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 تمایز معناشناختی بیان و بیانگری در داللت موسیقایی

 15/10/1401: رشیپذ خیتار - 09/07/1401 :افتیدر خیتار

 *پویا سرایی

 زاد اسالمی واحد تهران مرکز، تهران، ایران.آ دانشگاه گروه موسیقی استادیار

 

چکیده

نسبت  یبه بررس یشناختتبار یدگاهیمقاله بر آن است تا با د نیبوده است. ا نیاز متفکر یاریمورد توجه بس ربازیاز د یقیو موس انینسبت ب

نسبت  نیا نیاز متفکر یخکه نشان داده خواهد شد، بر بپردازد. چنان بایز یاز هنرها یانتزاع یبه عنوان هنر یقیو موس ییداللتِ معنا انیم

و  تیاهم رغمیعل اند.آن صحه گذاشته کالمیدر شکل ب یحت -یقیبر داللتِ موس نیاز هنرمندان و متفکر یرا انکار کرده و در مقابل برخ

طور که مالحظه خواهد شد، وجود ندارد و همان یقیآن در موس ییمعنا یهاو داللت یانگریروشن از واژة ب یفیتعر ،یانگریب گاهیتوجه به جا

 شمندانیدان دید در یانگریمنظور از ب رسدیو نسبت آن با هنر وجود دارد. به نظر م یانگریدر باب ب یمتفاوت و گاه متضاد یهادگاهید

تا  ،یزندگ یدر حکم معنا نیرآفهنرِ ابهام ،یزندگ نیهنر همچون شکل نماد ایاحساسات و  یانگریمختلف متفاوت است. هنر همچون ب

را مشاهده  یانگریباز  ییردّپا توانیهمه م نیا انیاست که در م هادگاهیاز د یعیوس فیط ،یزندگ انیدر ب یعلم یهنر به مثابه روش یحت

 ف،یمانند توص ،یگرانیب یابزارها انیم نیا در همة آنها قابل مشاهده است. انیدر م یانگریمتفاوت از ب ییهااساساً برداشت کهنمود 

در  یانگریو خودِ ب یانگریب یابزارها نییمقاله ضمن تب نیبه کار رفته است. ا یانگریذاتِ ب یبه جا یدر موارد ،ییسراداستان ،یگرتیروا

 .پردازدیم نهیزم نیمختلف در ا یهادگاهیبه طرح د یقیموس

 

 بیان، بیانگری، موسیقی، داللت، معنا.: واژگان کلیدی

 

 داللتیِ موسیقاییغاز داللت یا بیسرآ

اند؛ متفکرین متعددی در مورد بیانگری هنر سخن رانده

کنند برخی همچون هگل به صراحت از نابیانگری هنر صحبت می

دانند. اما این بحث در مورد هنری چون ای آن را بیانگر میو عده

ترین هنرها به ایده ، نزدیک1موسیقی که بنا بر قول شوپنهاور

تر و ست و به قول هگل دورترین هنرها از ماده است، پیچیدها

هایی که بر سر شود. دشواریتر میاختالف نظرها گسترده

شناخت ماهیت بیانگری در هنر وجود دارد، هنگام برخورد با 

شود. بخشی از این موضوع برآمده از عدم موسیقی دوچندان می

ارزهایی است و هم هاتوجه به چیستی بیانگری و جانشینی معادل

 دهند.که ابهام بحث را افزایش می

فنی دانسته شده که در « فن موسیقی»، 2در مکالمة فیلبوس

آن غلبه با موارد نامعین و نامعلوم است که فقط اندکی از مورد 

                                                             
* pouya.sarai@gmail.com  
1 Arthur Schopenhauer 

(. و ۶2: 13۸9احمدی، معین و معلوم با آن آمیخته است )

یای ایده از میان هنرها، موسیقی به دنمعتقد است که  3شلینگ

تر دارد. زبانی که تا دیگر هنرها نزدیکتر است؛ زیرا زبانی نمادین

 (.144ها دور شده است )همان: آخرین حد ممکن از داللت

اگر موسیقی »نویسد: شناسی میاحمدی در کتابِ موسیقی

ای به حالت، احساس، موقعیت یا امر شخصی داشته باشد اشاره

ا یعالئم روشنگر دینامیک  چنینهم. «خوانندمی "بیانگر"آن را 

یی صداها، نامند. تمپو، ریتم، زیراتمپوی اثر را گاه عالئم بیانی می

ها حالت بیانگر ها و ملودیطنین و در بسیاری از موارد تم

ن شوند یعنی تمام شنوندگاآنها حتی تبدیل به کد می .یابندمی

 (.75: 1391رند )احمدی، از آن یک برداشت دا

کند، ارتباطی با ه احمدی از آن به عالئم بیانی یاد میآنچ

بیان و بیانگری در موسیقی ندارد. اینها عالئمی است برای 

2 Philebus: از مکالمات افالطون 
3 Friedrich Wilhelm Joseph Schelling 
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نوشته  4اجراکنندگان که از طرف آهنگساز معموال در پارتیتورها

شود. این بحث که تمپو، ریتم و غیره حالت بیانگر دارند، در می

گری و به خصوص بحث تناقض است با مباحث خود وی از بیان

شوند و تمام ها تبدیل به کدهایی میاینکه این موقعیت

شنوندگان یک برداشت دارند. در اینجا با مفهوم جدیدی از 

خوریم که با آن بیانگری که خارج از خود قطعه است برمی

هایی در بیانگری که در سایر هنرها به معنای ارجاع به داللت

 عی آن بود، ارتباطی ندارد.خارج اثر، که خود احمدی مد

گوید: می شناسی: فرهنگ تحلیلی مفاهیمموسیقیهمو در 

رت هنر موسیقی در میان انواع هنرها غیرمفهومی است، و به ند»

اع ( و یا زمانی که دف357، 1391« )کندبازنمایی و بیانگری می

داند، یگرانة موسیقی را دشوار ماز منش بازنمایانه و کارکرد بیان

ون از موسیقی به ندرت بازتاب یا بازنمایی واقعیتی بیر»گوید: می

 (. ۶7)همان، « متن است. موسیقی رئالیست وجود ندارد

هر طرح موسیقایی معنایی »گوید: نیز می 5لئونارد برنشتاین

سرایی یا موسیقایی دارد. اما این معنا ارتباطی با داستان

: 13۸۸)برنشتاین، « ردتصویرسازی و یا چیزهایی از این گونه ندا

71.) 

، با اشاره به «موسیقی و ذهن»در کتاب  ۶آنتونی استور

دیدگاهی که در پی مقایسة موسیقی با نظام زبانی در انتقال 

موسیقی معموالً تصویری یا بازنمودی »نویسد: مفاهیم است، می

هایی در باب جهان ای هم نیست: نظریهنیست ... موسیقی گزاره

ند، یا اطالعات را به همان طریقی که زبان انتقال کاقامه نمی

( و در ادامه با نقل قول ۸: 1391)استور،« کنددهد، ابالغ نمیمی

موسیقی به کلی از بیان هر چیزی »گوید: می 7از استراوینسکی

 (.101)همان، « کندعاجز است ... موسیقی خود را بیان می

وارد از جمله مخالفان سرسخت بیانگری موسیقی اد

است. وی با اشاره به خودبسندگی و خودهدفی  ۸هانسلیک

ها و تکامل عبارات موسیقایی و موسیقی، محتوای موسیقی را تم

داند، نه اینکه چیزی بیرون از خود و ها میدر نهایت تکامل فرم

جواب این سؤال که چه چیزی توسط »فراتر از خود را بیان کند. 

های شود؟ این است: ایدهمی همة این مواد )موسیقایی( بیان

های موسیقایی بازتولید شده در تمامیتش تنها موسیقایی. ایده

یک زیبایی ذاتی نیست؛ بلکه پایانش در خودش است و نه به 

 (.Hanslik,1891: 67« )هامعنای ارائة احساسات و اندیشه

                                                             
های سازی و آوازی یک ارکستر بر ای که نت تمام بخشنویسینت 4

 روی آن ثبت شده است.
5 Leonard Bernstein 
۶ Anthony Storr 

موسیقی صریحاً موسیقایی است. به  وی معتقد بود طبیعت 

ر ما این است که زیبایی وابسته و نیازمند به این ترتیب، منظو

شامل تماماً  هیچ موضوعی که از خارج آن باشد نیست، بلکه

هماهنگی اند. ای ترکیب شدهصداهایی است که به طور هنرمندانه

 (۶۶نفسه خوشایند هستند. )همان، مبتکرانة صداهایی که فی

سلیک در این بحث تا حدودی برنشتاین و احمدی نیز با هان

ها و عبارات موسیقایی و صداها همراهند که در موسیقی، تم

توانند کارکردی هایی با معناهای تعیین شده نیستند و نمینشانه

ها در توصیف رویدادهای داستان دارند باشند که واژهرا داشته 

( و بر همین اساس است که برنشتاین در 197: 1391)احمدی،

تاین در این کتاب، مثالی از قطعات گویی موسیقی برنشرد داستان

، که به 9اثر ریشارد اشتراوس« کیشوتدن»آورد. گو را میداستان

های مختلف داستان را با داستانی جای داستان واقعی، موتیف

کند دهد و ادعا میدیگر دربارة فرار یک زندانی از زندان نسبت می

یک اثر »ت. قادر به جایگزینی هزاران داستان دیگر بجای آن اس

« های گوناگونی را بازگو کندتواند داستانموسیقی خاص می

 (.۸3: 13۸۸)برنشتاین،

ارتباط شود که برنشتاین معنای موسیقی را در مالحظه می

 داند. حکمی کهتر از آن تصویرسازی میسرایی و مهمبا داستان

طور که دست آخر نابیانگری موسیقی را به همراه دارد؛ همان

را کند و آن ی از غیرمفهومی بودن موسیقی صحبت میاحمد

گوید به خواند، هرچند که خود میغیربازنمایانه و غیربیانگر می

ای در کالم خود ندرت بازتاب و بیانگر هستند و این ناسازه

 احمدی است. 

تواند به این معنا که مواردی وجود دارد که موسیقی می

هایی که در اقع بسیاری از حکمبازنمایی و بیانگری نماید. در و

ده شود، برآمده از نوعی ابهام شناخت نویسناین زمینه بیان می

دن از موضوع و یا تردیدی است که در نهایت با رد آن، به حل ش

شود. وجود موارد هرچند بارة مشکالت از نظر وی منجر مییک

تر ای که پیشمعدود در اینجا، مثال نقضی است بر حکم کلی

زنمایانه ن شده بود؛ به عالوة این که در ادامه، دفاع از منش بابیا

. این داند و نه غیرممکنگرانة موسیقی را دشوار میو کارکرد بیان

ای است که برنشتاین هم در آن به نوعی دیگر گرفتار مسأله

آورد، هرچند گویی میشود. مثالی را که برنشتاین از داستانمی

تواند در حکم کند، اما نمیکمک می به روشن شدن زمینة بحث

 اثبات آنچه که در پی بیانش بوده در نظر گرفت. 

7 Igor Stravinsky(1971-1۸۸2نگساز روس ): آه 
۸ Eduard Hanslick 

9 Richard Strauss( 1949-1۸۶4: آهنگساز رمانتیک) 



 

105 

 علمی مطالعات هنر و زیباشناسی فصلنامة
 1401 تابستان، 4ة، شماردوم دورة

 

گرایی در تئوری موسیقی و های اخیر شکلاز طرفی در سال

سازی و فلسفة موسیقی تسلط داشته است. در آهنگسازی آهنگ

بر  13و بولز 12، وبرن11پیچیدة شوئنبرگ 10قرن بیستم، سریالیسم

نمند اکید استوار شده است. بولز قبل از های قانواساس روش

کرد. رابینسون تصنیف هر قطعه، از محاسبات ریاضی استفاده می

مند روابط ساختمان معتقد است آنالیز به معنای مطالعة نظام

داخلی موسیقی، به ویژه روابط هارمونیک، تئوری موسیقی را 

 (.9۶:  13۸4بلعیده است )رابینسون، 

 شناسان مهم مانند لئون از موسیقیدر ادامه وی چند ت
برد که بی را نام می 1۶و جوزف کرمان 15، آنتونی نیوکوم14تریتلر

های آنالیز را رد کنند، بر این باورند که موسیقی آنکه کلیه شکل

تواند احساسات و افکار ای از اصوات نیست، بلکه میتنها مجموعه

های مدل چنینهم بسیار اساسی و بنیادی انسان را بیان کند. آنها

ریاضی بدون زمان موسیقی را رد و به جایگاه تاریخی تصنیف 

: 13۸4کنند )رابینسون، وجه میشدن و شنیده شدن آن قطعه ت

97.) 

وار، خود بیانگر هدف آهنگساز اگرچه چنین نظمی ریاضی

هایی همانند آنچه هانسلیک به عنوان است، اما چنین دیدگاه

داند، در جاع آن به خود موسیقی میخودبسندگی موسیقی و ار

 حقیقت انکار جنبة اندیشمند هنر است. این دیدگاه به معنای

کار است. زمانی که خلق اثر هنری تقلیل هنرمند به یک صنعت

کنش اجزایی را به معنای تولید چیزی بدانیم که از نظم و یا برهم

 گاه قائل شدنداخلی در ساختاری تامه شکل گرفته است، آن

 تفاوت بین یک آهنگساز و برای مثال یک طراح اتومبیل دشوار

 است. 

خنه نزدیک به مفهوم تِتوان دیدگاه هانسلیک را نظر میاز این

نعتی در یونان باستان دانست که تولید هنر نیز در زمرة تولید ص

ید گیرد؛ اگرچه که تخنه مشعر بر نگاه کارکردی بر تولقرار می

نکه در نگاه هانسلیک هدف از تولید یک باشد و حال آنیز می

ر قطعه، خلق هنر است. بنابراین در بحث هانسلیک، هنر تنها د

بینی گر است که عاری از هر پیام و جهاننظمی ساختاری جلوه

 و تفکر است. 

های فالسفه دیگری از همین رو است که رابینسون پرسش

نا و حالت در باب مع 1۸و کندال والتون 17مانند جرالد لوینسون

ارزش موسیقی و ارتباط آن با  موسیقی و تالششان در توضیح

                                                             
10 Serialism سبکی که آهنگساز باید پیش از تکرار نت اجرا شده تمام :

 کار گیرد.های کروماتیک را بهنت
11 Arnold Schoenberg 
12 Anton Webern 
13 Pierre Boulez 

های زندگی بشر را واکنشی نسبت به میراث هانسلیک دیگر جنبه

 (.97:  13۸4داند )رابینسون، می

کار »گوید که مشایخی در کالمی مشابه هانسلیک می

ره اما در ادامه اشا« موسیقی القای مفاهیم غیرموسیقایی نیست

و « کنیمبه همین علت از تداعی معانی صحبت می»کند که می

 این همان نقطة جدایی مشایخی از هانسلیک است. وی در ادامه

داند که جز از طریق چنان تفکراتی میموسیقی را بیان آن

 (.14۶: 13۸۸عسگری، موسیقی قابل بیان نیستند )

 داللت یا ابزار داللتِ موسیقایی

گویی و گری، داستانسازی، روایتبازنمایی، توصیف، تصویر

با  ارز دانستن آنهابسیاری دیگر از جمله مفاهیمی هستند که هم

عالیت فبیانگری در کالم بسیاری از اندیشمندانی که در این زمینه 

رد ای که نباید فراموش کاند قابل مشاهده است. اما نکتهنموده

ح و از مصال های بیانگریاین است که اصطالحات مذکور، از شیوه

تحقق آن هستند. به این معنا که به عنوان مثال، به وسیلة 

 دهد. ای بیانگری رخ میبازنمایی و یا توصیف است که گونه

ای آشنا و در نقاشی رئالیسم، بیانگری از طریق بازنمایی ابژه

دهای یابد و این تنها یکی از نموواقعیتی بیرون از متن تحقق می

ینکه افاقاً بسیار نزدیک به بیان زبانی است. بیانگری است که ات

های آن بیانگری را تنها به وسیلة زبان فرض بداریم و دیگر سویه

ارز شود که اصطالحات مذکور را همرا نادیده بگیریم موجب می

 با خود بیانگری به عنوان یک کلیت در نظر بگیریم. 

ی را تواند این حقیقت خیالگوید موسیقی نمیرابینسون می

ای شنوایی در من ایجاد کند که من آرزومندم. بلکه صرفاً تجربه

کند. دهد که این حقیقت خیالی را تولید میدر اختیار من قرار می

موسیقی از این نظر تصویری نیست، بیانی است )رابینسون، 

13۸4  :103.) 

اضح رغم قرابت نزدیک مفهوم بیانگری با ذاتِ هنر، واما علی

ت ید آن را از اجزای هنر دانست؛ و از این حیث اساست که نبا

دانست.  که در مطالعة بیانگری باید آنرا موردی فراتر از اثر هنری

ز اتر از نقد هنری دانست که توان حتی بحثی کلیبیانگری را می

 گذرد. مرزهای تاریخی و اجتماعی نیز می

14 Leo Treitler 
15 Anthony Newcomb 
1۶ Joseph Kerman 
17 Jerrold Levinson 
1۸ Kendal Walton 
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ای در اینجا بحث از چیستی و چرایی هنری خاص در دوره

های تاریخی های کلی هنری و یا دورهاص نیست؛ حتی سبکخ

آیند، هنری نیز، هرچند مصالح اصلی مبحث اخیر به شمار می

نکتة مرکزی نیستند. این بدان مفهوم است که حتی تغییرات 

های تاریخی هنری تا تغییرات سبکی یک هنرمند ها، دورهسبک

وان جزء تهای مختلف هنری یک هنرمند را میو یا دوره

 های بیانگری در هنر محسوب نمود. ویژگی

زمانی که با پیدایش ایدة افالطونی، جدایی شعر )هنر( از 

ای مرکزی شناخته شد فلسفه )خردورزی علمی( به عنوان نکته

شناسی بارها نشان داد که هنر و زیبایی 19و حتی زمانی که نیچه

نتیجة بررسی تر هستند از حقیقت تجربی یا آن دانشی که حقیقی

ها بیان موارد خاص است و در پیکر مفاهیم و قوانین و نظریه

های موجود با احکام، شود، در واقع حقیقت را نسبت میان دادهمی

( آنچه در هر دو 9۸: 1390داند )رحمانیان، ها میقوانین و نظریه

ناگاه مورد غفلت واقع شد، این بود که بیانگری با هر دو رویکرد 

تواند چنان بیانگری در زبان، و آن طور که در نظام یدیگر نم

 زبانی انتظار داریم، به وقوع بپیوندد.

 فرجام

دانیم، حکم مشهور کانت مبنی براینکه هنر چنان که میآن

رها از مفهوم و تفسیر است و غائیتی بدون غایت است؛ در حقیقت 

بدین معناست که هدف خلق اثر هنری باید صرفاً خلق اثری 

ای هنری باشد؛ اما این تازه نقطة شروع است. هیچ کنش انسانی

توان رها از کارکرد متصور شد؛ حتی اگر این کارکرد نیاز را نمی

 هنرمند به خلق اثر هنری باشد. 

لذا تعمیم سخن کانت به تمامی آثار هنری به عنوان 

سرنمونی برای پرداختن به هنر حداقل تا پیش از هنر مدرن 

نداشته است. این به معنای رد سخن کانت نیست؛ موضوعیتی 

، 20«گرافیتی»بلکه باید بپذیریم به عنوان مثال در هنری همانند 

که مباحث مفصلی در باب هنر بودن و یا نبودن آن مطرح است، 

نکته این است که که اگر گرافیتی به منظور تولید اثری هنری 

ضی نیز باشد خلق شده باشد که در ضمن آن، حاوی پیامی اعترا

بایست )فارغ از اینکه پیام و یا محتوی درست است یا خیر(، می

آمیز. اما اگر از گرافیتی را جنبشی هنری دانست، هنری اعتراض

نقاشی بر روی دیوار تنها به عنوان ابزاری برای بیان مقاصد 

شود، باید آن را صرفاً جنبشی اعتراضی اعتراضی استفاده می

دانست. 

 منابع
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19 Friedrich Nietzsche 20 Graffitiو ... بر روی دیوار  ، نشانه، شکل، حرف: تصویر کردن نقش

 و یا هر مکان عمومی دیگری.



 

107 

 علمی مطالعات هنر و زیباشناسی فصلنامة
 1401 تابستان، 4ة، شماردوم دورة

 

 

 کیه بر جستار نبوغ جورجو آگامبنتبیین نبوغ شعری با ت

 15/10/1401: رشیپذ خیتار - 2۶/0۶/1401 :افتیدر خیتار

 *پریا درویش پوریان

 .دانشجوی کارشناسی ارشد ادبیات فارسی دانشگاه تهران

 

 و تلقین شعر 1گنیوس

پرداز ایتالیایی، در کتاب  ، فیلسوف و نظریه2جورجو آگامبن

، به بررسی عنوان نبوغ ، در جستاری تحت3هاشکنیحرمت

پردازد و آن را در سطوح شناختی و معناشناختی نبوغ میریشه

دهد. راقم سطور با خوانشی از این گوناگون مورد بحث قرار می

جستار ارزشمند به مسئلة نبوغ و الهام شعری پرداخته و سعی 

 در ایجاد ارتباطی منطقی میان دو مقولة ذکر شده دارد.

جورجو آگامبن در ابتدای این جستار به بررسی معنا و ریشة 

 های آگامبن، گنیوسپردازد. با توجه به بررسیکلمة گنیوس می

 ز لحظة تولد تااست که اای در زبان التین نام خدا یا فرشته
 چون این واژه با واژگانی چنینهمپایان عمر، نگهبان اوست. 

ریشگی و قرابت دارد )ژنی در معنای جن و هم 4ژنی و ژنراسیون

 زیکانت ن غول، و ژنراسیون در معنای تولید]مثل[ و زایش(.
ارد که دی، اذعان میشناسبحث پیرامون حکم زیباییدر 

، یعنی آن روح geniusمحتمل است که واژة نبوغ مشتق از »

کننده و پاسدارندة شخص باشد که از بدو تولد مخصوص هدایت

های اصیل ]هنری[ از الهامات آن شود و این ایدهبه او داده می

 از این واژه چنینهم(. 244:13۸۸)کانت، « شودناشی می

ری طی قرون متمادی پدید آمده که از های معنایی بیشتداللت

                                                             
 pariya.dp@gmail.comایمیل:  *
1 Genius واژة :genius روح »ه معنای در اواخر قرن چهاردهم میالدی ب

نماید و هدایت که فرد را در طول زندگی راه می« محافظ یا مربّی

  geniusکند، وارد زبان انگلیسی شد. این واژه ریشة التینی داشت:می

خدا یا روح محافظی که از گهواره تا گور مراقب هر شخصی »به معنای 

و در ضمن به معنای درایت، حضور ذهن و استعداد هم بود. « است

است  geneکرد. ریشة اصلی آن بینی هم داللت میگنیوس به قوة پیش

شناسی نسب =که به معنای زادن است و کلماتی چون ژن و ژنئالوژی )

اند. از اواخر قرن یا تبارشناسی( و ژنی )جن یا غول( از همین ریشه

شانزده به معنای خصوصیت و خصلت یک شخص خاص به کار رفت. 

به معنای صبغة محلی یا حال و هوای یک مکان  genius lociترکیب 

 .توان به نسب و نژاد، همزاد و... اشاره کردجملة آنها می

گنیوس مظهر زایش و نیروی جنسی، عامل بقای حیات و 

ه بن به عنوان فیض و لطف الهی که زندگی است و از جهاتی از آ

ه بکنند. در این سویه و رویکرد شود نیز یاد میانسان عطا می

بخش را که از گنیوس، انسان موظف است این خدای حیات

تر است، خشنود نگه دارد و هرکس دیگر به او نزدیک

های خود انسان است، هایش را، که در واقع خواستهخواسته

هایی قول (. تا اینجا نقلgenialابی و زندگی برآورده کند )کامی

دامة امستقیم و غیرمستقیم از ابتدای جستار آگامبن آورده شد تا 

شناسانه شناسانه و معناهای ریشهگیری از این بررسیمقاله با بهره

 دنبال شود.

 فرشتۀ شعر، تلقین و الهام

ایم که شاعران، هنرمندان و مخاطبان هنر از بسیار شنیده

آورند؛ الهامی که برانگیزانندة شاعر مقولة الهام سخن به میان می

در سرایش و هنرمند در امر خلق اثرست. از دیرباز تا کنون، در 

های بسیاری مطرح شده است؛ الهام و باب تلقین و الهام بحث

منبع آن در علوم قدیم و جدید همواره مورد توجه بوده و متفکران 

اند. آن با توجه به مبانی فکری خود داشتهسعی در توجیه و تبیین 

برخی وجود الهام و شور و وجد ماورائی را که از سمت شعرا مطرح 

ذوق و »یا « نبوغ»به معنای  1۶40اولین بار در دهة  Geniusاست. 

به کار رفت. بدین سان، گنیوس دامنة وسیعی از معانی را در « قریحه

گیرد: از جن و همزاد تا ذوق و نبوغ. و البته در حالت وصفی، بر می

genial کند وهوای مساعد میمشربی یا آبیا ژنیال، داللت بر خوش

                                                        )نقل از صفحة اول جستار نبوغ، جورجو آگامبن(.                                                                                  
2 Giorgio Agamben  نویسندة معاصر در رم، فیلسوف و  1942زادة

توان به هوموساکر، کودکی و آثار او می ترینمهمایتالیایی است. از 

 تاریخ، اجتماع آینده، زبان و مرگ و... اشاره کرد.
3 Profanation 
4 Generation  


