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بررسی هرمنوتیک پل ریکور و تأویل مخاطب از اثر هنری
*
با تکیه بر عنوان
پروانه رجبی نژاد** ،1منصور حسامی

۲

 1ﮐارﺷناس ارﺷد نقاﺷی ،دانﺸﮑده هنرهای ﺗﺠسمی ،دانﺸﮕاه هنر اصفﻬان ،اصفﻬان ،ايران.
 2استاديارگروه نقاﺷی ،دانﺸﮑده هنر ،دانﺸﮕاه الﺰهرا ،ﺗﻬران ،ايران.
)ﺗاريﺦ دريافت مقاله ،92/12/11 :ﺗاريﺦ پﺬيرش نﻬايی(93/2/14 :

چکیده

در ازدحام دگرگونیهای هنری سدهی بيستم ،آﺛار نقاﺷی نيﺰ »عنوان«های گوناگونی به ﺧود پﺬيرفتهاند؛ در بررسی ايﻦ
عنوانهــا با گﺬر از علﻞ انتخاب آنﻬا ،نقﺶ عنوان در رويارويی با مخاطﺐ و ﭼﮕونﮕی ﺗﺄﺛير بر ﺗﺄويﻞ مخاطﺐ مطرح میگردد؛
ايﻦ پژوهﺶ نيﺰ از منﻈر هرمنوﺗيﮏ ريﮑور قصد بررســی ايﻦ ﺗاﺛيرپﺬيری را دارد .در هرمنوﺗيﮏ ريﮑور با مطرح ﺷــدن اﺛر
هنــری همﭽــون گفتمان ،مخاطﺐ و متﻦ ،اهميتی بيﺶ از مﺆلﻒ آن میيابند .اﺛــر به جﻬانی ارجاع دارد ﮐه روياروی جﻬان
مخاطﺐ قرار میگيرد و مخاطﺐ با طی ﮐردن مراحﻞ ﺗﺄويﻞ ريﮑور يعنی ﺗبييﻦ ،فﻬم ،و ﺧويﺸتﻦ فﻬمی ،اﺛر را ﺗﺄويﻞ میﮐند.
میﺗوان نقﺸی برای عنوان در ايﻦ فرآيند در نﻈر گرفت .عنوان میﺗواند بخﺸی از استراﺗژی مﺆلﻒ باﺷد و با ﮐارﮐردی همﭽون
استعاره ،و يا ابداع پيرنﮓ ،موجﺐ نوآوری معنايی گردد .همانطور ﮐه نقاش سدهی بيستم ،ﺧﻼقانه در انتخاب عنوان اﺛر هر
ﭼه بيﺸتر با مخاطﺐ درگير ﺷده ،نوآوری معنايی را از او طلﺐ میﮐند؛ ﺗا مخاطﺐ با هر ﺗﺄويﻞ ،معنا را بازآفريده ،پيﮑربندی
متﻦ را دگرگون ســازد .ﺷــيوهی پيﺸــبرد ايﻦ پژوهﺶ از نﻈر هدف ،ﺗوســعهای-ﮐاربردی و از نﻈر روش ،ﺗطبيقی-ﺗحليلی
میباﺷــد .همﭽنيﻦ دادهها با روش ﮐتابخانهای-ﺗرﮐيبی گردآوری ﺷــده ،به صورت ﮐيفی ،از طريﻖ منطﻖ و استدﻻل مورد
ﺗﺠﺰيه ﺗحليﻞ قرار گرفتهاند.

واژههایکلیدی
پﻞ ريﮑور ،ﺗﺄويﻞ ،سده بيستم ،عنوان ،مخاطﺐ ،نقاﺷی.
* ايﻦ مقاله ،برگرفته از پايان نامهی ﮐارﺷناسی ارﺷد نﮕارنده اول ،ﺗحت عنوان "عنوان اﺛر هنری و ﺗﺄويﻞ مخاطﺐ با نﮕاهی بر هرمنوﺗيﮏ پﻞ ريﮑور"
میباﺷد؛ ﮐه در دانﺸﮑدهی هنرهای ﺗﺠسمی دانﺸﮕاه هنر اصفﻬان ،به راهنمايی نﮕارنده دوم انﺠام ﺷده است.
** نويسنده مسﺌول :ﺗلفﻦ ،09352599233 :نمابر.E-mail: Parvane. Rajabinejad@Gmail.com ،021-88035801 :
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مقدمه

همــواره در گفتﮕوهای ﺧود جﻬت اﺷــاره به اﺛــری هنری از
»عنوان« استفاده نموده ،ﮐنار ﺛبت اﺛر در حافﻈه ﺧويﺶ ،به ياری
نام بدان هويت بخﺸــيدهايم؛ اما آيا عنوان يﮏ پردهی نقاﺷی ﺗنﻬا
نامی اســت برای جدا نمودن آن نقاﺷی از ســاير آﺛار ،يا فراﺗر از
ايﻦ موارد گﺰارهای متﺸــﮑﻞ از واژگان است ﮐه همﮕام با اﺛر هنری
دارای ارزش بــوده و به ميﺰان زياد بر »ﺗﺄويﻞ« مخاطﺐ ﺗﺄﺛيرگﺬار
اســت .نﮕاهی گﺬرا بر ﺗاريﺦ هنر نﺸان میدهد ﮐه نامگﺬاری آﺛار
در ﻏرب ،بخصوص از سدهی بيستم به ايﻦ سو ،نقﺶ بسيار مﻬمی
در ارﺗباط با مخاطﺐ ايفا میﮐند .نقاﺷــان سدهی بيستم با ﺗوجه
بــه ميﺰان اهميت بازنمايی و حﻀور بيان و مفﻬوم در آﺛار ﺧويﺶ،
عنوانهايی را برگﺰيدهاند ﮐه نه ﺗنﻬا آنان را در انتقال هر ﭼه بﻬتر
انديﺸههايﺸــان به مخاطﺐ ياری نموده؛ بلﮑه موجﺐ درگير ﺷدن

هر ﭼه بيﺸتر مخاطﺐ در دريافت معنای اﺛر نيﺰ ﺷده است.
آﺷﮑار است ﮐه بحﺚ از عنوان يﮏ اﺛر نقاﺷی بحﺜی است ﮐه به
1
سوی ﮐارﮐرد زبان و ﺗﺄويﻞ ﮐﺸيده ﺧواهد ﺷد؛ ﭼنان ﮐه بنونيست
میگفت» :هر آن ﮐﺲ ﮐه میﮐوﺷد به ﭼارﭼوب ﺧاص انديﺸه دست
پيدا ﮐند فقﻂ با مقوﻻت زبان روبهرو میﺷود« )لﭽت.(75 ،1387 ،
با ﺗوجه به محــدود بودن آﺛار ﺗرجمه ﺷــده از ريﮑور؛ در ايﻦ
پژوهﺶ ســعی بر آن بوده ﺗا مطالﺐ مورد استفاده برای ﺗحليﻞها،
به طور مســتقيم از مقاﻻت ،مصاحبهها ،و ﺗنﻬا ﮐتاب ﺗرجمه ﺷده
از ريﮑور يعنی زمان و حﮑايت گرفته ﺷــوند .اميد است ﺗﻼشهای
انﺠام ﺷده نتيﺠهبخﺶ بوده ،موجﺐ ايﺠاد انﮕيﺰه جﻬت ﺗوجه دقيﻖ
و آگاهانه به ايﻦ مسﺌله ﺷده ،در زمينهی نقد و بررسی آﺛار هنری
ﮐﺸورمان راهﮕﺸا باﺷند.

 -1روش شناسی
 -1-1گﺬری بر معنای هرمنوتیک
مطابــﻖ ﺗعريفی ﮐه ريﮑور 2در مقالهی رســالت هرمنوﺗيﮏ اراﺋه
میدهد ،هرمنوﺗيﮏ »نﻈريهی ﮐارﮐرد ﺷــناﺧت اســت در جريان
روابطﺶ با ﺗﺄويــﻞ متون«)3ريﮑــور .(263 ،1368 ،در هميﻦ مقاله،
ريﮑور به صراحت بيان میﮐند ﮐه زبان ،نخستيﻦ عرصهای است ﮐه
هرمنوﺗيﮏ وﻇيفهی اراﺋهاش را به عﻬده میگيرد .ريﮑور ﺗﺄﮐيد میﮐند
ﮐه بايد همهی هنرها را با هم در نﻈر گرفت ،زبان همواره دارای برﺗری
اســت و ايﻦ برﺗری به ما اجازه میدهد ﺗا دربارهی هنرها حرف بﺰنيم.
ريﮑور از موســيقی مﺜال میآورد» :امﮑان حــرف زدن دربارهی يﮏ
قطعه موســيقی ،بی ﺷﮏ به منﺶ دﻻلت وابسته به نﺸانههای زبانی
و ﻏيرزبانی و به ﺗوانمندی آنﻬا برای ﺗﺄويﻞ ﺷــدن متقابﻞ ﺗعلﻖ دارد.
موسيقی ﭼه بسا ما را با حرف آوردن به فﮑر میبرد« )ريﮑور و گادامر،
 .(92 ،1388از نﻈر ريﮑور ،هرگونه ﺷناﺧت بنيانی در)و با( زبان ممﮑﻦ
است و هر گﺰارهی زبانی معناهای بسيار دارد ﮐه ﺷماری از آن معانی
در)و با( گفتمان 4يافتنی هستند )احمدی.(621 ،1380 ،
ريﮑور در ﺗعريﻒ زبان ،ﺗحت ﺗﺄﺛير اميﻞ بنونيست از ساﺧتارگرايان
فاصله میگيرد .او ،هم نﻈر با بنونيســت ،زبان را استوار به »گفتمان«
میداند و ﺗمايﺰی را ﮐه وی ميان زبان و گفتمان قاﺋﻞ ﺷده میپﺬيرد.
»گفتمان به هيﭻ رو زبان به معنايی نيســت ﮐه احتماﻻً منﻈور نﻈر
زبانﺷناسان است ،بﻞ پيامهايی است ﮐه ما آزادانه بر بنياد و ساﺧتار
زبان میآفرينيم [...] .طريﻖ آﺷﮑارگری ساحتی از واقعيت از راه مﮑالمه
با ﮐسی ديﮕر ،يعنی با مخاطﺐ است« )ريﮑور.(22 ،1390 ،
همﭽنيﻦ ريﮑور دوگانﮕی گفتمان بر اساس گفتار و نوﺷتار)متﻦ( را
پﺬيرفته،ميانآندوﺗفاوتقاﺋﻞمیﺷود.درگفتار،نقﺶ»فاعﻞ)مﺆلﻒ(«،
»موقعيت زمانی و مﮑانی« ،و »مخاطﺐ« در رســيدن به معنا ﺗقريباً
يﮑسان است .در حالی ﮐه در متﻦ ،به دليﻞ عدم حﻀور مﺆلﻒ و ﺷرايﻂ

زمانی و مﮑانی ﺧلﻖ اﺛر يعنی »زمينه«ی آن ،نقﺶ مخاطﺐ و »متﻦ«
پر رنﮓﺗر میﺷــود .بنابرايﻦ در نسبت سهگانهی موجود در گفتمان،
يعنی نسبت »ميان آن ﮐﺲ ﮐه حرف میزند ،آن ﮐﺲ ﮐه میﺷنود
و پاســﺦ میدهد و جﻬان موجود ﮐه از آن ياد میﺷود؛« )همانجا(
ﮐه به صورت ﭼﻬار سويهی اصلی »گوينده)مﺆلﻒ( ،ﺷنونده)مخاطﺐ(،
مايههای معنايی و دﻻلت« )احمدی (616 ،1380 ،مﺸخﺺ میﺷوند؛
گوينده در دستيابی به درك معنای متﻦ نقﺸی ندارد و معنا از دو مورد
ديﮕر يعنی »ﺷنونده« و »مايههای معنايی و دﻻلت« 5به دست میآيد.
با ﺗوجه به اينﮑه هر اﺛر هنری میﺗواند حاﺋﺰ ﺷرايﻂ ذﮐر ﺷده برای
گفتمان و بخصوص گفتمان نوﺷتاری)متﻦ( باﺷد؛ میﺗوان گفت ﮐه
در هرمنوﺗيﮏ ريﮑور يﮏ اﺛر نقاﺷــی گفتمانی است ﮐه دارای پيام
بوده ،از طريﻖ مﮑالمه با مخاطﺐ به آﺷــﮑارگری ساحتی از واقعيت
میپردازد و بديﻦ ﺗرﺗيﺐ مطابﻖ با نسبت سه گانه موجود در گفتمان؛
گوينده در دستيابی به درك معنای اﺛر نقﺸی نخواهد داﺷت و معنا
از دو مورد ديﮕر به دست میآيد ﮐه عبارﺗند از:
 .1مخاطﺐ.
 .2مايههای معنايی و دﻻلت.
 -۲-1نظریهی تأویل ریكور
ريﮑور »ﺗﺄويﻞ« را ﺗوازن ميان ايﻦ دو مورد میداند ،موقعيتی يﮑه ﮐه
»از يﮏ ســو ،از ﺗوانمندیهای متﻦ ،و از سوی ديﮕر از پيﺶفﻬمهای
ﺗﺄويﻞگر ﺷــﮑﻞ میگيرد« )احمدی .(109 ،1383 ،او در گفتوگو با
ژوﺋﻞ رومان ﺗوضيﺢ میدهد ﮐه ساﺧتارگرايان در پرداﺧتﻦ به مسﺄلهی
»ﺧواندن« ،مﺆلﻒ را ﮐنار گﺬاﺷته ،نﮑتهی مرﮐﺰی را متﻦ میدانند؛ آنان
ﺧواننده را هم ،همرديﻒ مﺆلﻒ ﮐنار گﺬاﺷتهاند در حالیﮐه ﺗحليﻞ متﻦ
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به هر جﻬت نوعی ﺧواندن محسوب میﺷود .در ﺗﺄويﻞ متﻦ ديالﮑتيﮑی
وجود دارد ميان متﻦ و ﺧواننده ،ديالﮑتيﮏ دو جﻬان» :جﻬان متﻦ« و
»جﻬان ﺧواننده« )ريﮑور .(63 ،1390 ،جﻬان متﻦ مﺠموعه دﻻلتهای
متﻦ و جﻬان ﺧواننده؛ جامعه ،سنت ،و يﮏ جريان زندهی انديﺸه است
ﮐه همﮕی پيﺶفرضها و الﺰاماﺗی را به همراه دارند و در حد ﺗﺠربهی
ماست ﮐه دو افﻖ ايﻦ دو جﻬان میﺗوانند در هم ﺷوند.
در ﺗﺄويﻞ ،ديدگاه ﺷنونده يا ﺧواننده)مخاطﺐ( نيﺰ لحاظ میﺷود
و با نوﻇﻬوری معنای نوﺧواسته بهعنوان قرينهی برداﺷت ﺧواننده ،در
سوی مﺆلﻒ؛ رفتار میﺷود .ايﻦ امر در ﮐنار فرآيند ﺗبييﻦ ﮐه ﺗنﻬا راه
رسيدن به فرآيند آفرينﺶ است ،ﮐامﻞ میﺷود)ريﮑور.(92 ،1386 ،
بديﻦ ﺗرﺗيﺐ ﺗﺄويﻞ در هرمنوﺗيﮏ ريﮑور به ﺗرﺗيﺐ ﺷامﻞ مراحﻞ ﺗبييﻦ،
فﻬم ،و ﺧويﺸــتﻦفﻬمی میﺷود .پﺲ میﺗوان گفت »ﮐنﺶ ﺧواندن
در نﻬايت ،جمﻊبندی فعاليتهای بســيار است؛ ﮐه از ﺗفسير سادهی
جملهها در ساﺧت نحوی و معناﺷناسانهی آنﻬا ،ﺗا ادراك ﮐار يﮏ مﺆلﻒ
در ﺗماميت زندهی آن را در بر میگيرد« )ريﮑور.(24 ،1390 ،
در نﻈر داﺷته باﺷيم ريﮑور بر ايﻦ نﮑته ﺗﺄﮐيد دارد ﮐه هرمنوﺗيﮏ او
هرمنوﺗيﮑی مخاطﺐ محور نيست .از نﻈر او محوريت داﺷتﻦ مخاطﺐ
در ﺗﺄويﻞ ،امﮑان ﻏيرقابﻞ ﮐنترل ﺷدن ﺗﺄويﻞها را در پی ﺧواهد داﺷت.
از حدود ســالهای دههی  ،1960با پيدايی انواع ﺧواندن و به دنبال
اولويت يافتﻦ مخاطــﺐ ،ﺧواندنهای گوناگون و حتی متﻀاد از يﮏ
متﻦ نيﺰ ﺷﮑﻞ گرفته است)همان .(63 ،نوعی ﺗورم ﺧواندنها ،مسﺄلهای
ﮐه از جمله نقدهای ســاﺧتارگرايان به برﺧی از پيروان هرمنوﺗيﮏ و
ساﺧتارﺷﮑنی است؛ پﺲ ﭼﮕونه میﺗوان ﺗﺄويﻞهای متفاوت از يﮏ متﻦ
را پﺬيرفت يا بر برﺗری يﮏ ﺗﺄويﻞ صحه گﺬاﺷت؟ ﭼنانﮐه پيﺶﺗر گفته
ﺷد ،پاسﺦ ايﻦ مسﺄله از نﻈر هرمنوﺗيﮏ ريﮑور ،در فرآيند ﺗبييﻦ يﮏ اﺛر
نﻬفته است» .ﺧوانﺶ متﻦ ﺗنﻬا محدود به دريافت پيام متﻦ نمیﺷود.
ﺧوانﺶ به معنای ﺗوانايی رمﺰگﺸــايی و رمﺰﺧوانی نﺸانههای متﻦ از
جانﺐ فرامتﻦ است و ايﻦ يعنی »متﻦ محوری« نه ﺧواننده محوری يا
مﺆلﻒ محوری .يعنی متﻦ و نﺸانههای متﻦ ﮐه در نﻬايت نوع ﺧوانﺶ را
معيﻦ میﮐند« )سليه .(72 ،1382 ،به هميﻦ جﻬت ريﮑور
مﺸخﺺ و ّ
در »استعاره زنده«؛ با مطرح ﮐردن واقﻊگرايی ارجاعی متﻦ ،همزمان
از پيﺶآمــدن ﺗﺄويﻞهای ﻏيرقابﻞ ﮐنتــرل و دلبخواهی جلوگيری
نموده؛ موارد دلبخواهــی ﺧواننده را محدود میﮐند ،هر ﭼند ﮐه در
اﺛر بعدیاش؛ يعنی »زمان و حﮑايت« ،ﮐمی به ســوی »زيباﺷناسی
دريافت« ياس 6و »پديدارﺷناســی ﺧوانــدن« آيﺰر 7حرﮐت میﮐند.
-3-1هرمنوتیکزیباشناسانهریكور
هرمنوﺗيﮏ زيباﺷناسانه ريﮑور با »آفرينندگی « درآميخته است.
ريﮑور زبان را آفريننده میداند .او در ارﺗباط با هنر نيﺰ مفﻬوم »ﺗخيﻞ
آفريننده« را پيﺶ میﮐﺸــد و موضوع را نوآوری معنايی میداند؛ ﭼرا
ﮐه »هنر زيبا از نو میآفريند« )ريﮑــور و گادامر .(84 ،1388 ،ريﮑور
نوآوری معنايی را از راه »اســتعاره «9يا از راه »روايت «10دستيافتنی
میدانــد .زيرا در هــر دو مورد ،ﺗخيﻞ آفريننده بــا ﺗقليد واقعيت در
معنای »محاﮐات «11ســبﺐ میﺷــود ﺗا ايدهای از يــﮏ معنای ﺗازه
بيرون بيايد ﮐه آنﺠا نبوده اســت .ﺗخيــﻞ آفريننده مفﻬوم مﻬمی در
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ﮐارهای ريﮑور اســت .ﺗخيﻞ آفريننده به معنــای ﮐانتی آن؛ »يعنی
ﻇرفيــت همﮑاری دو معنا ﮐه به طور معمول با هم بيﮕانهاند .به بيان
ديﮕر ديدن همانندی آنﻬا به ﺷــرط ﺷــﻬود) «12ريﮑور.(55 ،1390 ،
ﺗخيﻞ زبانﺷناســانه با اســتفاده از نيروی زندهی استعارهسازی،
آفريننده و بازآفرينندهی معناســت» .هنﮕامی ﮐه معنايی را به جای
معنای ديﮕری به ﮐار میگيريم ،يعنی زمانی ﮐه در قلمرو اســتعاره
يا به ﺷــﮑلی ديﮕر در قلمرو نمادها قرار داريم؛ از محدودهی سخنی
ﺧاص میگﺬريم و به گسترهی سخنی ﺗازه يا به گفتهی ريﮑور »سخنی
فردی« گام مینﻬيم .سخنی ﮐه در آن نيروی ﺗوصيﻒ مﺠدد واقعيت
ممﮑﻦ میﺷــود و از »ارجاع« به واقعيتی بيرون متﻦ رهاســت ][...
استعاره و به طور ﮐلی مﺠازهای بيان لحﻈههای ﺗﺄويﻞ هستند .پﺲ،
ما در ﮐار ﺧواندن متﻦ؛ يعنی در جريان بدســت آوردن ﺗﺄويﻞ ﺧود از
متﻦ ،ﮐاری استعاری انﺠام میدهيم« )همان .(54-55 ،ريﮑور استعاره
را در سطﺢ گفتمان مطرح ﮐرده و »حﮑايت «13را در ﮐانون بحﺚ ﺧود
قرار میدهد نه جمله را .بنابرايﻦ حﮑايت را نيﺰ در سطﺢ گفتمان مطرح
میﮐند» :حﮑايت هم ،يﮑی از وسيﻊﺗريﻦ ردههای گفتمان است؛ يعنی
پیآيندهايی از جمله ﮐه ﺗابﻊ نﻈمی هســتند [...] .حﮑايت عبارت از
سلسله مراﺗﺐ مرحلههاست) «14ريﮑور ،جلد دوم .(59 ،1383 ،ريﮑور
میگويد :ما دقيقاً آن ﭼيﺰی را حﮑايت میناميم ﮐه ارسطو ميتوس يا
پيرنﮓسازی مینامد ،يعنی آراستﻦ امور واقﻊ)ريﮑور ،جلد اول،1383 ،
 .(72ﺗخيﻞ آفريننده در آفرينﺶ »پيرنﮓ «15نيﺰ همﭽون استعاره نقﺶ
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دارد .او از ارسطو نقﻞ میﮐند ﮐه »پيرنﮓ يﮏ محاﮐات يﮏ ﮐنﺶ
اســت« )همان .(12 ،يعنی ﺗقليد 17در معنای ساﺧتﻦ واقعيتی ﺗازه،
ﮐنﺸی آگاهانه و ﺷﮑلی از پراﮐسيﺲ و محاﮐات .پيرنﮓ ﺷمايی است
ﮐه امﮑان گردآوری و ﺗرﮐيﺐ ﺗمامی موقعيتها ،ﺗمامی مقاصد ،ﺗمامی
درونمايهها ،ﺗمامی نتايﺞ ﻏير ارادی ،برﺧوردها ،نﮕونبختیها ،ياریها،
دستاوردها ،ﺷﮑستها ،ﺷادیها ،بدبياریها و  ...را ﺗحت وحدت زمانی
يﮏ ﮐنﺶ ﺗمام و ﮐمال فراهم میآورد .ﺗمام ايﻦ موارد به گﺰارﺷــی
ﺗرﮐيبی ﺗبديﻞ میﺷوند ﮐه در آن هر ﭼيﺰ جای ﺧود را میيابد و بديﻦ
ﺗرﺗيﺐ ﺗﺠربهها »پيﮑربندی« میﺷوند.
ريﮑور محاﮐات را در سه سطﺢ مطرح ﮐرده و عمليات پيﮑربندی
را اينﮕونه ﺷرح میدهد» :معنای عمليات پيﮑربندی ﮐه پيرنﮓ را قوام
میبخﺸد ،از موقعيت بينابينی آن ميان دو عملياﺗی حاصﻞ میﺷود ﮐه
محــاﮐات  1و محاﮐات  3مینامم و مرحله قبﻞ و بعد از محاﮐات  2را
ﺗﺸﮑيﻞ میدهند .به ايﻦ ﺗرﺗيﺐ در نﻈر دارم نﺸان دهم ﮐه فﻬمپﺬيری
محاﮐات  2از قابليت آن در واسطﮕی حاصﻞ میﺷود ﮐه عبارت است از
راه بردن از قبﻞ به بعد متﻦ و ﺗبديﻞ ﺷﮑﻞ قبلی به ﺷﮑﻞ بعدی از راه
ﺗوانايی آن بر پيﮑربندی« )همان .(102 ،در سطﺢ اول محاﮐات ﭼنان ﮐه
بابﮏ احمدی میگويد» :با ﮐنﺶهای زندگی هر روزه )و ادراك آگاهانه
و نا آگاهانهی آنﻬا ،و ﺷايد بﻬتر باﺷد بﮕوييم عناصر ذهنی يا سوبژﮐتيو
وابسته به آنﻬا( مواجه هســتيم ﮐه سرﭼﺸمهی بيان ادبی محسوب
میﺷوند ،مواردی ﮐه پيﺶ از ﺷﮑﻞگيری يﮏ اﺛر هنری وجود دارند«
)احمدی .(436،1389،ريﮑور ايﻦ سطﺢ را »پيﺸاپيﮑربندی «18مینامد.
از نﻈر ريﮑور ،فﻬم روايی ﺗنﻬا به پيﺶانﮕارهای از ﺷــبﮑهی مفﻬومی
محدود نمیﺷود ،بلﮑه مستلﺰم آﺷنايی با قواعد ﺗرﮐيﺐبندی نيﺰ هست
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ﮐه سطﺢ دوم محاﮐات يا مرحلهی »پيﮑربندی «19را ﺷﮑﻞ میدهند.
پيﮑربندی مرحلهای است ﮐه در آن »استراﺗژی مﺆلﻒ« امﮑانات معنايی
متﻦ را ايﺠاد ﮐرده و متﻦ را ﺷﮑﻞ میدهد .گﺬار از مرحله پيﺸاپيﮑربندی
به مرحلهی پيﮑربندی ،گﺬار از نﻈام الﮕوبنياد 20به نﻈام نحوبنياد 21است.
همﭽنيﻦ سطﺢ سوم محاﮐات ،مرحلهای است ﮐه بدون وجود آن هر
گونه نوﺷــتار بیمعنا ﺧواهد بود؛ يعنی مرحلهی ﺧواندن اﺛر ﮐه »باز
پيﮑربندی «22نام گرفته است .در ايﻦ مرحله ،ﺧواننده به استراﺗژی مﺆلﻒ
پاسﺦ داده و امﮑانات معنايی جﻬان متﻦ را ﮐﺸﻒ میﮐند ،در واقﻊ متﻦ را
ﺗﺄويﻞ میﮐند و در پی آن با هر ﺗﺄويﻞ مخاطﺐ پيﮑربندی متﻦ دگرگون
میﺷود .ﺧواننده در »ﮐنﺶ ﺧواندن« ضمﻦ حرﮐت از محاﮐات  1به
محاﮐات  ،3محاﮐات  2را واســطه قرار میدهد ،يعنی ﮐنﺶ ﺧواندن
عبارت اســت از »راه بردن از قبﻞ به بعد متﻦ و ﺗبديﻞ ﺷﮑﻞ قبلی به
ﺷﮑﻞ بعدی از راه ﺗوانايی آن بر پيﮑربندی« )ريﮑور ،جلد دوم،1383 ،
 .(102پﺲ وﻇيفهی هرمنوﺗيﮏ ايﻦ ﺧواهد بود ﮐه مﺠموعهی ﮐامﻞ
ايﻦ عمليات را باز ســازد و ﮐارﮐرد واسطﮕی محاﮐات  2را نﺸان دهد.
بر ايﻦ اســاس میﺗوان گفت ﮐه سه لحﻈهی مﻬم فراﺷد ﺧواندن در
هرمنوﺗيﮏ ريﮑور ،سه لحﻈهای ﮐه يﮏ ﮐﻞ را میآفرينند؛ عبارﺗند از:
 .1استراﺗژی ﺧاصی ﮐه مﺆلﻒ طرح میﮐند ،اما به سوی ﺧواننده
جﻬتگيری دارد؛
 .2ﮐاربرد ايﻦ استراﺗژی در پيﮑربندی ادبی يا نﮕارش متﻦ،
 .3پاسﺦ ﺧواننده)احمدی.(665 ،1380 ،
بنابرايــﻦ اﺛر هنری زمانی دارای مخاطﺐ ﺧواهد بود ﮐه بتواند از او
طلﺐ پاسﺦ ﮐند و ايﻦ پاسﺦ مخاطﺐ واﮐنﺸی ﺧواهد بود به استراﺗژی
مولﻒ ﮐه در مرحلهی پيﮑربندی ﺷــﮑﻞ میگيرد .ﺗنﻬا در ايﻦ صورت
اســت ﮐه يﮏ اﺛر ،ﺗﺄﺛير مخاطﺐپرور ﺧواهد داﺷــت .زيرا انﺠام دادن
ﮐاری برای ديﮕران »فقﻂ زمانی مخاطﺐ به وجود میآورد ﮐه ﭼنيﻦ
فعاليتهايی پاســخی ﺧاص ،يعنی "پاسﺦ مخاطﺐ" به وجود آورند«
)گات و مﮏآيورلوپﺲ .(417 ،1386 ،انﺠام فعاليت در ﮐنار پاسﺦ فراﺧور
آن فعاليت است ﮐه مفﻬوم مخاطﺐ را ﺷﮑﻞ میدهد .برای رسيدن به
پاسﺦ مخاطﺐ ،ﻻزم است ﮐه پيامگيرنده نيات پيامدهنده را درك ﮐند.

 -۲یافته ها /بحﺚ و بررسی /تحلیل نتایﺞ
 -1-۲عنوان اثر هنری و نوآوری معنایی
دريافتهايم ﮐه اﺛر هنری ﭼنانﭽه بتواند »پاسﺦ مخاطﺐ« به وجود
آورد ،يعنی مخاطﺐ را به »بازپيﮑربندی« اﺛر وادارد؛ منﺠر به ﺗوليد مورد
نو ﺧواهد ﺷد .ريﮑور بر ﺗوانايی اﺛر در »بازپيﮑربندی« پافﺸاری میﮐند.
»بازپيﮑربندی« از سرﺷت دوگانهی »نﺸانه« نﺸﺄت میگيرد؛ از جﻬان
ﮐناره گرفتﻦ و به درون آن باز انتقال يافتﻦ» .پيﮑربندی دﻻلت دارد بر
ﺗوانايی زبان برای ﺷﮑﻞ دادن و ﺗرﮐيﺐ اجﺰا و عناصر ﺧود درون فﻀای
ويژهی ﺧودش ،و بازپيﮑربندی ﮐه بيانﮐنندهی ﺗوانايی متﻦ است برای
نوﮐردن ساﺧتار جﻬان ﺧواننده در جريان بر هم زدن و به پرسﺶ گرفتﻦ
و زير و زبر ﮐــردن ﺗوقعات ﺧواننده« )نﺠفی .(202 ،1390 ،مخاطﺐ
جﻬان ﺧاص اﺛر را ﮐﺸــﻒ ﮐرده ،در »بازپيﮑربندی« آن را برای ﺧود
میآفريند.

ﺧﻼقيت هنری نيﺰ ﭼيﺰی جﺰ ايﻦ نيست ﮐه اﺛر هنری به گونهای
آفريده ﺷــود ﮐه ﺗوانايی رﺧنه ﮐردن در جﻬان ﺗﺠربههای مخاطﺐ را
داﺷته باﺷد .رﺧنهﮐردن به منﻈور دستﮑاری و بازسازی آن از درون.
بديﻦ قرار نمیﺗوان مفﻬوم »جﻬان« را به معنايی دقيﻖ و متقﻦ به ﮐار
برد؛ مﮕر اينﮑه اﺛر برای ﺗماﺷاگر يا ﺧواننده نقﺶ پيﮑربندی مﺠددی را
ايفا ﮐند ﮐه ﺗوقعات او را زير و زبر میسازد و افﻖهای فﻬمﺶ را ﺗﻐيير
میدهــد ،اﺛر فقﻂ ﺗا بدان حد ﮐه بتواند ايﻦ جﻬان را از نو پيﮑربندی
ﮐند میﺗواند ﺧود را قادر به ]ﺧلﻖ[ يﮏ جﻬان بنماياند)همان.(203 ،
در مورد »عنوان« يﮏ اﺛر نيﺰ میﺗوان ﭼنيﻦ ارﺗباطی را با مخاطﺐ
در نﻈر گرفت .عنوان هم اگر بتواند نقﺸی داﺷته باﺷد در برانﮕيختﻦ
مخاطﺐ و طلﺐ پاسﺦ از او؛ میﺗواند بر ﺗﺄويﻞ او از اﺛر ﺗﺄﺛيرگﺬار باﺷد.
برای رسيدن به ايﻦ منﻈور عنوان میﺗواند بخﺸی از استراﺗژی مﺆلﻒ
باﺷــد ﮐه به ســوی مخاطﺐ جﻬتگيری دارد .اما استراﺗژی مﺆلﻒ
ﭼﮕونه میﺗواند نقﺶ مﻬمی برای عنوان در ارﺗباط با مخاطﺐ و طلﺐ
پاسﺦ از او در نﻈر بﮕيرد؟
در ايﻦ زمينــه میﺗوانيم از »ﺗخيﻞ آفريننــده« در هرمنوﺗيﮏ
ريﮑور بﻬره بﮕيريم .گفتيم ﮐه ريﮑور برای به نﻈم در آوردن »ﺗخيﻞ
آفريننده« به مﺠازهای زبانی و نﻈريه ادبی می پردازد؛ بر ايﻦ اساس،
میﺗوان گفت عنوان به دو طريﻖ قادر به نوآوری معنايی ﺧواهد بود:
 .1اطﻼق نابﺠا )استعاره(
 .2ابداع پيرنﮓ )روايت(
ريﮑور ارجاع اســتعاری را مســﺄلهای موازی با مسﺄلهی عملﮑرد
»ﺗقليد«ی حﮑايت میداند ،ارجاع به واقعيت باز میگردد؛ همانطور
ﮐه ﺗقليد در روايت نيﺰ از ﮐنﺶهايی آﻏاز میﺷود ﮐه ريﺸه در واقعيت
دارند .هرگاه استعاره در ﮐار باﺷد ،نوآوری معنايی عبارت است از ايﺠاد
مناسبت معنايی ﺗازه به ﮐمﮏ اطﻼق نابﺠا و هرگاه روايت در ﮐار باﺷد
نوآوری معنايی عبارت است از ابداع پيرنﮓ)ريﮑور ،جلد اول،1383 ،
 .(9در هر دوی ايﻦ موارد مسﺄلهی ﺗقليد در معنای محاﮐات؛ يعنی
نو ﮐردن ساﺧتار جﻬان مخاطﺐ مطرح میگردد» .ﺗوصيﻒ استعاری
مﺠدد بيﺸتر در عرصهی ارزشهای حسی و عاطفی و زيباﺷناﺧتی
و ارزشﺷــناﺧتی حاﮐم اســت ﮐه دنيا را به دنيايی قابﻞ سﮑونت
ﺗبديﻞ میﮐنند ،در حالی ﮐه عملﮑرد ﺗقليدی حﮑايتها ﺗرجيحاً در
عرصــهی ﮐنﺶ و ارزشهای زمانی آن به ﮐار میآيد« )همان.(12 ،
 -1-1-۲اطالق نابجا
ريﮑور هنر ﻏيرفيﮕوراﺗيو را با فﺸــردگی يا ﺗراﮐم بعﻀی ﺷﮑﻞهای
ﺧاص زبان مانند »اســتعاره« مقايســه میﮐند .در استعاره ،ﻻيهها و
ﺗرازهای متعدد معنا در يﮏ عبارت واحد در ﮐنار هم جای میگيرند؛
پﺲ »اﺛر هنری میﺗواند ﺗﺄﺛيری قابﻞ مقايســه با ﺗﺄﺛير استعاره داﺷته
باﺷــد ،ادﻏام ﮐردن ﺗرازهای معنا ]به صورت[ متراﮐم ،حفﻆ ﺷــده و
دربردارندهی يﮑديﮕر« )ريﮑور و گادامر.(84 ،1388 ،
از آنﺠا ﮐه ﺗﺄﺛير يﮏ اﺛر هنری بر مخاطﺐ ،ﺗﺄﺛيری است همﭽون
ﺗﺄﺛير يﮏ »اســتعاره«؛ »ما در ﮐار ﺧوانــدن متﻦ ،يعنی در جريان
بهدســتآوردن ﺗﺄويﻞ ﺧود از متﻦ ،ﮐاری استعاری انﺠام میدهيم«
)احمدی .(436 ،1389 ،ﺗحليﻞ از ﭼﮕونﮕی ﺗﺄﺛير »عنوان« اﺛر هنری
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بر ﺗﺄويﻞ مخاطﺐ نيﺰ میﺗواند برهميﻦ اســاس استوار باﺷد .در نﻈر
گرفتﻦ »عنوان« اﺛر هنری به عنوان جﺰﺋی استعارهساز .همانطور ﮐه
اﺛر هنری استعارهای است ﮐه ﺗرازهای معنا را ادﻏام میﮐند» ،عنوان«
آن نيﺰ به صورت گﺰاره يا واژه قابﻞ قياس با اســتعاره و ﮐارﮐرد آن -
يعنی ﺗﺄﺛيرش بر ﺗﺄويﻞ مخاطﺐ -نيﺰ همانند ﮐارﮐرد استعاره ﺧواهد
بود .برای ﺷــرح هر ﭼه بﻬتر ايﻦ مقايســه به بررسی دقيﻖ صنعت
»استعاره« در هرمنوﺗيﮏ ريﮑور میپردازيم.
در نخســتيﻦ گام برای ﺗوضيﺢ ﮐارﮐرد »استعاره« ،ريﮑور نﻈريهی
»ﺗنﺶ« 23را در برابر نﻈريهی جانﺸــينی 24قرار میدهد .برای هر ﭼه
بﻬتر نﺸــان دادن ايﻦ ﺗقابﻞ ،او بحﺚ از استعاره را از بﻼﻏت در لﻐت به
معناﺷناسی گفتار يا جمله میﮐﺸاند .در نﻈريهی جانﺸينی ،استعاره
فقﻂ »يﮏ جابهجايی و يﮏ ﺗﻐيير در معناست« )ريﮑور(86 ،1386 ،؛ ﮐه
با منحرف ﺷدن از معنای حقيقی لﻐات و به دليﻞ »ﺗﺸابه« رخ میدهد؛
از ايﻦ رو در نﻈريهی جانﺸينی هرگﺰ معنايی نو پديد نمیآيد ،يعنی در
ايﻦ نﻈريه ،استعاره هيﭻ نوآوری معنايی را به همراه نخواهد داﺷت؛ اما
در مقابﻞ نﻈريهی ﺗنﺶ ،ﺗﺄﺛير يﮏ لﻐت بر ﺗوليد معنايی يﮏ گﺰاره ﮐامﻞ
را در نﻈر گرفته و میگويد» :استعاره ،از ﺗنﺶ ميان ﺗمام واژهها در يﮏ
گﺰاره استعاری آﻏاز میﺷود) «25همان( و آنﭽه ما آن را ﺗنﺶ میناميم
ميان دو ﺗفســير ﮐامﻞ از گﺰاره اﺗفاق میافتد .در ايﻦ ﺗفاسير استعاری
ما به لﻐات مصداقی از معنا میدهيم ﮐه »اجازه میدهد در جايی ﮐه
ﺗفسير حقيقی معنا ندارد ،لﻐت معنادار ﺷود :بنابرايﻦ ،استعاره به عنوان
جوابی به يﮏ ناسازگاری ﺧاص از گﺰاره است ﮐه حقيقی ﺗفسير ﺷده
اســت« )همان( .گﺰارهی اســتعاری معنای ﺧود را از يﮏ ناسازگاری
معنايی بدســت میآورد ﮐه طبﻖ گفته ريﮑور ما ممﮑﻦ اســت آن را
»بیربطیمعناﺷناﺧتی«بناميم.آنﭽهدراستعارهموجﺐنوآوریمعنايی
میﺷــود نيﺰ هميﻦ ﺗنﺶ ميان دو ﺗفسير)حقيقی و استعاری( است.
ريﮑور میگويد ﮐه در نﻈريهی ﺗنﺶ ،نقﺶ ﺗﺸابه در استعاره نبايد
با نقﺶ ﺧيال يﮑی پنداﺷته ﺷود؛ بلﮑه نقﺶ ﺗﺸابه در ﮐاهﺶ ﺷوك
ميان دو نﻈر ناسازگار معنا میيابد .ﺧويﺸاوندی ايﺠاد ﺷده ﺗوسﻂ گﺰاره
استعاری به ايﻦ دليﻞ ايﺠاد میﺷود ﮐه »بصيرت عادی اص ً
ﻼ ﺗناسﺐ
متقابلی مﺸاهده نمیﮐند« )همان .(87 ،ريﮑور عقيده ارسطو را مبنی بر
ايﻦ ﮐه ساﺧتﻦ استعارههای ﺧوب درك ﺷباهتهاست ،میپﺬيرد اما در
عيﻦ حال اضافه میﮐند ﮐه استعارههای ﺧوب استعارههايی هستند ﮐه
»ﺗﺸابهايﺠادمیﮐنندﺗاآنﻬايیﮐهصرفاﺗﺸابهرانﺸانمیدهند«)همان(.
 -۲-1-۲چند مﺜال از هنر مدرن
اينﮕونه ناسازگاری معنايی ﮐه در واقﻊ سازندهی معنای استعاری
گﺰاره است ،در نحوهی عنوانگﺬاریهای برﺧی از نقاﺷان مدرن ديده
میﺷود .همانطور ﮐه گاردنر نيﺰ اﺷاره میﮐند ،عنوان ﻏالباً نقﺶ مﻬمی
در هنر مدرن بر عﻬده دارد» .در بيﺸتر موارد ،عنوان گنﮓ است و به نﻈر
میرسد ﮐه ارﺗباط ﭼندانی به آنﭽه ﺗماﺷاگر در برابر ﺧويﺶ میبيند
ندارد؛ ممﮑﻦ اســت ﺗﻀادی ﻇاهری بيﻦ عنوان و معنی ﺗابلو وجود
داﺷته باﺷد ،ﮐه ﺗماﺷاگر بايد سعی در حﻞ آن ﮐند .به بيان دقيﻖﺗر،
ايﻦ احساس ﺗﻀاد بيﻦ عنوان و معنی ﺗابلو مانند »ضربهی ناگﻬانی بيﻦ
دو ﭼﺸم« است و ﺗماﺷاگر را از حالت ﺗعادل ﺧارج میﮐند ،انتﻈاراﺗﺶ

را بر نمیآورد و پيﺶپنداﺷتهايﺶ را به پيﮑار میﺧواند .بخﺶ اعﻈم
ﺗﺄﺛيرات يﮏ اﺛر متعلﻖ به هنر نويﻦ ،با دريافت ناگﻬانی عنصر نامتﺠانﺲ
و بی معنی ﺗوســﻂ ﺗماﺷاگر آﻏاز میﺷــود« )گاردنر.(631 ،1387 ،
البته بيﺶ از همه در نامگﺬاریهای داداﺋيستها و سوررﺋاليستها به
دليﻞ ﺗلقی ﺧاص آنﻬا از زبان ،ﺷاهد ﭼنيﻦ عنوانگﺬاریهايی هستيم.
همانگونه ﮐه ريﮑور استعاره را زينت گفتار نمیداند و از نﻈر او »استعاره
]معنايــی[ فراﺗر از يﮏ معنای عاطفی دارد و آگاهی جديدی را در بر
دارد ] [...ﮐه مطلبی ﺗازه درباره واقعيت بيان میﮐند« )ريﮑور،1386 ،
 .(88عنوان نيﺰ در برﺧی از ايﻦ آﺛار ﭼنيﻦ نقﺸی را ايفا میﮐند و در
ناسازگاری با آنﭽه در اﺛر ديده میﺷود ،معنايی استعاری ﺧلﻖ میﮐند؛
ﮐه نتيﺠه آن نوآوری معنايی و دگرگونی جﻬان مخاطﺐ ﺧواهد بود.
مخاطﺐ برای ﮐاهﺶ ﺷوك ميان دو ﺗفسير ناسازگار ،ﺗﺸابﻬی ايﺠاد
میﮐند ﮐه درك او از اﺛر را میآفريند.
سوررﺋاليستها معتقد بودند ﮐه برﺧی از گﺰارهها با ﺗصاوير بصری
همراه هستند .هوگوبال میگفت» :ﮐلمه همان ﺗصوير است .نقاﺷی و
ﺷعر گفتﻦ يﮑی است .مسيﺢ هم ﮐلمه است و هم ﺗصوير .هم ﮐلمه و هم
ﺗصوير به صليﺐ ﮐﺸيده میﺷوند« )وود و هريسون .(69 ،1379 ،ايﻦ
فرض نﺸان میدهد ﮐه آنان زبان را علمی بسته در ﺧود نمیپنداﺷتند
بلﮑه آن را دارای ارجاع میدانستند .همانطور ﮐه ريﮑور معتقد بود زبان
عﻼوه بر ﮐاربرد علمی و ﮐاربرد روزمرهی آن ﮐه مورد ﺗوجه فلســفهی
زبان است ،ساحتی نقادانه و آفريننده نيﺰ دارد ﮐه راستای آن به سوی
آﺷﮑار ﮐردن دنياهای ممﮑﻦ )گﺸايﺶ جﻬان موجود و جﻬان ممﮑﻦ(
است و هدف علم ﺗﺄويﻞ نيﺰ »آﺷﮑار ساﺧتﻦ حرﮐتی است ﮐه متﻦ به
ﺗوسﻂ آن دنيايی را به نوعی در جلو ﺧود میگستراند« )ريﮑور و گادامر،
 .(144 ،1388از نﻈر برﺗون» 26مقصود اصلی هنر و حتی زندگی ايﻦ
بود ﮐه ﺗعريﻒ ما را از واقعيت به قدری بسﻂ دهد ﮐه »ﺷﮕفتانﮕيﺰ« را
هم در بر بﮕيرد« )بيﮕﺰبی .(83،1379،در ﺗوضيﺢ عنصر »ﺷﮕفتانﮕيﺰ«
میﺗوان گفت ﮐه برای سوررﺋاليستها »ﺷﮕفتانﮕيﺰ« واقعيت را انﮑار
میﮐــرد ﺗا واقعيت جديدی ﺧلﻖ ﮐند» .اســتقرار دو ﭼيﺰ ﻇاهرا ً ﻏير
متﺠانﺲ در زمينهای ﮐه نسبت به هر دو بيﮕانه است ،واقعيت ﺷاعرانهی
نيرومندی را میآفريند ﮐه قادر به برانﮕيختﻦ ﺷديدﺗريﻦ احساسها
ﺧواهد بود« )پاﮐباز .(582 ،1386 ،ايﻦ عنصر ﺷﮕفتانﮕيﺰ ما را به ياد
ناسازگاریاستعاریريﮑورمیاندازد؛بنابرايﻦﺷﮕفتانﮕيﺰمیﺗواندجﺰﺋی
از ناسازگاری استعاری باﺷد .هميﻦ ﮐارﮐرد میﺗواند در عنوانهايی ﮐه
نقاﺷان سوررﺋاليست برای آﺛارﺷان برگﺰيدهاند نيﺰ وجود داﺷته باﺷد.
عنوان در ايﻦ آﺛار با ايﺠاد ناســازگاری معنايی در ﮐارﮐردی استعاری
میﺗواند نوآوری معنايی را در ﺗﺄويﻞ مخاطﺐ به همراه داﺷته باﺷد.
پيﺶ از آنﮑه سوررﺋاليســتها از ﺧﻼقيتهای زبان در آﺛارﺷــان
استفاده ﮐنند ،قدرت آفرينندگی زبان در آﺛار داداﺋيستها بروز يافته
بود .بازیهای لفﻈی آنان به گونهای بود ﮐه ﮐام ً
ﻼ ﮐنﺶ ذهنی مخاطﺐ
را به ﭼالﺶ میﮐﺸيد .آنان میگفتند؛ ﮐه »اگر زبان بر اﺛر سوء استفاده
از آن در جنﮓ ،ارزش ﺧود را از دســت داده بود ،به ﺧودی ﺧود نيﺰ
مانند عاملی ارﺗﺠاعی عمﻞ میﮐرد ] .[...برﺗون میگفت” :گﺬﺷــته
از قيدوبندهای هنر ،زبان روزمــره ﺧودش از همهی قراردادها بدﺗر
است ،ﭼون فرمولها و ﺗداعیهايی را به ما ﺗحميﻞ میﮐند ﮐه متعلﻖ

24
ی دوره ،19ﺷماره ،3پاييﺰ1393
نشریههنرهای زیبا-هنرهای تجسم 

به ما نيســتند و از فطرت حقيقی ما ﺗقريباً ﭼيﺰی نﺸان نمیدهند.
معنیهای لﻐتها ،فقﻂ به علت سوء استفادهی جمﻊ از ﺗوانايی ما ،ﺛابت
و ﺗﻐييرناپﺬير ﺷده“ .زبان به جای اينﮑه پﻞ باﺷد سد ﺷده بود و حتی
ايﻦ ﺗصور را ﮐه میﺗواند پيامرسانی و بنابرايﻦ مناسبات معتبر را ﺗسﻬيﻞ
ﮐند ،برﺗون »يﮏ اﺷتباه وحﺸتناك« ﺧواند« )بيﮕﺰبی .(40 ،1379 ،در
ايﻦ ميان برﺗون نخستيﻦ ﮐسی نبود ﮐه زبان را فرسوده ﺗصور میﮐرد،
ماﻻرمه نيﺰ ﺧود را وقﻒ بخﺸــيدن »معنی ﺧالﺺﺗری به لﻐتهای
قبيله« ﮐرده بود و فوﺗوريستها نيﺰ در سال  ،1912از طريﻖ ﺷخﺺ
مارينتی ،ﺧواسته بودند ﺷــعر آزاد را پﺸت سر بﮕﺬارند و بﮑارگيری
»ﮐلمات آزاد« را دستور ﮐار ﺧود قرار دهند .يﮏ نمونهی مﺸخﺺ از
ناسازگاری در ﺗنﺶ استعاری ،ﺗﺠربههايی بود ﮐه داداﺋيستها انﺠام
میدادند .آنﻬا »اﺷــعاری ســاﺧتند با ﮐلماﺗی ﮐه از درون يﮏ ﮐﻼه
بر میداﺷــتند -نوعی ﮐﻼژ لفﻈی با ﺗﮑيه بر عامﻞ ﺗصادف )ﺷانﺲ(
برای بﻬرهبرداری از ﺗازگی و ﺧودبهﺧودی و همنﺸــينی ﻏيرمنطقی.
هميﻦ ﺷــيوه را مخصوصاً دوﺷان ،در نقاﺷــی به ﮐار برد« )همان،
 .(42داداﺋيســتها از عدم ﺗﺠانﺲ در نامگﺬاری آﺛارﺷان نيﺰ استفاده
میﮐردند .همنﺸينی ﻏيرمنطقی عنوان و پردهی نقاﺷی در ﮐنار هم و
ﺗنﺶ ميان آنﻬا .ﺗنﻬا ﺧلﻖ يﮏ سازگاری ﮐافی است ﺗا معنايی استعاری
ﺧلﻖ گردد .همﭽنيﻦ ايﻦ موارد به پوﺷيده ماندن گﺰارهی هنری ﮐمﮏ
میﮐرد ﺗا مخاطﺐ را هر ﭼه بيﺸتر درگير ﺗﺄويﻞ اﺛر ﮐند .ﺗﺄويلی فراﺗر از
ﮐﺸﻒ سادهی معنا ،آن گونه ﮐه ريﮑور معتقد است؛ »جريان پيوستهی
حدس زدن ،ساﺧتﻦ و آزمودن معنا« )احمدی .(435 ،1389 ،بديﻦ
ﺗرﺗيﺐ عنوان با نقﺶ داﺷتﻦ در اطﻼق نابﺠا ،مخاطﺐ را وارد مرحلهی
بازپيﮑربندی اﺛر ﮐرده و آفرينﺶ معنا را به او میسﭙارد.
 -3-1-۲ابداع پیرنﮓ
پﺲ از مطرح ﮐردن استعاره ،ريﮑور فﻬم روايی)عمليات پيﮑربندی(
را مطرح میﮐند .فﻬم روايی در سه مرحلهی پيﺸاپيﮑربندی ،پيﮑربندی
و بازپيﮑربندی ﺷﮑﻞ میگيرد .فﻬم ما در جريان ﺗﺄويﻞ ،روايی است و
ايﻦ فﻬمپﺬيری حرﮐتی از محاﮐات 1به محاﮐات 3بر مبنای فعاليت
ﺗقليدی است .ريﮑور میگويد :فﻬمپﺬيری فعاليت ﺗقليدی در عملﮑرد
آن به منﺰلهی واسﻂ است و ايﻦ عملﮑرد عبارت است از آنﮑه به ﮐمﮏ
قدرت ﺷﮑﻞدهی دوباره از مرحلهی پيﺶ از متﻦ به مرحلهی پﺲ از آن
رهنمون میﺷود )ريﮑور ،جلد اول .(107 ،1383 ،در عرصهی ﺧاص
مربوط به متﻦ عملﮑرد واسطﮕی را پيرنﮓ اعمال میﮐند.
ريﮑور به بيان قرابت ميان »يﮑﺠا در نﻈر گرفتﻦ« و عمليات قوهی
حﮑم ﮐانت ﺗﺄﮐيد میﮐند» .عمﻞ پيرنﮓ دارای عملﮑردی مﺸابه است
بديﻦ معنا ﮐه پيﮑربندی را از درون ﺗوالی بيرون میﮐﺸد« )همان.(123،
پيرنﮓسازی ميان انديﺸــه و مﻀمون ،و اراﺋهی ﺷﻬودی وضعيتها،
منﺶهاوحوادثﺗبعیفﻬمپﺬيریمختلﻂبهوجودمیآورد.پيرنﮓسازی
را میﺗوان عمﻞ داوری و ﺗخيﻞ آفريننده ﺗوصيﻒ ﮐرد؛ زيرا ايﻦ عمﻞ ﮐار
مرﺗبﻂ متﻦ و ﺧوانندهی آن است .در اينﺠا نيﺰ ﺗخيﻞ آفريننده از طريﻖ
ﺗوصيﻒ مﺠدد واقعيت ،مورد نو را ﺗوليد میﮐند .بنابرايﻦ ،عنوان اگر در
پيرنﮓسازی نقﺶ داﺷته باﺷد ،میﺗواند در ﺗﺄويﻞ مخاطﺐ ﺗﺄﺛيرگﺬار
باﺷــد و فﻬمپﺬيری مخاطﺐ از اﺛر ،يعنی فﻬم روايی را ﺷــﮑﻞ دهد.

متﻦ ﺷامﻞ سوراخها و جا افتادگیها و نواحی بﻼﺗﮑليفی است ﮐه
ﺗوانايی مخاطﺐ را در پيﮑربندی اﺛر ﮐه هنرمند به از ريخت انداﺧتﻦ
آن مبادرت ورزيده به مبارزه میطلبد .در ايﻦ حالت مخاطﺐ اســت
ﮐه ﭼون اﺛر ﺗقريباً او را رها ﮐرده اســت ،به ﺗنﻬايی بار پيرنﮓسازی را
بر دوش میﮐﺸــد» .عمﻞ ﺧواندن ،بديﻦ ﺗرﺗيﺐ ،ﮐارگﺬاری است ﮐه
محاﮐات  3را به محاﮐات  2مربوط میسازد .عمﻞ ﺧواندن بردار اساسی
بازسازی ﺗصوير دنيای ﮐنﺶ در موقعيت پيرنﮓ است« )همان.(139 ،
ريﮑور در ﺗﻐييــر پايان قريﺐالوقوع به پايــان درونذات از انتﻈار
مخاطﺐ سخﻦ میگويد ﮐه سرانﺠام نوعی هماهنﮕی بر آن فايﻖ میآيد.
ايﻦ انتﻈار ايﺠاب میﮐند ﮐه همه ﭼيﺰ دگرگونی ناگﻬانی نباﺷد؛ وگرنه
هميﻦ ﮐه انتﻈارمان از نﻈم دﭼار سرﺧوردگی ﺷود ،دگرگونی ناگﻬانی
ﺧود بیمعنا میگردد .برای آنﮑه اﺛر باز هم ﺗوجه ﺧواننده را جلﺐ ﮐند،
بايد ﮐه گﺸايﺶ پيرنﮓ به صورت نﺸانهای ﺧطاب به ﺧواننده درك ﺷود
ﺗا در اﺛر مﺸارﮐت ﮐند و ﺧود پيرنﮓ را بسازد .بايد انتﻈار نﻈمی داﺷت
ﺗا از نيافتﻦ آن مﺄيوس ﺷد و ايﻦ يﺄس ﺗنﻬا زمانی ايﺠاد رضايت میﮐند
ﮐه ﺧواننده جای نويسنده را بﮕيرد و اﺛری را بسازد ﮐه نويسنده همهی
ﺗﻼش ﺧود را بهﮐار برده است ﺗا آن را به هم ريﺰد .سرﺧوردگی حرف
آﺧر نيست .ﻻزم است ﮐه ﮐار ﺗرﮐيﺐبندی به دست ﺧواننده ناممﮑﻦ
نﺸده باﺷد؛ زيرا ﮐار انتﻈار و يﺄس و ﮐار نﻈم بخﺸی دوباره وقتی عملی
است ﮐه ﺷرايﻂ موفقيت آن در پيمان ضمنی يا عمدیای ﮐه نويسنده
با ﺧواننده میبندد گنﺠانده ﺷــده باﺷد» :مﻦ اﺛر را به هم میريﺰم و
ﺷما آن را -به بﻬتريﻦ ﺷﮑلی ﮐه میﺗوانيد -باز میسازيد« )همان.(49 ،
 -۲-۲عنوانهای آثار نقاشی در سدهی بیستم
ريﮑور هنر سده بيستم را با ﺗمام وجود میستايد ،از عﻼقهاش به هنر
سدهی بيستم سخﻦ گفته و در نقاﺷی از هنرمندان زيادی ياد میﮐند.
ايﻦ ستايﺶ بديﻦ ﺧاطر است ﮐه در قرن بيستم با فاصله گرفتﻦ نقاﺷی
از واقﻊگرايی ،امﮑان بيﺸتريﻦ بﻬرهبرداری از محاﮐات فراهم میﺷود .از
ايﻦ منﻈر ،عنوان نيﺰ اگر از ﺗقليد محﺾ آنﭽه در نقاﺷی ديده میﺷود
فاصله بﮕيرد امﮑان بيﺸتريﻦ بﻬرهبرداری از محاﮐات را فراهم ﺧواهد
ﮐرد .در جايی ﮐه عنوان از واقعيت جﻬان اﺛر فاصله گرفته و حتی در
ﺗﻀاد با آن قرار میگيرد ،میﺗواند بيﺸتريﻦ ﺗﺄﺛير را بر جﻬان مخاطﺐ
داﺷته باﺷد .ايﻦگونه است ﮐه عنوانها به ﺧلﻖ واقعيتی نو پرداﺧته،
مطابﻖ آرای ريﮑور ،استعاری و روايی بوده ،معنا آفريﻦ میگردند.
ﺗوضيﺢ آنﮑه در هنر مدرن ﺷﮑﻞ اهميت زيادی دارد ،بنابرايﻦ برای
هنرمند مدرن »اعتبار دﻻلتهای اﺛر ،يعنی ﮐارﮐرد ارجاعی آن ﮐاهﺶ
میيابد و به طور مداوم ﺷــﮑﻞ اﺛر ارزش بيﺸتری میيابد« )احمدی،
 .(41 ،1389به هميﻦ جﻬت است ﮐه در نقاﺷی مدرن روايت ﮐمرنﮓ
میﺷود .در ايﻦ آﺛار در مواردی ﮐه عنوان از جﻬان اﺛر فاصله میگيرد،
اگر ارﺗباط عنوان و اﺛر را حقيقی ﺗلقی ﮐنيم دﭼار دردسر ﺧواهيم ﺷد؛
اما اگر معنای استعاری را در نﻈر بﮕيريم ،معنايی ﮐه در آن ﺗنﺶ وجود
دارد ميان عنوان و اﺛر و ميان دو ﺗفسير؛ با ﺧلﻖ ﺷباهت در جايی ﮐه
ناســازگاری معنايی ايﺠاد ﺷده است قادر به درك اﺛر ﺧواهيم بود .به
طور مﺜال پردهی »سمت و سوهای باد« اﺛر هلﻦ فرانﮑﻦﺗالر 27نمونهی
جالبی از ايﺠاد ارجاع و آفرينﺶ معنای استعاری با استفاده از عنوان
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است .در ايﺠاد سازگاری معنايی میﺗوان ايﻦگونه ﺗﺄويﻞ ﮐرد ﮐه ﭼﻬار
سطﺢ رنﮕی در ﭼﻬارگوﺷهی ﺗابلو يادآور ﭼﻬار جﻬت اصلی است و بديﻦ
ﺗرﺗيﺐ عملی اســتعاری در جريان ﺗﺄويﻞ انﺠام داد .پردهی »عروس«
مارســﻞ دوﺷان 28نيﺰ ايﻦ ﭼنيﻦ اســت .در ايﻦ اﺛر ﭼنان ﮐه جنسﻦ
مینويسد :دوﺷان با ضبﻂ لﻐت  =)mareeعروس( در گوﺷهی پاييﻦ
سطﺢ نقاﺷی اهميت آن را ﺗﺄييد ﮐرده است )جنسﻦ.(520 ،1379 ،
دوﺷــان »از زبان و انواع جناسهای لفﻈی و ﺗصويری و انتخابهای
ﺗصادفی به عنوان ابﺰار و موضوع آﺛار ﺧويﺶ بﻬره میگرفت« )گودرزی،
 .(560 ،1385در ايﻦ اﺛر ،به ﻇاهر هيﭻگونه ﺷباهتی ميان عنوان و آنﭽه
در اﺛر ديده میﺷود وجود ندارد و ايﻦ بر عﻬدهی بينندهی اﺛر است ﮐه
ﺷباهت را در جای ديﮕری بيابد يا ﺧود آن را ﺧلﻖ ﮐند .در واقﻊ ﺗﺄويﻞ
اﺛر نيﺰ در ﺧلﻖ همانندی نﻬفته است و ايﻦ همان گفتهی ريﮑور است؛
آنﮕاه ﮐه میگويد ما در فرآيند ﺗﺄويﻞ اﺛر ﮐاری استعاری انﺠام میدهيم.
 -1-۲-۲مﺜالی چند از آثار پسامدرن
آﺛار پسامدرن ورای آنﭽه مﺆلﻒ در نﻈر داﺷته پيﺶ رفته و ﺧواننده
را درگير ﺗﺄويﻞ میﮐنند .نقاﺷان پســامدرن با روی آوردن به روايت،
مساﺋﻞ ســاﺧتاریِ مورد ﺗوجه نقاﺷان مدرن را رها میﮐنند و ﺗﺄويﻞ
مخاطﺐ را مد نﻈر قرار میدهند .ريﮑور در گفتوگو با روبر سليه اﺷاره
میﮐند :در ﺗفﮑر ﮐﻼسيﮏ ،نقﺶ مﺆلﻒ و ﺧالﻖ اﺛر برجسته بود اما به

ﺗدريﺞ در ﺗفﮑر مدرن و پسامدرن حرﮐتی برای حﺬف مﺆلﻒ و در عوض
برجسته ﮐردن نقﺶ فرامتﻦ و مخاطﺐ صورت گرفت ﺗا حدی ﮐه در
ﺗفﮑر پسامدرن نﻬايتاً به ﺗﺌوری »مرگ مﺆلﻒ« روﻻن بارت ﺧتم ﺷد.
بنابرايﻦ از دوران مدرن به پسامدرن قدرت ﺗﺄويﻞ از مﺆلﻒ به مخاطﺐ
انتقال میيابد» .يﮑی از دﻻيلی ﮐه باعﺚ میﺷود متون پسامدرن ايﻦ
امﮑان را به ﺧواننده بدهد ﮐه معانی و پيامهای اﺛر را با نوع ﺧﻼقيت،
ﺗفســير و ﺷناﺧت ﺧود ﺧلﻖ و درك ﮐند ايﻦ است ﮐه در ايﻦ متون،
معانی صريﺢ و روﺷﻦ نيستند و معنا در ﻻيههای مختلﻒ متﻦ ﺷناور
است« )سليه .(72 ،1382 ،به طور مﺜال در اﺛری از مارك ﺗنسی 29با
عنوان» :دريدا دومﻦ را بازﺧواست میﮐند« ،مخاطﺐ با هيﭽﮕونه معنای
صريﺢ و روﺷنی روبرو نمیﺷــود؛ در ايﻦ ميان عنوان ،مخاطﺐ را به
نوآوری در ابداع پيرنﮓ و بازپيﮑربندی اﺛر هدايت میﮐند .نمونهی ديﮕر
از ﺗﺄﺛير عنوان بر فﻬم روايی ،آﺛار آنسلم ﮐيفر 30است .عنوانهای آﺛار او
به اساطير ،ﺗاريﺦ و فرهنﮓ اﺷاره دارند ﮐه به ايﻦ لحاظ میﺗوان عنوان
اﺛر را همانند ﺧود آن روايتﮕر دانســت .پردهی »به نقاش ناﺷناﺧته«،
»بيانيهای پر قدرت در وصﻒ فاجعهی انسانی و فرهنﮕی ناﺷی از جنﮓ
جﻬانی دوم است ﮐه به جای آن ﮐه وقﻒ سربازانی ﺷود ﮐه در پيﮑار از
پا در آمدند ،يادمانی برای نقاﺷانی است ﮐه هنرﺷان نيﺰ قربانی جنﮓ
ﺷــد« )جنسﻦ .(997 ،1379 ،واضﺢ است ﮐه بدون حﻀور عنوان در
ﮐنار ايﻦ نقاﺷی ،فﻬمپﺬيری مخاطﺐ از آن ﮐامﻞ نخواهد ﺷد.

نتیجه
عنوان اﺛر نقاﺷــی برگرفته از زبان نوﺷــتاری است و با اينﮑه
ﺗفاوتهايی با زبان بصری هنر نقاﺷی دارد؛ اما همانند آن ﻇرفيت
گﺸــايﺶ دنياهای نو را ﺧواهد داﺷــت .عنوان همﭽون نوﺷتاری
ﮐوﺗاه میﺗواند گفتمانی ﺗﺄويﻞ پﺬيــر قلمداد گردد و ويژگی ﭼند
معنايــی واژگان نيﺰ در مورد آن مســﺄلهی ارجاع را پيﺶ ﮐﺸــد.
همﭽنيﻦ عنوان ،بخﺶ مﻬمی از استراﺗژی مﺆلﻒ است ﮐه ﮐام ً
ﻼ به
سوی مخاطﺐ جﻬتگيری داﺷته و پاسﺦ او را طلﺐ میﮐند و اگر
بخواهد بر ﺗﺄويﻞ مخاطﺐ از اﺛر ﺗﺄﺛيرگﺬار باﺷد ،بايد موجﺐ نوآوری
معنايی گﺸته ،جﻬان مخاطﺐ را دگرگون ﮐند و پيﮑربندی مﺠدد
اﺛر را موجﺐ گردد.
ايﻦ نوآوری از منﻈر هرمنوﺗيﮏ ريﮑور به دو ﺷيوه ميسر میﺷود:
-1استعاره)ﮐهازطريﻖاطﻼقنابﺠا،نوآوریمعنايیراايﺠادمیﮐند(.
 -2روايــت )ﮐه از طريﻖ ابداع پيرنﮓ ،نوآوری معنايی را ايﺠاد
میﮐند( )نمودار.(1
نوآوری معنايی با استفاده از عنوان به ما نﺸان میدهد ﮐه حﻀور
و عدم حﻀور عنوان در ﮐنار يﮏ پردهی نقاﺷــی ،اﺛر بسيار مﻬمی در
دريافت مخاطﺐ از معنای آن ﺧواهد داﺷت .حتی در مورد آﺛاری ﮐه
بدون عنوان نامگﺬاری میﺷوند بايد در نﻈر داﺷته باﺷيم ﮐه ايﻦگونه
آﺛار ،مخاطﺐ را در دســتيابی به معنای اﺛر بدون ﮐمﮏ رها میﮐنند.
آﺛار بدون عنوان ،مخاطﺐ را روياروی پردهی نقاﺷی قرار میدهند؛ ﺗا
ﺗنﻬا با ﺗفسير آنﭽه در پردهی نقاﺷی میبيند به ﺗﺄويﻞ ﺧويﺶ دست
يابد .در ايﻦ حالت ممﮑﻦ است ﺗﺄويﻞهای متفاوﺗی از اﺛر ﺷﮑﻞ گيرد و

عنوان
تخیل آفریننده
توصیﻒ مجدد واقعیت(در معنای محاکات)
آفرینش پیرنﮓ

ساختن استعاره

«عملكرد تقلیدی حكایت»

«ارجاع استعاری»

نوآوری معنایی
دگرگونی جهان مخاطب
نمودار -1دگرگونی جهان مخاطب توسﻂ عنوان.

مخاطﺐ در دستيابی به معنا و مفﻬوم دﭼار سردرگمی گردد .مسﺄلهی
مﻬمﺗر ﺗصميم آگاهانهی يﮏ هنرمند اســت بــرای عنوانگﺬاری يا
عدم عنوانگﺬاری آﺛارش .عنوان میﺗواند محور اصلی مخاطﺐ برای
دستيابی به معنا ،منﺸﺄ معنا و مفﻬوم اﺛر باﺷد ﮐه با ناديده گرفتﻦ آن؛
ايﻦ محور اصلی از مخاطﺐ گرفته ﺧواهد ﺷد .ايﻦ امر سبﺐ میگردد
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ﺗا ﺗﺄويﻞهای متفاوت از يﮏ اﺛر به موازات هم ﺷﮑﻞ گرفته و به دليﻞ
ﺗعدد ،گاه ﻏير قابﻞ پﺬيرش گردند .ايﻦ امر ممﮑﻦ است مخاطﺐ را دﭼار
يﺄس و ســرﺧوردگی نمايد اگر نقاش اﺛر را به گونهای به هم ريخته و
ﺗرﮐيﺐ بندی دوبارهی آن را به دست او سﭙرده باﺷد ،در حالیﮐه وی
قادر نيست اﺛر را نﻈم بخﺸيده؛ بازپيﮑربندی نمايد .ريﮑور میگويد ﮐه
برای برگﺰيدن يﮏ ﺗﺄويﻞ ما بايد بتوانيم همواره دليلی اراﺋه ﮐنيم؛ بديﻦ

لحاظ عنوان به مخاطﺐ ياری میدهد ﺗا راحتﺗر دليلی اراﺋه نموده و
ﺗﺄويﻞ مناسﺐ را برگﺰيند.
در نﻈر داﺷــتﻦ عنوان با ﮐارﮐرد روايی و استعاری به ما نﺸان
میدهد ﮐه میﺗوان ﮐارﮐرد انواع عنوانها را به صورﺗی ﮐه بررسی
ﺷــد؛ با ﮐارﮐرد مﺠازها و مواردی ﭼون نماد ،ﺗﺸــبيه ،ﮐنايه و ...
مقايسه نمود؛ ﮐه پرداﺧتﻦ به آنﻬا مﺠال ديﮕری میطلبد.
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