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را به هیچ  و منتقد «نهدپیش می»: او که هنرمند انگیزِرشک مقامِ

 گیردمی
 بعثت علمی

فرسا ی ما ناهنرمندانِ گرفتار در کارهای روحجویانهستیزه ، و »نقد«هایانگیزترین استمقامِ هنرمندیْ رشک

 هنرمند چرا که او آزادی روح خود رابریم بر ما ناهنرمندان رشک میتوزی ماست به این مقام. کین افشاگرِ

دانیم بریم بر هنرمند چرا که دیگر مینفروخت. رشک می دغدغه«به »یک زندگی بی ، به »آینده«،به »رفاه«

ان ، و ما همچنو »جهان و کار جهان جمله هیچ بر هیچ است« زندمرگ در می، چیزی از زندگی باقی نمانده

مه را از اما هنرمند گویی این هروزی ما هم هنرمند شویم.  شاید تا کنیمکار می کار نکنیم! کنیم تاکار می

از  ایمخشمناک ایم؛نیز خشمناک خوداز  ما ناهنرمندانِ فرهیخته کرد.انداز« نمی»پس عمرْ دانست وپیش می

 —!هنرمند نبوده باشد؟ان و دبیرستان تباه شدن در دبستکیست که تا پیش از —!نماندیمکه هنرمند این

 این آزادی را بر هنرمند و این بردگیِ ناهنرمندانْ ما فردا... آزاد.گناه، بیگر، بیماند: آفرینشکودک هنرمند اما 

 است.  1«این نابخشودگی »نقد هنر هایی از نامنام ، ویمبخشرا بر خود نمی «ثابت کار»

ای ها گونهگریگریِ هنری هم همچون دیگر آفرینشآفرینشفرض نقد هنری این است که پیش 

-ریاضی «ی برخی »اصولشده تا بر پایه ی است که متعهد«کارپیمان»صرفاً  است، و هنرمند هم «مهندسی»

 بدهد تواند حکممی ،، ناظر »سازمان نظام مهندسی ساختمان«نتقدای که مهنری بسازد، سازه ایفیزیکی سازه

 چنین نیست.  .اشساخت بودنخوش/ساختبه بد

 شیفتگی افالطون برآیند رویکردِ »مهندسی« شود نیز گناه منتقد نیست؛ اینمی اما اینکه چنین پنداشته

ی بشری در اندیشه هاکه از پس هزاره »هندسه«، اصل موضوعی ساختار ناپذیری-وچراچون به است

های دانش بشری را نخست به هندسه تشبیه کرد، و سپس افالطون بود که گونهاین ده است. نشست کرته

اند یا ناگزیر یا درست که هاییگزارهمنظومه : است انش دیگری نیز چنینید! هر دچنین گفت که »نگاه کن
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هاست سده«. بر این اساس، ابدی اند-ازلییی هااصل ها نیزرست، و معیار درستی یا نادرستی این گزارهناد

ای چنان که اثر هنری نیز گزاره رودای دانش به شمار میهنر نیز همچون گونه ، هرچند ناخودآگاه،که

یا درست باشد یا نادرست، و این تنها منتقد است که خواهد دانست اثری  شود که ناگزیر بایدپنداشته می

ای هندسی درست ست اثبات قضیهدان است که خواهد دانچنان که تنها هندسه ،نادرست یا درست است

 است یا نادرست.

 پیش نهادنِ ای افالطون )دانش همچون هندسه( باین انگاشت استعارهابا پیشرفت تاریخ اندیشه، 

بر آن بود که دانش چیزی است همچون فرآیند رشد یک هایی دیگر به چالش کشیده شد: هگل استعاره

گفت که شناسی مانند کرد؛ ویتگنشتاین میرا به خوراک 2سیشناو شناخت خوراک؛ نیچه دانش را به گیاه

ی فلسفه—(تنیدهدرهم های زبانی«»بازی از برساختی است خود نیز و زبان)،ددار زبان ساختاری شبیه دانشْ

  ست.ییهااستعاره هر سه فیسلوف نیز برآمده از چنین هنر پسینِ

افالطونی به هنر بنگریم، دیگر -های ناانداز این استعارهاگر اکنون از چشم پیشاپیش پیداست که

اکنون باید چنین گفت که اثری  اثری هنری سخن گفت؛ چرایوچونبی رستی یا نادرستی«د»توان از نمی

»نقد«های همچنین، پیداست که  .آموخته/ناآموخته و یا  مزه/بدمزهخوشاست، یا بالیده/نابالیده هنری یا 

هندسی پیشین را -های شبهداوریارزش مطلقِی های اخیرْ دیگر آن هالهبرآمده از کاربست این استعاره

مزه« بیانگارد، دیگر دلیلی به پیروی از نیچه، فیلمی سینمایی را »خوش مثالً ی،داشت: اگر کس نخواهند

 .های »بدمزه«بتازد بر دیگر فیلم پرخاشگرانه نخواهد داشت که

 ، افسوس،د چرا کهاندیشبه هنر بی هاییبا چنین استعاره تواندنمی هنری )هنوز( ن همه، منتقدبا ای

منتقد هنری ناچار در بند  اند.نشده ی افالطون کهنهنوز به اندازه )و دیگران( هگل، نیچه و ویتگنشتاین

رشک  ،همچون خودِ افالطون ،ست که همیشهاندیشی افالطونی گرفتار است، و هم از این رو-هندسی

 .برد بر هنر و هنرمندمی
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: دهدتن نمیهای هندسی منتقد کشیگاه به خطهنر هیچ چیستی چرا کهبرد منتقد بر هنر رشک می

 زند.چیز را برهم میرسد و همهاز راه می «آوانگارد»ای منتقد هنوز تعریفی از هنر پیش ننهاده که اثر هنری

محکوم کند،  پسندمحکمهتواند او را گاه نمیبرد چرا که هیچد بر هنرمند رشک میاز دیگر سو، منتق

 چون »اصل«ی در کار نیست! ...واداردو را به پیروی از »اصول« آفرینش هنری تواند انمی

اند، اما هنرمند، ای از هنر برخی اصول نیز تکامل یافتهدرست است که در تاریخ شکوفایی هر گونه

؛ سرشت کار بنیان نهدنو  ه هیچ بگیرد و خودسرانه اصلیاین اصول را ب دانسته تواندمیبرخالف مهندس، 

  گری هنری چنین است.آفرینش

است و  (presenting)پیش نهادن ای کند گونهکاری که هنرمند به هنگام آفرینش اثری هنری می

ای گوناگون، چیزی شبیه تصورکنید پر از چیزهای بسیار بزرگ را . سوله(representing) بازنمودننه 

رسد کسی از راه می ؛(. شما بیرون این سوله هستید1941) همشهری کِینانبار بزرگ قصر کِین در پایان فیلم 

یه چیزی  رم و از داخل سوله»همین جا بیایستید! من االن می کند:نین نظر شما را به خود جلب میو این چ

گذارد. شما میآورد و پیش روی می را از سوله بیرونآویز چوبی چندی، او یک رختپس از  .یارم«می

شه! هرطور فکر نین حکم کنید که »خوب، اینکه نمیحال، در پاسخ به این کنش، آیا معنا دارد که مثالً چ

به کارت شاید اگه یه چند سال دیگه  .بینم کارت نادرسته؛ یه جای کار ایراد داره؛ هنوز درنیومدهکنم، میمی

سخن  گیرانهچنین خرده اینجا است کهپید بیرون بیاری!« بایدادامه بدی باالخره بتونی اون چیزی رو که 

؛ در آن قرارداد ضمنی میان آن کس )که گفت »چیزی« را خواهد آورد( و شما )که پذیرفتید گفتن نابجاست

ویتگنشتاینی، در این بازی زبانی،  به تعبیر) نین باشد و چنانچ باید ز«»بیایستید«( قید نشده بود که آن »چی

« در این بازی زبانی در دست نیست. تنها »حرکت نادرست معیاری برای سنجیدن درستی/نادرستی کنش

هنر داند در بازیِ . و تنها هنرمند است که میخالی از سوله بیرون بیاید که آن کس با دست بود این خواهد

آن کس فراسوی درستی/نادرستی و  نهادنِپیشس، . پ(است نیافریدن«، تنها گناه، تنها »حرکت نادرست

 توانیدمیمه، نباید از یاد برد که د. با این هساخت/بدساخت بودن جای دارخوشاو فراسوی  ینهادهپیش
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از تأثر حسی خود سخن بگویید: »راستش خوشم نیومد؛ یه چیز دیگه مد  پروا بیآن کسْ در واکنش به کار

  . « و...که مزخرفه به نظرِ من؛ کنمحال نمی های چوبیساختهمن اساساً با دستنظرم بود؛ 

خودْ  ، همین است: هنرمند چیزی را از دورن ذهنِسیمایشترین در پیراستهکار آفرینش اثری هنری، 

، رویاها ها،ها، اشراقخاطره های کودکی،زخمهای ناخودآگاه، روانرانهو در این فرآیندْ نهد، پیش روی ما می

 به راستی، چگونه  رسانند.»اصول«ی هستند که او را یاری می ترینمهم و... ها، هذیانهای روانیبیماری

 یآینه خواهید بگویید کهآیا می نهد؟خود را پیش روی ما می خوابِتوان »نقد« کرد هنرمندی را که می

بیشتر  است؟گریز نگ است؟ زیادی داستانگُآینه ؟ که فیلمی »بدساخت« است تارکفسکی آندره (1975)

خواب  به درستیدیده؟! یا شاید  نادرست گویید تارکفسکی خوابیپس یعنی می ؟!شعر است تا سینما

رویای برآمده از پرواز زنبور به  »بد« نقاشی کرده است؟! هایش راخوابپس یعنی سالوادور دالی  ندیده؟!

مگر »خوب«شان را ( آثاری »بد«اند؟! 1931) پایستگی حافظه( و یا 1944) ای پیش از بیداریثانیه دُور انارْ

  اید؟!دیده

نهادن« نیست. او، گرفتار در افسون اندیشد. برای او، آفرینش هنریْ »پیشمنتقد اما چنین نمی

آرمیده  ،(idea، در سپهر مینوی »ایده« )آن بیرونافالطون، هنوز بر این باور است که هنرمند چیزی را که 

و به  ایستدبیرون سوله می ،آویزی چوبی در دستبا رخت ،منتقدچنین کند.  همباید نماید و است بازمی

 گوید: »برو و یه همچین چیزی رو از سوله بیار!«.کنند میوآمد مییکی از آن کسانی که به درون سوله رفت

»نقد«های منتقد  ، و اینجاست که سیلآوردرا بیرون می ی بلندیخشکیده یپس از چندی، آن کس شاخه

یه زنه؛ نخورده به اون کُنسِپت کار آسیب میهای تراشاما این خمیدگی بَدَک نیست!، بشود: »خُآغاز می

آویز ساز بودن این رختی درخت با دستآوردی بهتر بود؛ وحشی بودن این شاخهساز میتیکه چوب دست

ز »بهتر«ی ر چیگردد تا شاید این بامیی خود، آن کس به سوله برشرمسار از آوردهو... . !« نتراست دارهکُ

 منتقد.  در دستِآویزِپیدا کند، چیزی همانندتر به رخت
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داند که در هنرمند می .افتداندازد نمیکه منتقد به راه می ایهنرمند راستین به دام این بازی زبانی

نهد؛ را بنیان می ، اوست که هر »اصل«یآغازددارد، اوست که بازی را میمیبر اوست که گام نخست را هنرْ

ها در ذهن دیگر از پی سال که ، فریادی!« هنرمندخواهمِمگر »اصل« چیزی است به جز فریاد »چنین می

 هنرمندان پژواک یافته است؟

 هرچند ،اش »چنین پسندیدم« استپاسخ، بهترین جوی ستیزهداند که در برابر »نقد«هاهنرمند می

هنرمند  .ی منتقد بگویدچنین چیزی را آشکارا رودرروآنچنان خودآگاهی فلسفی نداشته باشد که  شاید

بسیار خوشحالم که چنین » :این است گراش به »نقد«های ستایشداند که درخورترین پاسخهمچنین می

 سبز طیهست که در آن قو نسبتاً طوالنی ( عباس کیارستمی، نمایی1990)کلوزآپ در فیلم پسندیدید«. 

در ظاهر، کنشی که در  خورد.دار تا پایین آن غل میشیب یاز باالی یک کوچه کشاسپری حشرهخالی 

نه به شناخت تماشاگر از یکی از کاراکترها  کند،برد پیرنگ فیلم کمکی میپیش دهد نه بهاین نما روی می

به سخن دیگر، بر اساس  زیبایی سینماتوگرافیک دارد. آنچنان بخشد، و نه حتی به خودی خودعمق می

کیارستمی در  کلوزآپ،ی ای دربارهدر مصاحبهاست.  کامالً بیهوده »اصول« سینمای کالسیک، این نما

ماست. من یه بازتاب کودکی ی از اون... سازی هم به نظرم یه بخشگوید: »کار فیلمتوضیح این نما می

کش، و فکر کردم که یه دونه قوطی واقعاً اونجا افتاده بود، قوطی خالی یک حشره ی سرازیری دیدم.کوچه

... چون ممکنه من دیگه هیچ خیابونی فرصت خوبیه که این بازی رو بکنیم. یه فرصتی بود برای بازیگوشی

ر ادامه، ای به این خوبی نداشته باشم«. دای و هیچ عصر پاییزیای به این خالیبه این خوبی و هیچ قوطی

غریبی های عجیبگوید: »خیلی تحلیلچنین می هایی که این نما در پی داشتی تحلیلرهدربا کیارستمی

ی واقعیت اینه که هیچ کدومش نبود...]البته[ تعبیرهایی که شده بود خیلی بیراه نبود...ولی اون من شنیدم، ول

 .3قوطی رو غل دادم، فقط بازی کردم«موقعی که این 

گری وار و بازیگوش است. هنرمند تنها کسی است که در دفاع از آفرینشکودکاین چنین  هنرمند

و بساهنگام، ترسان از «، هرچند که، افسوس، اچنین دوست داشتم! خب،پروا بگوید که »بی تواندمیخودْ 
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هنرمند را با  وپا کند.کوشد که برای کار خود دلیلی »منطقی« و »اصولی« دستمی منتقد، نگاه خشمناک

  آوری چه کار؟!دلیل

پرسیم؟ »چه شد که این اثر را چه می ست: از هنرمندترین »دلیل« هنر خود اکوبنده هنرمند خودْ 

ی آثار اخیر شما شده مایهواری درونسوگچرا » «،چرا تعمداً به قواعد این ژانر پایبند نبودید؟«، »ساختید؟

« و... . و هنرمند چه انار؟چرا » «،در آثار شما اینچنین برجسته است؟ مادرانههای مایهچرا نقش» «،است؟

بچگی خیلی  اصوالً از همان» «،در آرزوی ساختن چنین اثری بودمکودکی  همان دهد؟ »من ازپاسخ می

چیز ام و مادرم برایم همهشدهپدر بزرگ من بی» ام«،گی دوست عزیزی را از دست دادهبه تازه» تخس بودم«،

 منْ چون» :ی »دلیل«های هنرمند این استمههای انار« و... . ترجمان هروستای ما پر بود از باغ» است«،

گاهاً  و های همانگویانهما نیز این پاسخ ،اینکهتر جالب «.!منمچون این  نهم!را پیش روی شما می مخود

هایی پاسخ بخواهیم سخنی با هنرمند، بیش از آنکهما، هنگام هم چراکه پذیریمرا از هنرمند می سطحی

، هرچه بیشتر خواهیم با هنرمند هرچه بیشتر خودمانی شویمدریافت کنیم، میهایمان درست به پرسش

 کنیم. ما با هنرمند جدل نمیاش بداریم. دوست

»نقدِ«  تواند دلیلِنمیخودْ و...(  ، آشپزمند، ورزشکار، دانش)و همچنین مهندس تقدْمناما دریغا که 

 قولی ازدست یازد: نقل  خودی-از-منتقد در دفاع از درستی »نقد« خود ناچار باید به فراتر خود باشد.

دیگر، نظرسنجی این و آن مجله، ی ی منتقد برجستهنوشتهثار سترگ تاریخ هنر، ، اثری از آیفیلسوف

هایی ی از پرسشرویارویی با پدافندتر، در رشتگوید »نقد« منتقد، هرچه تندتر و . روانشناسی و... هاینظریه

ه تان بتر از نقد رقیبچرا باید نقد شما را درستدانید؟«، »اصالً ب، از کجا می: »خُاینچنین درخواهد ماند

، »آیا این صرفاً نظر شخصی شماست؟« ی خود دارید؟«،در دفاع از این گفته شمار آوریم؟«، »آیا استداللی

، »اگر معیار است؟« ترینکنید آن درستیست، و چرا فکر میآثار هنری چ داوری»معیار شما برای ارزش

 ایویژگی  هنریْمنتقد؟ و اگر ارزشِ این همه( است، چرا objectiveعینی ) ایاثری هنریْ ویژگی ارزشِ

چرا که کسی نیست که  کنندبا منتقد جدل می و... .؟« شمامنتقد؟ چرا این ( است چرا subjectiveذهنی )
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 ساختمانی کنددارند؛ چه فرقی مینمیرا دوست مهندس  خودِاو را دوست بدارد )همچنان که  خودِبخواهد 

کند که این را بسنجید با اینکه بگوییم چه فرقی می مهندس کارکشته؟ این مهندس کارکشته بسازد یا آن را

تواند همچون هنرمند خواهد اما نمیمنتقد بسا که می (.نامه را تارکوفسکی بسازد یا اسکورسیزی؟!این فیلم

، دشمنی است باکاست بی چشمیدر بهترین سیمایش گستاخ ؛ اوباشد داشتنیکاری دوستگستاخ

 نه هنرمندی.  توان جنگاوری آموخت واو میکار با ذوق که در پیخوش

 ، ودلیلی( هنرمندوچراییِ )بیچونبی برد بر این مقامِآوری، رشک میرسوده از عمری دلیلمنتقد، ف

گیرِ خواهد او را نیز زمینکند؛ می پاسخگو آور ودلیل را همچون خودْ خواهد اوهم از این روست که می

آنگونه که —است: سقراط »چرا«ها را دریافتهسرانجامِ این  گویی چموش هنرمند. اما روح کند »چرا«ها

جویی پس از عمری دلیل  —کندگزارش می گذار »نقد هنر«،این بنیان افالطون، این هنرمندترین دشمن هنر،

 به هنر گرایید: ز سرکشیدن شوکران،آوری، دمی پیش او دلیل

گفتند »سقراط در هنر به من می ام که در اثنای آنها هموارهدیدهتاکنون رویایی را به اقسام گوناگون 

ی خود ساخته بودم ی عمر پیشهخواهند مرا به کاری که در همهها میکردم آن خواببکوش« و گمان می

کنند، و بدین را در حال دویدن ترغیب می گاندکه مردمان در میدان ورزش دونترغیب کنند، همچنان

و من جز به فلسفه  ،دهند که در هنر بکوشم زیرا فلسفه واالترین هنرهاستمنظور به من فرمان می

پرداختم. ولی از روزی که حکم کشتن من صادر شد و جشن آپولون مرگ مرا چند روزی به تأخیر نمی

نامند بپردازم. پس صالح ست که به آنچه مردمان هنر میها این اافکند، اندیشیدم شاید معنی آن خواب

ام در این دیدم که احتیاط را به جای آورم و شعر هم بگویم تا در اطاعت از فرمانی که در خواب شنیده

 .4کوتاهی نکرده باشم

 چراوچونبی ها«از»خواب اکنون شگفتا دگذرانْمردی که هر سخنی را از دم تیغ »دیالکتیک« می

خود چرا که هنرمند یعنی او که از  —ردفرمان بُ خوداز  و چه هنرمندانه د!«بکوش که »در هنر بردمان میفر

 برد.از دیگری فرمان  بخواهد ی آنگاه کهبرد حتفرمان می
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کودکانگی خود دریافت: »هنر و هیچ  باآنچه را که جام شوکران به سقراط کهنسال فهماند هنرمند 

بزرگ افسونگرِ زندگی، آن بزرگ انگیختارِ  سازد، آنچیز جز هنر! این است آنچه زندگی را ممکن می

رستگاری مرد برتر در برابر هر خواست نفی زندگی... هنر همچون زندگی. هنر همچون تنها پادنیروی 

خواهد که درنگرد، مردان دانش نگرد، و میمی پرسشناک هستی را درآن که سرشت دهشتناک و —دانش

از  تر استارزشمند، کسانی همچون سقراطِ افالطون که بسی دیرهنگام دریافتند که »هنر 5تراژیک...«

  .6حقیقت«

هنرمندی  یفریدهآشناسد: »منتقد« می یکا هنرمند راستین تنه هنرمند را به »نقد« نیازی نیست؟ پس

های اثر کسی دیگر که به کرانه در سودای کاویدن آزادی روح انسانی است، ،که، اثر به اثر برای کسی .دیگر

–از-، و هنرمند خود بازخواهد شناخت این آزادترترین »نقد« خواهد بودریکاآمده است  ترآزادی فراز

تر از خود را: پرنده یپاشناسد سبکمیباز خود ن که رقصنده، آن ساخویش را درخورِ خود را، این »منتقد«

 را.

بینِ کوته یهشکند آن افسون افالطونی را، آن استعارآید؛ درهم میمیبه خود باز هنرمنداکنون، و 

آورد: »نه، میدریافته است چنین به سخن در هاست ناخودآگاهنچه را که سال. هنرمند اکنون آناخجسته را

 "اصول"پایبست  نیست کههنر هندسه ورز! رشک "منتقدان"گیرانِ ناهنرمند! ای چنین نیست ای خرده

  .«دباش

ژرفای  که از خوراکیاین است هنرِ من: ، چنین خواهد گفت که »7داستان با نیچهاکنون، هنرمند، هم

 !شویم سفره! بیایید هماکْ چشایی شما را خوش آمد، چه نیکواین خور نهم. اگرپیش روی شما می جانم

 اکنون، هنرمندْ «.!ننامید "نقد"کردن بر خوان روح مرا فاما اگر آن را چشیدید و شما را خوش نیامد، تُ

ز اید کسی را که ادیده هرگز به راهنما نیاز ندارد؛ کیست که چشاییِ خود را به پرسمان بگذارد؟ )آیا دیگر

 من چه غذایی رو دوست دارم؟«(. شه به من بگیدیگری بپرسد: »می
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-دهان-به-خوراک «پدافندِ هنرمند در برابر هر »نقدِ نیچه،  هنرمندستایِ، همصدا با زرتشتِاکنون

من است. ذوقی که نه خوب است و نه بد؛  ]چشایی[ ذوقِ—باری، اینچنین خواهد بود که: » کنی-تلخ

 .8دارم«اش میشرم دارم و نه نهاناست؛ ذوقی که از آن دیگر نه من بل ذوقِ 

ا یارای ر هنرمند اما هنوز .نگردوامی »علمی« او »نقد«های از پسِ را بزاق دهان منتقد هنرمندْ اکنون،

گزارم از سپاس گوید: »چهبا خود چنین می ! آنگاه که همچون زرتشتبه دوستی گرفتن منتقد هست

 . 9نم افکند!«اتوام، از آن روی که بدیشان نیزه میدشمنان

بود: آنگاه که در برابر شکوه  دتوانتر هم میبا منتقد مهربان هنرمند راستین گاه با این همه، باز و

 گرید!دلیل می دوداند او به زند، تنها هنرمند است که میاشک در چشمان منتقد حلقه می اثری هنریْ

 

نهم، گواهی ی شما میهمچون گواهی پیش رو ی خود راهنرمندستای منتقدستیزْ این نوشتهو اما منِ 

زیم. هنرمندی است که می انگیزِرشک ، و در آرزوی مقامِامدانستهناهنرمند -هنوزاینکه همواره خود را  بر

، پرداز هنر«ی هنر«، »نظریهی فلسفه»پژوهشگر حوزه)یا  ددارم اگر روزی مرا »منتقد« یافتیدوست می

حرام باد بر تو هر آنچه پیش از  ؟!هم تن در دادی تو: »پس دپرخاش کنی ...(، چنین با من»فیلسوف هنر« و

                     .10دیگر باشدنقد آفرینش هممان آفرینشسپردگان نباشم؛ بادا که که از تن . بادااین نوشتی!«
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 :نوشتپی

هایی مطلقْ اثری هنری )و هنرمنداش( را داوریخواهند با ارزشهایی است که مینویسیها و پرخاشگوییدر این نوشته، منظور از »نقد هنرْ« پرخاش. 1 

از آنکه )به این معنای اخیر( »نقد« کنند به »شرح« و یا »خوانش« اثر شوند، اما بیش تخریب کنند. آشکار است که بسیاری در جهان هنر »منتقد« نامیده می

 پردازند. آشکار است که چنین هنرشناسانی آماج این نوشته نیستند.می

    

2   .Epistemology شناسی.، معرفت  

 

3   ..“Interview with director Abbas Kiarostami (Close Up)”  

https://www.youtube.com/watch?v=Q8sPEEZCzuM&t=423s  

 

 (.161 .)ص 1398ی محمد حسن لطفی، انتشارات طرح نو، . ترجمهی افالطونمرگ سقراط تفسیر چهار رسالهبه نقل از: گواردینی، رومانو. .  4

5 . Nietzsche, Friedrich. The Will to Power. Translated by Walter Kaufmann and R. J. Holingdale, edited by Walter 

Kaufmann, New York: Vintage Books, 1968, (p. 452). 

 

6 .Ibid., p. 453 . 

بشری و  فهمی دیگرگون از دانش نهادنبرای پیش ی نیچه استاستعارهترین ( بنیادیدستگاه گوارش شناختی همچونو قوای )خوراک  دانش همچون . 7

 Der“ ، نیچه بارهاچنین گفت زرتشتدر  برد.ی آثار دوران پختگی خود به کار مینیچه این استعاره را، گاه به تصریح، تقریباً در همهشناسی. شناخت

Magen”ی ریشه خواهدآنگاه که زرتشت می در بخش سوم، تشریح کند: را )=گواردن( دانستن تنیِ سازوکارِ انداز خود،، از چشمبرد تا، »معده«، را به کار می

 چنین چیز را ارجی نیست؛ تو را خواهشی نباید!«(،ی خستگی ست؛ هیچکنند: »فرزانگی مایهانگاری برخی فرزانگان را دریابد) آنان که چنین وعظ میهیچ

، اندخوردهاند؛ آنان از آن جا که بد هچیز را بسی زود و بسی شتابناک آموختاند و همهاند و بهترین چیز را نیاموختهگوید: »آنان از آن جا که بد آموختهمی

، از 223ای ست« )ص. نیز معده تی، برادران، جانگوید. زیرا، به راسای ست که اندرزِ مرگ مییِ آشوب شدهشان معدهشان آشوب شده است. زیرا جانمعده

، در زرتشت .(”!der Geist ist ein Magen“ه:یتالیک نوشته شدی آخرْ مؤکد و به ای »است« در جمله، واژهدر متن آلمانی و انگلیسی ی آشوری.ترجمه

ی عقاب است؟ زیرا گوشتِ بَرّه مگر نه معده—امکند: »معدهچنین توصیف می ه«ی »سرکشِ گُزیننده«ی خود را»معد «،اندخوردهبرابر چنین فرزانگانی که »بد 

                  (. 208یِ یک پرنده است« )ص. گمان این معدهدارد. بیتر میرا از همه دوست

 

 (.212)ص.  1399ی داریوش آشوری، نشرآگاه، . ترجمهچنین گفت زدتشتنیچه، فردریک. .  8

 

 . 97همان، .  9

 

« و جستار دوم با ی فلسفهمنتقد فیلم در ورطه "بد"و  "خوب"جستار پیشین در نقدِ »نقد هنری« است. جستار نخست باعنوان »ی دو این نوشته ادامه . 10

 اند. « پیشتر در صدانت منتشر شده: توهّم کانتی، رهایش ویتگنشتاینی و زورگویی منتقد فیلم"باید"عنوان »

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q8sPEEZCzuM&t=423s

