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Ἡ διερεύνηση τῶν μορφῶν
Ἡ"διερε'νηση"τῶν"-ορφῶν
Μν1-η"Μαρ3ας"Τσιροζ3δου
Ὅταν"βρεθοῦ-ε"-πρὸς"σὲ"-ιὰ"-ορφὴ"ποὺ"δὲν"-ᾶς"εἶναι"γνωστ1,
πρῶτο" -ας" -Gλη-α" εἶναι" νὰ" τὴ" γνωρ3σου-ε," προκει-Gνου" στὴ
συνGχεια" νὰ" τὴν" περιγρKψου-ε" καὶ" νὰ" τὴν" ταξινο-1σου-ε. Γιὰ" νὰ
τὴ"γνωρ3σου-ε"πρGπει"νὰ"ἀποκτ1σου-ε"προσωπικὴ"ἐ-πειρ3α"αὐτῆς
τῆς" -ορφῆς." ἘξετKζου-ε" πρὸς" τοῦτο," ὕστερα" ἀπὸ" προσεκτικὴ
παρατ1ρηση" τοῦ" συνXλου" καθὼς" καὶ" τῶν" λεπτο-ερειῶν" της," τὰ
ση-εῖα" ἐκεῖνα" ποὺ" προσπ3πτουν" στὶς" αἰσθ1σεις" καὶ" θὰ" -ᾶς
ἐπιτρGψουν"νὰ"προσδιορ3σου-ε"τὰ"χαρακτηριστικK"της"γνωρ3σ-ατα,
ὅπως"π.χ."τὶς"ἰδιXτητGς"της,"τὴ"λειτουργ3α"της,"τὴ"δο-1"της,"τὴ"φ'ση
της," τὸν" τρXπο" ἀναπαραγωγῆς" της" προκει-Gνου" γιὰ" -ιὰ" ἔ-βια
-ορφὴ" κ.λπ." Ἡ" γν^ση" λοιπXν," ὡς" ἀπXσταγ-α" τῆς" πε3ρας" ποὺ
ἀποκτ1θηκε" ὣς" τὴ" δεδο-Gνη" στιγ-1," εἶναι," -ὲ" τὴ" σ'-πραξη" τῆς
κρ3σης," τὸ" βασικὸ" στοιχεῖο" προκει-Gνου" νὰ" γνωρ3σου-ε," πρῶτα
ἐ-εῖς,"-ιὰ"-ορφὴ"καὶ"κατXπιν"νὰ"τὴ"γνωρ3σου-ε"καὶ"στοὺς"ἄλλους.
Ἡ" ὑποκει-ενικὴ" ἀντιληπτικXτητα" εἶναι" συνKρτηση" τῆς
ἰδιKζουσας" c" καὶ" ὡς" ἐκ" το'του" -οναδικῆς" c" προσωπικXτητας" τοῦ
παρατηρητῆ," καθὼς" ἐπ3σης" τῶν" πολιτισ-ικῶν" καὶ" ἰδεολογικῶν
καταβολῶν" του," ποὺ" τοῦ" δη-ιουργοῦν" συναισθη-ατικὴ" φXρτιση," ἡ
ὁπο3α" κατευθ'νει" τὴν" ἐκ" -Gρους" του" ἀναζ1τηση" τοῦ" νο1-ατος" τῆς
δεδο-Gνης"-ορφῆς"καὶ"χρω-ατ3ζει"τὴν"ἀξιολXγησ1"της."ΠGρα"ὅ-ως
ἀπὸ" τὴν" ὑποκει-ενικὴ" ἀντιληπτικXτητα" τοῦ" ἀτX-ου" καὶ" τὶς
προσωπικGς" του" ἀξιολογ1σεις" σὲ" θG-ατα" αἰσθητικῆς," ἰδεολογ3ας,
νοοτροπ3ας" κ.λπ.," ἔχου-ε" καὶ" τὴν" «ὑποκει-ενικXτητα»," θὰ" λGγα-ε,
-ιᾶς" ὁλXκληρης" κοινων3ας," ὑπὸ" τὴν" ἔννοια" ὅτι" αὐτὴ" δρᾶ" ὡς
ὑποκε3-ενο,"ἔξω"ἀπὸ"ἀντικει-ενικὰ"κριτ1ρια"καὶ"ἐκτι-1σεις."Αὐτὴ"ἡ
«συλλογικὴ"ὑποκει-ενικXτητα»"-εταβKλλεται"ἀπὸ"ἐποχὴ"σὲ"ἐποχὴ
κατὰ" τὸν" τρXπο" ποὺ" -εταβKλλονται" τὰ" ἐπικρατοῦντα" ἤθη" καὶ" ἡ
ἐπικρατο'σα" ἑκKστοτε" συλλογικὴ" θε^ρηση" τοῦ" κXσ-ου," ἄρα" καὶ
τῶν"ἀξιῶν"του.
Ὁ" Δη-Xκριτος," γιὰ" τὸν" ὁποῖο" πραγ-ατικὴ" ὕπαρξη" ἔχουν" -Xνο
τὰ"ἄτο-α"καὶ"τὸ"κενX,"διGκρινε"τὶς"ἰδιXτητες"τῆς"ὕλης,"τῶν"ἀτX-ων,
σὲ" πρῶτες" καὶ" σὲ" δε(τερες." Πρῶτες" ἢ" πρωτε(ουσες. ἰδι1τητες" τῶν
-ορφῶν" εἶναι" τὸ" σχῆ-α," τὸ" -Gγεθος" καὶ" τὸ" βKρος." Αὐτὲς" εἶναι
οὐσι^δεις" ἰδιXτητες" γιὰ" τὴν" ὕπαρξη" καθὼς" καὶ" γιὰ" τὴν" ἐκ" -Gρους
-ας" ἀντ3ληψη" τῶν" ὑλικῶν" -ορφῶν" καὶ" ὑπKρχουν" σὲ" ὅλες" αὐτGς,
ἔχουν" δὲ" ἀντικει-ενικὸ" χαρακτ1ρα," δηλαδὴ" εἶναι" -ετρ1σι-ες" καὶ
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ἑπο-Gνως" δὲν" ἐξαρτῶνται" ἀπὸ" τὴν" ἀντιληπτικXτητα" τοῦ
παρατηρητῆ," οὔτε" ἀπὸ" τὶς" ὑποκει-ενικὲς" ἐκτι-1σεις" του.
Ἀπεναντ3ας" οἱ" δε'τερες" ἢ" δευτερε'ουσες" ἰδιXτητες," ὅπως" π.χ." ἡ
θερ-Xτητα," ἡ" ψυχρXτητα" κ.ἄ.," δὲν" ἔχουν" οὐσιαστικὴ" ὑπXσταση,
ἀφοῦ" συναρτῶνται" -ὲ" τὸν" ἐρεθισ-ὸ" ποὺ" δGχονται" τὰ" αἰσθητ1ρια
ὄργανα" τοῦ" ὑποκει-Gνου." Αὐτὲς" εἶναι" -ὴ" οὐσι^δεις," -ὴ" συστατικὲς
ἰδιXτητες"τῶν"ὑλικῶν"-ορφῶν"καὶ"ὡς"ἐκ"το'του"-ποροῦν"νὰ"λε3ψουν
ἢ"νὰ"ἀποσπαστοῦν"ἀπὸ"-ιὰ"-ορφὴ"χωρὶς"νὰ"-εταβληθεῖ"ἡ"τKξη"της,
ἔχουν" δὲ" ὑποκει-ενικὸ" χαρακτ1ρα." ΒGβαια" ἡ" σ'γχρονη" ἐπιστ1-η
ἔχει" τὴν" τKση" νὰ" -ετατρGπει" τὶς" ποιοτικὲς" σχGσεις" σὲ" ποσοτικGς,
ἀφοῦ" ἡ" ἐπικρKτηση" αὐτῆς" τῆς" τKσης" ση-α3νει" τὴν" ἐπικρKτηση" τῆς
-Gτρησης"στὴν"ἔρευνα"τῶν"ποιοτικῶν"σχGσεων."Ἔτσι,"λXγου"χKριν,
στὴ" θGση" τοῦ" ἠχητικοῦ" ἢ" χρω-ατικοῦ" βι^-ατος" ἡ" ἐπιστ1-η
ἀνακαλ'πτει" κραδασ-ο'ς," τῶν" ὁπο3ων" -πορεῖ" κανεὶς" νὰ" -ετρ1σει
τὸ"-ῆκος"κ'-ατος,"τὴ"συχνXτητα."῾ΟπXτε"ἡ"διKκριση"τῶν"ἰδιοτ1των
σὲ" πρωτε'ουσες" καὶ" δευτερε'ουσες" καθ3σταται" σὺν" τῷ" χρXνῳ
ἀσαφ1ς.
Πρωταρχικὸ" στοιχεῖο" γιὰ" τὴν" ἀντ3ληψη" -ιᾶς" -ορφῆς" –" καὶ" -3α
ἀπὸ"τὶς"κατὰ"τὸν"Δη-Xκριτο"πρῶτες"ἰδιXτητGς"της"–"εἶναι"τὸ"σχῆ-α
της," ἴσως" ἐπειδὴ" αὐτὸ" ἔχει" νὰ" κKνει" -ὲ" τὴν" ὅραση," ἡ" ὁπο3α,
ὑπερισχ'οντας" τῶν" λοιπῶν" αἰσθ1σε^ν" -ας," ἐπιβKλλεται" κυρ3αρχα
στὴν"ἀντιληπτικXτητK"-ας."Στὴ"γεω-ετρ3α,"σχῆ-α"ὀνο-Kζεται"κKθε
σ'νολο" ση-ε3ων" στὸν" τρισδιKστατο" χῶρο." Ἕνα" γεω-ετρικὸ" σχῆ-α
ὀνο-Kζεται:" α)" γρα55ικ1," ὅταν" ὅλα" τὰ" ση-εῖα" του" κεῖνται" ἐπὶ" -ιᾶς
εὐθε3ας," β)" ἐπ8πεδο," ὅταν" ὅλα" τὰ" ση-εῖα" του" κεῖνται" ἐπὶ" ἑνὸς
ἐπιπGδου" (π.χ." τρ3γωνο," κ'κλος)," καὶ" γ)" χωρικ1," ὅταν" δὲν" εἶναι,
φυσικK," οὔτε" γρα--ικὸ" οὔτε" ἐπ3πεδο," ἀλλὰ" τὰ" ση-εῖα" του" ὁρ3ζουν
ἕνα" σῶ-α" (π.χ." πυρα-3δα," κ'λινδρο," τετρKεδρο)." Ἑπο-Gνως," οἱ
-ορφὲς"εἶναι"χωρικὰ"σχ1-ατα."Γι’"αὐτX,"ὅταν"-ιλᾶ-ε"γιὰ"τὴ"-ορφ1,
-ερικὲς"φορὲς"ἐννοοῦ-ε"τὸ"σχῆ-α"της,"ἀφοῦ,"ὅπως"προαναφGρθηκε,
-Gσω" τοῦ" σχ1-ατXς" της" γ3νεται" αὐτὴ" πρωτ3στως" ἀντιληπτὴ" στὸ
χῶρο" ὅπου" βρ3σκεται." Ὅ-ως" κατ’" οὐσ3αν" ἡ" -ορφὴ" δὲν" εἶναι" τὸ
σχῆ-α"της,"ἡ"ὄψη"της,"ἀλλὰ"ἡ"προτυπωτικ1"της"ταυτXτητα,"ἡ"ὁπο3α
παρα-Gνει" ἐσαεὶ" ἀ-ετKβλητη." Τοῦτο" εἶναι" ἀκX-α" πιὸ" ἀληθινὸ" γιὰ
τὰ" ἔ-βια" ὄντα," τῶν" ὁπο3ων" ἡ" -ορφὴ" συναρτᾶται" ἀπολ'τως" ἀπὸ" τὴ
βιολογικ1"τους"ταυτXτητα,"δηλαδὴ"ἀπὸ"τὸ"γονιδ3ω-K"τους.
Τὸ" σχῆ-α" -ιᾶς" -ορφῆς" εἶναι," λοιπXν," τὸ" στοιχεῖο" ἐκεῖνο" ποὺ
πKνω" ἀπ’" ὅλα" -ᾶς" τὴν" καθιστᾶ" ἀντιληπτ1." Τὸ" σχῆ-α," -ὲ" τὴ" σειρK
του,"ὁρ3ζεται"ἀπὸ"τὰ"ὅριK"του,"στηρ3ζεται"στὴν"περιγρα--ατικ1"του
κατασκευ1." Μὲ" ἄλλα" λXγια," τὸ" σχῆ-α" -ᾶς" ἐντυπ^νεται" -Gσω" τοῦ
περιγρK--ατXς"του,"τὸ"ὁποῖο"εἶναι"ἄλλωστε"τὸ"βασικXτερο"στοιχεῖο
ποὺ" ἀνακαλοῦ-ε" στὴ" -ν1-η" -ας" γιὰ" νὰ" θυ-ηθοῦ-ε" ἢ" νὰ
ἀναγνωρ3σου-ε"-ιὰ"-ορφὴ"καὶ"νὰ"κοινων1σου-ε"-ὲ"τὸ"περιεχX-ενX
της." Καὶ" τοῦτο" ἐπειδὴ" τὸ" περ3γρα--α" ὁρ3ζει" τὴ" -ορφ1," τὴν
καθορ3ζει,"τὴν"περιGχει,"τὴν"περιβKλλει"καὶ"τὴ"διαχωρ3ζει,"στὰ"-Kτια
-ας,"ἀπὸ"τὸ"περιβKλλον"της,"κατὰ"τὸν"ἴδιο"βαθ-ὸ"ποὺ"καὶ"ἡ"-ορφὴ
ὁρ3ζει"τὸ"περ3γρα--α.
Μιὰ" -ορφὴ" διαθGτει" πK-πολλα" περιγρK--ατα," ὅσα" καὶ" οἱ
ὀπτικὲς" γων3ες" ἀπὸ" τὶς" ὁποῖες" τὴ" θεωροῦ-ε." ΠερισσXτερο
ἀντιπροσωπευτικὸ"γιὰ"τὴν"ἀντ3ληψη"-ιᾶς"-ορφῆς"εἶναι"συν1θως"τὸ
περ3γρα--α" ποὺ" προκ'πτει" ἀπὸ" -3α" το-ὴ" κατὰ" τὴ" φορὰ" ποὺ" ἡ
συγκεκρι-Gνη" -ορφὴ" ἔχει" τὴν" πιὸ" συν1θη" καὶ" φυσικ1" της" θGση,
στKση."Ἄρα,"τὸ"περ3γρα--α"ποὺ"προκ'πτει"ἀπὸ"τὴν"κKθετη"διατο-ὴ
-ιᾶς" -ορφῆς" -ᾶς" ἐπιτρGπει" νὰ" τὴν" ἀναπλKσσου-ε" καλ'τερα" παρὰ
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ἐκεῖνο" ποὺ" προκ'πτει" ἀπὸ" τὴν" ὁριζXντια" διατο-1" της," ἐπειδὴ" σὲ
καθετXτητα," καὶ" ὄχι" σὲ" ὁριζοντιXτητα," βλGπου-ε" πιὸ" συχνὰ" τὶς
-ορφὲς"ἀπGναντ3"-ας"στὸ"πλῆρες"ἀνKπτυγ-K"τους.
Ἄλλες" ἰδιXτητες" τῶν" -ορφῶν," ἐκτὸς" ἀπὸ" τὸ" σχῆ-α" τους," ὅπως
π.χ."τὸ"χρῶ-α"τους,"ἡ"ὑφ1"τους,"ἡ"γειτν3ασ1"τους"-ὲ"ἄλλες"-ορφὲς
κ.τ.λ." -πορεῖ" βGβαια" νὰ" εἶναι" δευτερε'ουσας" ση-ασ3ας" γιὰ" τὴν
ἀναγν^ρισ1"τους,"δὲν"πα'ουν"ὡστXσο"νὰ"ἐπηρεKζουν"τὴν"ἀντ3ληψ1
-ας" γι’" αὐτGς." ἘξKλλου" ἀναγνωρ3ζου-ε" -ορφὲς" ἀκX-α" κι" ἂν
καλ'πτονται" ἐν" -Gρει" ἀπὸ" ἄλλες" -ορφGς," καθὼς" ἐπ3σης
ἀναγνωρ3ζου-ε" ἕνα" ἀντικε3-ενο" ἀπὸ" τὰ" -Gρη" του," χωρὶς" νὰ
χρειαζX-αστε"τὰ"ὅριK"του.
Στὴν" προσπKθειK" -ας" νὰ" ἑρ-ηνε'σου-ε" -ιὰ" -ορφ1,
ἀναζητοῦ-ε"τὸ"νXη-K"της,"δηλαδὴ"τὸ"φα3νεσθαι,"τὴ"λειτουργ3α"καὶ
τὴ"βαθ'τερη"ὕπαρξ1"της."Μιὰ"ἑρ-ηνε3α"-πορεῖ"νὰ"εἶναι"συ-βολικ1,
φιλοσοφικ1," αἰσθητικὴ" κ.λπ.," ἀνKλογα" -ὲ" τὸν" τρXπο" ποὺ" τὴν
προσεγγ3ζου-ε." Γιὰ" νὰ" -πορGσου-ε" νὰ" ἑρ-ηνε'σου-ε" ὅσο" γ3νεται
πληρGστερα" -ιὰ" -ορφ1," πρGπει" πρῶτα" νὰ" τὴν" περιγρKψου-ε,
ἀναφGροντας" τὸ" σ'νολο," εἰ" δυνατXν," τῶν" ἰδιοτ1των" της," γεγονὸς
ποὺ" -ᾶς" ἐπιτρGπει" νὰ" τὴ" συγκεκρι-ενοποι1σου-ε," νὰ" τὴν
καθορ3σου-ε,"νὰ"τὴν"ὁριοθετ1σου-ε."ΔιαθGτου-ε"τXσες"περιγραφὲς
-ιᾶς" -ορφῆς" ὅσες" καὶ" δυνατXτητες" ἀντιληπτικXτητας" ἀλλὰ" καὶ
ἔκφρασης" (προφορικὸς" λXγος," γραπτὸς" λXγος" ἢ" κ3νηση)." Ἔτσι,
ἔχου-ε" καταρχὰς" περιγραφὲς" ποὺ" ἐξαρτῶνται" ἀπὸ" τὶς" αἰσθ1σεις,
-Gσω"τῶν"ὁπο3ων"γ3νεται"ἀντιληπτὴ"-ιὰ"δεδο-Gνη"-ορφ1,"ὅπως"π.χ.
ὀπτικGς,"ἀκουστικὲς"κ.λπ."ἘπιπλGον"οἱ"περιγραφὲς"ἔχουν"νὰ"κKνουν
-ὲ"τὴ"σκοπιὰ"ἀπὸ"τὴν"ὁπο3α"θεωροῦ-ε"τὴν"ἐν"λXγω"-ορφ1,"δηλαδὴ
ἂν" ἡ" -ορφὴ" εἶναι" φυσικ1," συναισθη-ατικὴ" ἢ" ἰδεολογικ1," καὶ
προσδιορ3ζεται"βGβαια"ἀπὸ"τὸν"ποιὸ"σκοπὸ"ἐξυπηρετεῖ"ἡ"περιγραφ1.
Ἀφοῦ" ὁλοκληρ^σου-ε" τὴν" περιγραφὴ" τῆς" -ορφῆς," ἐξετKζου-ε
στὴ"συνGχεια"τὴ"λειτουργ3α"της,"καὶ"τελικὰ"ἐρευνοῦ-ε"τὸ"βαθ'τερο
νXη-K"της,"ἀνιχνε'οντας"τὰ"αἴτια"καὶ"τὶς"προθGσεις"ποὺ"καθXρισαν
τὴ" δη-ιουργ3α" της," καθὼς" καὶ" τοὺς" παρKγοντες" ποὺ" συνετGλεσαν
στὴ"δια-Xρφωση"τοῦ"συγκεκρι-Gνου"δη-ιουργ1-ατος.
Γιὰ" νὰ" περιγρKψου-ε" -ιὰ" -ορφ1," τὴν" ἐξετKζου-ε" εἴτε" ὡς
ὁλοκληρω-Gνη" ὀντXτητα" εἴτε" ἀναλυ-Gνη" στὶς" ἐπὶ" -Gρους" -ορφὲς
ἀπὸ" τὶς" ὁποῖες" συντ3θεται," καταλ1γοντας" στὰ" -ορφ1-ατα," δηλαδὴ
τὰ"στοιχεῖα"ἐκεῖνα"ποὺ"-ποροῦν"νὰ"ἀποτελGσουν"-ορφικὲς"-ονKδες
ἢ" τGλος" πKντων" ὅ,τι" ἐπιλGγου-ε" ἢ" ἀποδεχX-αστε" ὡς" τGτοιες.
Ἐξυπακο'εται," λοιπXν," ὅτι" τὰ" -ορφ1-ατα" ἐξαρτῶνται" ἀπὸ" τὴν
κλ3-ακα" ἀνKλυσης" τῆς" -ορφῆς." Ἔτσι," σὲ" κυτταρικὸ" ἐπ3πεδο,
-ορφ1-ατα" ἢ" ἀλλιῶς" -ορφικὲς" -ονKδες" -πορεῖ" νὰ" εἶναι" τὰ
ἠλεκτρXνια,"ἐνῶ,"σὲ"συ-παντικὸ"ἐπ3πεδο,"οἱ"διKφοροι"γαλαξ3ες.
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Φοῖβος Ι. Πιοµπῖνος (Google)
Αποσύνδεση

Προεπισκόπηση

Να λαµβάνω ειδοποιήσεις

Αρχική σελίδα
Εγγραφή σε: Αναρτήσεις (Atom)
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