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شناخت شناسی زیبایی از منظر پراگماتیسم در تقابل با زیباشناسی 

 تحلیلی
 

 
  سعیده گل محمدی

  الملوک مصطفویشمس

 
 چکیده

ز زیبایی است و زیباشناسی پراگماتیستی را می توان نوعی از انواع زیباشناسیی اانسیت   زیباشناسی، تلقی معرفت شناختی ا
که به عنوان یک معرفت ارجه اوم از پایگاه شناخت فلسفی و با روشی پراگماتیستی به هنر و زیبایی می پراازا و اربیاره  

تحلیلیی نجیگ گرفت،زیباشناسیی     از آن جا که مکتب پراگماتیسی  ار واکینب بیه فلسیفه    .ویژگی های آن بحث می کند
کارگراگرایی،تجربه گرایی،وحدت انگاری،نسبیت بافتاری از .پراگماتیستی ه  ار مقابل زیباشناسی تحلیلی معنا می یابد

ویژگی های خاص مکتیب پراگماتیسی  اسیت کیه شیاخه هیای مرتلیا پراگماتیسی  ار آن م یترک انید و زیباشناسیی            
ایین مقالیه تی      .همین ویژگی ها،ار مقابل زیباشناسی تحلیلی شناخته و عرضه می شوا پراگماتیستی نیز با بهره گیری از

می کند به یاری ریچارا شوسترمن و بر اساس تقابل اساسی پراگماتیس  و فلسفه تحلیلی، راه را به سیمت ک یا ویژگیی    
پراگماتیست میورا بحث،فیلسیوفی    و ضمن این کار، ت   کند تا از میان فیلسوفان.های زیباشناسی پراگماتیستی بگ اید

 .که موفق ترین پرااخت معرفت شناختی را ار این باب ااشته است را به عنوان زیباشناس، ار این حوزه معرفی کند

 

 زیباشناسی پراگماتیستی،پراگماتیس ،فلسفه تحلیلی،ریچارا شوسترمن  :هاکلید واژه

 
 
 

_____________________________________________ 
 .تری فلسفه هنر واحد علوم تحقیقات،اان گاه آزاا اس می، تهران، ایراناکاان جوی  - 

                                                                                                             Saeide.golmohamadi@gmail.com   
 (.لنویسنده مسئو) ،تهران،ایران میاان گاه آزاا اس واحد تهران شمال،اان یار گروه فلسفه  - 

                                                                                                                         Shs_mostafavi@yahoo.com  
  932 /9/6 : تاریخ پذیر  مقاله        932 / /2 : تاریخ اریافت مقاله         

mailto:Shs_mostafavi@yahoo.com


 1399  ، بهار و اتبستان19شماره، ژپوهشهای معرفت شناختیعلمی ژپوهشی دوفصلناهم  851

 

 مقدمه

تیستی اساساً از آن جا ن أت می گیرا که این عنیوان، معنیایی را   اشواری سرن گفتن ارباره زیباشناسی پراگما

 .که به ذهن متباار می کند،روشن و بدون ابهام نیست

بحث ار مورا اینکه زیباشناسی،پرااخت معرفت شناسانه ار باب زیبایی است و زیبایی و زیباشناسی انواعی 

م و متیداول محافل،کتیب و رسیاله هیای فلسیفی      اارا و زیباشناسی پراگماتیستی یکی از این انیواع است،مرسیو  

نیست که بدانی  اصوالً مؤلفه ها و شاخصه های مه  زیباشناسی پراگماتیستی کدام اسیت و رو  پیرااختن بیه    

 .این موضوع چگونه است و فیلسوف یا فیلسوفان مؤثر ار بحث چه کسانی هستند

به طوری که علی رغ  ت   بسیاری از ف سیفه  زیبایی از مفاهی  فلسفی و مفهومی پیچیده و انتزاعی است 

 .و هنرمندان ار طول تاریخ تفکر برای به است ااان تعریفی از آن، همواره اخت ف نظر وجوا ااشته است

آنچه امروز ارباره زیباشناسی مسل  است و به کار ما می آید ایین اسیت کیه زیباشناسیی،نوعی از شیناخت      

 .ی را بررسی و ارزیابی می کندشناسی است که مسائل هنر و زیبای

زیرا پرااختن به این موضوع .جستجوی زیباشناسی پراگماتیستی ار منابع اصلی،استاورا قابل توجهی ندارا

ار منابع فارسی مغفول بواه و ار منابع غیر فارسی جز ریچارا شوسترمن که مه  ترین شارح اندی ه هیای جیان   

ر این زمینه وجو ندارا؛حتی با جستجوی او کلییدواهه زیباشناسیی و   ایویی است،کتاب،مقاله یا رساله خاصی ا

 .پراگماتیس  ار اایره المعارفی چون استنفرا،مطلب چندانی به است نمی آید

بنابر آنچه گذشت این مقاله ت   می کند تا به یاری ریچارا شوسترمن،نق ه راه را ترسی  کند و از طرییق  

ندی ه تحلیلی راه خوا را سوی به است ااان ویژگی هیای کلیی زیباشناسیی    سرنخ تقابل فلسفه پراگماتیس  و ا

پراگماتیسییتی بگ ییاید؛ ضییمن آنکییه از میییان فیلسییوفان پراگماتیسییتی چییون ایییویی،پیرس،جیمز،رورتی و       

 .گوامن،مه  ترین چهره ار حوزه زیباشناسی پراگماتیستی را معرفی کند و از االیل آن بگوید

 ناسی پراگماتیستیبررسی مبانی نظري زیباش

ای نیست که بتوان توضیح و تعریا صیریح و روشینی از   شده زیباشناسی پراگماتیستی عنوان جاافتااه و شناخته

به اعتقیاا ریچیارا شوسیترمن،مه  تیرین     . زنی کرا و راهی یافت بلکه برای شناخت آن باید گمانه. آن ارائه ااا

یسی آمریکایی قرن بیست ، از او منبع فلسفی متمایز یعنی فلسفه شارح اندی ه های پراگماتیستی، زیباشناسی انگل

های سنت تحلیلی و  ها و تقابل توان از طریق بررسی نسبت  است؛پس می تحلیلی و پراگماتیس ، سرچ مه گرفته

 . یافتن به زیباشناسی پراگماتیستی گ وا پراگماتیستی، راهی برای است

های مهمیی مییان ایین او گیرایب فلسیفی وجیوا اارا بیه         که تقابلبه ع وه،شواهد متعدای ن ان می اهد 
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هیای اساسیی آن بیا فلسیفه     های پراگماتیس  و زیباشناسی پراگماتیستی باید از تقابلطوری که برای فه  ویژگی

 .بنابراین آشنایی با مسائل این او سنت، تا حد لزوم، راهگ ا و آموزنده خواهد بوا. تحلیلی آگاه شد

 تحلیلی به عنوان مبدأ راه ۀفلسفتوجه به 

هیای مرتلیا   ااان تعریفی جامع و مانع، از فلسفه تحلیلی که میان تمام ان عاب ها، ک ورها و فیلسیوف  است به

 : گویدار این باره می که هانس یوهان گ ک م ترک باشد امری اشوار است چنان
فیلسیوفان  . وان توصییا کیرا  تی  ها یا مسیائلب نمیی   فلسفه تحلیلی را حتی با توجه به آموزه

ها قائل به نظرهیای کیام ً    کنند و ارباره آن تحلیلی ارباره مسائل فلسفی متنوعی بحث می

شناس  که همه یا اسیت کی  بی یتر ف سیفه      ای را نمی من هیچ نظر فلسفی. متفاوتی هستند

باشید  شناس  که کام ً جزئی ن ک  هیچ نظری را نمی تحلیلی ار آن م ترک باشند و است

 (. 3 : 939 گ ک، )

. کنید  رغ  این اشواری، گ ک وارا چالب تعریا و توصیا فلسفه تحلیلی شده و برای آن ت   میی  به

تیری   ای حال و هوای علمیهای قاره های ایگر از جمله فلسفه وی معتقد است فلسفۀ تحلیلی ار مقایسه با فلسفه

عی و منحصراً با برخیورااری از مهیارت و ابیزار خیاص خیوا،      های تاریری و اجتما اارا و بدون توجه به زمینه

 : رساند مسائل را کندوکاو کراه و به نتیجۀ م رصی می
گویند  اند و می شان مباهات کراه ورزی فیلسوفان تحلیلی اغلب به ماهیت غیرتاریری فلسفه

ای  یسیته که فلسفه تحلیلی برخ ف فلسفه سنتی یا فلسفه اروپای مستقل، عل  یا مهیارت شا 

بیرا تیا مسیائل مسیتقل را بیا نتیایگ معینیی حیل کنید و           است که فنون خاصی را به کار می

 (.1 : 939 گ ک، )ا  متوسل شوا  رو نیازی ندارا به بحث ارباره گذشته این از

وی . کنید  از جمله ایگر محققانی است که به رو  تحلیلی بیاور اارا و ار ایین زمینیه فعالییت میی      اامت 

 : ت فلسفه تحلیلی بر سه پایه استوار است که عبارتند ازمعتقد اس

 . هدف فلسفه تحلیلی اندی ه است.   

 .شناختی اندی یدن به اقت متمایز شوا مطالعه اندی ه باید از مطالعه فرآیند روان.  

 (.  : 931 اامت، )رو  تحلیلی اندی ه، تحلیل زبان است . 9

حلیلی اخت ف نظر وجوا اارا و همان طور که اشاره شید، ایین   ار خصوص مورا سوم ار میان فیلسوفان ت

شاخه تحلیل منطقیی  : کند اخت ف به حدی جدی است که فلسفه تحلیلی و پیروان آن را به او گروه تقسی  می

باورانی است که معتقدند فه  اندی ه از طرییق زبیان و امکانیات آن     اامت ار زمره تحلیل. و شاخه تحلیل زبانی

 .شوا، ار مقابل گروه ایگر که معتقدند پژوهب فلسفی مستقل از فه  زبان و مقدم بر آن است یفراه  م
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های مور و راسل آغاز شده، از چرخب زبانی تراکتیاتوس   هایی که از فعالیت سنت تحلیلی را ار اوره هکر

با ایین رو ، سینت    وی. اهد تأثیر تحلیل کمبریگ و حلقه وین قرار گرفته است، توضیح می عبور کراه و تحت

کند و معتقد است که وظیفۀ فلسفه تجزیه و تحلیل مفیاهی  فلسیفی بیه     تری بررسی می تحلیلی را ار معنای کلی

هکیر،  ) گری و بدون توجه به هرگونه بافیت و زمینیه آن اسیت     شناسی گیری ضد روانها با جهت های آنمؤلفه

 939 :   -21.) 

های مطمئن و م ترکی ار میان تمام  مسائل و آموزه. یک مکتب نیستمعتقد است فلسفۀ تحلیلی  فولسدال،

فیلسوفان تحلیلی ه  وجوا ندارا، بلکه فلسفه تحلیلی به عنوان یک رو  بیا رویکیرا  بیه اسیتدالل و توجییه      

: 939 فولسیدال،  ) سازی کنید   کند برای پذیر  یا را یک موضع فلسفی شفاف شوا که ت   می م رص می

1 - 1.) 

هیا را بیه    فیلسوف فرانسوی، معتقد است برای ت یریص فلسیفه تحلیلیی و فرانسیوی بایید آن      ال انگل،پاسک

هایب به سه ویژگی برای سنت تحلیلی قائل  وی ار بررسی. عنوان او سنت با رویکراهایی متفاوت مقایسه کرا

م اینکه پی رفت ار فلسفه مانند او. اول اینکه، فلسفه مانند عل  یک امر همگانی و به تبع، نقدپذیر است. شوا می

ای و اان گاهی است که برای مهیارت ار آن بایید    ای حرفه عل ، پی رفتی خطی است و سوم اینکه فلسفه رشته

ای تحلیلی است که معنای  به قول کانت گزاره« فلسفه تحلیلی»بنابراین عبارت . آموز  اید و نیاز به نبوغ ندارا

هیای انگیل ن یان     پیژوهب . کند زیرا فلسفه اصوالً، عق نیی و تحلیلیی اسیت    میتحلیل، چیزی به فلسفه اضافه ن

هیا فلسیفه را    آن. انید  های ان اغلب عکس سینت تحلیلیی   های فرانسوی به رغ  تفاوت ار ایدگاه اهند فلسفه می

توان  شوا نمی اانند به طوری که آن گونه که از پی رفت ار عل  بحث می ای متفاوت و مستقل از عل  می حوزه

ها بی تر نقیب   چراکه فلسفه بیب از آنکه شبیه عل  باشد، شبیه هنر است و نظریه. ارباره پی رفت آن بحث کرا

 تواننید، ظهیور کننید و آن را بیه پییب برنید       استعاری اارند تا نقب منطقی، و بنابراین ار فلسفه تنها نوابی  میی  

Engel,1987: 2-3)). 

های آن با توجه به آنچیه گذشیت گرچیه تعرییا جیامع و میانع و        توصیا فلسفه تحلیلی بر اساس ویژگی

ای و پراگماتیستی شناخته شوا های قاره اهد، اما تا جایی که بتواند ار تمایز با اندی ه اقیقی از آن به است نمی

 .مثمرثمر خواهد بوا

ه شاید بتیوان از آن  اند کبررسی ها ن ان می اهد عناصر متعدای ار پیدایب فلسفه تحلیلی تأثیرگذار بواه 

های هیوم، الیب نیتس و کانت، مواجهه مور و راسل با ایده آلیس  و کارهیای   میان بحث بر سر قجایا ار فلسفه

را  منطیق صیوری   ازاسیتفااه متیداول   ، تأکید بر وضوح و اقیت ار اسیتدالل  فرگه و راسل ار مبانی ریاضیات، 

 .(6: 939 گ ک،)شمار آورا ترین عناصر مؤثر ار حصول آن به مه 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82
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 زیباشناسی تحلیلی

با وجیوا ایین، چنیان    . و چیستی آن به تعریا ما از فلسفه تحلیلی بستگی اارا« زیباشناسی تحلیلی»بحث اربارۀ 

 . تحلیلی و زیباشناسی آن وجوا نداراکه اشاره شد هیچ اتفاق نظری ار خصوص ماهیت فلسفۀ 

هیا را   برانگیزنید و بنیابراین خطاسیت کیه آن     اکثر مفاهی  و اصط حات به کار رفتیه ار ایین حیوزه مناق یه    

توان تعریفی کاربرای از ایین واهگیان    اما ار حد پی برا بحث، می. هایی بدون غرض به حساب آوری  برچسب

 . ارائه ااا

فیلسوفان تحلیلی با اسیتفااه از رو   : گونه به موضوع بپراازی  تنی است اگر اینمطابق آنچه گذشت، پذیرف

ااننید بلکیه    پراازند و استفااه از این رو  را منحصر به حوزۀ مفاهی  فلسفی نمی ها می تحلیل به ارزیابی اندی ه

 : گیرند ها از جمله قلمرو هنر و زیباشناسی ه  به کار می چنین روشی را  ار سایر حوزه
های فلسفه تحلیلی است که خوا برآمده از فلسیفه تجربیی هی      زیباشناسی تحلیلی از شاخه

ار ایین م یرب فلسیفی جهید فیلسیوفان و      . م ربان انگلیسی و جهان آنگلوساکسون اسیت 

بنیابراین  . پراازان اساساً معطوف به واقعیت موجوا و امور م هوا و قابل تجربه اسیت  نظریه

پرااختیه و مفیاهی    ]هیای مقولیه ای   نظرییه [اسی تحلیلی عموماً به پرواضح است که زیباشن

 (. 6 : 931 رامین، )گیرا  ها را به تحلیل می کلیدی آن

هایی برای زیباشناسی تحلیلی ار نظر بگیری ، پیرو آنچه از سنت تحلیلی گفته  بنابراین اگر قرار باشد ویژگی

های فرهنگیی و اجتمیاعی و    بی طرفی و عدم توجه به زمینهشد، توجه به اقت منطقی و تجزیه و تحلیل مفاهی ، 

گراییی و  بنیدی، مفهیوم   سازی، طبقیه روان شناسی بحث، اهمیت محوری عل  و رو  علمی، ت   برای مقوله

 .توان عنوان کرا  تمایزگذاری، ع قه به تعین، وضوح و ساختارگرایی را می

 پراگماتیس 

اان  اان و ریاضییی اه  اسییت کییه واضییع آن را فیلسییوف، منطییقپراگماتیسیی ، از مکاتییب اواخییر قییرن نییوز

چگونیه  »ای تحیت عنیوان    با تیألیا مقالیه   282 وی ار هانویۀ  . اند اانسته آمریکایی به نام چارلز سندرس پیرس

گرایانه خویب ار زمینۀ منطق عل  ،به بیان اعتقااات عملماهنامه اانب عامهار ن ریه « افکارمان را روشن کنی 

 ای به این اصط ح و بدون عنوان نامی از آن راهی را باز کرا که بعد از او، ویلیام جیمزخت و بدون اشارهپراا

اصییط ح  . کییاربران اییین مفهییوم بییه آن رسییمیت بر ییید  شییناس آمریکییایی بییا بییه  فیلسییوف، پزشییک و روان

ایین واهه نیزا    . ه اسیت م یتق شید   (action)بیه معنیای عمیل     «Pragma»از ری ه یونانی، معیاال  « پراگماتیک»

بنییابراین پراگماتیسییت  . بییوا« متبحیید ار پی ییه و خاصجییه مجییرب ار موضییوعات حقییوقی»هییا بییه معنییای  رومییی

(pragmaticys)   هیایی را وضیع    ، فرای بوا که ار حوزه حقوق برای وک ی مدافع و خطبیا، قیوانین و شیالواه
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ای ااشتند، میورا توجیه و    گرایانهی که کاربرا عملها و قلمروهای مرتلف این اصط ح بعدها ار حوزه . کرا می

 (.1 2: 921 واینر، ) استفااه قرار گرفت

 تعریف پراگماتیسم

هیر ییک بیه زعی       نویسندگان مرتلاو  نان، منتقداف سفه، متفکر، برای به است ااان تعریفی از پراگماتیس 

هیایی هرچنید کلیی     یجیاا و بییان ویژگیی   ار تعریا آنچه مه  است ا. اند این باره کوشیده ار ار بحثخویب 

است که جوانب موضوع مورا بحث را پوشیب اااه تیا جیایی کیه فهی  و شیناخت موضیوع براسیاس مفیاهی           

 .دشده میسر باش ارائه

ای کیه ار جهیت بیه اسیت ااان تعریفیی کامیل و        الوجوی، واینر، تایر و پاپینی به انیدازه .محققینی چون اُ

 . گویند اند، از م ک ت و موانع چنین استاورای سرن می    کراهجانبه از پراگماتیس  ت همه

ت   کرا تا ار قالیب سییزاه تعریفیی کیه اربیاره پراگماتیسی        « پراگماتیس  سیزاه » ۀالوجوی، ار مقال.اُ

های مرتلا فلسفه پراگماتیس  را از جهت تکثر فلسیفی، تیاریری و    آوری و ارائه کراه است تمام ویژگی جمع

ایی و از جانب فیلسوفان، اان مندان، مغزهای متفکر حکومتی، سیاسی و حتی اابی ار آمریکیا، اروپیا و   جغرافی

وی ضمن چنیین ت شیی و پیس از بیه اسیت ااان ایین تعیاریا اریافیت کیه لزومیًا            . سایر ک ورها شرح اهد

اوباره سعی کیرا تعیدا،   اشتراک جامع و مانعی میان این تعاریا وجوا ندارا و پس از این ناکامی، ار ت شی 

های روان شناسی، فلسفه، اخی ق و زیباشناسیی و تحیت     گانه را ار حوزه تنوع و چندگانگی این تعاریا سیزاه

بندی کند که حاصل آن چهار استه از نظرات گوناگون ار  های شناخت، حقیقت و ارز  خ صه و طبقه نظریه

آن اشیاره   ۀشناسیان  ولین ویژگی به اهمییت عمیل و وجیه روان   عنوان ا بندی، وی به ار این تقسی .این زمینه است

سپس به عنیوان ویژگیی   . کراه و با چنین ایدگاهی ار پی اورشدن از تعابیر متافیزیکی از حقیقت برآمده است

واسطه و ااراک حسی را ار شناخت بیان نمواه و به این ترتیب از کیارکرا شیناختی آن    اوم، اهمیت تجربه بی

پیذیری   آنگاه به اهمیت هنر و اخ ق ار پراگماتیس  اذعان کیراه و ار نهاییت بیه قابلییت تحقییق     .کند  افاع می

هایی را از او سر  بندی گویاست، وی م رصات و ویژگی که هر قسمت از این تقسی  چنان. کند  نظریه اشاره می

پراگماتیسی  را پوشیب   هیای مرتلیا    طیا آوراه است تا بتواند ضمن بحث از  این چهار استه، کلیه ویژگیی 

 (.9 2: 921 واینر، )اهد که با توجه به آن، تعاریا مرتلا و گاه متعارضی از پراگماتیس  جمع آمده است 

ای ایگیر   تایر، محقق ایگری است که ت   برای تعریا حدوا و ثغیور پراگماتیسی  را بیه شییوه     . اس.اچ

ای از  بیه انجیمام تبصیره و ملحقیات، بیه مجموعیه      کوشید بیا او تعرییا    وی میی  . اهد مبنای کار خوا قرار می

محوری، رفتارگرایی  ای ناظر بر واقعیت، تجربه وی به رو  عملی، بر نظریه. ها ارباره پراگماتیس  برسد ویژگی
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 (.  2-9 2: همان) کند و اهمیت زندگی سیال تأکید می

هیای   و طیرح رئیوس ویژگیی    اما ت   تایر ار قالب ایین تعرییا اشیارتی اسیت بیه ایجیاز ار ارائیه کلیی        

کنید کیه الوجیوی بیا نگیاهی        هیایی اشیاره میی    ای ایگر به همان ویژگی پراگماتیستی که ار عین حال از زاویه

 .متفاوت به آن نگریسته است

هیای   زمینیه بحیث و مرکیز توجیه را بیه پراگماتیسیت      ، جیوی الو.اُواینر با توجه به گستراگی قلمیرو بحیث   

حاصل ت    . هایی کلی از وجوه م ترک آن به است اهد کند مؤلفه ت   می واهد  اختصاص میآمریکایی 

نسیبیت   زمان بیاوری،    گرایی تکثرگرایانه، تجربه که تحت عناوین  به است ااان پنگ ویژگی م ترک است وی

 (.1 2: همان)اند  ن شدهاگرایی و فراگرایی، عنو احتمال بافتاری، 

ار مواجهه بیا  تر است اما  تر و روشن هایی که از نظر گذشت، البته کامل یبند بندی نسبت به طبقه این تقسی 

اشواری به است ااان تعریفی کامل و بسنده از پراگماتیس ، فیلسوفی چون شیلر به این نتیجیه رسیید کیه هییچ     

اگماتیسیت ها اتفاق نظر ااشته باشند، وجوا ندارا بلکه به تعداا پر ها بر آنپراگماتیست ۀتصور م ترکی که هم

 .پراگماتیس  وجوا اارا ۀها، نظریه اربار

عقییده بیا جیمیز، بیه عیدم       که پراگماتیس  را ار ایتالیا مورا بررسی قرار اااه، هی  ،پاپینیفیلسوف ایتالیایی، 

. تیوان تعرییا کیرا    پراگماتیسی  را نمیی  »: گوید جانبه از پراگماتیس  اذعان ااشته و می امکان ارائه تعریفی همه

واهد پراگماتیس  را با چند کلمه معدوا تعریا کنید، ضید امیوکرات تیرین کیار متصیور را انجیام        هرکس بر

بنابراین به زع  پاپینی، ناتوانی ار ارائیه تعرییا، ضیعا و محیدوایت نیسیت بلکیه       (. 9 2: همان) "خواهد ااا

ند، ار هیچ تعرییا،  ک بندی نمی ویژگی خاص پراگماتیس  است که به همان اندازه که چیزی را تعریا و طبقه

 . گیراسازی ه  قرار نمی بندی و مقوله طبقه

جانبیه از آن بایید بیه توصییه      پس برای شناخت مکتب پراگماتیس  به جای ت   بیرای ارائیه تعریفیی همیه    

 .ها، اط عات و تعاریا مرتبط بوا ویتگن تاین به انبال شباهت خانوااگی ار میان تمام این اااه

ی از محدوایت و ناتوانی از تعریا کامل پراگماتیس ، برآیندی از آن را مورا توجه قرار پاپینی ه  با آگاه

 : ااا و خاطرن ان ساخت
گونی اسیت کیه    ویژگی غالبی، موجب پدید آوران یگانگی ارونی همه عنصرهای گونه»

فایده /نومینالیس : های گوناگون عناصری چون وی ترکیب.شوا ذیل یک عنوان آوراه می

« عقیل عملیی  »تأکیید بیر   )کانت گراییی (/رو  علمی ضد متافیزیکی)پوزیتیویس  /گرایی

 گراییی  اولوییت وجیوای ارااه بیر علی  و ایمیان     )شوپنهاوری  اختیارگرایی/موجوا مرتار

 (.8 2: همان)«های پراگماتیستی اانستگرای پاسکالی را پدیدآورنده انواع ایدگاه مدافعه
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کنید و   به یافتن هسته م ترک هرچند غامجیی از پراگماتیسی  قناعیت میی    ها، واینر پس از تمام این ت    

ستیهندگی با انفکاک فکر از عمل، انفکاک عل  محض از عل  کاربسته، انفکاک شهوا یا »: اند از ها عبارت آن

هیای جمعیی، کیه آن همانیا کیاربرا       انک اف از تجربه یا تحقیق تجربی و انفکاک تعلق های شرصیی از تعلیق  

 .(  2: همان)تر فلسفی ار خصوص نسبت کلیات به جزئیات است ی مسائل کهنانجمام

گاهی »استفااه بواه است به طوری که  ویلیام جیمز ه  معتقد است پراگماتیس  همواره مورا استفااه و سوء

ا وی اگر به اعتقا(.  1:  93 جیمز، )یاا شده است « ندرت با ارک روشنی از آن با احترام، گاهی با اهانت و به

گرایی قرار اهی ، بسییاری از نیزاع   گرایی و عمل های فلسفی را تحت آزمون فایدهها و ایدگاهبسیاری از نظریه

ای تکوینی اربارۀ  برای جیمز پراگماتیس ، ار ارجه اول یک رو  و سپس نظریه. شوند معنا می های فلسفی بی

 :حقیقت است
گرایانیه،   ار فلسفه، یعنی همیان رویکیرا تجربیه    پراگماتیس  بیانگر رویکرای کام ً آشنا"

ایرااتیر از آنچیه کیه تیاکنون      تر و هی  بیی   است اما به نظر من آن را ار شکلی ه  راایکال

یک پراگماتیست قاطعانه و به یکباره بیه بسییاری از عیااات محبیوب     . کند بواه عرضه می

های لفظی، بیه االییل    حل اهاو به تجرید و عدم کفایت، به ر. کند ای پ ت می ف سفه حرفه

او به . کند ها پ ت می ها و سرمن أ های بسته و به مطلق سقی  پی ینی، به اصول ثابت، به نظام

و ایین یعنیی   ... آورا امور انجمامی و کافی، به امور واقع، بیه عمیل و بیه قیدرت روی میی     

: همان)"قیقت هوای تازه و امکانات طبیعت ار برابر جزمیات، تصنع و ااعای غائیت ار ح

11-19.) 

ها متمایز شده اسیت امیا ار عیین     بنابراین، گرایب پراگماتیس  اگرچه با عنوان خاص خوا از ایگر گرایب

های کهن  شبیه است و اگر ار ا  با بسیاری از گرایب ای نیست بلکه ار مبانی و مباایحال گرایب اصالتاً تازه

 .اندعقیده بواه ها ه  اری از ف سفه با آنبینی  که بسی وجو کنی  می تاریخ فلسفه جست

 با زیباشناسی تحلیلی  زیباشناسی پراگماتیستی در تقابل

بنابر آنچه اربارۀ ایدگاه پراگماتیس  گفته شد، زیباشناسی پراگماتیستی نوعی پژوهب معرفیت شیناختی اسیت    

. کنید  ن گیرایب توصییا میی   ها و مرتصیات خیاص ایی    که زیبایی را با روشی پراگماتیستی و بر اساس ویژگی

اهمیت به زنیدگی و هرآنچیه بیرای آن مفیید     : شوند از های زیباشناسی پراگماتیستی عبارت می بنابراین، ویژگی

انگاری ار  نگری و وحدت های اجتماعی و بافت فرهنگی، اهمیت به تجربه انجمامی، کل است، اهمیت به زمینه

 .ها تمام زمینه

شوسیترمن  . تیر اسیت   تیر و رسیمی   یباشناسی پراگماتیستی جریانی شناخته شدهزیباشناسی تحلیلی نسبت به ز
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بیا توجیه بیه    .معتقد است زمانی که زیباشناسی تحلیلی رواج یافت، زیباشناسیی پراگماتیسیتی عمی ً غاییب بیوا     

گیران ایین شیاخه و بیه تبیع       ها و انتقااهای مه  و جدی کیه نسیبت بیه اصیول فلسیفه تحلیلیی و تحلییل        واکنب

طیور واضیح و روشین خیوا را بیه       ا ، بیه  ای های قاره ناسی تحلیلی ایراا شده، پراگماتیس ، به رغ  جاذبهزیباش

. راکیی میییعنییوان یییک زیباشناسییی جدییید، بیییان نکییراه و نییوعی از رنسییانس را ار فلسییفه آمریکییایی تجربییه   

(shusterman,2000: 3-4). 

 . ها اشاره کرا های آن خاستگاه توان به زمان، شرایط و از جمله االیل این اخت ف، می 

زیباشناسیی  . کنید  پراگماتیس  عم ً مواضع و اصول خوا را ار واکنب به فلسفه تحلیلی تعریا و تبیین میی 

هیایی هرمنوتییک، پساسیاختارگرایانه و مواضیع مارکسیسیتی بیا چیالب مواجیه شید و           تحلیلی، از طریق نظرییه 

لیلیی سینتی بیا تمایزهیای مبناگرایانیه و اعتقیااات غیرتیاریری ذات       فیلسوفان پراگماتیست ار تقابل با فلسفه تح

تیاریری ار تفکیر تأکیید    -گرایی، اهمیت بافت و زمینه و نظام اجتمیاعی  باورانه ارافتااند و ار عوض به کثرت

 گوید که برای پیروزی ار فلسیفه  اربارۀ فلسفۀ تأثیرگذار و برجسته می ،شوسترمن به نقل از اسکاروایلد. کراند

وی معتقد است ار مورا سیرامداران  . به متفکر و فیلسوفی برجسته یا رسانۀ فلسفی قوی وجالب توجه نیاز است

اما جان ایویی به عنیوان  . اند هایی ار حداعلی برخوراار بواه سنت تحلیلی، مور و راسل، هر او از چنین قابلیت

اقبیال بیواه اسیت     های راهبر  ار این حوزه کی    هها و بیان اندی نماینده زیباشناسی پراگماتیستی به رغ  ت  
(Ibid,2000: 4). 

اعتقاای ار به کارگیری رو  علمی از  از ایگر موارای که باعث غفلت از زیباشناسی پراگماتیستی شد بی

فلسفه پراگماتیس  . ای که رو  علمی، الگوی نظ  جهانی بوا ه  ار عصر و زمانه ها بوا، آن سوی پراگماتیست

ترین اصل فلسفه تحلیلی فرو گذارا و این رفتاری بیرخ ف جهیت آب شیناکران     لمی را به عنوان مه رو  ع

 15زیباشناسی پراگماتیستی تا اواخر اهیه  »: گوید شوسترمن ار این باره می. بوا که موافق طبع آن روزگار نبوا

هیای متجیاا و    ای از رو  اتهام آمیزهتحت تاثیر فلسفه تحلیلی هنر کام ً محو شده بوا و زیباشناسی تحلیلی به 

 .(Ibid,2001: 97)هایی بی انسجام به طرا نظریه زیباشناسی ایویی پرااخته بوا  اندی ه

تنها ار این مورا بلکه ار موارا بسیاری از این است، مطابق اصول خاص خوا که بیب از  ها نه پراگماتیست

این رفتار ار ابتدا باعث به حاشیه رفتن آن شد امیا بعیدتر   . اندای شبیه بوا، رفتار کر سنت تحلیلی به جریان قاره

 : ار مواجهه با نقصان و ایرااات فلسفه تحلیلی به مرور اقبال یافت و رواج پیدا کرا
های زیباشناسی تحلیلی خسته شدند و به زیباشناسی اروپیایی روی   بسیاری، از محدوایت"

های سیاسی، اجتماعی هنر و عملکراهیا   مینهآوراند تا ار جریان مباحث عمیق مربوط به ز

 (.Ibid)"و تأثیرات عملی، اخ قی و عقیدتی آن باشند
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گرفتن هرگونه معیار و اهمیت رو  علمی از سوی زیباشناسی پراگماتیسیتی، ار کنیار    به این ترتیب ناایده

و بسییاری از ایگیر    هیا، باعیث ت یرص و تمیایز زیباشناسیی پراگماتیسیتی از زیباشناسیی تحلیلیی        سایر ویژگی

 .هاست که به برخی از این ویژگی ها به طور اجمالی اشاره می شوا گرایب

 تردید در حجیت علمی

بینب پراگماتیستی ایدگاه نتیجه باور و کارکراگرایی است کیه هرگیز از هییچ معییار خاصیی بیرای بیه نتیجیه         

بیرخ ف فیلسیوفان تحلیلیی    .،می پذیرا کند، بلکه هر  روشی که حصول نتیجه را ممکن سازا رسیدن افاع نمی

ترین استاوراهای ب ری و معیار اعتبار و یا عدم اعتبار امیور میی    ترین و مه  که عل  و رو  علمی را از بزرگ

گذاری نه به الیل اعتقاا به وثاقت و اطمینیان از   گر عل  هستند اما این حق ها، ستایب البته که پراگماتیست.اانند

پی یرفت  . بیه واسیطه تیأثیرات شیگفت و خیدمتگزاری علی  بیه پی یبرا زنیدگی اسیت           صحت رو  آن، بلکه

شوسیترمن ار  . تکنولوهی و تأثیر استاوراهای آن بر زندگی ب ر امر مسلمی است که بر کسیی پوشییده نیسیت   

 : گوید این باره می
 گونه متد ییا ابیزار خاصیی    گوید و هرگز هیچ گاه از متد سرن نمی بینب پراگماتیستی هیچ

هیا علی  و متید آن را سیتایب      ع وه بر این ار حیالی کیه پراگماتیسیت   . کند را عرضه نمی

کنند و گرچه پرس و جیمز م رصاً مراان علی  هسیتند امیا پراگماتیسی  هرگیز فلسیفه        می

 :shusterman,2000(اانید   تواند و بایید باشید نمیی    عنوان آنچه که فلسفه می علمی را به

5 (( 
خصوص رویکرا پراگماتیس  به عل  مطالب زیاای مطیرح شیده اسیت تیا جیایی کیه       ار منابع مرتلا ،ار 

کیه علی  تیا جیایی کیه       ارحیالی . بعجاً یکی از  ویژگی های پراگماتیس ، مرالفت آن با عل  معرفی شده اسیت 

آنچه از عل  و رو  . زندگی ب ر را بهبوا بر یده و موجب پی رفت جامعه شوا، مورا ع قۀ پراگماتیس  است

ها و ابزارهای  ها قابل قبول نیست، اعتقاا مطلق و جزمی به م ک علمی و حذف رو  لمی برای پراگماتیستع

 .ها و قابلیت ان ار حل مسائل استنظر از توانایی ممکن ایگر صرف

، علی  را خیدمتکار هنیر و    تجربیه و طبیعیت  عنوان نماینده زیباشناسی پراگماتیستی ار کتاب  جان ایویی، به

واسیطه از آن برخیوراار   ای سرشار از معیانی اسیت کیه انسیان بیی     به گمان وی چون هنر تجربه. ااند می زیبایی

است، اوج تمام عیار طبیعت است و عل ، رویدااهای طبیعیی را بیرای چنیین سیرانجامی بیه سیمت آن هیدایت        

 .( Dewey,1971: 358)کنند می

کوشد ار حالی کیه   لذت، رشد و تعالی ار انسان میواسطه ار جهت ایجاا  هنر فعالیتی معنااار است که بی

 .ها کمک می کند عل  فعالیتی کنترل شده است که از طریق ابزار و رو  هایی خاص به بهبوا زندگی
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هیا   برخ ف تحلیلی ها،که از رو  های اقیق علمی برای ارزیابی آثار هنری استفااه می کنند،پراگماتیست

هیای   های تاریری و سیر پی رفت و گسیتر  نظرییه   لکه آن را با تحقیق ار زمینهعل  را نه به مثابه رو  علمی ب

 . اهند علمی، مورا توجه قرار می

تیری وجیوا    ع وه بر تمام االیلی که برای ترجیح هنر بر عل  از ایدگاه پراگماتیس  ارائه شید، اصیل مهی     

ا ای ان بیه رفیع هرگونیه تمیایز و ارز  ااوری     کند و آن اعتقا اارا که نه تنها مسأله را حل بلکه آن را رفع می

ای وجوا اارند که عل  و هنر هر کیدام بیه هیر     کیفیات زیباشناسانه. است وقتی پای بهبوا زندگی ار میان باشد

 .های بعد پرااخته خواهد شد به این مطلب ار قسمت. مند باشند، زیباتر خواهند بوا اندازه بی تر از آن بهره

 ینگري و پیوستگکل

بنیدی موافیق نیسیت و هرگونیه تمایزگیذاری از ایین        زیباشناسی پراگماتیستی با تحلیل، تفکیک، تقسی  و طبقه

. اندی یند  بنیدی و تمایزگیذاری میی    اانید کیه تنهیا بیر اسیاس طبقیه       است را میراث ناپسند تحلیلی م ربانی میی 

پراازی ابزار  شوا، مفهوم فکر، مهیا میسازی است که امکان ت زیباشناسی تحلیلی معتقد است تنها بر اساس مقوله

 .اصلی آن است و م ک ارز  ااوری آن، ارست و غلط است

آنچیه باعیث   . ترین اصول اعتقاای زیباشناسی تحلیلی ار تقابیل اسیت   زیباشناسی پراگماتیستی عمیقاً با مه 

وار آن بیوا و ایین    حدت اندامگرایانه و روابط ارونی و وحمله راسل و مور به هگلیس  شد، انتقاا از نظریه کل

ایده هگلی که هیچ جزء یا مفهومی هویت مستقل و ذاتی ندارا بلکه بیه عناصیر و مفیاهی  ایگیری کیه بیه هی         

ار مقابل فیلسوفان تحلیلی به اتمیس  منطقیی معتقدنید کیه بیر مبنیای آن چیزهیای منطقیًا        . اند وابسته است متعلق

 :shusterman,2000(کنند  محکمی برای واقعیت و ارجاع ایجاا میمستقلی ار جهان وجوا اارند که پایگاه 

5(( 
هیای مرتلیا قائیل     ها و طبقات ار تمام حوزه ای اقتصاای برای تمام الیه همان طور که مارکسیس  زیرالیه

هیا   ااند و از حجور، وجوا و آمیرتگی آن با تمیام حیوزه   است، پراگماتیس  زیرالیه بنیااین را خوا زندگی می

هیا را ار برخواهید گرفیت و از     ای است که تمیام حیوزه   ها زندگی جریان پیوسته برای پراگماتیست. اه استآگ

 .ها عبور خواهد کرا آن

هیای    حاصیل تمیام فعالییت   . نهنید  پراگماتیس  به اموکراسی معتقد است و برابری، آزاای و امید را ارج می

از اییین روسییت کییه .هییا را شییوا ن و بهییروزی آناجتماعییات انسییانی باییید برحسییب بهبییوای زنییدگی شییهروندا

های مرتلا است تا  ااان ایدگاه گفتگو امکان جریان. پراگماتیس  به سیالیت گفتگو و اموکراسی  معتقد است

بیان شوند، حجور ااشته باشند، تأثیر بگذارند و پیوستگی افراا با هی  و بیا زنیدگی را ار تمیام ابعیاا آن حفی        

 . کنند
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گراییی و وحیدت    توان تقابل اوگروه را ار التزام اندی ه پراگماتیستی به کیل  ک نگاه کلی میبنابراین ار ی

 . باوری ار مقابل اعتقاا تحلیلی م ربان به اتمیس  منطقی ن ان ااا

 اهمیت تجربه انضمامی

بییرای . ار مقابییل جریییان تحلیلییی کییه بییه نظییرورزی و تحلیییل معتقیید اسییت . پراگماتیسیی ، تجربییه بییاور اسییت

واسیطه آزمیون و خطیای تجربیی سیاخته و       ها، زندگی، تحقیق و فلسفه، فرآیندهایی هستند که بیه  اگماتیستپر

شیوا   گراییی تعرییا میی    شناسی است که ار مقابل عقیل  های معرفت گرایی از گرایب تجربه. شوند پرااخته می

بنابراین به . کنند  ند، فکر نمیاندی گران می ها به حقیقت، واقعیت عینی، معرفت آن گونه که تحلیل پراگماتیست

هیا، بیرای    آن. اهید، بیاور ندارنید    ای که زیباشناسی تحلیلی ارائه می های خراباورانهتبع چنین بین ی، به ویژگی

و حس، جس ، عاطفه، شور و هیجان، غریزه و خ قیت . شناسد احراز شناخت، ااراکات حسی را به رسمیت می

 .اند ی قابل و هوشمند، برسازنده تجربه زیباشناسانهعواملی مه  و به عنوان ابزارهای

ار انواع تجربه ه  تجربه طبیعیی  . شوا حقانیت زیباشناسی پراگماتیستی از رهگذر امکانات تجربه میسر می

های زیست شناسانه ااروینیسی ، اقتیدار عوامیل محتیوم متیافیزیکی را خلیع کیراه و         است که به تأسی از آموزه

گییرا و بیرای آنکیه     تجربه ار گستره طبیعت شیکل میی  .اهد ا  یاری می توجیه مبانی فکریپراگماتیس  را ار 

هنر از تجربه برآمده و به تجربه باز . زیباشناسانه باشد، باید ار خدمت حیات موجوا زنده باشد و او را رشد اهد

 .گراا می

ر و زیبایی قائیل اسیت تیا هنیر را از     ، اعتبار اخ قی برای هنمور. اما فیلسوفان تحلیلی برخورا ایگری اارند

کند هرگونه ارتباط با طبیعت و  ه  ار توجهب به حوزه زیباشناسی ت   می سیبلی. های طبیعی اور کند ری ه

بیه گمیان وی هنیر چیون     . اانید  قلمروی هنر را راز و رمزناک میی  مک اانلد. های طبیعی را از هنر بزااید ری ه

 (.shusterman,2001: 98)وا است طبیعی نیست و نباید باشد رازآل

اانید ار حیالی کیه بیرخ ف آن،      گییری اثیر ار تجربیه را مهی  میی      زیباشناسی پراگماتیستی، رونید شیکل  

زیباشناسی تحلیلی برای شئ عینی هنری، ارز  قائل است و همواره و همی یه بیرای تعییین معیارهیای ارزییابی      

ها و سیره   اند که بتوانند آثار اصلی را از کپی حوزه هنر مه  هایی ار برای پراگماتیست ها م ک. کند ت   می

 .زیباشناسی تحلیلی آرمان علمی ا ، حقیقت عینی است و نه تجربه غنایافته. را از ناسره تمییز اهند

 فرهنگی -هاي اجتماعی اهمیت زمینه

هیای اقصیاای،    از زمینه هنر. هنر و زیبایی جزء الینفک اجتماعی است که ار آن پدید آمده و رشد کراه است

توان نااییده   هاست و تأثیر و تأثرات ان را نمی بلکه ه  پای آن.جدا نیست... سیاسی، فرهنگی، اجتماعی،روانی و
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بنا بر اعتقااات زیباشناسی پراگماتیستی هنر برای هنر نیست، بلکه هنر برای اجتماع و ار خدمت اجتماع . گرفت

 .هنر است و رشد و زوال و سایر تغییرات آن او بر یکدیگر تأثیر اارااست، آن چنان که اجتماع ار خدمت 

 کارکردگرایی

ار حیالی کیه زیباشناسیی    . هیای زیباشناسیی پراگماتیسیتی اسیت    تیرین ویژگیی   گرایی از مه سوامندی و نتیجه

تیر   لتحلیلی قلمروی مستقلی برای هنر و زیبایی قائل است و با طرح مبیاحثی چیون بیی طرفیی ار هرچیه مسیتق      

 .کوشد کران آن می

های ب ری بواه و انسان را اسیترو    ها، هنر فعالیتی است که ار ارتباط با سایر فعالیت از نظر پراگماتیست

 .وی ممکن شوا کند تا از این راه انجام امور و نیل به سایر مقاصد شور و هیجان تغییر می

شیوا   ث تجربه زیباشناسانه مطلوبی برای آنها میتنها باع سرواخواندن ک اورزان ار هنگام کار ار مزرعه نه

 .)Ibid: 99(بلکه ذوق و شور این سرواخوانی موجب تقویت کار ای ان ار مزرعه خواهد بوا 

هیا   ها و نمیایب  ها، برپایی ج ن ها، اجراهای موسیقی ار کنسرت ها و گالری گرفتن هنر مدرن ار موزه جای

. طن زندگی اور کراه و آن را تنها بیه نمای یگری، محیدوا  سیاخته اسیت     ها، هنر و زیبایی را از ب ار نمای گاه

گیری را بیه جیای     و مسابقات رتبه کسب کند، جلیوه  ها هنری که از زندگی آامیان رخت برمی بندا تا ار بینال

 .کران پذیرفته است زندگی

. ده اسیت ای خلیق ن ی   همپ ر معتقد اسیت اثرهنیری بیرای ایفیای نقیب و کیارکرا خیاص ییا حیل مسیئله           

هنیر نبایید   »زیرا بیه زعی  وی   . نیز با هرگونه وضع قانون و مقرراتی برای هنر و زیبایی مرالا است استراوسون

  .)Ibid: 98(«هنر تنها باید باشد. کاری انجام اهد

کند، زیباشناسی تحلیلی با انتقال هنر و زیبایی به برج عاج و جیداکران آن از زنیدگی    شوسترمن تأکید می 

 : ه خیر نرواهد ایدروزمر
تحلیلی، برای اورکران هنر از هرگونه غرض عملی  ]زیباشناسی[های  انگیزه واقعی ت  

مصرف بدنام کنند بلکه هدف این بوا که جایگاه  ای بی این نبوا که هنر را به عنوان پدیده

تصیمی    اما گرچه این. راستین آن را به اور از اهداف ابزاری و نیازهای طبیعی تعیین کنند

ای پوچ  بر  اساس نیت خیری بواه باشد اما چنین تلقی تجربه زیباشناختی را همچون تجربه

  .) (Ibid: 98-99کند ربط به مسائل اجتماعی ترسی  می و بی

کیران آن از زنیدگی طبیعیی و     زیباشناسی تحلیلی به گمان خوا، با تجزییه و تحلییل مفهیومی هنیر، منتیزع     

ا و فجاهای نمای ی، هنر را فاخر اانسته و جایگاه واالیی به آن اااه است ار حالی ه منحصرکران آن به گالری

هیا   که زیباشناسان پراگماتیستی، شأن کارکرای و عملی برای هنر قائل اند؛ نه بیه ایین الییل کیه هنیر بیرای آن      
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توانید چیون موتیور     میی  اهمیتی ندارا، بلکه اقیقاً به این الیل که هنر بی یترین اهمییت را ار نظیر ای یان اارا و    

هیا، از   هنر از نظیر آن . ای خ قیت را برانگیزا، امکانات بالقوه ب ری را بیدار کند و جامعه را رونق اهد متحرکه

 .  قدری برخوراار است چنین توانایی گران

 هابررسی نسبت: پراگماتیسم / فلسفه تحلیلی 

ن شد، ار نهایت با ه  ار ارتباط هستند و هرکدام را از هایی که برای زیباشناسی پراگماتیستی عنواتمام ویژگی

هیای کارکراگرایانیه پراگماتیسی  مریرج      نفیی فجیای مابعیدالطبیعی و گیرایب    . توان نتیجه گرفت ایگری می

هیای زیباشناسیی پراگماتیسیتی آمید و از آنجیا کیه سینت         عنیوان ویژگیی   م ترک تمام آن چیزی است کیه بیه  

هیای زیباشناسیی    هیای تحلیلیی پیا گرفیت، سیر رشیته بیه اسیت ااان ویژگیی          ییان پراگماتیستی ار تقابل بیا جر 

های یان   اما او سنت تحلیلیی و پراگماتیسیتی بیه رغی  تفیاوت     . پراگماتیستی، وجوه اخت ف این او سنت است

 .های ذاتاً ناسازگاری نیستند ایدگاه

بیا روشیی تحلیلیی، نتیایگ     ...وبسیاری از ف سفه و متفکرین پراگماتیست چون گوامن، کیواین، ایویدسین   

 : اند پراگماتیستی اندی ه های ان را قابل قبول کراه
ای  توانید بیا برخیی از موضیوعات قیاره      آثار تحلیلی متأخر کواین، گوامن و ایویدسن می

ها،نتیایگ   هیای مبنیایی تحلیلیی    با ویران کران بسییاری از فیرض  . همگرا و موافق تلقی شوا

 .)shusterma,2000: 4(یس  نزایک استاندی ه های ان به پراگمات

ای، زیباشناسییی پراگماتیسییتی راه میییانبری ار میییان  ار تقابییل میییان زیباشناسییی تحلیلییی و زیباشناسییی قییاره

که ار تعریا پراگماتیسی    شوا، اما چنان ای نزایک می هاست که گاهی به سنت تحلیلی و گاه به سنت قاره آن

حل برون رفت از مسائل است و ار این راه اسیتفااه از هیر ابیزاری را     ئۀ راهه  آمد، این مکتب فکری ار پی ارا

ای اسیت کیه    ویلیام جیمز معتقد است پراگماتیس  نظریه. برب، مجاز می ااند ای رضایت برای رسیدن به نتیجه

بیاور جیمیز   ار . باشند می... ها شامل محتواهای گوناگون های مرتلا واقع شده است و این نظریه ار میان نظریه

ها ار عمل ناگزیر از رفت و آمد بیه ایین      های مرتلا که ساکنین این اتاق پراگماتیس  راهرویی است میان اتاق

 (. 11:  93 جیمز، )راهرو هستند 

، از وجییوه م ییترک ایییدگاه تحلیلییی و  (331 )« جهییانی بییدون جییوهر یییا ماهیییت »رورتییی نیییز ار مقالییه 

رغ  آنکه فیلسوفان انگلیسی زبان، کار فیلسوفان غیر انگلیسیی را جیدی    ست بهپراگماتیستی یاا کراه و معتقد ا

گیرند اما تفاوت مهمی میان فلسفه تحلیلی و اروپایی وجوا ندارا و عمیً  هیر او سینت تیا حید زییاای بیا         نمی

 .(31-6: 939 رورتی، . )یکدیگر ه  پوشانی اارند

یزیکی به عنوان مه  ترین اصول مکتب پراگماتیس  های ضدمتاف به گمان رورتی ضدذات گرایی و گرایب
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های گونیاگون امیا همگیی مؤیید حقیقیت م یترکی        گرچه با عنوان. های مرتلا غربی م ترک است ار سنت

 : هستند که ار هرکدام تکرار شده است
بیییاوری، فلسیییفه فرآینیییدی،   هیییا اگزیستانسییییالیزم، ساختارشیییکنی، کلیییی  از جملیییه آن

شیاید  . گراییی  گرایی و تأویل گرایی، ضد واقع رنیس ، ویتگن تاینپساساختارگرایی، پسامد

اوستانه اصط حی که ترجیح خوا من باشد پراگماتیسی  اسیت    فقط به صرف االیل وطن

 .(36: همان)

هیا نییز اشیاره     ها به اشیتراک مییان آن   ها و تحلیلی شوسترمن ه  ضمن اشاره به وجوه اخت ف پراگماتیست

وی معتقید  . هیای پراگماتیسیتی هسیتند    تأثیر اییدگاه  کند که تحت تحلیلی م ربی اشاره میکراه و به فیلسوفان 

های ان را با اسیتفااه از رو    مجامین پراگماتیکی اندی ه... هایی چون مارگولیس، رورتی و است پراگماتیست

ری از آثار هنری وجوا اند تا ن ان اهند بدون استفااه از روشمندی خاص، امکان تفاسیر متکث تحلیلی بیان کراه

 .)shusterman,2001: 104(اارا 

ار حوزه فلسفه تحلیلی ه  بحث و تباال نظر میان بسیاری از متفکرین و منتقدینی مانند گ ک، فولسیدال،  

های ایگیر ن یان از آن اارا کیه     بر سر ترسی  حدوا مرزهای سنت تحلیلی از گرایب... مانک، هکر و اامت و

هیای مرتلیا مکاتیب     هیا، اصیول و آمیوزه    ر روامیداری بیرای پیذیر  بسییاری از رو     سنت پراگماتیسیتی ا 

 .بوان، محق است ااشتن و راهگ ا بوان، نتیجه مطلوب گوناگون با شرط مفید

« منطیق پراگمیاتیکی  »طرز بیان واینر، وقتی که برای سرن گفتن ارباره پراگماتیسی  از اصیط حاتی چیون    

ار  اییویی ، بیرای توضییح رو    «تحلییل پراگمیاتیکی  »، پیرسهای اخ قی  برای توصیا منطق نمااین ااوری

کنید،   برای ویلیام جیمز ار تبیین انواع تجربه اینی اسیتفااه میی  « توجیه پراگماتیستی»مورا حک  زیباشناختی و 

 : مؤید این نکته است
شیما از  »هیای اخ قیی ایین اسیت کیه       زبده نظر پرس ار بیاب منطیق پراگمیاتیکی ااوری   

تحلیل پراگماتیکی ایویی از حکی  زیباشیناختی ار   . ها را خواهید شناخت های ان آن یوهم

. همانند این قاعده را ار نقد آثار هنیری، بیه کیار بسیت    ( 391 ) هنر به مثابه تجربهکتابب 

همیین توجییه پراگمیاتیکی را ار بیاب     (  35 )انواع تجربیه اینیی   ویلیام جیمز ار کتابب 

اهب، هیر وقیت کیه شیواهدی از تیأثیرات آن را بیر تبیدل زنیدگی         باورهای اینی همه مذ

  .(291: 921 واینر، )مؤمنان به آن مذاهب اید، به کار بست 

های  تاکنون، ت   بر این بوا تا با بررسی فلسفه پراگماتیس ، که بر ی، با تکیه بر اصول، مفاهی  و ویژگی

رقیب حاصل شد، به شیناخت زیباشناسیی پراگماتیسیتی    خوا پراگماتیس  و بر ی ایگر با مقایسه آن با مکتب 

تیرین و پرنفیوذترین فیلسیوف     اما وقتی سرن از زیبایی شناس پراگماتیست باشد،  جان ایویی، فعال.نائل شوی 
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هیایب ار ایین    اندی ه به بیان هنر به مثابه تجربه، شده ار حوزه زیباشناسی است که ار کتاب  م هور   شناخته

کیه تحلیلگیران بیه     برای ایویی زیباشناسی پراگماتیستی بی ترین اهمیت را ااشت ارحالی. ستحوزه پرااخته ا

 . نامی چون مور، راسل و ویتگن تاین کمترین اهمیت را برای آن قائل بواند

ترین ف سفه مطرح این حیوزه اسیت، عمی ً     ار سنت تحلیلی نیز فیلسوفی چون برتراند راسل، که از برجسته

های مور و ویتگن یتاین پراکنیده و جزئیی     زیباشناسانه، فعالیت قابل توجهی نداشته است و پرااخت ارباره امور

های زیباشناسانه ویتگن تاین بسیارکلی و بی نظ  اسیت و اکثیراً پیس از میرگ وی و بیر اسیاس        است و ایدگاه

گانیه   هیای سییزاه   بریب  هایب تنظی  شده است و نیز آنچه مور، ار باب زیباشناسی قائل است هی  بیه   سرنرانی

 .)Shusterman,2000:3(شوا  وی محدوا می اصول اخ قکتاب 

های جامع و  شوسترمن معتقد است، هیچ اثری وجوا ندارا که بتوان آن را از حیث گستر  قلمرو، استدالل

، پراگماتیستیزیباشناسی وی به عنوان نویسنده کتاب . ایویی مقایسه کراهنر به مثابه تجربه، قدرت اثر با کتاب 

ااان  اسیت  و بیرای بیه   اانید  برای توضیح ار باب این موضوع، ایویی را نماینیده زیباشناسیی پراگماتیسیتی میی    

هنیر بیه مثابیه تجربیه     ا ،  های ایویی بر اساس اثیر ترصصیی   های این نوع زیباشناسی، به آراء و اندی ه ویژگی
گیرا و نه  اشناسی پراگماتیستی نامب را از ایویی وام میکند که زیب ارواقع با این رو  او اع م می. پراازا می

 .)Shusterman,2000:3(برعکس

اان مطیرح اسیت و اگیر بریواهی  ار بیاب کیاربرا        از میان فیلسوفان پراگماتیست، پیرس به عنوان ریاضیی 

ه زیباشناسیی  پراگماتیس  ارباره منطق بدانی  مطمئناً وی گزینه مناسبی است امیا فعالییت قابیل تیوجهی ار زمینی     

انید،   شناسی را ار فه  اثرهنری مفید اانسته های وی ار زمینه ن انه انجام ندااه است و اگر مفسرین هنری آموزه

گراا، وگرنه پیرس و جیمز اثر مسیتقلی ار حیوزه زیباشناسیی تیألیا      به قابلیت فلسفه پیرس ار این زمینه برمی

 .اند نکراه

هنر بیه مثابیه   اندی د که ایویی ار عال  هنر، تا آنجا که ایویی خلق  میگونه  شناسی آن جیمز ار عال  روان
شناس قابلی است، امیا   اما به هر حال اگرچه جیمز، روان. ااند می اصول روان شناسیرا مدیون جیمز ار تجربه، 

و وی بیه  شناسی از ارج و اهمیت به سزایی برخوراار اسیت   های پراگماتیستی او ار حوزه روان آموزه و اندی ه

ا  به هنر و زیبایی، هیچ اثر مدون و منظمی را ار این زمینه به جا نگذاشته  رغ  ع قه همی گی و استعداا ذاتی

 .است

طور صریح به  اند اما مستقیماً و به ااشته...سایر فیلسوفان از جمله رورتی نیز گرچه اشاراتی به هنر، اابیات و 

ا  بیه اابییات کیه مقالیه      رتی آشنایی خاصی بیا حیوزه هنیر نیدارا و ع قیه     رو. اند مقوله هنر و زیبایی نپرااخته

. ن انه و مؤید آن اسیت، ناشیی از اعتقیااات ضیدمتافیزیکی و امیوکرات وی اسیت      « کوندرا، ایکنز و هیدگر»
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کیارگیری رو  تحلیلیی ار فلسیفه ورزی ا ، بیه نتیایگ       نلسون گوامن، نیز از جمله فیلسوفانی است که بیا بیه  

هیای   زبیان گیرنید ار کتیاب    وی ار کنار آثاری که ار حوزه فلسفه عل  و ذهن جای میی . رسد تیکی میپراگما
به اعتقاا وی هنر راهی است که ماننید علی ، بیه    . پراازا هایی زبانی به هنر و رابطه آن با شناخت می ،با بحثهنر

هیای   راهار کتیاب  . شیوند  میی رسد و فه  و شناخت نیز تنها از رهگذر تجربه کسیب   کمک فه  به شناخت می
های این کتیاب وی   ار قسمتی از برب. ،به انبال راهکاری برای توجیه کثرت گرایی معرفتی استجهان سازی

کند تا به نوعی با قطعیت تعرییا هنیر    ، استفااه می«هنر چیست؟»به جای «هنر چه زمانی است؟»از عنوانی چون 

بیه ایین   . اهید  مثابه یک فرآیند ار زمان و مکان مورا توجیه قیرار   به عنوان شئ ثابت مرالفت کراه و آن را به 

واسطه تألیفاتب ار حوزه هنر، مثمرثمر بواه اسیت امیا بیا مطالعیه آثیار ، ضیمن        ترتیب، گوامن نیز اگرچه به

هیای زبیانی میسیر شیده اسیت، بیه همیان         آشنایی با نحوه پرااخت خ ک و مفهومی وی که از طریق کنکیا  

 .رسی   نزا قریب به اتفاق ف سفه پراگماتیست م ترک است، میهایی که  ویژگی

ای ار ایین حیوزه تیألیا کیراه و آن را بیه بحیث        اما جان ایویی، فیلسوف پراگماتیستی است که اثر ویژه 

کی انب این است که اثر وی اربرگیرنیده   اهمیت ایویی نسبت به ه . ارباره هنر و زیبایی اختصاص اااه است

هنیر بیه مثابیه    . انید  ای از آن اشیاره ااشیته   ها هر کدام با بیانی به جنبیه  ی است که سایر پراگماتیستتمام آن چیز
هیای زنیدگی روزمیره را هی       ، کتابی مبسوط و مفصل ار باب انواع هنر و زیبایی است تا آنجا که زیباییتجربه

کنید پرااخیت پرشیور و     مستثنی میکی انب  ارواقع، ویژگی ایگری که اثر ایویی را از آثار ه . گیرا اربرمی

گویا ایویی متوجه اعتراض کسانی چون جیمز هسیت  . کند شاعرانه اوست که خ کی تحلیلگری را متعاال می

اانند، بنابراین او تی   میی کنید     های نظری را قالب مناسبی برای بیانگری ار هنر نمی گرایی و بحث که انتزاع

هیای   های هنیر بلکیه زیبیایی    ای مناسب، بیانی شورانگیز ار وصا زیباییه ها و استدالل ضمن استفااه از تحلیل

وی ار جای جای اثر  با ارائه نقل قول هایی از شاعران، هنرمندان و نویسندگان، شایسیتگی  .زندگی ارائه کند

 .کند جانبه خوا را برای روشنگری ار حوزه زیباشناسی پراگماتیستی اثبات می همه

 

 نتایج مقاله

چه گذشت و بر اساس بررسی شناختی مقوله زیباشناسیی پراگماتیسیتی تی   شید تیا بیا اشیاره بیه آراء         بر آنبنا

تعرییا همیه جانبیه ای از پراگماتیسی  ار گسیتراه تیرین       ... متفکرینی چون االوجوی،واینر،تایر،پاپینی،جیمز و

به چنین تعریفی اامنه بحث با ناکامی ار رسیدن .وجه آن به لحاظ قلمرو جغرافیایی،فلسفی،تاریری حاصل شوا

محدواتر شد تا جایی که بررسی ها به این نتیجه رسیدند که برای شناخت پراگماتیس  باید به ویژگی هیایی بیر   
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 .اساس شباهت خانوااگی میان آنها است یافت

ا از آنجا که پراگماتیس  ار واکنب به فلسفه تحلیلی شکل گرفت،زیباشناسی پراگماتیستی نییز ار تقابیل بی    

از این جهت یکی از رئوس بحث، اشاره به ویژگی های فلسفه تحلیلی و به تبیع  .زیباشناسی تحلیلی معنا می یابد

 .زیباشناسی پراگماتیستی است که به آن اشاره شد

ار مورا فلسفه تحلیلی با بررسی آراء و اندی ه های محققین مرتلفی چون گ ک،اامت،هکر،فولسیدال و  

ت آمد که هیچ تعریا جامع و مانعی که تمام جنبه های مرتلا فلسفه تحلیلی را پوشب انگل،این نتیجه به اس

بنابراین برای تعریا و شناخت فلسفه تحلیلی باید به اانستن مؤلفه ها و ویژگی های م یترک  .اهد وجوا ندارا

فه تحلیلیی، بیه   فلسی /این اط عیات طبیق الگیوی تقابیل پراگماتیسی      . ار میان اکثر نظریه های مرتبط بسنده کرا

زیباشناسی پراگماتیستی شکل می اهد که بر اساس آن تراید ار حجیت علمی،کل نگری و پیوسیتگی،اهمیت  

فرهنگیی و کیارکراگرایی ار زیباشناسیی پراگماتیسیتی ار مقابیل اهمییت       -تجربه،اهمیت زمینه های اجتمیاعی 

ییی و تمایزگذاری،توجیه بیه اقیت     محوری عل  و رو  علمی،ت   برای مقوله سازی،طبقه بندی،مفهوم گرا

اجتمیاعی و ع قیه بیه تعییین     -منطقی و تجزیه و تحلیل مفاهی ،بی طرفی و عدم توجه بیه زمینیه هیای فرهنگیی    

وضوح و ساختارگرایی ار زیباشناسی تحلیلی قرار می گیرا و با این رو ،ویژگی های کلیی را بیه اسیت میی     

 .وجیه و تبیین می کندزیبایی از منظر پراگماتیس  را تشناخت اهد که 

ار میان فیلسوفان مرتلا پراگماتیست پییرس را میی تیوان ار حیوزه منطیق سیرآمد اانسیت کیه از نتیایگ           

رورتیی ار حیوزه   .پژوهب های پراگماتیستی وی به طور غیرمستقی  ار مباحث ن انه شناسی استفااه شده است

ر نظر ارباره اولویت هنر و اابیات بر فلسیفه سیرن   علوم اجتماعی فعالیت کراه و به تبع اولویت تجربه و عمل ب

ویلیام جیمز روان شناس است اما به خاطر ع قه و استعداای که ار حوزه هنر اارا،کتاب مهی  ا   .گفته است

گیوامن ار حیوزه زیباشناسیی از    .به نام اصول روان شناسی را می توان نوعی روان شناسی زیباشناسیانه اانسیت  

پرکارتر است تا جایی که کتاب زبان های هنر و نییز مقیاالتی را  ار ایین حیوزه تیألیا       همتایان پراگماتیستب

اما عنوان زیباشناس پراگماتیستی را به حق باید به جان ایویی نسبت ااا که کتاب هنر به مثابه تجربه .کراه است

ی بیرای بیه اسیت ااان    را اقیقاً با همین هدف تألیا کراه است و شوسترمن ار کتاب زیباشناسی پراگماتیسیت 

ویژگی هیای زیباشناسیی پراگماتیسیتی از اییویی و هنیر بیه مثابیه تجربیه ا  میدا میی جویید و آن را الگیو و             

 .چارچوب بحث هایب قرار می اهد
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