
 
 
 
 
 
 
  شناختيفاصلة زيبايي

  دكتر رحيم كوشش                    
  استاديار ـ عضو هيأت علمي دانشگاه اروميه                 

هنري و ادبي غرب به كار  ، اصطالحي است كه از اوايل سدة بيست ميالدي در محافل»شناختيفاصلة زيبايي«
رفت و رواج يافت. پيدايي اين اصطالح، بيشتر حاصل تأمل و تعمق انديشمندان درباب چگونگي تأثير آثار 

ترين عواملي است كه در تعيين شناختي يكي از مهمشناختي است. فاصلة زيباييهنري و ادبي از لحاظ روان
ا خوانندة يك اثر ادبي يا هنري با آن، نقش قابل توجهي ايفا كيفيت و كميت پيوند احساسي ـ عاطفي بيننده ي

خواند كند و درواقع، عبارت از همان فاصلة خواننده يا بيننده با اثر ادبي يا هنري است، آنگاه كه آن را ميمي
بيننده  انداز خاص خواننده ياشناختي است و با چشمبيند؛ اين فاصله، كامالً تابع ضوابط هنري و زيبايييا مي

نسبت به اثر ادبي يا هنري و اين كه نويسنده يا هنرمند تا چه اندازه توانسته است او را به درون اثر خويش 
هاي ما در باب آثار دارد، كامالً در ارتباط است و از اين جهت در چگونگي داوريبكشاند يا از آن دور نگاه 

شناختي، از يك سو با واقعيت و از سوي ديگر، با تصوير يادبي گوناگون نيز، اهميت بسيار دارد. فاصلة زيباي
آن در آثار ادبي و هنري و چگونگي به كار گيري تخيل در آفرينش آن، در ارتباط است و بديهي است كه 

پردازي، چگونگي روايت رويدادها هاي هنري در آثار ادبي، ازجمله، زاوية ديد، شخصيتنحوة كاربرد تكنيك
عيين كميت و كيفيت اين تأثير حائز اهميت است و در عين حال، توجه به اين امر، به طور و مانند آن در ت

  هاي هنري خاص متناسب با آن از اهميت بسياري برخوردار باشد. تواند در تعيين تكنيكمتقابل، مي
بسياري از هاي گوناگوني از اين اصطالح ارائه شده است و دقايق آن حتي بر با توجه به اين كه تعريف

مندان مباحث ادبي و هنري نيز روشن نيست، نگارنده قصد دارد در اين مقاله به بررسي جوانب عالقه
تواند تأثيرگذار كند در تبيين بيشتر و بهتر اين مقوله ميگوناگون اين امر بپردازد و آنچه را كه احساس مي

  باشد، تجزيه و تحليل نمايد.
  قد ادبي، خيال، واقعيت.شناسي، نزيباييها: كليدواژه



 1895    ات فارسيو ادبي هاي زبانپنجمين همايش پژوهش هايمقاله

  مفهوم اصطالحي
) ياد distance» (فاصله«سادگي، با لفظ كه گاهي نيز از آن به 1)aesthetic distanceشناختي (فاصلة زيبايي

عبارت از ميزان درگيري احساسي و عاطفي مخاطب با يك اثر ادبي يا هنري است. به تعبير ديگر، «شود، مي
هاي فني خاص، در درون و رچوبي است كه هنرمند با كاربرد ابزارها و شيوهشناختي، چهافاصلة زيبايي
  )Goodman,2008:167» (شناختي با واقعيت متمايز گرداند.آفريند تا آن را از لحاظ روانپيرامون اثر مي
شناختي، عبارت است از ميزان جدايي و گسست از شخصيت يا شرايط يك اثر هنري و عدم فاصلة زيبايي

گرداند؛ داوريي گيري و تكوين داوري درباب آن فراهم مييق آن با واقعيت كه فرصت الزم را براي شكلتطب
) به تعبير ديگر، Neill,2010:3شناختي. (شناسي مبتني است، نه معيارهاي غيرزيباييكه بر موازين زيبايي

ه يا خواننده و واقعيت آثار ادبي يا انداز بينندشناختي، عبارت است از فاصلة مطلوب ميان چشمفاصلة زيبايي
- كنيم، يا يك اثر ادبي را ميگذارند. زماني كه به يك اثر هنري تماشا ميهنري كه متقابالً بر يكديگر تأثير مي

شويم؛ به همين دليل است كه بايد ادبي يا هنري آن كشيده مي كنيم به درون واقعيتخوانيم، احساس مي
  شيم تا بتوانيم نسبت به چيزي كه ذهني و غيرعيني است، پاسخي عيني داشته باشيم.اي با آن داشته بافاصله

شايد آشكارترين نمود اين فاصله را در نقاشي بتوانيم ببينيم؛ گاهي بايد تا آنجا كه الزم است، عقب بايستيم و 
ديك بودن، هرچند سبب به نقاشي، از دور بنگريم تا بتوانيم طرح كلي آن را مشاهده نماييم. در اين حال، نز

زني نقاش سخن بگوييم، اما به هاي فني را دريابيم و دربارة كيفيت قلمشود بتوانيم برخي شگردها و شيوهمي
توانيم در مورد كل اثر، آنچنان كه بايد، نظر بدهيم. در مواجهه با برخي ديگر از آثار نيز، احتمال بسيار، نمي

بايستيم تا بتوانيم كل اثر را ببينيم و در صورتي كه عقب برويم و از دور به بايد تا آنجا كه الزم است، نزديك 
گردد. داستان، نمايش و شعر نيز به همين ترتيب، خواننده يا اثر بنگريم، طرح كلي آن چندان آشكار نمي
  كنند.هاي متفاوت  با خود درگير ميبيننده را از لحاظ احساسي و عاطفي، به اندازه

شناختي موجود ميان خواننده يا بينندة اثر ادبي يا هنري را با آن تبيين شناختي، روابط روانزيبايي مفهوم فاصلة
دهد، بي توجه به اين كه نمايد. اين اصطالح، رويكرد و حالت شخص را نسبت به اثر هنري توضيح ميمي

عري را دوست نداشته باشد، اثر براي وي جالب و جاذب است يا نه. ممكن است خواننده به داليل دروني، ش
زند. خواننده يا منتقد شناختي الزم، اين امر به واكنش بيروني وي لطمه نمياما در صورت وجود فاصلة زيبايي

بايد با اثر مورد نظر مرتبط و درگير و در همان حال، تا آنجا كه الزم است، از آن فارغ باشد. وجود چنين 
زندگي اشتباه نشود؛ بنابراين، هنرمندان با ايجاد يا انتخاب فاصلة  اي ضروري است تا ميان هنر وفاصله
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اي كه يك اثر گونهاي فراهم كنند تا حالتي بينابين ايجاد گردد؛ بهشناختي مناسب قصد دارند زمينهزيبايي

  شود هم احساس كنيم و هم وادار شويم تا بينديشيم.هنري موجب 
ها در يك داستان، به خواننده يا ها يا موقعيترنشدگي با شخصيتاحساس فاصله، گسست يا رهايي و درگي

دهد تأمل كند، بينديشد يا عكس العمل نشان دهد. اين احساس بستگي به ميزان آگاهي شنونده اجازه مي
خواند، تنها نمايشي از واقعيت است، نه خود واقعيت. زماني كه بيننده از خواننده از اين نكته دارد كه آنچه مي

تواند به آن سطح از توانايي عقالني ها و اعمال آنها در صحنه دور گردد، ميلحاظ احساسي، از شخصيت
  درستي تحليل نمايد و آنچنان كه بايد، درباب آن به داوري بپردازد. دست يابد كه بتواند آن را به

و بيننده از يك سو و  شناختي موجود در آثار، در ايجاد همدلي و همفكري ميان خوانندهفاصلة زيبايي
دارد. كند و وي را به تفكر و تأمل واميها و رويدادهاي موجود در آن از سوي ديگر، مانع ايجاد ميشخصيت

توان به كار برد كه جريان روايي اثر را منقطع نمايد و مخاطب متوجه شود كه هايي ميدر هر اثر هنري، شيوه
  نيست.بيند، عين واقعيت خواند يا ميآنچه مي

انداز خواننده و دورنماي نگاه او در ارتباط است شناختي، اساساً با چشمتوان نتيجه گرفت كه فاصلة زيباييمي
خواند، بستگي دارد و همچنين با اين امر نيز در ارتباط و كامالً به فاصلة خواننده با اثر، زماني كه آن را مي

نويسندگاني «كشاند يا نه. به عنوان نمونه، درون اثر خويش مياست كه آيا نويسنده، خواننده را با خود به 
كشانند؛ بدين )، غالباً خواننده را به درون اثر ميFaulkner» (فالكنر«) يا Bronte» (برونته«مانند خواهران 

شود. در حالي كه شناسد و بطور كامل با رويدادها درگير ميخوبي ميها را بهترتيب، خواننده شخصيت
دارند و )، اغلب خواننده را از خود و اثر دور نگاه ميHemingway» (همينگوي«سندگان ديگري ازقبيل نوي

) در ميان شاعران بزرگ معاصر Navitz,2009 :4» (نمايند.شمارند، حفظ مياي را كه مناسب ميهمواره فاصله
گوناگون، خواننده را با خود و  هاياغلب قصد دارد با توسل به شيوه» نيما«شود كه فارسي نيز احساس مي

، »اجاق سرد«آثار خود، نزديك گرداند و به يكديگر پيوند زند. به عنوان نمونه، در قطعه شعر معروفي با نام 
واسطة تشبيه، قصد دارد جهان بيرون را با جهان درون خويش و در نهايت با خوانندة شعر خويش نزديك به

  يگانگي برساند:گرداند و آنها را به نوعي وحدت و 
  هاي دورادورمانده از شب«

  بر مسير خامش جنگل
  چيني از اجاقي خردسنگ
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  اندر او خاكستر سردي.
  انگيزهاي من ماللهمچنان كاندر غباراندودة انديشه

  طرح تصويري در آن هر چيز
  »داستاني حاصلش دردي.

  )565: 1364(نيما،                                 
نمايد. شناختي مناسب را ايجاد ميديد، نويسندة خوب كسي است كه بتواند بخوبي فاصلة زيباييدر ديدگاه ج

هاي موجود بيرون بياوريم و آنها را دهد خود را از شرايط و موقعيتاين خود عاملي است كه اجازه مي
- م، اين فاصلة زيباييشويموضوع تفكر و تعمق قرار دهيم. زماني كه ناگهان از ميان نمايش بيرون كشيده مي

نمايد، درواقع به ما يادآوري آيد؛ زماني كه چيزي در اشتغال ما به داستان خلل وارد ميشناختي به وجود مي
- توانيم بياي است كه ما ديگر نميكند كه اين يك نمايش يا فيلم است و آنها بازيگر هستند. اين نقطهمي

  اعتنا باشيم. بگذاريم و بدان بياعتقادي خود به واقعي بودن اثر را مسكوت 
شود ميان آفرينش هنري و اي هست كه موجب ميبين عمل به اسلوب فني و درك و دريافت، همواره فاصله

شود بيننده يا خواننده در همان حال كه دريافت حسي، نوعي جدايي به وجود آيد. اين جدايي، خود سبب مي
اعتناست، د جدا گشته و به  تمامي اهداف و نيازهاي عملي بياز لحاظ احساسي در موضوع فرورفته، از خو

هاي مبتني بر معيارهاي شناختي، ما را از داوريبازگردد و دوباره به تمامي آنها توجه نمايد. فاصلة زيبايي
هاي مبتني بر اصول و معيارهاي گرداند و فرصت الزم را براي شكل دادن به داوريشناختي دور ميغيرزيبايي

توانيم كنيم، ميفكري احساس ميگرداند. زماني كه در ارتباط با يك اثر، همدلي و همشناختي فراهم مييباييز
  آن را دعوتي براي مشاركت با آن به شمار آوريم. 

شناختي الزم را ايجاد نمايد و هم با واقعيت اثر هنري به اين دليل با ما فاصله دارد كه هم بتواند تفاهم زيبايي
اي كه اثر بايد از آن جا رؤيت ياميزد و با آن اشتباه نشود. نويسنده مسئول تعيين اين فاصله است؛ فاصلهدرن

شود. اگر وي خواننده را به زور وادار به توجه نمايد، ممكن است خواننده احساس انزجار نمايد و به عكس، 
  خواننده نكته را آنچنان كه بايد، درنيابد. اگر همه چيز را خود به گردن گيرد و بخواهد به انجام رساند، شايد

نمايد. ما آن را درنگ هنر توجه ما را تسخير ميپيش از آن كه ما ماهيت و گوهر هنر را به دست آوريم، بي
توانيم بر هنر توانيم خود را از آن جدا گردانيم. هرچند نمييابيم، اما در همان حال ميجالب و جاذب مي
- دهد كه ديگر چيزها نميكند و تكان مياي تسخير ميا تصرف نماييم، هنر ما را به گونهتسلط بيابيم و آن ر
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فايدگي پذيرد، زيرا بازنمايي پوچي و بيدرستي انجام نميتوانند. البته اين تصرف و تحريك، همواره كامالً به

اي كه تواند از نمايشنامهبيننده ميتواند ما را محظوظ گرداند. به عنوان نمونه، يك در آثار هنري و ادبي نيز مي
نوشته شده است، لذت ببرد، هرچند در عالم واقعيت، دوزخ جايي پر از » دانته) «Inferio» (دوزخ«براساس 

خواهد حتي بدترين دشمنانش را نيز بدانجا بفرستد. رنج و آزار و شكنجه است؛ جايي كه هيچكس نمي
دارد، از بيرون بدان بنگرد و اي را كه الزم است، نگاه ميه فاصلهتواند در حالي كبينندة چنين نمايشي مي

  هاي آن را ارزيابي نمايد.زيبايي
شود، بتواند توجه بينندگان را از هنر منحرف گرداند، فاصلة هرگاه زندگي، هنگامي كه در هنر توصيف مي

سازد و اگر تنها زندگي را غني مي شود. هنر واقعيريزد و هنر غير قابل دسترس ميشناختي در هم ميزيبايي
تواند آنچنان كه بايد موجب تغيير باشد و هدايت نمايد. هنر به قصد تفنن و سرگرمي به كار گرفته شود، نمي

- هاي تاريك زندگي را در بربگيرد؛ بخشپردازد، حتي زماني هم كه محتواي آن بخشبه توصيف زندگي مي

  يابند. هايي كه بايد تغيير نمايند و بهبود
- تر، زندگي نيز از جهت مخالف، تجربة هنري را مورد تهاجم قرار مياي مشابه، اما قدري مغشوشبا نتيجه

اي كه خواهند به گونهدارند كه آنچه را كه آنها ميدهد. بسياري از مردم، آثار هنري را به اين علت دوست مي
شناختي مناسب، از علت از ميان رفتن فاصلة زيبايي رود آنها بهكنند؛ گمان ميخواهد، توصيف ميدلشان مي

شناختي چنين آثاري، موجب احساس دورند و انكار ارزش زيباييشناسي و نقد ادبي بهجايگاه واقعي زيبايي
  شود.گناه يا تقصير ناخوشايندي در بسياري از آنها مي

- كنيم و اگر تجزيه و تحليل ميتحليل مي كنيم، تجزيه وكنيم و اگر سؤال ميكنيم، سؤال ميما اگر فكر مي 

انديشيم، خواه شاعرانه كنيم. زماني كه دربارة يك اثر ادبي ميكنيم، فرايند تفكر خود را ارزيابي يا نقد مي
داريم كه درباب آن بحث كنيم باشد و خواه غيرشاعرانه، خواه داستاني باشد و خواه غيرداستاني، خود را وامي

خواهد كرد و ما، هم  خوانيم، سؤال ما، ما را هدايتيم. زماني كه اثري را با انديشة انتقادي ميو آن را نقد نماي
براي دستيابي به طرح اجمالي وقايع و رويدادها و هم براي ترجمه يا نقل محتوا يا توصيف آن و هم براي 

  اختي مناسبي با آن داشته باشيم.شنمايه و زمينه و سبك اثر، بايد فاصلة زيباييبررسي چگونگي ساختار، درون
شناختي متكي بر احساس موجود در وجود بيننده را كوشد داليل زيباييشناسي جديد اغلب ميفلسفة زيبايي

كند، انديشة عقالني را بر انديشد و هم احساس ميزمان هم ميبازكاود و مايل است در وجود كسي كه هم
اعتناست و شناسي احساسي بياي به زيباييشناختي جديد تا اندازهادراك احساسي برتري دهد. نظرية زيبايي
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» شناسيزيبايي«رسد،  زيرا اصطالح آميز به نظر ميدرواقع كاربرد اين اصطالح براي اين مفهوم، قدري طعنه
)aesthetics (الكساندر بومگارتن«) را «Alexander Baumgarten از واژة يوناني (»Aesthesis «ف براي توصي

  )Eliade,1995,1:39و  135: 1384اختراع نموده است. (گات، » آگاهي حسي«نظرية خود در باب 
گفتند كه وجود هماهنگي در تنوع، تفكيك و گسست و تا روزگار حاضر، هنرمندان و مفسران هنر، مي

. تأثير متقابل هاي گوناگون اثر و تأكيد بر كليت اثر ضروري استوار بخشجداسازي، توازن، وابستگي اندام
انديشند. آنها چنين نميشد؛ اما بسياري از هنرمندان معاصر ايناجزا بر يكديگر نيز احتماالً اساسي شمرده مي

  ها و ميان مردم بكشانند.گيرند تا بتوانند هنر را به خيابانشناختي گوناگوني را به كار ميهاي  غير زيباييشيوه
  

  تاريخچة پيدايش اين نظريه
- رسد كه ريشه در زيباييدر سدة بيستم به وجود آمده است، اما به نظر مي» شناختيفاصلة زيبايي«مفهوم 

كند. طرفي ما را در برخورد با آثار هنري، تشريح مي)، بيKant» (كانت«شناسي سدة نوزدهم دارد؛ آنجا كه 
د دارد كه لذت و الم در تجربة دهد و تأكيشناختي را در مقابل حكم شناختي قرار ميوي حكم زيبايي

نمايد كه وجود نوعي شناختي حالت محوري و اساسي دارند؛ در همان حال، به اين نكته نيز اشاره ميزيبايي
دور از احساسات و انديشة انفعالي صرف، گسست احساسي و فاصلة انتقادي ضروري است تا بيننده بتواند به

يارويي خود با اثر به داوري بپردازد. بنابراين، بيننده بايد واقعيتي را بطور مناسب درباب تجربة برخورد و رو
» ادوارد بوالف«) اين اصطالح را Kant,1960,176كه بيرون از اثر هنري يا رويداد است، نگاه دارد. (

)Edward Bullough فاصلة فيزيكي، به مثابة عاملي«ميالدي، در مقالة معروف خود با عنوان  1912) در سال 
انداز و دورنمايي كه هركس از لحاظ به كار برد. وي در اين اثر به چشم 2»شناختيدر هنر و عنصري زيبايي

شناختي در ارتباط با يك اثر هنري دارد، يا وضعيت و حالتي كه هركس هنگام انديشيدن به يك اثر روان
نمايد. اين ) را مطرح و تبيين ميPsychic distance» (فاصلة رواني«كند و اصطالح هنري داراست، اشاره مي

شناختي اهميت بسيار دارد و بعد از بالوف نيز مقاله از حيث توجه به تاريخچه و سابقة مفهوم فاصلة زيبايي
ـ از ديد   3»تاريخ انتقادي ادبيات انگليسي«) در David Daiches» (ديويد ديچز«بعضي از منتقدان ـ از جمله، 

 Friedrich» (فردريش نيچه«اند و البته انديشمنداني ازقبيل ه اين موضوع پرداختهخوانندگان و منتقدان  ب

Nietzcche(ميشل فوكو«پردازان پست مدرني از قبيل ) و نظريه «Michel Foucau نيز، انگارة حفظ جايگاه (
  )Foucault,1972:173(اند. انداز در بيرون از يك رويداد، فرهنگ يا اثر هنري را  مورد انتقاد قرار دادهو چشم
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شناختي نيازمند نوعي طرفانه است و پاسخ زيباييغرض و بياعتقاد دارد كه واكنش ما به هنر، ذاتاً بي» كانت« 

از دست دادن ميل و «) از آن فقدان آن به Schopenhauer» (شوپنهاور«گسست يا جداسازي است كه 
» فاصلة«يا » گسست«يا » تفكيك«، آن را »ارد بوالفادو«كند و ، تعبير مي»خواست فردي يا خويشتن خويش

دارد و چارچوب غير قابل نامد. اين فاصله جنبة كاربردي اشياء و امور را از ميان برميمي» ذهني«يا » رواني«
  سازد.پذير ميشناختي را امكانكند و تفكر زيباييشناختي ايجاد ميرؤيتي در اطراف تجربة زيبايي

اي گونههاي خود را بهنامه) از نخستين كساني بود كه اصول نظري نمايشBertolt Brecht(» برتولت برشت«
كرد بيننده را در حالتي نگاه شناختي الزم را به وجود آورد. او همواره تالش ميبنا نهاد كه بتواند فاصلة زيبايي
مقاومت نباشد و بطور اراده و بيابر آن بيتمامي خود را به فراموشي نسپارد، در بردارد كه در برخورد با اثر، به

اي گونهخواست بيننده را بهكامل در شخصيتي كه بازيگر آن را آفريده است، محو نگردد. در مجموع، او مي
يكباره خود را تسليم آن نمايد. وي براي تبيين عقيدة هدايت نمايد تا به اثر با نگاه انتقادي بنگرد، نه آن كه به

برد كه ترجمة تحت اللفظي آن، را به كار مي Verfremdungseffekt«4«باب اصطالح آلماني خود در اين 
 Monroe» (مونرو بيردزلي« ) است.alienation effect، (»تأثير بيگانگي«) يا distancing effect» (تأثير فاصله«

Beardsly (تأثير منفصل«) در اين مورد، اصطالح «detached effect فاصلة رواني «برد كه مشابه مي) را به كار
  )Beardsley,1958:57رسد. (به نظر مي» بوالف» «

هاي نمايش و كردارهاي آنها افكني در ميان بينندة نمايش از يك سو و شخصيتخواست با فاصلهمي» برشت«
نده انتقال دهد از سوي ديگر، وي را با آنها بيگانه سازد و با عمق بخشيدن به اين فاصله، اين حالت را به بين

 ها از لحاظ احساسي يا تأثيرپذيري از آنها، بهواسطة همدردي كردن و همفكري نمودن با شخصيتكه به
ها ها و كردارهاي آنها را كه در نمايششناسي درگير نباشد، بلكه شخصيتعلت آشنايي با آنها از لحاظ روان

گويد، قصد افكني سخن ميزماني كه از تأثير فاصله» شتبر«شود، به صورت عقالني ادراك نمايد. آيا ارائه مي
اي است كه هنوز در ميان محققان مورد مجادله دارد به بيننده اشاره نمايد يا به هنرپيشه، يا هردو؛ اين نكته

  است.
گرداند كه آنچه در صحنه است، تنها يك نمايش هاي خود، به انحاء گوناگون معلوم ميدر نمايشنامه» برشت«
پذيرد و خواه گردد و آن را بصورت كامالً انفعالي نميست، نه واقعيت؛ و بدين ترتيب، بيننده از اثر دور ميا

شود وي از حقيقت آگاه گردد و از نمايد. اين فاصله سبب ميگرانه اتخاذ ميناخواه ديدگاهي انتقادي و تحليل
نقص است، بيرون آيد. تأثير اين ت كامل و بيبيند ضرورتاً يك چيز مقدس و يك رواياين تصور كه آنچه مي
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آساني نپذيرد و خردگرايانه درباب آن به ترديد و بهشود كه بيننده محتواي اثر را بيسازي سبب ميبيگانه
  بحث و داوري بپردازد. 

) Victor Shklwsky» (ويكتور شكلوسكي«در ديدگاه فرماليست معروف روسي، » برشت«اين اصطالح 
درواقع،  5شمارد، ريشه دارد؛) كه وي آن را اساس هنر ميmaking strange» (زداييآشنايي«هاي هدرباب شيو

م. در مسكو از يك نمايش ديدار كرد، ابداع نمود. 1935برشت اين اصطالح را اندكي پس از آن كه در بهار 
در يك جهان روايي غيرواقعي و خواهد بيننده را صرفاً برد تا نشان دهد كه نميوي اين اصطالح را به كار مي

انديشيد كه بينندگان به يك فاصلة هاي اثر غرق نمايد. او اين گونه ميدر احساسات خاص شخصيت
دور از احساسات و عواطف آني، ارزيابي بينند، از لحاظ عقالني و بهاحساسي نياز دارند تا آنچه را كه مي

  نمايند.
- )، هردو به عنوان نظريهMikhail Bakhtin» (ميخائيل باختين«و  )Victor Shklovsky» (ويكتور شكلوسكي«

برند؛ به شناختي را به صورت غيرمعمول و آزاد از قيود و رسوم به كار ميپردازان زبان، هركدام فاصلة زيبايي
ارتباط شناسي، زيبايي، خوبي يا حقيقت، بياي كه ممكن است تصور شود با معيارهاي معمول زيباييگونه

فرماليست، فاصله داشتن يا بيگانگي با يك موضوع، ادراك ما را تيز و حواس ما » شكلوسكي«ست. در نظر ا
  )Shklovskii,1919:143انگيزد. (نمايد و بدين ترتيب، ما را براي تجربة هنري برميرا تحريك مي

- روح و بيز اندازه سرد و بيتأثير است كه بيش اتأثير يا كم، زماني اين فاصله در آدمي بي»بوالف«از نظر 

احساس و دچار يك واماندگي يا نارسايي عاطفي باشد و نتواند به اندازة كافي با آثار هنري ارتباط برقرار 
انداز آدمي بيش از اندازه نمايد و تحت تأثير جاذبة احساسي آنها قرار گيرد. از طرف ديگر، زماني كه چشم

در او تأثيرگذار خواهد بود و بدين ترتيب، از ارزيابي دقيق و درست دروني و ذهني باشد، اين فاصله سخت 
- تري را كه آن اثر قصد دارد، انتقال دهد، بهاثري كه با آن در ارتباط است، ناتوان خواهد بود يا پيغام بزرگ

ر با فاصله، حاصل جداسازي موضوع از خواننده يا بيننده است. اين ام«نيكي درنخواهد يافت. بوالف نوشت: 
پذيرد و بدين گونه است كه انديشيدن دور گردانيدن اثر از اهداف يا نيازهاي عملي و كاربردي انجام مي

گردد؛ اما در هر حال، اين جدايي، نبايد آن اندازه باشد كه پيوند ميان ما و موضوع به پذير ميدرباب آن امكان
زند. البته مه در وي مه موجود در دريا را مثال مي »اي در هم بشكند كه اثر هويت خود را از دست بدهد.گونه

شود كاركنان كشتي، احساس افكند و وجود آن سبب ميدريا چيزي است كه دريانوردان را به تشوش مي
هاي يخ و اي از قبيل تودهشود وي در معرض آسيب عناصر ناديدهپذيرند، براي آن كه سبب ميكنند آسيب
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شود وجود مه ناخوشايند باشد. با وجود اين، در آثار هنري، مه در دريا موجب مي سرما قرار گيرد و اين خود

-گيرد و بدين ترتيب، فاصلة زيباييشود كه در در درجة دوم از اهميت قرار مياي نمايش داده ميبه گونه

گرداند. بنابراين، يآيد، مهيا مشود كه ما را در برخورد با واقعيتي كه به نمايش درميشناختي مناسبي ايجاد مي
تواند دهد، در صورت وجود فاصلة مناسب، مياي كه بخشي از زندگي واقعي را نمايش ميهر صحنه

شناختي، فاصلة زيبايي«افزايد: او مي» اي بايسته برانگيزد و تأثير الزم را بر جاي گذارد.گونهاحساسات ما را به
پيچد و زمينه و طرح اجمالي آنها را ها ميكند. به گرد پديدهياي شفاف است كه شما را احاطه مهمانند پرده
كسي را در نظر بگيريد كه براي لذت بردن، از «آورد: وي در همان مقاله، مثال ديگري مي» گرداند.معلوم مي

د گرداند، اما وي هرگز به دررود. آن باال رفتن، با زحمت بسيار همراه است و او را خسته ميكوه باال مي
  )Sarrey,2010:4» (برد.انديشد و تنها از باال رفتن از كوه لذت مينمي

  
  ها و شگردهاشيوه

گرايانه در ادبيات معاصر انطباق دارد. شناسي، كامالً با رويكردهاي واقعتأكيد بر لزوم وجود فاصلة زيبايي
شناختي صورتي كه فاصلة زيباييگرايانه است. در ادبيات و هنر در روزگار معاصر، تا اندازة زيادي واقع

شود و ما تأثير ماوراء ) ميattending» (توجه«) جانشين explain» (توصيف«مناسبي وجود داشته باشد، غالباً 
  افكنيم.الطبيعه را به تعليق مي

شناختي است. قاب و چارچوب عكس، اي براي ايجاد فاصلة زيباييقاب كردن و در قالب قرار دادن، وسيله
آيد، واقعي نيست و نبايد بر اين اساس دربارة آن داوري گويد كه آنچه به نمايش درميمستقيم به ما ميغير

گرداند. ميزان سازد و مرتب ميدهد، ميكرد. قالب آثار هنري، تنها يك ظرف نيست، بلكه آن را شكل مي
تواند ها ميي است كه كيفيت نمونهيابد و در چنين حالتتغيير در قالب و چهارچوب، در كيفيت اثر بازتاب مي

شناختي آثار تأثير بگذارد. دو فاصله ايجاد نمايد و در نظام زيباييموجب جدايي از اصل به شمار آيد؛ ميان آن
تر و تر و وضوح  و روشني بيشتر، ما را براي يك حيراني بزرگاين در حالي است كه تماميتي بزرگ

  گرداند.تر مهياتر ميافزونتي شناخبرخورداري از يك لذت زيبايي
كنند، به غيرواقعي بودن شناختي ايجاد ميصحنة نمايش و عنوان داستان نيز همانند قاب عكس، فاصلة زيبايي

تواند فاصلة گردانند. عنصر زمان نيز همانند عنصر مكان، مينمايند و ما را از اثر دور ميموضوع اثر اشاره مي
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شوند كه گويي در گذشته اي نقل مييد. به عنوان نمونه، زماني كه روايات به گونهشناختي ايجاد نمازيبايي
- كنند. گاهي گرهگردانند و ميان ما و اثر فاصله ايجاد مياند، خود به خود، ما را از اثر جدا مياتفاق افتاده

كاربرد لغات و اصطالحات نمايد. كند و داستان بودن اثر را گوشزد ميگشايي در داستان نيز فاصله ايجاد مي
  شناختي شود.تواند باعث ايجاد فاصلة زيباييخاص مربوط به شيمي، فيزيك و رياضيات مي

كنند و فاصلة اي بدين نكته اشاره ميبه همين ترتيب، عناصر موجود در درون آثار هنري نيز هريك به گونه
دهند، نمايش واقعيت نيستند، ثر را شكل مينمايند. تمامي موادي كه موضوع يك اشناختي ايجاد ميزيبايي

آموزيم آنها را تفسير كنيم و به كار ببريم. به اي از كدها و رمزهاي پنهان هستند كه ما ميبلكه مجموعة پيچيده
شناختي تأثير بسيار دارد؛ سازي، در ايجاد اين فاصلة زيباييعنوان نمونه، استفاده از فلزات خاص در مجسمه

برد اشياء و مواد بسيار معمولي و پيش پا افتاده در خلق آثار هنري و اندازة خاص اشكال در آثار تعمد در كار
ترين مواد و هاي داستان نيز كه درواقع مهمرود. نوع شخصيتهنري، خود تالشي در اين راستا به شمار مي

ارند؛ به عنوان نمونه، در آثاري از روند، در ايجاد اين فاصله بسيار تأثيرگذدهندة آن به شمار ميعناصر تشكيل
ها از ميان جانوران، خود به صورت غيرمستقيم، از لحاظ هاي داستان، انتخاب شخصيت»كليله و دمنه«قبيل 
  نمايد.شناختي، ميان خواننده و اثر، فاصله ايجاد ميزيبايي

احساسي و عاطفي با داستان  كشانيم، وي به خودي خود، از لحاظزماني كه خواننده را به درون داستان مي
اي بنويسيم كه خواننده را از اثر دور نگاه داريم، وي درگيري احساسي و شود. اما اگر به گونهدرگير مي

عاطفي كمتري با اثر خواهد داشتو از اين لحاظ كمتر تحت تأثير قرار خواهد گرفت. به عنوان نمونه، زاوية 
شوند، ها و رويدادها از بيرون توصيف مي، كه در آن شخصيت»لروايت داناي ك«يا همان » سوم شخص«ديد 

شناختي ها و حوادث داستان دور گرداند و فاصلة زيباييممكن است خود به خود خواننده را از شخصيت
  ايجاد نمايد. 

-يدهد، او را از فريب صحنه دور مزماني كه نويسنده، بيننده يا خواننده را بطور مستقيم مخاطب قرار مي
شود و گرداند. همچنين، زماني كه مجري در ميان نمايش حاضر ميافكني را آشكار ميگرداند و تأثير فاصله

رسد و بدين ترتيب، بيننده فرصتي نمايد و بيگانه به نظر ميگويد، حضورش غيرمنتظره ميبا بيننده سخن مي
بينديشد و آنچنان كه بايد در بارة آن به  يابد تا از دريچة عقل به خود و اثر بنگرد، درباب آن با دقتمي

  داوري بپردازد.
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ايم و از گرديم. اما در همان حال كه به وجد آمدهشويم، مجذوب آنها ميما به درون آثار هنري كشيده مي

ايم، آن اندازه آزادي داريم كه بازگرديم و آثار هنري را ارزيابي نماييم و قدرت تصور و خود بيخود گشته
تر و آشكارتر از زندگي واقعي باشد، لذت تواند كاملغرضي از آنچه ميود را به كار بگيريم و با بيتخيل خ

  ببريم.
شناختي با زبان رمزي، تمثيلي و تصويري آثار نيز كامالً در ارتباط است. در آثار ادبي و هنري، فاصلة زيبايي

ز واقعيت با درك ما از تصوير متفاوت است و نشيند. بديهي است كه درك ما اتصوير در جايگاه واقعيت مي
  با آن فاصله دارد.

شناختي مناسب، در شرايط معين، ممكن است هنرمند از كاهش منابع تأثير سود ببرد. براي ايجاد فاصلة زيبايي
همچنين ممكن است دشواري در كشف و به دست آوردن عناصر مفقود و ناپيداي فرهنگي موجب آن باشد. 

  اي ما را از آن دور خواهد ساخت.ترديد تا اندازهگيرد و بيگسترة خود اثر سرچشمه نمي چيزي كه از
گاهي نوشتن، يك ضرورت، يك اجبار، و نوعي تزكية نفس است. بازگويي و وانويسي يك تجربه، باعث 

گويي تنها اي كه شناختي ايجاد نمايد، به گونهشود نويسنده ميان خود و آن تجربه، يك فاصلة زيباييمي
  خواند.تجربة او نيست و تجربة هر كسي است كه آن را مي

توان نويسنده نيز همانند هر فرد انساني، واجد اخالقياتي است و صرفاً به خاطر اين كه نويسنده است، نمي
رسد و اخالقيات او را نقض يا حذف كرد. گاهي صداي نويسنده در اثر، بطور مشخص و متمايز به گوش مي

خواهد خواننده را تحت تأثير يك احساس يا اعتقاد خاص قرار دهد. در اين رسد كه ميگونه به نظر مياين 
  نمايد.شناختي خود با اصول خاص اخالقي را رعايت ميحال، نويسنده، درواقع فاصلة زيبايي

 
  

  گيرينتيجه
شخصيت و شرايط يك اثر ادبي يا  ، عبارت است از ميزان جدايي بيننده يا خواننده از»شناختيفاصلة زيبايي«

هنري و عدم تطبيق آن با واقعيت كه با كاهش ميزان درگيري احساسي و عاطفي مخاطب با يك اثر، فرصت 
  گرداند.شناختي فراهم ميالزم را براي تكوين داوري درباب آن براساس معيارهاي زيبايي

، »كانت«نوزدهم و افكار انديشمنداني از قبيل  شناختي سدةاين اصطالح كه ريشه در تفكرات فلسفي و زيبايي
و به صورت » ادوارد بوالف«واسطة دارد، در اوايل سدة بيستم ميالدي، به» برشت«و » باختين«، »شكلوسكي«



 1905    ات فارسيو ادبي هاي زبانپنجمين همايش پژوهش هايمقاله

هاي گوناگون ايجاد آن را در آثار ، به حوزة نقد راه يافته است و شيوه»فاصلة ذهني«يا » فاصلة رواني«
توان ديد؛ به عنوان نمونه، كيفيت قاب كردن و در چهارچوب قرار دادن يا ويسندگان ميهنرمندان، شاعران و ن

چگونگي پرداخت صحنه در هنرهاي ديداري از قبيل عكس، فيلم و نمايش، و كيفيت انتخاب عنوان، نحوة 
بسيار  توانند در تعيين اين فاصله نقشپردازي، نوع روايت، چگونگي زمان و مكان در داستان، ميشخصيت

  مهمي ايفا نمايند. 
 
  ها:نوشتپي
  اند.ناميده» المباعدة الجمالية«اعراب نيز آن را  -1
) به چاپ رسيده و عنوان British Jurnal of Psychology» (شناسي بريتانيانشرية روان«ـ اين مقاله در 2

  چنين است:انگليسي آن 
Psychial Distance, as a Factor in Art and as an Aesthetic Principle   

3- A Critical Historty of English Literature 

هاي گوناگون ترجمه شده است؛ ، در انگليسي به صورت»Verfremdungseffekt«ـ اصطالح آلماني 4
(تأثير بيگانگي)، » strangement effect«(تأثير ناآشناسازي)، » defamiliarization effect«ازجمله: 

»distantiation effect  /distancing effect «ترجمه آن را به صورت افكني)؛ گاهي نيز بي(تأثير فاصله
 making» (آشنا را بيگانه ساختن«برند. مفهوم تحت اللفظي آن در انگليسي، به كار مي» V-effekt«مخفف، 

the familiar strange(بيگانگي) و » سازيبيگانه«ان آلماني، اين اصطالح بر هر دو معني، ) است، اما در زب
  كند.در يك متن نمايشي داللت مي» افكنيفاصله«
گذاري در تئاتر برشت در تئاتر نيز تأثير گذاشت. فاصله "گذاريفاصله"، بر مفهوم "زداييآشنايي"نظرية «ـ 5

بايد به نحوي دگرگون شوند كه تماشاگر ترغيب شود تا با  آنها بر اين نكته تأثير دارد كه رخدادها و نمايش
  )14: 1383(مكاريك،» ديدي انتقادي به نمايش نگاه كند.
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