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هستیشناسی موسيقی و اثر ادبی
از ديدگاه رومن اينگاردن
محمدرضا ابوالقاسمی
چکيده

رومن اينگاردن بنيانگذار هستيشناسي هنر است .او با رويکردی پديدارشناختي و
تحتتأثير آموزههای فلسفي هوسرل کوشيد نشان دهد که اثر هنری و ابژۀ زيباشناختي دو
موجوديت متفاوتند .اثر هنری شيای مانند ساير اشيای واقعي است ،دراازيکه ابژۀ
زيباشناختي ماهيتي قصدی دارد و با کنشهای آگاهي و در ذهن مخاطب قوام مييابد.
آثار موسيقي کالسيك هستيشناسي يگانهای دارند .از يكسو اثر موسيقايي همان
پارتيتوری است که آهنگساز آن را تصنيف کرده است و از سوی ديگر ،اين اثر در هر بار
اجرا هستي متفاوتي پيدا ميکند .هستي اثر ادبي نيز اليهاليه است و اثر به درجات
مختلف در هر يك از اين اليهها متحقق ميشود .به اعتقاد اينگاردن هر اثر هنری
فضاهای نامتعين و نامشخصي دارد که مخاطب طي تجربۀ زيباشناختي آنها را تکميل
ميکند .مخاطب با پر کردن اين فضاها به اثر هنری يك هستي انضمامي ميبخشد.
بنابراين ،درک اثر هنری مستلزم مشارکت فعال مخاطب است و اثر در رويکردی
بيناسوبژکتيو تقويم ميشود.
واژگان کليدی :رومن اينگاردن ،هستيشناسي ،پديدارشناسي ،موسيقي ،اثر ادبي.
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مقدمه
رومن اينگاردن (1487ـ )1838را پدر زيباشناسي پديدارشناختي ميدانند .ديدگاههای جذاب او دربارۀ
پديدارشناسي و هستيشناسي آثار هنری چهرۀ متمايزی در ميان ساير فيلسوفان هم روزگارش به وی
بخشيده است .از ميان آثار اين فيلسوف زهستاني که شاگرد ادموند هوسرل بود و سالهای متمادی با وی
1
مراوده داشت ،ميتوان به اثر ادبي هنری ،پژوهشي درباب مرزهای هستيشناسي ،منطق و نظريۀ ادبيات
( ،)]1837[ 1871شناخت اثر هنری ادبي )]1837[ 1854( 1و هستيشناسي اثر هنری ،اثر موسيقايي،
تصوير ،معماری و فيلم )]1848[ 1851( 7اشاره کرد .او مطازعات زيباشناختي را روش مناسبي برای تحليل
ساير مسائل کلي فلسفه ميدانست و ميکوشيد به کمك آن برای مبااثات پديدارشناختي و پرسشهای
هستيشناختي استدالل عرضه کند ( .)Tatarkiewicz, 1971: 471در اين مقازه فقط به آراء اينگاردن
دربارۀ موسيقي و ادبيات پرداخته شده است چرا که طرح ديدگاههای او درباب هستيشناسي تصوير،
معماری و فيلم از ادود اين مقازه فراتر ميرود و الزم است که هر يك جداگانه و مستقل و مجزا بررسي
شوند.
اينگاردن گرچه شاگرد هوسرل بود ،ايدئازيسم استعاليي انديشههای متأخر استادش (از زمان انتشار
ايدهها به بعد) را رد ميکرد 8.اينگاردن به آثار هنری توجه داشت و معتقد بود اين آثار به قلمرو واقعيت
تعلق دارند و به قلمرو ايده آل .به باور او آثار هنری ابژههايي کامال متعين و خودآيين نيستند و برای
هستي يافتن ،به کنشهای نيتمندانه قصدی خازقان و مخاطبانشان وابستهاند و به اين ترتيب ،ابژۀ
قصدی 6به اساب ميآيند .بنابراين ،او در آثار متعددش نشان ميدهد که اثر هنری نسبتي با رئازيته يا
ايدئازيته ندارد و موضوع پژوهشهای زيباشناختي در اقيقت انتانسيونازيتۀ ابژههای هنری است .اينگاردن اثر
هنری را يك «ابژۀ قصدی بيناسوبژکتيو» )Ingarden, 1973b: 14( 5ميداند که خاستگاهش کنشهای
آگاهي خازق اثر است .اين کنشها در اثر هنری يا ساير نمودهای مادی مندرج شدهاند و در آگاهي
مخاطب دوباره جان ميگيرند .با اين اال ،اثر هنری به روانشناسي مؤزف يا مخاطب تقليلپذير نيست.
اثر هنری تاريخي دارد که به فراسوی آگاهي خازق يا مخاطب راه ميبرد .زذا اين آثار صرفا ساختۀ تخيل
يا پرداختۀ تصور نيستند و اياتي بيناسوبژکتيو دارند .اينگاردن بهجای ايدئازيسم استعاليي هوسرل بر
هستيشناسي متمرکز ميشود .اثر ادبي خصوصا گسترۀ پهناوری برای گذار اينگاردن از ايدئازيسم بهسوی
هستيشناسي است .با اين همه ،او همچنان وامدار مفاهيم پديدارشناسي هوسرل است .برای نمونه،
مفهوم «عينيتبخشي» يا «تعينبخشي» يادآور «قابليت تقويمي آگاهي نزد هوسرل است و ابژۀ قصدی
نيز همان ويژگيهای ابژۀ نوئماتيك را داراست» (.)Potocki, 2013: 6
3
به اعتقاد اينگاردن اثر هنری ادبي «بهزحاظ انتيك نحوۀ وجودی نامستقل» دارد ( Ingarden,
 ،) 1973a: 362يعني اثر نه مستقل و خودآيين است و نه کامال به آگاهي مؤزف و مخاطب متکي ،بلکه
بهشکل پارادوکسي بر هر دوی آنها مبتني است و ازبته از آنها فراتر ميرود .او همچنين بين ابژۀ مادی
4
صرف و اثر هنری تمايز ميگذارد و هر دو را متمايز ميکند از آنچه «عينيتيافتگي» يا «تعينيافتگي»
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ابژۀ زيباشناختي مينامد .زذا صرفا اثر هنری تعينيافته ،ابژۀ زيباشناختي اقيقي است .اثر هنری اساسا
فضاهای نامتعين بسياری دارد و در واقع يك «شاکلۀ شماتيك» 8است و زماني که مخاطب آن را درک و
دريافت ميکند به اصطالح کامل ميشود .به بيان ديگر ،اثر هنری صرفا طي روند ادراک زيباشناختي
تکميل و در نهايت ،به يك ابژۀ زيباشناختي مبدل ميشود .طرح اين مفهوم را يکي از «مهمترين
دستاوردهای زيباشناسي اينگاردن» ميدانند ( .)Szczepanska, 1989: 30بنابراين ،در زيباشناسي
اينگاردن با دو موجوديت مواجهيم .1 :اثر هنری بهمثابۀ يك شاکلۀ شماتيك و قصدی؛  .1ابژۀ
زيباشناختي که طي روند تجربه و ادراک زيباشناختي تقويم ميشود .به باور اينگاردن هر اثر هنری
تشکيل شده است از اليههای متعدد .اين اليهها در کنار يکديگر ساختار کل اثر را شکل ميدهند.
برای درک بهتر کليت زيباشناسي اينگاردن از دو طرح مدد گرفتهايم .طرح اول نشان ميدهد که
چگونه ميتوان مبااث وی را ذيل سه دسته گنجاند .در واقع ،مساعي فکری او را ميتوان ذيل سه قطب
سوبژکتيو و ابژکتيو و بيناسوبژکتيو جای داد .اينگاردن هيچگاه به سوبژکتيويسم زيباشناختي مقيد نبود و
ميکوشيد اد فاصل بين دو شاخۀ اصلي زيباشناسي تاريخي (سوبژکتيويسم و ابژکتيويسم زيباشناختي) را
بيابد .پديدارشناسي هوسرل و مفهوم بيناسوبژکتيويته زمينۀ مساعدی برای طرح اين شاخۀ سوم در
مبااث زيباشناسي بود .طرح دوم نشانگر دستاورد منحصربهفرد اينگاردن در بحث ماهيت هستيشناختي
اثر هنری است .اثر هنری چيزی همچون ساير چيزها است و از ايث انتيك با ساير اشياء و اعيان تفاوتي
ندارد .اما چون آفرينندهای و زمينهای فرهنگي دارد ،نميتوان آن را شيوي معموزي در نظر گرفت .ويژگي
بارز اثر هنری قصديت آن است ،بدين معنا که از کنشهای آگاهي آفريننده سرچشمه ميگيرد و با
کنشهای آگاهي مخاطب پيوند مييابد؛ پس اثر هنری ابژهای قصدی است .اثر هنری آنگاه به ابژۀ
زيباشناختي مبدل مي شود که ساختار آن متعين شود .به بيان ديگر ،چرخۀ ادراک زيباشناختي کامل
نميشود مگر زماني که مخاطب به فضاهای نامتعين شاکلۀ شماتيك اثر تعين ببخشد .در واقع ،اينگاردن
در اينجا نظريۀ دريافت اثر هنری را بسط ميدهد و تعينيافتگي را ويژگي بارز اين نظريه ميداند .گفتني
است که اين رويکرد بر هانس روبرت ياس و وزفگانگ آيزر تأثير چشمگيری داشته است
( .)Gniazdowski, 2010: 168همچنين نقش مهم مخاطب در تعينبخشيدن به اثر هنری با «فهم
مشارکتي» 18نزد رودوزف بوزتمان (1448ـ )1835نيز قابل قياس است .بحث اينگاردن درباب
بيناسوبژکتيويتۀ اثر هنری عمدتا ناظر به بحث ارزشهای زيباشناختي است .او ميکوشد که نشان دهد
ارزشيابي و تفسير اثر هنری به ساختار ابژکتيو قازبهای مختلف هنری وابسته است .زذا نميتوان ارزش
اثر را صرفا از ااالت سوبژکتيو مخاطب استخراج کرد .از اين منظر ،افکار او تاادودی به رئازيسم
زيباشناختي نزديك است .در واقع ،اينگاردن بر اين باور است که هرگونه ادراک زيباشناختي ضرورتا
مبتني بر ساختار شماتيك اثر هنری است .به بيان ديگر ،ارکان و عناصر بازفعل اين ساختار (قطب
ابژکتيو) است که زمينۀ زذت زيباشناختي (قطب سوبژکتيو) را فراهم ميآورد .پس بنا بر تعبير
پديدارشناسان ،زذت زيباشناختي متضايف ابژۀ زيباشناختي است.
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طرح 1

طرح 3
 .5هستی شناسی اثر هنری
پرسش اساسي هستيشناسي هنر سهل ممتنع است« :اثر هنری چيست؟» هستي اثر هنری
ويژگيهای منحصربهفردی دارد و فيلسوفان را بر آن داشته تا در ماهيت آن کند و کاو کنند .اينگاردن از
جملۀ نخستين کساني است که به اين پرسش اساسي پرداخته و آثار پرباری در اين باب نوشته است.
جازب آنکه آراء و افکار او نزد فيلسوفان تحليلي هنر نيز با استقبال روبهرو شده ( Limido-Heulot,
 )2013: 10اينگاردن در قطب سوبژکتيو بحث ميکند که اثر هنری چگونه بهواسطۀ دريافت نزد

هستیشناسی موسيقی و اثر ادبی از ديدگاه رومن اينگاردن
)(Roman Ingarden’s Ontology of Music and Literary Work of Art.

55

مخاطبان از ابژههای معمول زندگي روزمره متمايز و به «ابژۀ زيباشناختي» مبدل ميشود .قطب ابژکتيو
زيباشناسي اينگاردن يکي از پربارترين افادات او است و ظرايف هستيشناختي هنرهای مختلف (موسيقي،
ادبيات ،نقاشي و معماری) را به بحث ميگذارد و نحوههای وجودی هر يك را شرح ميدهد .زيباشناسي
از ديد اينگاردن عبارت است :از تالقي يا مشارکت بين هنرمند يا مخاطب و يك ابژۀ بخصوص؛ يعني اثر
هنری ،که طي آن اثر هنری در قازب يك ابژۀ زيباشناختي به ظهور ميرسد و هنرمند و مخاطب و منتقد
به تجربۀ زيباشناختي دست مييابند .مجموعۀ مساعي اين سه گروه به تعيين و تشخيص ارزشهای
هنری و زيباشناختي منتهي ميشود .ازبته از ديد وی بين آفريننده و مخاطب شکافي وجود ندارد ،زيرا
مخاطب در نهايت بايد اثر مفروض را نزد خودش بازآفريني کند و به کنشهای خالح هنرمند نزديك و
خود به «همآفرينندۀ» 11اثر مبدل شود .اينگاردن ميگويد اثر هنری گرچه ابژهای مادی همچون ساير
ابژههای جهان است ،ويژگي منحصربهفردی دارد که در ابژههای معمول يافت نميشود .اثر هنری
بهزحاظ هستيشناختي هم خودآيين است و هم دگرآيين؛ يعني بهزحاظ انتيك از آفريننده و مخاطبش
مستقل است .اما درک و دريافت آن وابسته به کنشهای آگاهي آفريننده و مخاطبان است .پس نبايد آن
را به يك ابژۀ مادی صرف فروکاست.
بحث اينگاردن درباب هستيشناسي هنر بر مفهوم «قصديت» متمرکز است .به باور او هر اثر هنری
يك «ابژۀ قصدی» است .به بيان ديگر ،نحوۀ وجودی 11اثر هنری قصدی است .در واقع اينگاردن به
چهار نحوۀ وجودی باور دارد :مطلق ،رئال ،ايدئال و قصدی .هستي مطلق منوط و مشروط به غير نيست و
خداوند مثال آن است .هستي رئال اگرچه وجودی مستقل دارد ،اما پيدايشش علتي خارجي مانند تمامي
اشيا جهان مادی ميخواهد .هستي ايدئال متعلق است به پديدههای ذهني که در جهان خارج وجود عيني
ندارند .هستي قصدی اازتي بينابين دارد ،بدين معنا که اگرچه بهزحاظ انتيك مستقل است در و با
کنشهای آگاهي ساخته ميشود .ابژۀ زيباشناختي چنين سرشتي دارد؛ يعني بهخودیخود صرفا يك شيء
مادی است و تنها بهواسطۀ کنشهای آگاهي است که وجه زيباشناختي پيدا ميکند .به اعتقاد اينگاردن
اثر هنری فينفسه چيزی نيست مگر مادۀ شکليافته (ازوان و اشکال و اصوات و ااجار) و صرفا بنياني
مادی برای ظهور ابژۀ زيباشناختي است .پس آگاهي قصدی مخاطب است که مثال ترکيب خطوط و
رنگهای روی بوم را همچون يك چهره بازآفريني ميکند .گری آيزمينگر ()Iseminger, 1973: 417
استدالل هستيشناختي اينگاردن را چنين صورتبندی کرده است:
 .1تجاربي زيباشناختي وجود دارند که از «ادراکات شناختي»« ،ادراکات صرف اسي» و «ادراکات
علمي متفاوتند»؛
 .1هر تجربهای ابژهای دارد؛
 .7ابژۀ يك تجربۀ زيباشناختي با هيچ ابژۀ واقعي ديگری اينهمان نيست؛
 .8بنابراين ،ابژههايي زيباشناختي وجود دارند متمايز از ابژههای واقعي؛
تمايز هستيشناختي بين ابژۀ معموزي و ابژۀ زيباشناختي انتقادهايي برانگيخته است .منتقدان اينگاردن
ميگويند برای کسب يك تجربۀ زيباشناختي نيازی نيست که ابژهای را ذيل دو مقوزۀ متمايز بگنجانيم.
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بلکه کافي است ابژۀ  Xرا بهمنززۀ ابژۀ زيباشناختي در نظر بگيريم .در اين اازت ،هر ابژهای اين قابليت را
خواهد داشت تا بهنحو زيباشناختي ارزشيابي شود .)Pouivet, 2013: 67-69( .بنابراين ،ميتوان ابژۀ
واادی را به دو شيوه توصيف کرد .استدالل منتقدان مبتني است بر اين واقعيت که خصوصيات
زيباشناختي ضرورتا بر خصوصيات غيرزيباشناختي عارض ميشوند ،زذا تفکيك اين خصوصيات طي
ادراک زيباشناختي عمال ناممکن است.
 .5-5هستیشناسی اثر موسيقايی
اينگاردن در بحث از هستيشناسي موسيقي ميگويد «بايد برای اثر موسيقايي جايگاه يك ابژۀ قصدی
محض را قائل شويم .اين واقعيت که اثر موسيقايي ،بهمنززۀ متضايف پارتيتور ،يك شاکلۀ شماتيك است
و به صور گوناگون امکان تحقق دارد ،تأييدی بر اين جايگاه است» ( .)Ingarden, 1989: 117سپس
نتيجه ميگيرد:
مسلما چيزهای واقعي بهشکل خودآيين 17وجود دارند و از خصايصي برخوردارند کامال مستقل از
اينکه ما انسانهايي که در زندگي عملي بيواسطه با آنها در ارتباطيم ،چگونه درکشان
ميکنيم .بازعکس ،آثار موسيقايي بهمثابۀ عينيتيافتگيهای زيباشناختي بيناسوبژکتيو 18صرفا به
زطف کنش قصدی ،خواه کنشهای خالقۀ آهنگساز يا دستورات راهنمای پارتيتور ،وجود
مييابند .به اين ترتيب ،آثار موسيقايي بهشکل دگرآيين 16وجود دارند و با توجه به
خصوصياتشان ،در تحليل نهايي وابستهاند به مفهوم بيناسوبژکتيوی که به تدريج از اثر شکل
ميگيرد (.)Ibid. 119

پس از آنکه اين مفهوم بهتدريج شکل گرفت ،بين اهازي موسيقي به رسميت شناخته ميشود و راه و
روش اجرای موسيقي را معين ميکند .با اين همه ،نوازندگان چيرهدست اين قابليت را دارند که خود شيوۀ
نويني را بنيان بگذارند و راههای جديدی را بگشايند و در نتيجه ،اهازي موسيقي و شنوندگان را با خود
همراه کنند .به اين ترتيب ،ابژۀ موسيقايي بيناسوبژکتيو شکل ميگيرد .اينگاردن در بررسي هستيشناسي
موسيقي بين اثر موسيقايي و اجراهای آن تمايز ميگذارد و آنها را دو وجه متمايز اثر ميداند.گاه پيش
ميآيد که کيفيات اثر در اجراها متحقق نميشود و اجراها نيز گاه چيزی فراتر از اثر موسيقايي را به
مخاطبان عرضه ميکنند ( .)Ibid. 7بارزترين تمايز اثر موسيقايي و اجرای آن اين است که اجرا در
«زمان بيناسوبژکتيو عيني» به ظهور ميرسد و شروع و پاياني دارد .زذا هر اجرا ،بنابر ماهيتش ،يگانه و
متفاوت از ساير اجراهاست .بهعالوه ،اجرای موسيقايي ،ماهيتي صوتي (آکوستيك) دارد و نتيجۀ
کنشهای نوازندگان روی سازهاست .اجرای موسيقي بهزحاظ عيني و پديدارشناختي در مکاني مشخص
واقع ميشود ،به نحوی که شنونده با تغيير مکان در محل اجرا (مکان بيناسوبژکتيو) اصوات بازنسبه
متفاوتي را خواهد شنيد .شنيدن موسيقي ادراکي متواتر و متسلسل است ،زذا با تغييراتي در توجه و تمرکز
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مخاطب ادراک موسيقايي او نيز دستخوش تغيير خواهد شد و از همينرو ،شايد اجرايي واض ،يا مبهم به
گوش برسد .روشن است که هيچ دو اجرايي شبيه هم نخواهد بود زيرا نوازندگان برای تغيير ضرباهنگ و
تأکيدهايي موسيقايي مختارند و همين ويژگي است که سبب ميشود اجراهای مختلفي را از يك قطعۀ
وااد بشنويم و هر يك را متفاوت و گاه منحصربهفرد بيابيم .رویهمرفته ،هر اجرا موجوديت مستقل و
متمايزی دارد (.)Ibid. 8-10
ويژگيهای هستيشناختي اثر موسيقايي (پارتيتور) سبب ميشود آن را از اجراهای آن متمايز کنيم.
اينگاردن توضي ،ميدهد که اثر موسيقايي به زحاظ انتيك ماندگار و زمانمند است؛ يعني پس از تصنيف
ماندگار ميشود و زمانها و مکانها و فرهنگهای مختلف را درمينوردد ،اال آنکه اجرای زنده پس از
خاتمه ديگر وجود ندارد (مگر صورت ضبط شدۀ آن) .پس اثر موسيقايي موجوديتي «فرازمان» 15است
( .)Ibid. 37اما اگرچه اثر موسيقايي «ايدئال» نيست ( يعني در زمان و مکاني واقعي تصنيف شده است )
نميتوان آن را موجوديتي «رئال» در نظر گرفت زيرا مثال بخشهای مختلف آن همزمان و بدون
تسلسل و مستقل از هم وجود دارند؛ اينگاردن اين ويژگي را «ساختار شبهزماني» 13مينامد که با زمان
بيناسوبژکتيو اجرا نسبتي ندارد .اجرای اثر موسيقايي سبب ميشود شنوندگان آن را مستقيم و بيواسطه
بشنوند ،اال آنکه درک عالئم پارتيتور برای عامۀ مردم ناممکن است .اثر موسيقايي بيمکان است؛
يعني تا زماني که اجرا نشود دقيقا معلوم نيست کجاست .قدر مسلم اينکه برگههای پارتيتور در مکان
واقعند ،اما خود اثر خير .پارتيتور پديدهای صوتي (آکوستيك) نيست و چهبسا بتوان آن را اثری خاموش
دانست .زذا «در محتوای اقيقي اثر موسيقايي؛ نشانهها يا عناصری وجود ندارد که مشخص کند اثر در
مکاني معين و فضايي واقعي واقع شده است» (.)Ibid. 36
هر اثر موسيقايي موجوديتي وااد و يگانه است؛ يعني مثال از سمفوني يکم برامس فقط يك پارتيتور
اصيل وجود دارد دراازيکه اجراهای آن متکثر است .اثر موسيقايي تا زماني که به اجرا درنيايد متعين
نميشود .آهنگسازان گاه بسياری از ظرايف اجرا را به نوازندگان ميسپارند و صرفا به اشاراتي مثل تند،
کند ،بلند و مانند آن بسنده ميکنند و تفسير آن را به عهدۀ نوازنده ميگذارند ( .)Ibid. 10-15اينگاردن
نتيجه ميگيرد که اثر موسيقايي «استقالل انتيك» ندارد و هستي يافتنش منوط به اجرای صوتي آن
است ،دراازيکه اثر ادبي بهزحاظ انتيك خودآيين و مستقل است ( .)Ibid. 18اما وابستگي انتيك
يك چيز است و استقالل انتوزوژيك چيز ديگر .تمامي آثار هنری به نحوی از انحا با جهان پيرامونشان
پيوند هستيشناختي عيني دارند :کاتدارل رنس جا و مکان و فضای معين و مشخصي را اشغال کرده و
مونازيزا درون قابي به ديوار موزۀ زوور آويخته است؛ آنا کارنينا در هزاران نسخه به زبانهای مختلف
منتشر شده و درون قفسههاست .اما اثر موسيقايي چنين پيوندی با جهان پيرامونش ندارد و به يك تعبير،
هيچجا نيست .زذا «اثر موسيقايي ناب (موسيقي مطلق) فاقد اين پيوند مادی و چيزگون 14با جهان واقعي
است» ( .)Ibid. 46اينگاردن در نهايت نتيجه ميگيرد که اثر موسيقايي در قازب پارتيتور «نه ابژهای
واقعي ،بلکه يك ابژۀ قصدی محض است که وجودش از کنشهای خالقانۀ آهنگساز و بنيان انتيکش از
پارتيتور سرچشمه ميگيرد» (.)Ibid. 90-91
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واقعيت آن است که ماهيت اثر موسيقايي هيچگاه کامال و تماما مشخص نخواهد شد .اوال ،تحوالت
فني سازها و پيشرفتهای آکوستيك مکانهای اجرا پيوسته تحقق اثر اوزيه را دگرگون ميکنند .مثال ما
نميدانيم اگر شوپن به پيانوهای امروزی دسترسي داشت ،تغييری در آثارش ايجاد ميکرد يا نه .به بيان
ديگر ،اجرای ايدئال يك اثر موسيقايي همواره دور از دسترس است و به اين ترتيب ،ايدئال زيباشناختي
آن هيچگاه محقق نميشود .خصوصا در موسيقي ارکسترال ،کمال زيباشناختي عمال دستنيافتني است
زيرا هميشه اين امکان هست که نوازندگان مختلف و سازهای متنوع اد اعالی تکنيکي و صوتي خود را
به منصۀ ظهور نرسانند .در نتيجه «عمال نميدانيم کدام يك از اجراهای بازفعل يك اثر را صورت آرماني
آن در نظر بگيريم» .زذا هيچگاه به يك اثر موسيقايي «بهمثابۀ ابژۀ زيباشناختي آرماني در کمال
مطلقش» دست نخواهيم يافت ( .)Ibid. 108يگانه راهال اين است که اجراهای مختلف از يك اثر وااد
را مقايسه کنيم و بهترين را برگزينيم.
جو زمانه و وجود هنرمندان برجسته همواره بر اجرای آثار موسيقايي تأثير ميگذارند .مثال در ابتدای
قرن بيستم و تحتتأثير اال و هوای نورومانتيك ،آثار شوپن را با شور عاطفي و ااساسي فزونتری اجرا
ميکردند .مرجعيت مطلق موسيقايي هربرت فن کارايان (1884ـ ،)1848در مقام مشهورترين رهبر
ارکستر قرن بيستم و قدرتمندترين چهرۀ موسيقي کالسيك ،سبب شده است که اجراهای او را نمونۀ
اعالی کيفيت موسيقايي بدانند و اين در اازي است که کارايان از روش شخصي مشخص و متمايزی
پيروی ميکرد که اززاما همگان بر سر آن توافق نداشتند .با وجود اين ،از ديد بسياری سمفوني چهارم
چايکوفسکي در ال مينور يعني اجرايي از اين اثر به رهبری کارايان .اما اينگاردن بهدرستي خاطرنشان
ميکند که هيچ اجرايي «تمامي امکانهايي را که پارتيتور مجال ميدهد به منصۀ ظهور نميرساند»
( .)Ibid. 110افزون بر اين ،هر دوراني چنين وانمود ميکند که در اجرای آثار موسيقي بهترين است و از
همينرو ،اجراهای آن دوران را با خود اثر اينهمان ميانگارد .نتيجتا اثر موسيقايي «در زمان تاريخي
دگرگون ميشود» ( .)Ibid. 117چهبسا اشکال کنند که معيار اجرای يك اثر هماني است که خود
آهنگساز اجرا يا رهبری ميکند .اينگاردن در پاسخ ميگويد عالوه بر اينکه ما عمال به چنين اجراهايي از
آهنگسازان دسترسي نداريم ،هر يك از آنها بارها آثار خودشان را اجرا ميکردند (شوپن ،موتسارت) و
گزينش يکي از اين اجراها بهعنوان تحقق زيباشناختي آرماني اثر ،اگر نگوييم ناممکن ،بهغايت دشوار
است .بهعالوه ،ممکن است آهنگساز اجراهای متعدد کاملي را محقق کند اما هر اجرا «ويژگيهای يگانه
و منحصربهفردی متفاوت از ساير اجراها داشته باشد» ( .)Ibid. 112از سوی ديگر ،وقتي آهنگساز اثر را
تصنيف ميکند تنها يك صورت ممکن از اجرای اثر را در ذهن دارد؛ اما فضاهای نامتعين پارتيتور
زمينهای را فراهم ميکند تا اثر در هربار اجرا صورت متفاوتي پيدا کند و اتي از آنچه مصنف در ذهن
داشته است فراتر رود .زذا اجراهايي که تحت نظارت آهنگساز صورت ميپذيرد «نه يگانه اجرای آن اثر
است و نه اززاما کاملترينشان» ( .)Ibid. 121جازب آنکه فنون جديد ضبط و تکثير آثار موسيقايي
دسترسي ما به اثر اصل را تسهيل نميکنند بلکه صرفا يك صورت ممکن از اجرای اثر را در اختيار ما
مي گذارند ،اتي اگر اين اجرا با نظارت آهنگساز اجرا و ضبط شده باشد .گرچه ممکن است اين اجرای
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تحت نظارت آهنگساز اهميت تاريخي داشته باشد« ،برای نظريۀ فلسفي اثر موسيقايي اهميتي ثانويه
دارد» (.)Ibid. 121
 .3-5هستیشناسی اثر ادبی
اينگاردن در اثر ادبي هنری بحث خود را با اين پرسش آغاز ميکند که اثر ادبي چگونه چيزی است؟
به بيان ديگر ،آيا بايد اثر ادبي را ماهيتي رئال دانست يا ايدئال؟ اگر فاوست گوته را در نظر بگيريم،
متوجه ميشويم که اين اثر در زمان و مکاني مشخص بهوجود آمده است .هميشه اين امکان هست که
مؤزف يا ناشر در اثر اوزيه تغييراتي بدهد ،بخشهايي را کوتاه يا اذف کند ،بخشهای ديگری را بدان
بيفزايد ،کلماتي را تغيير دهد ،فصلهايي را جابهجا کند و مانند آن .اما فاوست تسلسلي از جمالت است و
به همين سبب ،ابژهای ايدئال به اساب ميآيد .نکته آنجاست که اثر ادبي برخالف موجوديتهای
ايدئال ،مثال عدد پنج ،مثلثي مفروض ،سرخي ،سفيدی و غيره ،واقعا وجود دارد و ملموس و عيني است.
اينگاردن نشان ميدهد که اثر ادبي نه ماهيتي روانشناختي است و نه موجوديتي خيازي ( Ingarden,
 .)1973a: 12-19از سوی ديگر ،ضروری است که بين مؤزف و اثر تفکيك قائل شويم .اگرچه اثر ،نتيجۀ
تجربيات مؤزف و نمود جهان تصورات و ااساسات و عواطف او در قازب سبکي مشخص است« ،مؤزف و
اثرش دو ابژۀ نامتجانساند» ( .)Ibid. 22به بيان ديگر ،اثر ادبي بهزحاظ انتيك يك ابژۀ خودآيين است.
اينگاردن از رنگينکمان مثال ميزند و ميگويد رنگينکمان بيرون از سوژۀ مدرک وجود دارد اما بهزحاظ
انتيك فاقد هستي مستقل است ،يعني کسي نميتواند خصوصيات انتيك يك ابژۀ مستقل (ميز و درخت و
گربه و مانند آن) را به رنگينکمان منتسب کند .اثر ادبي نيز چنين ويژگيای دارد .هم هست و هم
نيست :کتاب روی ميز ژرمينال است و اميل زوال آن را در  1446نوشته و هزاران نسخه به زبانهای
گوناگون از آن منتشر شده است .اما اگر بپرسيم اتين النتيه ،قهرمان رمان ،اکنون کجاست و چه ميکند؟
ناگزير بايد بگوييم نه او و نه ساير شخصيتها و رويدادهای رمان وجود خارجي ندارند.
هستيشناسي ابژۀ زيباشناختي به «نظريۀ اليهبندی» 18ميانجامد که بر اساس آن اثر ادبي يك
«شاکلۀ اليهاليه» 18است ( .)Ibid. 29ترکيب اين اليههاست که در نهايت به شکلگيری «هارموني
چندصدايي» 11اثر ادبي منتهي ميشود .افزون بر اين ،هر يك از اين اليهها محمل کيفيات زيباشناختي
متفاوتي است .اينگاردن برای اثر ادبي چهار اليه در نظر ميگيرد .اين اليهها به ترتيب عبارتند از :واژگان
ملفوظ ،معنای واژگان ،وجوه شماتيك 11و عينيتهای بازنمودی .17هر اثر ادبي تشکيل شده است از
تسلسل واژگان (ملفوظ يا مکتوب) بهنحوی که اين اليه «برای تجربهکردن و تقويم اثر ادبي اساسي و
ضروری است» ()Mitscherling, 1996: 132؛ خواننده معنای اين واژگان را درمييابد و بر اساس
سبك و شيوۀ نويسنده ،جهان و اشيای توصيفشده در اثر را در ذهن و ضمير خويش بازآفريني ميکند.
مثال اقتباس سينمايي يك اثر ادبي اين اليهبندی چهارگانه را به کار ميگيرد و در قازب تصوير بازنمايي
ميکند .اين اليههای چهارگانه در نحوۀ چينش واژگان (اليۀ اول) ،شيوۀ آفرينش مفاهيم و مضامين
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(اليۀ دوم) ،توصيف و ترسيم شخصيتها و صحنهها و رويدادها (اليۀ سوم) و طرحريزی پيرنگ و روايت
(اليۀ چهارم) هويدا ميشود .ازبته اينگاردن خاطرنشان ميکند که اين اليهها در يك اثر ادبي به يك
«وادت ارگانيك» ميرسند و در يکديگر ادغام ميشوند .آنچه که معموال اس يا االوهوای اثر ناميده
ميشود از اليۀ سوم ريشه ميگيرد ،بدين معنا که وقتي اثری را تراژيك ،طنزآميز ،ژرف ،پرااساس و
مانند آن ميناميم ،در واقع به ويژگيهای اليۀ سوم اشاره ميکنيم .اينگاردن اين ويژگيها را «کيفيات
متافيزيکي» 18اثر ادبي مينامد.
نظريۀ اليهبندی نهايتا به شيوۀ ارزشيابي و ارزشگذاری آثار هنری نيز تسری مييابد .در واقع اين
امکان هست که منتقد با بررسي تكتك اين اليه از ارائۀ اکمي کلي درباب اثر خودداری کند و ارزشها
(يا ضعفهای) هر يك از آنها را مجزا به بحث بگذارد .اين شيوه را ميتوان راه گريزی از سوبژکتيويسم
اکم ذوقي و بنبستهای نظری آن دانست .چهبسا افراد با اليههای مختلف يك اثر ارتباط برقرار کنند
و يکي از آنها را با ذوح خود متناسب بيابند .مثال ممکن است کسي رمان دل تاريکي ( )1488اثر جوزف
کنراد را با معيار اليههای اول و دوم موفق و جذاب ارزشيابي کند و نگاه انتقادی کنراد به امپريازيسم و
استثمار و نژادپرستي را بپسندد ،اما شيوه و سبك ادبي و زحن مطنطن آن (اليههای سوم و چهارم) را
نپسندد .پس اين قدر هست که اين رمان ،از نظر او ،از برخي جهات موفق و از جهاتي ديگر ناموفق است.
اينگاردن ميگويد اين ساختار اليهاليه آنقدر بديهي است که از چشم منتقدان و مفسران ادبي پنهان
مانده است .اما «تنها تحليل جزءبهجزء هر يك از اين اليهها و پيوند بين آنهاست که ميتواند تشخص
16
ساختار اثر ادبي را هويدا کند» ( .)Ingarden, 1973a: 33در نتيجه راه برونرفتي برای دوقطبي فرم
و محتوا 15جز تحليل اليههای اثر ادبي وجود ندارد.
تعينيافتگي اثر ادبي فرايندی متفاوت از دريافتهای سوبژکتيو و ااالت رواني خواننده است .مواجهه
با اثر ادبي مستلزم کنشهای متعدد آگاهي است .ساختار پيچيده و چنداليۀ اين آثار عاملي است که سبب
مي شود سطوح مختلف ادراکي با يکديگر وارد تعامل شوند .نخست بايد واژگان ملفوظ يا مکتوب ادراک
شوند ،سپس کنشهای شناختي معاني اين واژگان را دريافت کنند و ،سرانجام ،شخصيتها و رويدادها در
متخيله پديدار شوند (طرح .)7
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در واقع ،پيچيدگيهای ادراکي اثر ادبي سبب ميشود اگويي که اثر را تجربه ميکند همزمان در سطوح
مختلف ادراکي درگير باشد و ااتماال نتواند بهطور متساوی بر تمامي ارکان اين فهم همهجانبه متمرکز
شود .از همينرو است که اليههای مختلف اثر ادبي هيچگاه کامال و تماما ادراک نميشوند و خواننده
همواره با «کاستي ادراکي» مواجه است .پس صرفا ميتوان هر اثر ادبي را تاادی ادراک کرد ( Ibid.
 .)334اينگاردن با نگاه به مفهوم «اپوخه» نزد هوسرل ،توضي ،ميدهد که خواننده هنگام خواندن اثر
ادبي «انگار نسبت به کنشها و رويدادهای جهان واقعي نابينا و ناشنوا ميشود» ( .)Ibid. 335از
همينرو است که وقتي کتابي را به دست ميگيريم ،دنبال مکاني آرام و ساکت و خلوت و راات
ميگرديم ،گويي ميخواهيم از اين جهان روزمره جدا و در جهان ادبي شناور شويم .نبايد از ياد برد که
تعين بخشيدن به اثر هنری تازي ادراک آن است و نه بازعکس .مثال رنگينکمان بار ديگر راهگشاست :ما
بايد در موقعيت و موضعي خاص قرار بگيريم تا بتوانيم اين پديده را ادراک کنيم .نسبت ما با اثر ادبي نيز
چنين اازتي دارد؛ يعني برای تعينبخشيدن به شاکلۀ شماتيك آن ضرورتا بايد ادراک درستي از آن داشته
باشيم .در واقع ،اثر ادبي صرفا درون ذهن مخاطب ساخته نميشود .خواننده هيچگاه به ذهن خود رجوع
نميکند تا ببيند اثری که در دست دارد چگونه ساخته شده است ،بلکه اثر در فضای بين وجود انتيك و
کنشهای قصدی خواننده شکل ميگيرد و متعين ميشود .در واقع ،کليت اثر در چنين فضای بينابيني
شکل ميگيرد :اشياء و شخصيتهای رمان «واقعي»اند ،اما نه از آن نوع واقعيتي که در اعيان و افراد
جهان اطرافمان ميبينيم .رويدادهای آن «نفسگيرند» اما نه مانند رويدادهای واقعي جهان .روايتهای
آن «اقيقي» و ملموسند اما تماما در متخيله آغاز ميشوند و به فرجام ميرسند .اين همان عاملي است که
سبب ميشود از کيفيات زيباشناختي ارزشمند آثار ادبي زذت ببريم .ادبيات «آن بهجت يگانهای را به ما
ميدهد که امور واقعي اتي زيباترينشان نميتوانند آن را در ما برانگيزند» ( .)Ibid. 342اينگاردن اثر ادبي
هنری را با ستايشي پرشور از ادبيات به پايان ميبرد که خواندنش خازي از زطف نيست
اثر ادبي يك اعجاز اقيقي است .وجود دارد ،زندگي ميکند و بر ما تأثير ميگذارد ،زندگاني ما را
به غايت غنا ميبخشد ،اوقات ما را از بهجت و شعف سرشار ميکند و رخصت ميدهد تا به
ژرفنای هستي رسوخ کنيم و با وجود اين ،صرفا يك شاکلۀ انتيك دگرآيين است که از ايث
خودآييني انتيك ،هيچ 13است .اگر بخواهيم آن را بهشکل نظری ادراک کنيم ،پيچيدگي و وجوه
متعددی را نشانمان ميدهد که بهدشواری ميتوان آنها را فهميد؛ با اين اال ،اين تجربۀ
زيباشناختي يکپارچه و يگانه در برابر ماست و مجال ميدهد تا اين ساختار پيچيده طي اين
تجربه پيش چشمانمان بدرخشد .وجود اثر ادبي از ايث انتيك دگرآيين است و زذا کامال منفعل
بهنظر ميرسد و در برابر تمامي مداخالت ما بيدفاع است؛ با اين همه ،بهواسطۀ
تعينيافتگيهايش زندگي ما را عميقا دگرگون ميکند ،آن را وسعت ميبخشد ،به فراسوی
هستي سطحي هر روزه برميکشد و درخششي دزربا بدان ميبخشد .اثر ادبي يك «هيچ» است و
با وجود اين ،جهاني شگفت و شگرف است  .اتي اگر به زطف ما بهوجود آيد و دير پايد ( Ibid.
.)373
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 .3فضاهای نامتعين
14

تفاوت هستيشناختي ابژههای واقعي و آثار هنری در چيست؟ به باور اينگاردن« ،فضاهای نامتعين»
مهمترين ويژگي هستيشناختي آثار هنری است .از آنجا که اثر هنری ابژهای قصدی است و در آگاهي
مخاطب تقويم ميشود ،پس ضرورتا با اشياء و ابژههای جهان متفاوت است .آثار هنری هستي ناکاملي
دارند و کامال متعين نيستند .گرچه غازبا برخي از وجوه اشيای معمول جهان بر ما ناشناخته است ،مواجهۀ
هرروزۀ ما نشان ميدهد که ما آنها را بهقدر کفايت؛ يعني برای برآوردن نيازهايمان ميشناسيم
و به کارشان ميگيريم .اما آثار هنری بداهت خود را نهان ميدارند و مخاطب را به مشارکت فعال
فرا ميخوانند .به بيان ديگر ،هر اثر هنری اصيلي فضاهای نامتعيني دارد که صرفا با و در آگاهي مخاطب
تعين مييابند .مخاطب ،به اصطالح ،اين فضاهای خازي را پر ميکند و به اين ترتيب آن را بازميآفريند.
واقع امر آن است که معيار سنجش توفيق اثر هنری در اين رويکرد همانا ميزان و مقدار اين فضاهای
نامتعين و نحوۀ تنظيم آنهاست .اگر اثری هيچ فضای نامتعيني باقي نگذارد ،در واقع پيشاپيش
راه مشارکت مخاطب را مسدود کرده است .آثار کيچ معموال چنين خصوصيتي دارند ،يعني برای تسهيل
کار مخاطب و خوشايند او هيچ چيزی را ناگفته باقي نميگذارند .اما اين پری نهتنها بر ارزش اثر
نميافزايد بلکه آن را به محصوزي سهلازوصول و سطحي مبدل ميکند .ازبته اينگاردن خاطرنشان
ميکند که مخاطب بدوا از اين فضاهای نامتعين آگاه نميشود زيرا اشيا و ابژهها به رسم معمول در اثر
شرح و وصف ميشوند .صرفا پس از تأملي آگاهانه درباب ويژگيهای آنهاست که درمييابيم ناگفتههای
بسياری پشت آنها نهان شده است و اينچنين ،مخاطب «معموال به فراسوی آنچه در متن عرضه شده
است ميرود» ( .)Ibid. 252در واقع در اينجا با نوعي «ابهام زيباشناختي» مواجهيم که يا عازما و عامدا از
سوی خازق اثر تدارک ديده شده ،يا بنابر داليلي مختلف (تاريخي ،فرهنگي ،اجتماعي) به کليت اثر رسوخ
کرده است.
يکي از جذابيتهای هر تجربۀ زيباشناختي مشخصا عبارت است از :تالش برای پرکردن خانهها
و افرههای خازي يا ،به تعبير اينگاردن ،فضاهای نامتعين آثار هنری .تفاوت بين ابژۀ رئال و ابژۀ قصدی
(اثر هنری) يکبار ديگر در اينجا آشکار ميشود .ابژۀ رئال کامال متعين و جايگاهش مشخص است .اما
واقعيت آن اس ت که وقتي قرار باشد همين ابژه مثال در اثری ادبي اضور يابد ،توصيف کامل تمام وجوه
آن مستلزم جمالت بيشماری و عمال غيرممکن است .پس نويسنده ناگزير به توصيفاتي محدود بسنده
ميکند و بازآفريني کامل آن را به عهدۀ خواننده ميگذارد .گفتني است که اينگاردن بحث فضاهای
نامتعين را به هستيشناسي اثر هنری پيوند ميزند .تصور معمول ما بر اين است که آثار هنری (مونازيزا،
جنايت و مکافات ،سمفوني  88موتسارت و غيره) آثاری وااد و تکميل شدهاند .اينگاردن اما با طرح
مفهوم تعينبخشيدن اين تلقي مرسوم را دگرگون ميکند .جنايت و مکافات ،به مثابۀ اثر هنری ،ابژهای
يگانه و تمام شده است و به مثابۀ ابژۀ زيباشناختي ،هر بار که خوانندهای در هرگوشه از جهان و به هر
زباني که آن را بخواند ،متعين ميشود و خواننده بسياری از اجزاء و عناصر آن را در متخيلۀ خويش
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بازآفريني ميکند .در واقع ،اثر در فرايندهای تعينبخش «بيان ميشود و گسترش مييابد» (.)Ibid. 337
اينگاردن با تمايز بين اين دو سط ،،اثر هنری را به موجوديتي همواره زنده و نوشونده مبدل کرده است.
اتي هربار که سمفوني  88موتسارت را گوش ميکنيم ،بسته به ااالت ذهني و ااواالت رواني خود آن
را متفاوت مييابيم و پويايي موسيقايي آن را با اس و اازي متفاوت درک ميکنيم .افزون بر اين ،هيچ
کس نمي تواند ادعا کند که اثری را کامال فهميده است .هميشه اين ااتمال هست که مخاطب بنا بر
داليل گوناگون برخي از وجوه اثر مورد نظرش را درنيابد« :فقط تا اندازهای ميتوان اثر را بهدرستي
فهميد» (.)Ibid. 334
آثار ادبي اگرچه در شرح و توصيف شخصيتها و رويدادها توانايي منحصربهفردی دارند ،بهواسطۀ پهنۀ
وسيع مضمونهايشان هيچگاه کامال متعين نميشوند .مخاطب در هربار خوانش اين آثار مجال مييابد تا
يك ساختار کالمي را به اثری ادبي مبدل کند .مثال وقتي در برادران کارامازوف ميخوانيم «ازيوشا به
منزل پدرش آمده بود» درمييابيم که خصايص و خصوصيات کنش جاری در اين جمله نامعلوم و نامتعين
است .ما نميدانيم ازيوشا چرا و چگونه به خانۀ پدرش آمده بود؛ اما با آگاهي افزونتر ميتوانيم فضاهای
نامتعين آن را تکميل کنيم .مثال اگر بدانيم ازيوشا روس است ميتوانيم شکل و شمايل او را در ذهن
مجسم کنيم؛ اگر بدانيم از چه طبقۀ اجتماعي است ،چهبسا بتوانيم خانۀ پدرش را در ذهن بازآفريني کنيم؛
اگر بدانيم ازيوشا در چه دورۀ تاريخي ميزيسته است ،ميتوانيم فضای پيرامون او ،پوشش و نحوۀ سخن
گفتنش را تصور کنيم .اينها نکاتي است که يا در آثار ادبي بدانها پرداخته نميشود يا همۀ جزئيات آن
در اختيار خواننده قرار نميگيرد .توصيف جزئي همه چيز در آثار ادبي و هنری ،اگر نگوييم ناممکن،
دستکم نقض غرض و نافي نقش خواننده و مخاطب است .به اين ترتيب ،تعينبخشيدنها «جزئي از اثر
نيست بلکه اثر بدانها مجال ميدهد» (.)Ibid. 337
نتيجهگيری
هستيشناسي اثر هنری به چيستي قازبهای مختلف هنری و نحوۀ وجودی هر يك از آنها ميپردازد.
هستيشناسي اثر هنری با آثار پيشگام اينگاردن به يکي از مبااث مهم زيباشناسي مبدل شد .او با
استفاده از مفاهيم مطرح در پديدارشناسي هوسرل اثبات کرد که اثر هنری ابژهای قصدی است و در
آگاهي مخاطبان تقويم ميشود .مساعي فکری اينگاردن معطوف به يافتن راهي برای گذار از تقابل
سوبژکتيويسم و ابژکتيويسم در زيباشناسي فلسفي است .به اعتقاد او اثر هنری خصلتي بيناسوبژکتيو دارد
و مبنای ارزشيابي اثر همين است .هستيشناسي موسيقي و اثر ادبي از جمله دستاوردهای مهم اينگاردن
برای زيباشناسي قرن بيستم است که بر هستيشناسي تحليلي معاصر نيز تأثير گذاشته است .اينگاردن
ميگويد که اثر موسيقايي کالسيك نحوههای وجودی متکثری دارد؛ يعني پارتيتور و اجراهای آن هر يك
وجهي از هستيشناسي موسيقي را قوام ميبخشد .بنا بر همين ويژگي ،اثر موسيقايي ايدئال دستنيافتني
است زيرا هر اجرا ويژگيهای منحصربهفردی دارد که ضرورتا در ساير اجراها ديده نميشود.
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هستيشناسي اثر ادبي نيز اليهاليه است و اثر ادبي از ترکيب و تلفيق اين اليههای مختلف قوام مييابد.
آثار هنری بهطور کلي فضاهای نامتعيني دارند که صرفا با مشارکت مخاطب تکميل ميشوند .در واقع،
موارد غيريقيني اثر هنری طي فرايند خوانش مشخص و انضمامي ميشوند و اين فرايند محصول
کنشهای قصدی آگاهي است.
پینوشتها
1.The Literary Work of Art. An Investigation on the Borderlines of Ontology,
Logic, and Theory of Literature
2. The Cognition of the Literary Work of Art
3. Ontology of the Work of Art. The Musical Work, The Picture, The
Architectural Wrok, The Film
 .8هدف هوسرل در پژوهشهای منطقي ( )1881/1888توصيف ذوات چيزها از طريق تحويل
پديدارشناختي بود .از زمان انتشار ايدهها ( )1817فلسفۀ هوسرل تا ادودی به يك چرخش ايدئازيستي يا
استعاليي گرايش يافت .برداشت اينگاردن اين بود که هوسرل در اين روش جهان را به چيزی
ساختهوپرداختۀ آگاهي تقليل ميدهد .به بيان ديگر ،از ديد هوسرل واقعيت ديگر خودآيين نيست و ذات
مطلقي وجود ندارد و هرچه هست در آگاهي است (نگاه کنيد به ايدهها  .)§68اينگاردن اين تقليل جهان
به ابژههای آگاهي را نميپذيرفت و معتقد بود جهان و آگاهي دو موجوديت مستقل و خودآيين هستند.
هوسرل جهان را صرفا ابژهای قصدی در نظر ميگرفت دراازيکه اينگاردن جهان را موجوديتي واقعي
(رئال) مي دانست .اينگاردن کوشيد با تحليل اثر ادبي نشان دهد که بين ادبيات در مقام يك ابژۀ قصدی
و اثر مکتوب ادبي تفاوتهای چشمگيری وجود دارد و اين دو به يکديگر تحويلپذير نيستند.
)5. intentional object (intentionale Gegenstand
6. intersubjective intentional object
7. ontically heteronomous mode of existence
)8. concretization (Konkretisierung / Konkretion
)9. schematic formation (schematischen Gestalt
10. teilnehmendes Verstehen
11. co-creator
)12. mode of existence (Seinsweise
13. Autonomously
14. intersubjective aesthetic objectivities
15. Heteronomously
16. Supratemporal
17. quasi-temporal structure
18. Objectual
19. stratified theory
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20. mehrschichtiges Gebilde
21. polyphonic harmony
22. schematized aspect
23. represented objectivities
24. metaphysical qualities
25. Gestalt
26. Gehalt
27. ein Nichts
28. areas of indeterminacy (Unbestimmtheitstellen)
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