهایی:   02/6/98)تاریخ دریافت مقاله:

شناسی، اخالق و فلسفه دارد همواره  هاي زیبایی در جستارهاي نه چندان كمی كه در حوزهشيلر  چکیده:
اي واحد را درسطوح مختلف دنبال نموده است. مساله شيلر، گسست یا تقابل حادي است كه در سطوح  مساله

ل متافيزیکی گير فرهنگ، جامعه و سياست شده است؛ این تقابل حاد چيزي نيست جز همان تقاب مختلف گریبان
ها در سطوح مختلف را باید در انسان جستجو كرد.  ماده و صورت. از طرف دیگر مبناي همه این تقابل ميان كهن

انسان مدرن، برخالف انسان یونان باستان موجودي گسسته است چراكه همواره به استيالي یك بعد وجودي 
گوید: رانه حس و  رانه یا غریزه در انسان سخن می داده است. شيلر از دو اش تن در خود بر دیگر ابعاد وجودي

رانه فرم. رانه حس نماینده بعد حسی و مادي انسان است و رانه فرم نماینده بعد عقالنی و اخالقی او. شيلر با 
ماده و صورت و به تبع آن حس و عقل  ميان كند مساله گسست    می استفاده از رانه بازي به عنوان رانه سوم تالش

شود این است كه شيلر چگونه از     می بردارد. آنچه به پرسش مقاله پيش رو تبدیل ميان هاي حس و فرم را از نهو را
شيلر به واسطه مفهوم بازي از  گيرد؟     می مفهوم بازي در حل مساله بزرگ خود كه همان مساله گسست است بهره

تواند یك انسان باشد كه این دو رانه را به یك  نگامی میرود. انسان تنها ه    می دوگانگی و گسست بيان شده فراتر
رانه سوم فرابرد. این رانه سوم رانه بازي است و انسان كامل انسان بازیگر. آنچه در اینجا نشان خواهيم داد آن 

عقل  است. انسان توسط این رانه از حس وها  آن است كه رانه بازي نه تعادل و توازن دو رانه بلکه فراتر رفتن از
شود كه انسان به این رانه  كند. آنچه سبب می رود و به جاي حس كردن و یا فکر كردن صرف، بازي می فراتر می
آزادي در »كند و زیبایی تنها موضوع بازي است. اما زیبایی  است. انسان تنها با زیبایی بازي می« زیبایی»فرارود، 

 است و نمود تنها قلمرو بازي.« نمود

 .ماده، فرم، رانه حس، رانه فرم، رانه بازي، زیبایی، نمود دی:های كلی واژه

 

 mrgran@ut.ac.ir 
 ghomiy@gmail.com 
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 مقدمه

گوید،      می *وسویو یا چنانکه اسپار خواند كانتی –افالطونی اي  توان فلسفه شيلر را فلسفه می

روحيه  (.Spariosu 1989: 54)« در محتوا افالطونی و در روش كانتی است»اي كه  فلسفه

 ،نگاه موازي او به انسان، طبيعت و سياست آشکاري افالطونی است؛شيلر به شکل كلی فلسفه 

ها طرح  اي كه به طور موازي در این حوزه و مسالهها  آن هر یك ازگانه در  تشخيص عناصر سه

و مساله خود را  چنين متاثر از كانت است اما شيلر هم .اند شود، نشانگر همين نکته می

ه حل ارائ در تکميل راهباید بيشتر  را  . رابطه شيلر با كانتكند ریزي می درچارچوبی كانتی پایه

جستجو  گسست ميان دو عقل نظري و عملیكانت به شده )و البته از نظر شيلر راه حل ناقص( 

دو  ميان تالش كرد †نقد قوه حکمشناسی. كانت در  حل چيزي نيست جز زیبایی كرد. این راه

اي ایجاد كند. این خواست كانت در  بر و اختيار واسطهج ميان عقل و اراده و ميان ،نقد پيشين

( یکپارچه كردن انسان و وحدت بخشيدن به حس و 9یابد )     می فلسفه شيلر اهميتی دو چندان

 حل این مساله چنين در راه شود. اما شيلر هم     می به مساله شيلر تبدیل و فرارفتن از این تقابل عقل

 . استنيز كانتی  یعنی مفهوم بازي

كه از ) شناختی انسان هایی در تربيت زیبایی نامهزیباشناختی یا فلسفی شيلر،  آثار ميان رد 

شامل  كه شود     می ترین این آثار محسوب مهم ،شود(     می خوانده «ها نامه»این پس در این جستار 

فتار آمده صورت گر -بناي مساله شيلر، انسانی است كه در تقابل حاد مادهنامه است. م 02

كند. مساله ما این     می است. شيلر از مفهوم بازي در فرارفتن از این تقابل و ایجاد وحدت استفاده

در این جستار خواهيم  دهد؟     می شيلر چگونه بازي را مبناي حل مساله گسست قراراست كه 

رود؛ این         می عقل فراتر –صورت / حس  -دید كه شيلر به واسطه مفهوم بازي از تقابل ماده 

زیبایی شيلر از  بخشد.         می ها را وحدت مفهوم بازي است كه به واسطه آن شيلر این دوگانگی

گيرد؛  بهره می وحدت بخشيدن به این دو عنصر و در نتيجه وحدت بخشيدن به انسانبراي 
 

*- Mihai Spariosu 

†- Critique of Judgment 
www.SID.ir
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یا انسان كامل  بنابراین خواست غایی شيلر انسان بازیگر چيزي نيست جز بازي.كه خود  یوحدت

 شيلر است كه به همين دليل ه زیبایی قابل تحصيل خواهد بود واست. این غایت تنها از را

 خواهد به تربيت زیباشناختی انسان بپردازد.          می

 شیلر ی لهأ. گسست؛ مس9

هاي  هاي همه حوز دهد و به گونه         می هاي شيلر را شکل اي كه بنيان دغدغه  ترین مساله مهم

ن را در اینجا آاي است كه  شود، مساله         می پردازد را شامل         می ها اي كه او همزمان بدان پراكنده

پردازد یعنی انسان. فرهنگ،          می هایی كه بدانها شيلر در همه حوزه (0)ناميم.         می «مساله گسست»

كند با مفهوم بازي          می د، گسستی كه تالشرس        می گسستاي  گونههمواره به جامعه و سياست 

و تحت عنوان زیبایی به حل آن بپردازد. این گسست هر چند تحت عناوین مختلفی چون 

 شود، معناي واحدي را دنبال         می بيانفيزیکی و اخالقی  ، دوگانگی حس و عقل، ماده و صورت

گيرند، از این جهت با هم      می ایی كه مورد بحث شيلر قراره همه حوزه. از طرف دیگر كند         می

ی از نوعی واحد دارند بلکه نوع نگاه ستاند، بدین معنا كه نه تنها بسته به سطح خود گس پيوسته

 .كنند     می اي را دنبال پيوسته

عقل نظري و عملی به جاي  ميان تی عميقسشيلر با فلسفه كانت مواجه است كه گس 

در نقد سوم در پركردن  كند،     می از آنکه در این دو نقد انسان را دوپارهو پس  استگذاشته 

. آنچه شيلر به دنبال آن است، صرفاً پيروي از دعوي عقل و بندد شکاف ایجاد شده طرفی نمی

بدون  كند     می ها تالش در همه جنبه گسستاو پس از تاكيد بر  جستجوي حاكميت آن نيست.

به زعم شيلر باید در همه سطوح فرهنگ، اجتماع و فائق آید. ها  آن بر به عقل تسلط بخشيدن

 غلبه كرد. مساله گسستر سياست ب

 . یونان، دنیای بدون گسست9-9
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حس و عقل  ميان گسستنگاه شيلر به یونان به عنوان فرهنگی كه برخالف فرهنگ مدرن، فاقد 

 :اهميتی اساسی داردنزد او  گسستیا ماده و صورت است، در درک مساله 

دليل  حض طبيعتی فيزیکی نيست و به همين، هرگز طبيعت به طور میونانیبراي » 

و هرگز طبيعت برایش به طور محض ؛ شود نمی هاو از محترم شمردن آن شرمند

عقالنی نيست... طبيعت فيزیکی و احساسات اخالقی، ماده و ذهن، زمين و 

 :2007) «.شوند     می یونانی در هم ذوب آور در شعر آسمان با یك زیبایی حيرت

183 ) 

ها  آن اي است كه زیبایی و هنر را در خود جاي داده و از نظر شيلر روحيه یونانی روحيه 

بينيم كه به یکباره      می ما آن مردم جالب توجه را»گوید:  او میرا با هم تركيب كرده است. 

ماده و »در فرهنگ یونان از نظر شيلر، ( 6 امه)ن« متحد كردند *كمال صورت را با كمال ماده

( هنرمند یونانی كسی است كه تسليم حس یا )همان« يچ ویژگی كامالً متمایزي نداشتند.روح ه

دهد و      می او به حس همه حقوقش را؛ كند یونانی هرگز از طبيعت شرم نمی» :شود عقل نمی

این  (Schiller 2007: 157) .«آید نمیآن درهمچنان كامالً مطمئن است كه هرگز تحت فرمان 

( 92)نامه.« خود رسيده است حدادراک زیبایی به باالترین »در حالی است كه در یونانيان 

 (6 رسد. )نامه     می آنچه بيشترین دغدغه شيلر است، در یونانيان است كه به اوج خود ،انسانيت

 Schiller)« شود.     می زیبایی و كمال  دهاین تنها انسانيت است كه براي یونانيان شامل تمام ای»

2007: 183) 

وجود خود را وحدت بخشد؛ این انسان برخالف یونانيان، انسان مدرن نتوانسته است 

بخشی از دليل این گسستگی انسان مدرن را باید در تقسيم كار جستجو موجودي است گسسته. 

 ه انسان در تماميت خود شکوفا شود،آنکشود كه به جاي      می كرد. نزد شيلر، تقسيم كار سبب

ار یك كاركرد تخصصی تنها خواست»چون دولت ی تنها بخشی از وجود انسانی رشد یابد. به قول

 

*- substance 
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توانند همه وجوه شخصيت خود را  نه تنها نمیها  آن باشد     می از اعضاي خود شده از هر یك

زندگی عامه  در برابر پذیري را ئوليتهيچ معنایی از مس ،توسعه دهند، بلکه فراتر از آن كاركرد

تواند نمونه      می به همين دليل است كه یك یونانی (Sharp 1991: 154) «كنند. احساس نمی

طبيعت با » ، به زعم شيلر،چرا كه ؛اي ندارد اش باشد در حالی كه انسان مدرن چنين ویژگی زمانه

 هبا هم ههمفا ]در حالی كه[ كند     می هافاض  هاي خود را به یونانی بخشی خود صورت همه وحدت

 (6 )نامه« دهد.     می را به ماهاي خود  تجزیه كنندگی خود صورت

 حس و عقل میان . گسست انسان9-2

گيرد؛ موجودي كه از یك طرف      می شيلر انسان را همواره به عنوان موجودي دوپاره در نظر

حس و عقل گاهی به شکل ماده و صورت این  .داراي حس است و از طرف دیگر داراي عقل

، این دو نيرو در اود. از نظر نشو     می ظاهر شيلررانه حس و فرم در ادبيات  و گاهی به شکل دو

كنند و همواره با غلبه یك نيرو بر نيروي دیگر انسان از انسانيت      می انسان به صورت متضاد عمل

شود و او      می مفروض در نظر گرفتهشيلر به عنوان امري شود. ظاهراً این نکته نزد      می خویش دور

این دو امر در انسان ندارد. درک این نگاه شيلر نيز چندان مشکل نيست تعارض سعی در اثبات 

در عرف  همتا كانت و  رسطواو  در فلسفه از افالطونهم  چنين نگاهی به انسان همواره چرا كه

 ؛(164 :2007)داند      می *ن را داراي دو اصل یا طبيعت شيلر حتی انسا عام وجود داشته است.

هنگامی  ر او همواره به غلبه یکی از این دو طبيعت بر دیگري تن داده است.صانسانی كه در ع

 انسان به یك موجود حسی  و هنگامی كه عقل بر حس غلبه ،كند     می كه حس بر عقل غلبه

باشد: او باید یك ها  آن اما او نباید هيچ كدام از. »شود     می كند به یك موجود عقالنی تبدیل     می

 (02  )نامه« انسان باشد.

ها  ميان آن كند كه باید از     می حس و عقل اشاره ميان شيلر به سه نوع رابطه ممکن

را در او قوام « زیبایی»تر باشد و بتواند  اي را انتخاب كرد كه براي انسان مناسب رابطه

 

*- nature 
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 ميان «هماهنگی»معتقد است كه نه غلبه حس و نه غلبه عقل بلکه  او (205 :2007)بخشد.

 *دهد، انسان فيزیکی     می یابد. انسانی كه به غلبه حس تن     می م دستمههاست كه به این  آن

اند.  ها در واقع این گونه ( چرا كه انسان3  است. )نامه« واقعيت»است كه شيلر معتقد است یك 

 است.  †قرار دارد كه از نظر شيلر غيرواقعی †انسان اخالقی، طرف دیگردر 

 های انسان رانه  . گسست9-8

  گسستتحت عنوان  ،حس و عقل بيان كردیم گسستدر اینجا آنچه در بند پيش تحت عنوان 

در انسان تشخيص  †رانه یا غریزه . شيلر دوگيرد     می هاي انسان به طور كامل مورد بحث قرار رانه

نه فرم یا و را **مادهیا نه حس ند: راشو     می و نوع تمایل كه به وضوح در انسان دیدهدهد، د

 ،كند     می آنچه شيلر تحت این دو عنوان دنبال .به وضوح ارسطویی بنديِ تقسيم یك ††.صورت

 همانطور كه از شاعر بزرگی همچون شيلر انتظار. ی است كه انسان دچار آن استگسست

انه را اثبات یا استنتاج نماید و حتی در ركند كه این دو  ه هيچ وجه تالش نمیرود، او ب     می

معانی  برد و     می ه كاررا در سطوح مختلف بها  آن بسياري موارد بدون هيچ گونه تمایزي

 كند.      می بارها  آن مختلفی بر

او « يعت حسیطب»یا « وجود فيزیکی انسان»را به مثابه  حس شيلر در نامه دوازدهم رانه

وجود »دارد و از او یك      می نگاه« هاي زمانی در محدوده»اي كه انسان را  رانه ؛كند     می معرفی

ترین  ردهگسستزندگی در » ،سازد. آنچه رانه حسی به دنبال آن است زندگی است     می «مادي

وجود مادي و همه  همه»( شيلر معتقد است كه با این مفهوم 91  )نامه .«آن †† حالت پذیرندگی

قلمرو خود »خواهد      می را بيان نموده است. این رانه« واسطه در حواس حاضر است آنچه كه بی
 

*- physical man 

†- moral  man 

‡- problematical 

§- trieb / drive / impulse 

**- stafftrieb / sense drive / matter drive 

††- form tribe / form drive 

‡‡- acception 
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 عد حسی انسانرانه حس به بُاو در ( 90 )نامه«. در انسان بسط دهد را بر تمام عرصه نامحدود

« كند.     می عمل    ميل رتاثي حتكند و ت     می آرزو ،كند     می حس»از انسان كه  يبعد ؛پردازد     می

بودن « رانه»باید بر  ،شيلر نظر بر اساس ،بعدي از وجود انسان است اما ،( هر چند حس99 )نامه

انسان تاكيد كرد. این رانه را باید به مثابه محركی در نظر آورد در  ین به عنوان محركی درونآ

توان      می یابد. تنها بر این اساس است كه     یم كه مبناي خود را در نوعی تمایل بنيادین در انسان

 .خواند رانهآن را 

تقابل با كشد كه در      می انسان بيرون« طبيعت عقالنی»و « وجود مطلق»شيلر رانه فرم را از 

گيرد. در حالی كه رانه حس تمایل به تغيير      می قرار وجود فيزیکی و طبيعت حسی رانه حس

( 90)نامه«. انسان را حفظ كند ر حاالت، شخصيتيعليرغم همه تغي»خواهد      می دارد، این رانه

؛ خواهد     می براي هميشه ،خواهد     می كه این رانه در این رانه راه ندارد و آنچه يتغييرهيچ 

دليل رانه فرم به همين  هاي متفاوتی دارد. هاي متفاوت خواست كه در زمانرانه حسی  برخالف

آنچه واقعی است ضروري و ابدي »خواهد      می این رانه ؛گيرد برمی را در «ها نكل توالی زما»

باشد و آنچه ابدي و ضروري است به واقعيت بدل گردد: به عبارت دیگر این ]رانه[ به حقيقت و 

  ()همان« تمایل دارد.عدالت 

هاي  گیهمه ویژ ( از نظر شيلر این مفهوم91 )نامه .است« شکل یا فرم»هدف این رانه 

 ،هنگامی كه این رانه حاكم است گيرد. ري را در برمینظاي با قوها  آن صوري اشياء و روابط

رسد      می ره خودگستوجود به باالترین  ،( در این حالت90)نامه«. كند     می بر ما عملعين محض »

ما »در این حالت، د. یاب     می دست« وحدت ایده»ان به شوند و انس     می چرا كه همه موانع ناپدید

( در اینجاست كه )همان.« تماسدیگر در زمان نيستيم بلکه زمان با توالی نامحدود خود در 

ست و انتخاب او انتخاب همه ها که نوع است، كسی كه حکم او حکم همه روحبلانسان نه فرد 

  ها. قلب

حس كافی نيست. رانه فرم نيز هر چند براي انسان ضروري است، به تنهایی و بدون رانه 

www.SID.ir یط ناپدیدنجا كه انسان صرفاً فرم باشد، هيچ فرمی ندارد و شخصيت انسان توسط شراآتا »
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« خواهد تعيين شود می»ي منفعل است و  ا رانه در حالی كه رانه حس (93 )نامه«. شود     می

 رانه حسدر حاليکه  ؛«خواهد خود را تعين بخشد می»اي فعال است و  (، رانه فرم رانه92)نامه

كند. انسان هنگامی كه تسليم هر « ایجاد»خواهد آن را      می رانه فرم ،خواهد عين را بپذیرد     می

 دهد، از انسانيت خود خارج     می شود و یکی را بر دیگري برتري     می یك از دورانه حس یا فرم

و « نخواهد بود *هرگز یك من» ، او دیگریابد     می سلطه انسانشود. هنگامی كه رانه حس بر      می

در نگاه « نخواهد بود. †من –هرگز یك جز  ،كند     می هنگامی كه رانه حس را تسليم رانه فرم

فرد تا ؛  (93 نامه«)هيچ چيز نيست» دو حالت غلبه رانه حس و یا رانه فرم، انسانشيلر در هر 

نخواهد بود.  هرگز یك انسان ،ه یکی از دورانه تسليم كرده استبمنحصراً هنگامی كه خود را 

 ماند و هنگامی كه تنها فکر     می كند از شخصيت غافل     می ( هنگامی كه تنها حس92 )نامه

 ماند.     می اش از چشمش پنهان وجود زمانی ،كند     می

 :ای که در آن کند، رابطه     می دو رانه یک رابطه دو طرفه برقرار میان شیلر

 كند و هر یك از     می نهد و آن را محدود     می طور همزمان عمل دیگري را بنا عمل یك رانه به» 

 هنگامی كه به تنهایی در نظر گرفته شود، فقط به خاطر فعال بودن دیگري به باالترینها  آن

 ( )همان«. رسد     می ظهور خود

یکی به دنبال  ؛(93 از این دورانه متضاد نيستند )نامه ي بيشچيزدو به زعم شيلر، هيچ 

 ميان اي در حالی كه هر گونه واسطهپرسش شيلر این است:  ت و دیگري به دنبال ثبات.سا تغيير

چگونه خواهيم توانست وحدت طبيعت انسانی را دوباره » ،است« غير قابل درک»این دو رانه 

نوع  (98مه )نا؟ «د و اوليه كامالً ویران شده استاحبنا كنيم؟ وحدتی كه به واسطه این تقابل 

و چگونه د»پرسد      می شود. او     می يدهنگاه شيلر به دورانه انسانی، ناگزیر به این تقابل حاد كش

 ( همان« )شوند؟     می تمایل چنين متضادي در كنار هم در یك وجود جمع
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 صورت در انسان -. بازی و فرارَوی از تقابل ماده2

 . مفهوم بازی2-9

قرار استفاده اي فنی مورد  گيرد و آن را به مثابه واژه بازي بهره میفهوم هرچند شيلر بسيار از م

مفهوم بهره  ایندهد كه چرا از  پردازد و هرگز توضيح نمی ، چندان به تعریف آن نمیدهد می

توانيم دریابيم چه  بخشد است كه می هایی كه او به بازي می تنها به واسطه كاركردگرفته است. 

كند و آن را       می را از كانت اخذ« بازي»در نظر گرفته است. شيلر مفهوم جایگاهی براي آن 

 آورد. برجسته كرده و به صورت مفهومی مشروع در متن گفتمان فلسفی درمی

 و دهد     می نخستين فيلسوفی است كه این مفهوم را صریحاً در متن فلسفه خود جاي شيلر

بازاستقرار قطعی بازي »نظر اهميت كار شيلر  ین نقطهاز ا بخشد.     می كاركردهاي مشخصی بدان

به مثابه عنوانی مشروع در گفتمان جدي فلسفی است كه انقالبی را در تاریخ مدرن مفهوم بازي 

كند بلکه آن را      می او نه تنها این مفهوم را از كانت اخذ( Spariosu 1989: 54)« آورد.     می به بار

بخشد.      می دهد و بدان اعتبار     می گيرد مورد استفاده قرار     می به كار اي كه كانت در همان حوزه

هاي اندیشه را در  او به عنوان كسی كه نقدهاي كانت را پشت سر گذاشته است و گسست حوزه

به عنوان مفهومی براي نشان دادن راه « بازي«  تقابل دو نقد اول و دوم مشاهده كرده است، ایده

 گيرد.       می تقابل ، را از خود كانت خروج از این

شود شيلر این مفهوم را در كانت مورد توجه      می اما كدام ویژگی بازي است كه سبب

دهد  تر بخشد؟ آنچه این ویژگی خاص را به این مفهوم می قرار دهد و به آن كاركردي گسترده

نيست و در عين حال  *ينی اتفاقیآن است كه شيلر آن را به عنوان آنچه نه به طور ذهنی و نه ع

گيرد؛ بازي      می (، در نظر91 كند )نامه ضرورت را نه به طور بيرونی و نه درونی تحميل نمی

ضرورت و اتفاق؛ نه این است و نه آن و در عين حال هر دو را در خود  ميان مفهومی است
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كند.      می جذب این مفهوم دارد. این ویژگی بازي در جمع كردن دو امر متضاد است كه شيلر را

 :گوید     می  *پل دومان

كه بدان نياز ]است[  مکانی ،است؛ بازي †ميدان بازي پيش از هر چيز به معناي»

دو  ميان دارید تا از وقوع مواجهه دیالکتيکی جلوگيري كنيد. شما به كمی فاصله

 (151 :2002)« را از تصادم با هم حفظ كنيد.ها  آن چيز نياز دارید تا

در مورد آن  †چيزي عميقاً دلبخواهی»در عين آنکه بازي قوانينی دارد، همواره در بازي  

 )همان(« قوانين وجود دارد.

اي كه در آن  كند. رانه می معرفی  رانه سوم  عنوانبه  را بازي  شيلر در نامه چهاردهم رانه

عمل دو  وحدت بخش بازي  هرانگيرند.  دو رانه دیگر بدون تسلط بر هم در كنار هم قرار می

؛ انسان از هر دوي و نه اخالقی است دیگر نه فيزیکی †بازي رانه درانسان عمل  است.رانه دیگر 

، داردرا در خود حس و عقل اي كه دو رانه متضاد  رانه بازي به عنوان رانه ها رها شده است. این

در نظر ماده و صورت  ضرورت و تصادف، قانون و آزادي، و ،به عنوان مجموع حس و عقل

 دهد فرارَوي. شود. شيلر بازي را در عميقترین معناي آن مورد استفاده قرار می گرفته می

 . فرارفتن از تقابل دو رانه 2-2

در انسان را بيان نمودیم و گفتيم كه شيلر این دو ها  آن هاي فرم و حس و چگونگی تقابل رانه

 «غير قابل درک»را ها  ميان آن اي د و هر گونه واسطهبين     می رانه را در غایت تضاد با هم

شود و      می خواند. انسانی كه این دو غریزه متقابل را در خود دارد از وحدت خود دور     می

دهد كه      می تواند وجودي یکپارچه داشته باشد. شيلر كه در برخی جمالت خود چنان نشان نمی

مثالً این بيان  -نتيجه وحدت وجود انسانی غيرممکن است این دو رانه و در ميان گویی وساطت

 

*- Paul De Man 
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، در نامه -(2)نامه« شوند.     می تنها در وجود مطلق ضرورت فيزیکی و اخالقی با هم جمع»كه 

اي كه در آن هر دو رانه دیگر، با هم  بازي؛ رانه پردازد: رانه     می چهاردهم به معرفی رانه سوم

ه انسان همواره به غلبه یك رانه بر رانه دیگر تن داده است، در رانه كنند. در حالی ك     می عمل

آنکه یکی را بر دیگري مسلط كرده  تواند آن دو رانه را در كنار هم داشته باشد؛ بی     می بازي

كند،      می باشد. رانه حسی متمایل به تغيير است و به محتواي زمان و آنچه در گذر زمان تغيير

رانه بازي رفع زمان در »انه فرم خواهان امتناع زمان و عدم وجود تغيير است. اما توجه دارد و ر

خواهد شدن و گذار را با وجود مطلق و تغيير را با این      می زمان را به عنوان هدف خود دارد و

 (92  )نامه« همانی همراه كند.

گرایش دارند،  در حالی كه رانه حس به ضرورت فيزیکی و رانه فرم به ضرورت اخالقی

بازي كه عمل دوگانه دو رانه  رانه»اولی به قانون طبيعت متمایل است و دومی به قانون عقل؛ 

كند. از این      می بخشد هم از نظر اخالقی و هم از نظر فيزیکی با ذهن مقابله     می دیگر را وحدت

رساند      می جبري را نيز به پایاندهد، هرگونه      می است پایان *رو، همانطور كه به هر آنچه اتفاقی

سازد. )همان( هنگامی كه انسان به      می و انسان را هم از نظر فيزیکی و هم از نظر اخالقی آزاد

كند و نه به طور اخالقی؛ دیگر نه تابع قانون      می رسد، دیگر نه به طور فيزیکی عمل     می رانه سوم

گوید      می را كه در این رانه از هر دو رها شده است. شيلرطبيعت است و نه تابع قانون اخالق؛ چ

شود هر دو رانه دیگر اتفاقی شوند و در نتيجه كمال و سعادت انسان نيز      می كه این رانه سبب

تصادفی شوند ها  آن شود هر دوي     می به همين دليل كه باعث»اینگونه گردد. اما از طرف دیگر 

كند و      می بازي[ تصادف را در هر دو رفع شود، ]رانه     می اپدیدو چون تصادف با ضرورت ن

 )همان(  .«دهد     می بنابراین صورت را به ماده و واقعيت را به صورت

رسد. اما شاید این نکته بيش از آنکه      می گوید بسيار پارادوكسيکال به نظر     می آنچه شيلر

اي كه دو رانه  ت. شيلر رانه بازي را به عنوان رانهضعف بحث شيلر باشد، نقطه اهميت آن اس
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؛ گيرد میدر نظر  ،متضاد را در خود جمع كرده است، به عنوان جمع ضرورت و تصادف

مجموع قانون و آزادي، حس و عقل و ماده و صورت. آنچه باید بپرسيم این نيست كه او چرا 

خواهد و مطلوبش است. آنچه باید مورد      می كند زیرا این همان چيزي است كه او     می چنين

كند كه به      می سئوال قرار گيرد این نکته است كه شيلر در این مفهوم چه قابليتی را مشاهده

كند      می خواهد از این پارادوكس بزرگ متافيزیکی فراتر رود؟ چرا شيلر گمان واسطه آن می

 ش كشد و از آن رها شود؟ تواند بار این تناقض را به دو     می كه این مفهوم

كند و      می دو رانه دیگر وساطت ميان اي كه اغلب مفسرین شيلر رانه بازي را به عنوان رانه 

، آنچه شيلر ها نامه( به گمان اغلب خوانندگانِ 3كنند. )     می نماید تفسير     می را حفظها  آن تعادل

اي متعادل هر یك  قل در كنار هم و به گونهدر نظر دارد انسانی است كه در او دو رانه حس و ع

بازي بيش از آنکه رانه سومی باشد، حالتی  پردازند. بر اساس این نگاه رانه      می به فعاليت خود

كنند؛ حالت تعادلی كه در آن هيچ یك از دو      می است كه در آن دو رانه دیگر درست عمل

كنم كه بسياري از جمالتی كه  )مولف( انکار نمی كند. البته من رانه به حریم دیگري تجاوز نمی

شود این نگاه قابل قبول ننماید      می (؛ اما آنچه سبب2كند موید این نگاه هستند )     می شيلر بيان

گيرد؟ اگر      می همان پرسش پيشين است: چرا شيلر از مفهوم بازي براي رفع تناقض دو رانه بهره

در مرز خود نظر ها  آن و حفظ هر یك ازها  آن دو رانه و تعادل ميان شيلر صرفاً به وساطت

كرد. اما در آن صورت      می داشت، كافی بود كه این تعادل را به عنوان چاره گسست عنوان

گوید؛ وحدتی كه از بازي ناشی      می بود. اما شيلر از وحدت سخن     می انسان همچنان دوپاره

كند، هر چند كه      می ن مفهوم به خودي خود تفسير پيش گفته را باطلشود. استفاده شيلر از ای می

 شيلر صراحتاً این كار را نکرده باشد.

داند، رانه بازي را بيشتر به سنتز      ها می آن اینکه شيلر وحدت دو رانه را تنها در خنثی شدن

 رفتن ميان و آنتی تز بلکه ازسازد. در دیالکتيك هگل، سنتز نه تعادل و توازن تز      می هگلی شبيه

را در ها  آن نيست،ها  آن و یا جمعها  آن در امر سومی است كه در عين آنکه هيچ یك ازها  آن

www.SID.ir گوید:     می خود دارد. شيلر
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اي  چون هر دو وضعيت به طور ابدي در تضاد با یکدیگر قرار دارند، به هيچ گونه» 

ان. بنابراین وظيفه دوم ما این است كه این ارتباط را توانند وحدت یابند مگر با فرونشاندنش نمی

را با چنان خلوص و كمالی به انجام رسانيم كه هر دو وضعيت كامالً در ها  آن كامل كنيم و

اي از جدایی در كل باقی نماند؛ در غير این صورت، ما  یك امر سوم ناپدید شوند و هيچ نشانه

 (99 )نامه« بخشيم. كنيم اما وحدت نمی     می جدا

رانه بازي را نباید به عنوان رانه سومی در كنار دو رانه دیگر در نظر گرفت بلکه باید آن 

یك بازي و دو بازیگر آن.  ميان دانست؛ درست مثل نسبتها  آن را فوق این دو رانه و شامل

ر این گونه نيست كه بازي امر سومی باشد در كنار دو بازیگر بازي؛ بازي هر چند دو بازیگ

دار  كنند، اما این تقابل وحدت بازي را خدشه     می متقابل دارد كه در برابر هم و بر ضد هم بازي

اي است كه دو رانه  كند چرا كه بازي عليرغم این تقابل امري واحد است. رانه بازي رانه نمی

باشند بلکه  شوند. دیگر مساله این نيست كه ماده و صورت در توازن با هم     می دیگر در آن هضم

 رود. ایده شيلر در خصوص انسان كامل، موید همين نظر است.     می بازي از این تقابل فراتر

 

 . انسان كامل: انسان بازیگر2-8

انسان تنها در كمال وجودي »دو غریزه، مشکلی است كه  ميان شيلر معتقد است كه مسئله تعامل

 تواند مسئله رابطه     می باشد كاملی كه انسان ( تنها هنگام92)نامه « خود قادر به حل آن است.
 دو رانه را حل كند: ميان

یعنی باید رانه بازي وجود داشته  -رانه فرم و رانه مادي باشد  ميان باید مشاركتی»
چرا كه این تنها وحدت واقعيت با فرم، اتفاقی با ضروري، وضعيت منفعل  -باشد

 (91)نامه« شود.     می املبا آزادي است كه در آن مفهوم انسانيت ك
 شود:     می  «نقصان طبيعت انسانی»ها دیگري را از فعاليت بازدارد سبب  اینکه یکی از رانه 
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بنابراین، براي آنکه مطلب یك بار براي هميشه عنوان شود، انسان تنها هنگامی »
نسان است كند كه به تمام معناي كلمه انسان است و تنها هنگامی كامالً ا     می بازي

 « كند.     می كه بازي
زنده بود و « در احساس و هنر یونانيان»شيلر این جمله را به عنوان اصلی كه سالها پيش، 

 دهد این اصل، حامی هنر و زندگی باشد.     می كند و قول     می اكنون از یاد رفته است معرفی
. او اساساً تنها هنگامی انسان كند     می انسان كامل، انسان بازیگر است؛ انسانی كه بازي

تواند انسان باشد كه دو      می كند. آیا این بدان معناست كه شخص تنها هنگامی     می است كه بازي
ها را اندكی غلبه  رانه او در تعادل با هم باشند؟ در این صورت چرا نباید كسی كه یکی از رانه

ر نخواهد بود كه بازي بدین معنا، یعنی به معناي داده است را نيز انسان خواند؟ این چندان معنادا
صرف توازن دو رانه، برسازنده انسانيت باشد. نگاه شيلر به انسان كامل تنها در پرتو تفسير 
دیگري از مفهوم بازي معنادار خواهد بود. انسان تنها هنگامی الیق این عنوان است كه دیگر نه 

د و نه ضرورت؛ نه مطيع قانون طبيعت باشد و نه مطيع ماده باشد و نه صورت؛ نه تابع اتفاق باش
ها  آن ها آزاد شده و به امري فراتر از قانون اخالق. او تنها هنگامی انسان است كه از این تقابل

 دست یافته باشد. او هنگامی انسان است كه بازي كند؛ درست همان گونه كه یك بازیگر بازي
كند نه كسی كه با احساس خود      می مه كسی است كه بازيكند. انسان به تمام معناي كل     می

كند و هم فکر؛ اما این      می كند. انسان بازیگر البته هم حس     می كند و یا با عقلش فکر     می حس
توان به تعادل و  كند. بازي را هرگز نمی     می این دو، تعادل برقرار ميان بدان معنا نيست كه او

كنند اما آنچه      می . بازي فضایی آزاد است كه حس و عقل در آن مشاركتتوازن معنا كرد
حضور دارد خود بازي است. انسان بازیگر بيش از آنکه حس باشد یا عقل یا توازن آنها، همين 

 بازي است.

 . بازی و زیبایي8

 زم و ملزوم هماو انسانيت و زیبایی را الكند.  شيلر ميان انسان و زیبایی پيوندي عميق برقرار می

 :داند     می
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 همزمان این قانون را اعالم« انسانيتی هست»كند كه      می وقتی عقل حکم» 

  همان(« )آنجا یك زیبایی هست.»كند كه      می

 انسان بدون زیبایی كسی است كه: 

به طور ابدي به اهدافش بسته است و در احکامش متزلزل است؛ همواره در » 

آنکه در  بدون آنکه خودش باشد. او كسی است كه بی جستجوي خویشتن است

« كند. اي است كه به هيچ قانونی خدمت نمی زنجير باشد آزاد نيست، برده

 ( 02)نامه

یابد      می یك تمایل زیباشناختی»گوید كه انسان در وجود خود      می شيلر درباره واالدر رساله 

 ( 145 :2007)« یعه نهاده شده است.رسد صراحتا در آنجا به ود     می كه به نظر

تواند نقش مهمی در تفکر شيلر ایفا كند. زیبایی از      می زیبایی، ویژگی مهمی دارد كه

به همان اندازه »آوریم و از طرف دیگر      می است چرا كه ما آن را به اندیشه« فرم»یك طرف 

توانيم در زمان آرامش، از زیبایی هيجان       می (01 )نامه« كنيم.     می زندگی است زیرا آن را حس

( زیبایی با وجود آنکه عينی است 96تابی، تعدیل و آرامش. )نامه طلب كنيم و در زمان بی

این دووجهی بودن  (Schiller 2007: 182)« در خود چيزي تصادفی به همراه دارد.»همواره 

بدون زیبایی همواره »قرار شود. شود كه به واسطه آن وحدت وجود انسانی بر     می زیبایی سبب

 (Ibid: 154)«. داشت     می سرشت عقالنی و طبيعی ما وجود ميان یك نزاع ابدي

این كه در مواجهه انسان با زیبایی هم تفکر و هم حس حضور دارند و هر دو در حکم 

ک یابند، شيلر را بر آن داشته است كه از این مفهوم در جهت در     می زیباشناختی وحدت

توان تاثير نقد سوم      می وحدت وجود انسان و در نتيجه انسانيت استفاده كند. در اینجا به وضوح

كانت را در تبيين بينابينی زیبایی به مثابه آنچه از یك طرف حسی است و از طرف دیگر با 

ا به انسان حسی ر»ارتباط دارد، دریافت. نزد شيلر، زیبایی امري است كه « شناخت به وجه عام»

انسان روحی به ماده و به عالم حس »و در عين حال به واسطه آن « كند     می فرم و فکر هدایت
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كند، ما را از      می ها هدایت ( زیبایی در عين آنکه ما را به عالم ایده99)نامه«. شود     می برگردانده

 (01سازد. )نامه  عالم حس دور نمی

 «ابدي است و به هيچ وجه قابل وساطت نيست.» اما فاصله ماده و صورت یا حس و فکر

توانيم این تناقض را حل كنيم؟ از یك طرف این فاصله      می پرسد: چگونه     می ( شيلر99)نامه  

شود. شيلر نيز این پرسش      می قابل وساطت نيست و از طرف دیگر زیبایی سبب وحدت آن دو

آميز از عهده آن  سشی كه اگر به شکلی موفقيتكند؛ پر     می را واجد اهميتی اساسی عنوان

 ایم. پاسخ او این است:  زیباشناختی را یافته« كليد»برآئيم، 

كند و ]با این وجود[  زیبایی دو وضعيت متضاد احساس و تفکر را مزدوج می»

واسطه و از طریق  نيست. اولی به طور بیها  آن اي بين جیميان هنوز مطلقاً هيچ

 )همان(« شود.     می طریق عقل معين تجربه و دومی از

دو وضعيت متقابل  ميان خواهد     می منظور شيلر چندان مشخص نيست. او در عين آنکه

 كند كه     می ( در نامه نوزدهم نيز شيلر تاكيد1تواند از تناقض عبور كند. ) آشتی دهد، گویا نمی

تواند شکافی      می هميده شود كه زیبایینباید اینگونه ف»احساس و تفکر  ميان گري زیبایی جیميان

نهایت  كند، از ميان بردارد. این شکاف بی     می كه احساس را از تفکر و منفعل را از فعال جدا

 ( 98 )نامه« است.

(؛ زیبایی ایدئالی است 96زیبایی نتيجه تقابل دو رانه و ارتباط دو اصل متضاد است )نامه 

كند. اما این عمل به هيچ وجه كامل نخواهد بود؛      می را برقرار« واقعيت و فرم» ميان كه وحدت

تواند به طور  اي كه واقعيت هرگز نمی ماند، ایده     می چرا كه این توازن همواره یك ایده باقی

به طور همزمان در فعاليت كامل »گوید      می كامل بدان دست یابد. زیبایی آنچنان كه فيليپ كين

( نيست بلکه وحدت آنهاست. درست در همين جاست كه 6)( Kain 1982: 17)دو رانه « بودن

تواند صرفاً      می تواند صرفاً زندگی باشد... و نه     می نه»كند. زیبایی      می رابطه زیبایی و بازي ظهور

)نامه « بازي. فرم باشد... آن در عوض موضوع مشترک هر دو رانه است یعنی ]موضوع[ رانه 
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 اي است كه این هر دو رانه را در خود حفظ بازي رانه  جامد و از طرف دیگر رانهميان این دو

بخشد. اكنون رابطه زیبایی و بازي را      می به وجود انسان وحدتها  آن كند و با عبور از تقابل     می

 تواند به درستی این رابطه را مشخص كند: زیبایی     می نه باید فهميد؟ جمله نقل قول پيشينچگو

بازي است. انسانی كه از تقابل دو رانه حس و عقل خود گذشته و به رانه بازي رسيده  موضوع

     می ربيند چرا كه تنها زیبایی است كه در مقابل این رانه قرا     می است، زیبایی را در مقابل خود

گيرد. آنچه كه زیبا نيست همچنان در بند حس یا عقل است و تنها آنچه كه هر دو را در خود 

تواند با      می اي كه خود از این تقابل گذشته است تنها بازي به عنوان رانه دارد زیبا است. رانه 

 قط با زیبایی بازيانسان ف»گوید      می زیبایی سنخيت داشته باشد. به همين دليل است كه شيلر

تواند      می )همان( و زیبایی تنها چيزي است كه« كند     می كند و فقط با زیبایی ]است كه[ بازي     می

تواند به درک زیبایی نائل شود.      می اي است كه موضوع بازي باشد و بازي تنها رانه و روحيه

را « ایدئال زیبایی»نامد و      می «لیرانه بازي حاضر فع»را موضوع « زیبایی حاضر فعلی»شيلر 

 «. بازي ایدئال رانه »موضوع 

بازي صرف »كند این است كه ممکن است با      می مشکلی كه شيلر خود آن را مطرح

دهد كه      می از زیبایی، از ارزش آن كاسته شود. او به این مشکل با این سئوال پاسخ« ساختن

كند و طبيعت      می هاي بشر تنها بازي است كه انسان را كامل عيتدانيم كه در همه وض     می وقتی»

)همان( در « دهد، بازيِ صرف چه معنایی دارد؟     می دووجهی او را به طور همزمان توسعه

خواهد از بار      می كند و از ما     می حقيقت شيلر با این پاسخ توجه ما را به ارزش عملی بازي جلب

شود این است كه      می اي كه حاصل نهراسيم. نتيجه« بازيِ صرف»ه مثابه بازي ب  منفی واژه

بنابراین هيچ اشتباهی رخ نخواهد داد اگر ما ایدئال زیبایی را در همان مسيري بجویيم كه در »

 )همان(« كنيم.     می آن رانه بازي خود را ارضا
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زیر به خوبی توصيف كرده رابطه بازي و زیبایی در تفکر شيلر را در عبارت  *آلن مژیل

كند... تنها در بازي هنر رانه حس      می به زعم شيلر، این در هنر است كه رانه بازي ظهور»است: 

 شوند؛ تنها در تفکر درباره امر زیبا است كه انسان هماهنگ     می و رانه فرم به هم آورده

 ( 14 :1987)« شود.     می

كند چرا كه زیبایی هم عنصر حس و زندگی      می یاد †«هفرم زند»شيلر از زیبایی با عنوان 

را در خود دارد و هم عنصر فرم و قانون را. اما این همۀ مطلب نيست، چراكه فرم زنده چيزي 

 ميان بيش از داشتن فرم و زندگی است. این نکته بحث ما درباره اینکه زیبایی از جمع و تعادل

امر زیبا نه تنها باید زندگی »گوید:      می كند. شيلر     می ا تایيدرود ر    می دو عنصر حس و عقل فراتر

دهد      می ( شيلر در این بيان به خوبی نشان91  )نامه « و فرم باشد بلکه ]باید[ یك فرم زنده باشد.

كه فرم زنده صرفاً فرم به همراه زندگی نيست بلکه چيزي فراتر از آن است. یك تخته سنگ 

تواند به یك فرم زنده تبدیل شود در حالی كه یك انسان اگرچه هم      می است جان اگر چه بی

كند لزوماً یك فرم زنده نيست. براي اینکه یك چيز فرم زنده باشد،      می فرم دارد و هم زندگی

موضوع رانه »)همان( این فرم زنده « اش فرم. ضروري است كه فرمش زندگی باشد و زندگی»

 ( چنان كه زیبایی موضوع بازي است.است )همان« بازي 

 . بازی و نمود6

و   †گوید و آن را به دو نوع نمود زیباشناختی سخن می †در نامه بيست و ششم، شيلر از نمود

نمود و حقيقت تمایز  ميان كند. در حالی كه در نمود زیباشناختی ما     می تقسيم **نمود منطقی

پذیریم، نمود منطقی صرفاً یك فریب      می ر نمود بودنششویم و نمود را فقط به خاط     می قائل

 

*- Allen Megill 

†- lebend Gastalt / living From 

‡- schein/semblance 

§- aesthetic semblance 

**- logical semblance 
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است؛ فریبی كه مایل است نمود را به جاي حقيقت معرفی كند. در نمود زیباشناختی انسان 

 هرگز در خطر جایگزینی نمود به جاي حقيقت نيست. 

آن را  خود    ميل كه به *شعر با نمود»گوید      می كانت در نقد سوم و در بررسی هنر شعر

آنکه فریبش را بخورد؛ زیرا مشغله خود را به عنوان یك بازي  كند بی     می كند بازي     می ایجاد

دارد « صداقت»كند كه شعر      می ( او همواره تاكيد022: 9322)كانت « كند.     می صرف تعریف

یان دارد. شعر در هنر شعر همه چيز با صداقت و خلوص جر»یعنی ادعاي بيان حقيقت را ندارد: 

خواهد از حيث      می كننده از قوه متخيله است و كند كه یك بازي صرفاً سرگرم     می اعالم

صورت، هماهنگ با قوانين فاهمه جریان یابد و مایل نيست به كمك نمایش محسوس، فاهمه را 

اما « دهد     می اي جدي را وعده وظيفه»( برخالف خطيب كه 029)همان: « مطيع و مسحور كند.

دهد      می ها را وعده اي با اندیشه شاعر صرفاً بازي سرگرم كننده»آید،  چندان از عهده آن برنمی

شود كه گویی مقصودش فقط انجام وظيفه براي      می اما آن قدر چيزها از آن دستگير فاهمه

مه، نکته مهمی ( این بازي شعر با نمود و انجام وظيفه براي فاه063)همان: « فاهمه بوده است.

 (2تواند مبناي فهم نمود زیباشناختی و رابطه آن با بازي نزد شيلر باشد.)     می است كه

( و به وسيله رانه تقليدگر فرم كه 06)نامه « رانه بازي نمود را دوست دارد»گوید      می شيلر

رو بازي را همان قلمرو شود. شيلر قلم دنبال می« كند     می با نمود به مثابه یك شی مستقل برخورد»

در ميانه قلمرو »كند؛ قلمرویی كه از هر دو قلمروِ نيروها و قوانين متمایز است:  نمود معرفی می

سهمگين نيروها و نيز امپراطوري مقدس قوانين، رانه زیباشناختی فرم به درجات مختلف یك 

( رانه بازي نمود را به مثابه 02  )نامه...« آفریند، قلمرو بازي و نمود  بخش می قلمرو سوم و لذت

گيرد. اما در عين حال این گونه نيست كه این رانه      می نمود و نه به مثابه یك شی مستقل در نظر

به واقعيتی فراتر از این نمود عالقه داشته باشد. بازي به نمود به خاطر نمود بودنش عالقه دارد. 

« شود. سلطه زیبایی بر نمود گسترده می»گوید  زیبایی موضوع بازي است و چنانکه شيلر می
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)همان( بازي نه با واقعيت سر و كار دارد و نه با فریب؛ موضوع بازي نه واقعيت است و نه 

نشاند و ادعاي واقعيت دارد )نمود منطقی(؛ موضوع بازي      می نمودي كه خود را به جاي حقيقت

كند و نه      می را به مثابه نمود ظاهر است. موضوع بازي نمودي است كه خود نمودِ زیباشناختي

كند. در اینجاست كه بازي  نمودي كه خود را بيش از آنچه هست و به صورت فریب نمودار می

 گيرد: در مقابل فریب قرار می

زیباشناختی در تفاوت با واقعيت و حقيقت  نمود این بدیهی است كه من از»

همسان است. بنابراین اگر این ا ه آن گویم و نه از نمود منطقی كه با سخن می

مورد عالقه است به خاطر آن است كه یك نمود است و نه به خاطر آنکه قرار 

بوده است چيزي بهتر از آنچه هست باشد: اصل اول به تنهایی یك بازي است 

 (06  )نامه« در حالی كه دومی یك فریب است.
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 گیری نتیجه

گيرد. همانطور كه     می فرارفتن از مساله گسست بهرهشيلر از دو وجهی بودن زیبایی و بازي در 

زیبایی در خود شامل هر دو دقيقه حس و عقل است، مفهوم بازي نيز تركيب منحصر به فردي 

حس و عقل یکی را بر دیگري برتري  ميان از این دو عنصر را در خود دارد. بازي بدون آنکه از

رود. شيلر با تفسير بازي برمبناي     می فراترها  آن د ازشو    می دهد، در عين آنکه شامل هر دو عنصر

كند و زیبایی را به عنوان آنچه     می این فراروي، از آن در گذر از تقابل ماده و صورت استفاده

كند تقابلی     می اي كه شيلر به آن توجه دهد. مساله    می موضوع این بازي قرارهاست  نفراتر از آ

زیك است كه او به واسطه توجه به مفهوم بازي كه تقریباً در تمام این تاریخ كهن در تاریخ متافي

كند. به زعم شيلر، بازي تنها مفهومی است كه     می به فراموشی سپرده شده بود، از آن عبور

توانایی این فرارفتن را در خود دارد. این مفهوم با انتخاب زیبایی به عنوان موضوع خود، دیگر 

و نه صرفاً عقلی است. بر این اساس بازي با زیبایی، انسان را از گسستگی و  نه صرفاً حسی

سازد. انسان تنها به  دهد و از او یك انسان كامل می گرایی حسی یا عقلی نجات می جانبه یك

 تواند انسان باشد. عنوان یك موجود بازیگر می

بل ها هستيم كه به عنوان ما در اندیشه دیگر فيلسوفان نيز شاهد این فراگذر بازي از تقا

اتفاق در اندیشه نيچه و یا  –اختيار و ضرورت  -توان به فراتر رفتن بازي از تقابل جبر    می نمونه

چگونه مفهوم ماند كه     می ابژه در گادامر اشاره كرد؛ این پرسش همچنان گشوده –تقابل سوژه 

ندیشمندان برای فراتر رفتن از گسست ها و بازی این توان فراروی را در خود دارد؟ چرا بسیاری از ا

 شوند؟    مي متوسل« بازی»تقابل های متافیزیکي به 
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 :ها نوشت پي

قرار گيرد.... اینن امنر واگذاشنته    « پل»اش به عنوان یك  اش ميان تزهاي پيشين خواست نقد سوم كانت می. »9

تنر، بنر    هنایی انضنمامی   ا فنراهم كنند و در واژه  ها ... چنين دليلی ر شد به ... شيلر تا در یك مجموعه از نامه

بزنند. در انجنام چننين عملنی، او در زنجينره      « پنل »تقسيم افسرده كننده ميان طبيعت انسانی و عقل اخالقی 

اولين كسی بود كه در هنر تعهد حقيقنت ینا همناهنگی مينان      -مثالً شلينگ و هولدرلين –متفکران آلمانی 

 ( Cooper 1997: 123) «شخص و جامعه را مالحظه كرد.

مناده و صنورت و ینا حنس و عقنل اسنتفاده        ميان . البته شيلر از هيچ كلمه خاص و معينی براي بيان گسست0

نميکند و ما این واژه را در اینجا به طور كلی براي بيان مساله شيلر جعنل كنرده اینم كنه ترجمنه هنيچ واژه       

عقنل در انسنان و همنه عرصنه      –ت و یا حنس  صور –مشخصی نيست بلکه به طور كلی بر دوگانگی ماده 

 كند.     می هاي اجتماعی و فرهنگی حکایت

یا شاید بهتر باشند   -هاي ماست رانه ميان وظيفه رانه یا غریزة بازي ایجاد تعادل»گوید      می . مثالً جوكا گرونو3

 :2001)« ن بگنویيم. هاي انسانی بدون استفاده از خشنونت ینا زور سنخ    ریزي خواسته بندي و طرح از قالب

بازي در شيلر به معنناي تنوازن و همناهنگی در سنطح اصنول اسنت؛ بنين قاعنده و         »گوید      می دومان( 154

دیوید پاف اما معتقند  ( 2002:157)« ضرورت از یك طرف و اتفاق و آنچه تصادفی است از طرف دیگر.

كنند كنه بنازي كنه از          منی  ست و پيشننهاد تر ا تاثير فيشته، به دنبال یك فرمول پيچيده شيلر، تحت»است كه 

 «شود كه دو امر قهنري یکندیگر را حنذف كننند.         می شود سبب     می ]طبيعت و عقل[ برانگيختهها  آن تعامل
(1996: 337 ) 

ضروري است كه اولی را با قوانين هماهننگ كننيم و دومنی را    »گوید:      می . به عنوان مثال شيلر در نامه سوم2

بود كه اولی را بيشتر از ماده دور كنيم و دومی را بيشتر بدان نزدیك كننيم؛ بنه        می رات حسی؛ مناسببا تاث

 « مرتبط باشدها  آن طور خالصه، یك شخصيت سومی ایجاد كنيم كه با هر دوي

 . شاید هنوز زود است و باید منتظر هگل بمانيم.1

خواهند زیبنایی را        منی  ت كه با این تفسير موافق باشد، تفسيري كهتوان جمالتی از شيلر یاف     می . البته همواره6

 در نظر بگيرد. به عنوان مثنال شنيلر در نامنه پنانزدهم    ها  آن صرفاً به معناي حضور حس و عقل و نه عبور از

ابد، ی     می قانون و ضرورت ميان همانطور كه ذهن در شهود امر زیبا خود را در یك وساطت شاد»گوید:      می

 (91)نامه « شود.     می آزادها  آن كند، از فشار هر دوي     می هر دو قسمت ميان به دليل اینکه خود را
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دكترین نمود زیباشناختی توسط شيلر بر مبناي نظنر كاننت از فنرم زیباشنناختی     »گوید  . برنارد بوزانکت  می2

ان نمنودي كنه فریبننده نيسنت توصنيف      چننين آن را بنه عننو    شنود. او هنم   در بحث از شعر توسعه داده می

 ( 292 :2005)« شود. كند.... بنابراین نمود زیباشناختی از فریب متمایز می می
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