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«جهــان متــن» و «زیباییشناسـ ِـی دریافــت» در پوئتیــک
ک مدرن امبرتو ا کو
ارسطو و پوئتی ِ
فاطمه رحیمی*
استادیار ،گروه فلسفه و کالم اسالمی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،96/3/22 :تاریخ پذیرش نهایی)97/2/15 :

چکیده

یکــی از مهمتریــن موضوعات در تحلیلهای فلســفی و نقد آثار هنری ،توجــه به موقعیت مخاطب و نقش او در فرایند خلق اثر
هنری اســت .در تاریخ فلســفه ،ارســطو نخستین اندیشمندی است که در تبیین آرای فلســفی خود در پوئتیک ،ضمن توجه
به ساختار متن و موقعیت هنرمند ،نخستین مبانی توجه به موقعیت مخاطب و زیباییشناسی دریافت را ارائه نمودهاست.
ُ
شناسی دریافت،
در فلسفه معاصر و زیباشناسی مدرن نیز امبرتو ِا کو ضمن اذعان به اهمیت پوئتیک ارسطو در تاریخ زیبایی
ِ
بــه بحــث از تــوان تفســیری متــن و نقش مخاطب پرداخته و در اثر گشــوده نقدی جامع از هنر و زیباشناســی مــدرن ارائه داده
شناسی دریافت از دیدگاه ارسطو و امبرتو ا کو ،فرایند
است .در اینمقاله با روشیتوصیفی -تحلیلی ،ضمن بررسی آرای زیبایی
ِ
خوانش متن و موقعیت مخاطب ،هم در پوئتیک ارسطو و هم در پوئتیک مدرن امبرتو ا کو مورد وا کاوی و تحلیل قرار گرفته
است .هدف از این پژوهش ،وا کاوی فلسفی «جهان متن» ،قابلیت تفسیری آن و نقش مخاطب در فرآیند خلق اثر در تاریخ
فلســفهی هنر اســت .نتایج پژوهش بیانگر اهمیت توجه به اســتراتژی متن ،اســتراتژی مخاطب و نقش او در فرآیند خوانش
اثرهنری در زیباشناسی کالسیک و زیباییشناسی مدرن است.

واژههای کلیدی

زیباییشناسی دریافت ،پوئتیک ،پوئتیک مدرن ،مخاطب ،جهان متن.
* تلفن ،09124062914 :نمابر.E-mail: fatemeh.rahimi@pnu.ac.ir ،021-22485177 :
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مقدمه
یکــی از موضوعــات مهــم در تحلیلهــای زیباشناســی و نقــد آثــار
هنــری ،توجــه بــه موقعیــت مخاطــب و نقــش وی در خوانــش متــن
ً
و فراینــد خلــق اثــر اســت کــه اصطالحــا در زیباشناســی مــدرن به آن
«زیباییشناســی دریافــت» میگوینــد .در تاریــخ فلســفهی هنــر،
ارســطو نخســتین اندیشمندی اســت که در پوئتیک ضمن توجه به
ســاختار متــن و موقعیــت هنرمند در خلــق اثری تراژیک ،نخســتین
مبانــی توجه به موقعیــت مخاطب و زیباییشناســی دریافت را ارائه
نموده اســت .ارســطو در این کتــاب ،تحلیل و نقــدی جالب توجه از
اثر تراژیک ،شكل روایی آن و تأثیر آن بر مخاطبان ارائه داده
ساختار ِ
اســت كه بهنوبهی خود از مهمترین مباحث در تاریخ فلســف ه هنر و
زیباییشناسی دریافت محسوب میشود؛ چنانکه از نظر بسیاری از
ادبی معاصر ،پوئتیک ارســطو نخســتین اثر
نویســندگان و منتقدین ِ
در زمینهی نقد ادبی اســت .در دهههای اخیر كه تحلیل ساختاری
از متــون ادبــی رونــق گرفــت ،بســیاری از نظری هپــردازان بــر اهمیت و
نقــش اساســی پوئتیــک در مطالعــات ادبــی و هنری تا كیــد نمودند؛
طــوری کــه توجــه نظری هپــردازان مكتــب شــیكا گو و نیــز وامداری
اندیشــمندان هرمنوتیــك ُمــدرن ادبی به این اثر ارزشــمند ،بهخوبی
بیان
نمایــان اســت .از نظــر ایــن اندیشــمندان ،پوئتیک ،نخســتین ِ
زیباییشناســی دریافت اســت و مواردی از قبیل «طرح و داستان»،
«جهان متن»« ،تاثیر متن بر مخاطب» و «فرایند آفرینش اثر هنری»
را كــه از مهمتریــن موضوعــات در فلســفه هنــر معاصــر و زیباشناســی
ُ
ُمدرن است ،میتوان در زیباشناسی ارسطو مشاهده کرد .امبرتو ِا کو
( ،)1932-2016یکی از مشــهورترین نظریهپردازان معاصر در حوزهی
نشانهشناسی و هرمنوتیک ُمدرن است که در سیر مطالعات فلسفی

خــود ،با اذعان به اهمیت پوئتیک ارســطو در تاریخ زیباییشناســی
دریافــت بــه بحــث از توان تفســیری متــن و نقش مخاطــب پرداخته
اســت .ا كو در مطالعات زیباشناســی و نشانهشناســی خود بهپیروی
از سـ ّـنت ارســطویی ،تمام ّ
توجه خود را به ساختار اثر معطوف نمود؛
طوریكــه نقــدش بــر «بیانگــری هنــر» و زیباشناســی بندتــو كروچــه
ً
كامال متأثر از زیباشناســی ارســطو اســت .در واقع ا کو در تحلیلهای
زیباشناختی از هنر و ادبیات معاصر در پوئتیک مدرن خود با عنوان
اثر گشوده ،ضمن توجه به ّ
اهمیت ساختار اثر هنری بر بازی نمادها
و نشــانههای موجــود در اثــر تا کیــد مینمایــد و مناســبات نشــانهای
در اثرهنــری و فراینــد تفســیرپذیری آنهــا را مــورد دقــت و بررســی قرار
میدهــد .آنچهكــه بیش از هرچیــز در هنر و ادبیات ُمــدرن توجه این
اندیشمند ایتالیایی را بهخود جلب كرده است ،نقش ّفعال مخاطب
در خوانش اثر و ســهم او در فرآیند آفرینش اثر هنری اســت .او در این
رســاله ،با تا کید بر گشــودگی اثرهنری و توجه به «اســتراتژی متن» 1و
طــرح موضوعاتی چون «خوانندهی نمونه» 2و «اســتراتژی نگارش»،
نسبت میان متن و مخاطب را مورد تحلیل قرار میدهد.
در این مقاله با بررسی آرای زیباشناسی ارسطو و آرای زیباشناسی
مــدرن امبرتــو ا کــو ،رابطه مخاطــب با جهــان متن و زیباییشناســی
دریافــت ،هــم در ســنت ارســطویی در نقــد ادبــی کالســیک و هم در
نظریــات امبرتــو ا کــو در نقد ادبــی مــدرن مــورد وا کاوی و تحلیل قرار
گرفتــه اســت .بنابراین ســوال اصلــی در این پژوهش آن اســت که در
ک مدرن امبرتو ا کــو مخاطب چه جایگاهی
پوئتیــک ارســطو و پوئتی ِ
ً
خلق اثر هنری دارد و اساســا رابطه او با جهان ِ متن چگونه
در فرآیند ِ
تبیین میگردد؟

  زیباییشناسی دریافت از دیدگاه ارسطو
ارســطو در نقــد ادبــی و آرای زیباشناســی خــود درخصــوص
زیباییشناسی دریافت و موقعیت مخاطب ،به طور مستقل به بحث
نپرداختــه اســت .از ایــن رو بــرای اینکه بتــوان به فهم و درک درســتی
درخصــوص فرآینــد خوانشمتن و جایــگاه مخاطب از دیدگاه ارســطو
شناســی
دســت یافــت ،بایــد آرای زیباشناســی وی را از منظــر زیبایی
ِ
دریافــت مورد بازخوانی قرار داد .بالطبع در این بازخوانی باید «فرآیند
خلــق اثــر هنــری»« ،جهــان متــن»« ،موقعیــت هنرمنــد» و «موقعیت
مخاطب» در زیباشناسی ارسطو مورد وا کاوی و بررسی قرار گیرد.

فرایند خلق اثر هنری و جهان متن
از نظــر ارســطو ،هنــر عبــارت اســت از ایجــاد و تولیــد آ گاهان ـهای
تولید ناشــی از
كــه مبتنی بــر خرد و معرفت اســت .بنابرایننظر ،هرگز ِ
غریزهی صرف ،هنر محســوب نمیشود؛ زیرا این نوع تولید براساس

خــرد و كاربــرد آ گاهانــهی قواعــد و مهارتهــا صــورت نمیپذیــرد؛ در
حالیكــه هنــر بهمعنــای «ســاختن»« ،ابداعكــردن» و«خلقكــردن»
اســت .3بهعبــارت دیگــر ،هنــر پدیــدهای پویا اســت كــه در آن فرآیند
ســازندگی و تولیــد براســاس یــك غایــت مشــخص انجــام میگیــرد .از
ّ
اینرو تعقل و دانایی در جریان آفرینش هنری نقش بهســزایی دارد؛
طوریكه میتوان گفت هنر ،حاصل فرآیندی عقالنی و غایتمندانه
است (.)Aristotle, 2009,141
مطابــق بــا زیباشناســی ارســطو ،هنــر در جهــان پویههــا و روندها
شــكل میگیــرد و از مفاهیمــی حاصل میشــود كه ریشــه در تجربه و
معرفـ ِـت انســان دارد .پــس اثر هنــری دربردارندهی معنــا و محتوایی
ً
کلی است و صرفا بینش خاص هنرمند را تجسم نمیبخشد .ارسطو
در پوئتیک ضمن تمایز نهادن میان عمل شاعر و ّ
مورخ مدعی است
ِ
كه شــاعر براســاس تقلید از صفات عالی یا نازل و با طرح رخدادهای
احتمالــی از محــدودهی تنــگ و بســتهی رویدادهای بالفعــل پافراتر
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شناســی دریافت» در پوئتیک ارســطو و پوئتی ِ
«جهــان متــن» و «زیبایی
ِ
مدرن امبرتو ا کو

مینهــد و جهــان تــازهای را میآفرینــد؛ جهــان خودبســندهای كــه
اجزایش از همین جهان موجود ســاخته شــده اما فراتر از آن میرود.
جهان راستین
بدینترتیب از نظر ارسطو هنرمند در فرایند خلق اثر،
ِ
تــازهای را میآفریند كــه در آن نیازی به تقلید صرف از جهان موجود
نیســت؛ طوریکه میتوان گفت شــاعر برخالف مـ ّـورخ كه محصور در
افق رویدادها و رخدادهای بالفعل است از جهانی نو با افقهای تازه
خبر میدهد (ارسطو.)128 -129 ،1385 ،
هرچنــد از نظــر ارســطو هنر امــری تقلیدی اســت ،اما هرگــز تقلید
هنری بهمعنای نسخهبرداری جزء به جزء و یا بازتولید آن نمیباشد.
ّ
از نظر او ،تقلید در فعالیت هنری ،همیشه با تجربهای آزاد و خلقانه
همراه اســت كه كل جریان آفرینش هنــری را دربرمیگیرد .به عبارت
دیگــر در فعالیت هنــری نوعی فرآیند آفرینش و خلق دنبال میشــود
موضوع
كــه ماحصــل آن حقیقتــی هنــری اســت كه در گوهــر خود بــا
ِ
تقلیــد هماننــدی دارد؛ امــا در هســتی بیواســطهاش به آن وابســته
جهان متن و داللتهای معنایی گونا گون قرار میگیرد.
نیست و در
ِ

هنرمند ،اثر هنری و مخاطب
تقلید محض از طبیعت دست نمیزند
از نظر ارسطو ،هنرمند به
ِ
بلكــه تنهــا واقعیــت را ذهنــی و درونــی كــرده و آن را بنابــر قاعدههــا و
هنری دوران شــكل میدهد .بر همین اســاس او شــعر
رمــزگان بیــان
ِ
را فلســفیتر از تاریــخ میدانــد؛ زیــرا برخــاف تاریخ كه فقط گزارشــی
از امــور جزیــی و وقایــع تاریخی اســت ،شــعر دربردارنــدهی محتوایی
كلــی اســت كه به دریافت مخاطب وابســته اســت .ازایــن رو میتوان
گفت هنر حقیقت تازهای را میآفریند كه ریشه در زندگی و اندیشهی
آدمی دارد و بههمین دلیل مخاطب قادر اســت تا آن را دریافت كند
(ارسطو.)129 ،1385 ،
ُ
َ
بنابرایــن ارســطو اثر هنری را حاصــل از خود بهدرشــدگی هنرمند
و پیوند او با الهگان شــعر و موســیقی نمیداند .از نظر وی ،اثر هنری
حاصــل كنش ـیعقالنی و غایتشناســانه اســت و هرگــز نبایــد آن را
نتیج ـهی دیوانگــی الهی و كشــف و شــهود هنرمند ب هشــمار آورد .به
عبــارت دیگر ،آفرینش هنری دارای نظام و قواعد مشــخص و ّ
معینی
اســت؛ بهگون ـهای كــه گریــز از معیارهــای عقالنــی و یا اغــراق در آنها را
برنمیتابــد .بر همین اســاس ،از نظر این اندیشــمند یونانی ،مفهوم
«زیبایی آرمانی» ،بیرون از زندگی زمینی وجود ندارد و در نهایت باید
ِ
هنر را در پرتو همین زندگی زمینی شــناخت .بدینترتیب ارســطو در
تحلیلهــای زیباشــناختی خود به متن و ســاختار آن توجه نمود .او
در پوئتیک تالش كرده اســت تا اصول و قواعد ســاختار هنری را ارائه
دهــد؛ اصولــی كه هنرمند با تبعیت از آنهــا میتواند یك اثر هنری زیبا
و مطلوب را بیافریند.

مخاطب و زیباییشناسی دریافت
از نظر ارسطو ،مفهوم زیبایی چه در اثر هنری و چه در پدیدههای
زیبــا ،متضمن نظم ،تناســب ،تقارن و اندازهی مناســب اســت .پس

تنهــا زمانــی یــك شــیء زیبا خواهــد بود كــه میــان اجــزای آن ،نظم،
تناسب و هماهنگی وجود داشته باشد .برای مثال او در پوئتیک در
توصیف تراژدی میگوید كه پیرنگ و طرح داستان باید دارای طول
و اندازهی مناسبی باشد تا در یاد و خاطرهها باقی بماند و یا در جای
دیگــر در توصیــف زیبایی بــه صفت «كرانمنــدی»  4اشــاره میكند .از
نظر او ،تنها پدیدههایی كه كرانمند بوده و ذهن و احساس مخاطب
را تحتتاثیر قرار میدهد ،زیبا خواهدبود (ارسطو.)126 ،1385 ،
پذیری اثرهنری از اهمیت
بنابراین در زیباشناســی ارســطو ادراك
ِ
ّ
خصوصیــات و ویژگیهــای
بهســزایی برخــوردار اســت .او بــا معرفــی
زیباشناســی ،نظــم و وحدتــی را در اثــر هنــری جســتجو میكنــد كــه
ّ
موجــب خرســندی و حــظ مخاطب میگــردد .از مهمتریــن نكات در
نقد ادبی ارســطو ،همین توجه به وحــدت اثرهنری و ادراكپذیری و
دریافت آن توســط مخاطب اســت كه آرای زیباشناسی وی را به نقد
ادبی جدید و هرمنوتیك مدرن پیوند میدهد.
شناســی ارســطو هرگــز بــه
بدینترتیــب برخــاف بــاور رایــج ،زیبا
ِ
تحلیل ســاختاری متن و فعالیت هنرمند محدود نمیشــود؛ بلكه او
در تحلیلهای هنری خود ،یكی از نخســتین مباحث را در خصوص
زیباییشناســی دریافــت پیــش كشیدهاســت .چنانكــه در پوئتیک
مفهــوم «بازشــناخت» 5حول محــور مخاطب میگردد؛ زیــرا در اینجا
از احســاس شــگفتی و اعجابی یاد میشــود كه اثر هنری در مخاطب
برمیانگیزد؛ و یا در بخش دیگر ارســطو به نکتهای اشــاره میکند که
در زیباشناســی مــدرن نیز از اهمیت زیادی برخوردار اســت؛ او یادآور
میشــود كــه شــاعر بایــد هنــگام طــرح و نظــم افســانه و همچنین در
موقــع تألیــف اثر تــا جایی که امــکان دارد ،خــود را به جای تماشــا گر
بگذارد (ارسطو .)143 ،1385 ،نکته مهم و اساسی در اینجا آن است
کــه هنرمنــد بــا درنظرگرفتن موقعیت مخاطــب و میــزان تاثیر پذیری
او از اثرهنــری ،عملكــرد و وجه ارتباطی اثر را ســنجیده و براســاس آن
دست به آفرینش هنری میزند.
همچنیــن در زمینــهی زیباییشناســی دریافــت میتــوان بــه
مفهــوم «كاتارســیس» 6در پوئتیــک اشــاره کرد (نک ارســطو،1385 ،
 .)121هرچند صاحبنظران از كاتارســیس برداشــتها و تفســیرهای
گونا گونــی داشــتهاند ،امــا بــه نظــر میرســد مهمتریــن تفســیر همان
دریافت مخاطب از اثر و تأثیرپذیری روحی و تزكیهی درونی وی است.
البتــه بایــد متذکــر شــد هرچنــد ارســطو در تحلیلهــای ادبــی
خــود بــه موقعیــت متــن و نســبت آن بــا مخاطــب توجــه دارد؛ ّامــا با
اینحــال نمیتــوان زیباشناســی ارســطو را بهمعنــای دقیــق كلمــه،
شناســی دریافــت نــام نهــاد .زیــرا بهنظــر میرســد در نگــرش
زیبایی
ِ
ارســطویی ،ذهــن مخاطــب هماننــد لوح صاف و نانوشــتهای اســت
ً
كــه صرفــا از پدیدههــای عالــم خــارج و از آنجملــه از اثــر هنــری متأثر
میشــود .بنابراین او در مواجهه با اثر هنری بدون آنكه كوچكترین
ســهمی در فرآیند آفرینش هنری داشــته باشــد ،فقط دچــار درگیری
عاطفی و احساسی با اثر میشود و در نهایت از طریق رویارویی با اثر،
به ّنیت مؤلف و معنای متن پی میبرد .در حالیكه یكی از مهمترین
موضوعات در زیباشناســی مدرن ،نقــش مخاطب در فرآیند آفرینش
متن و مشاركت او در خلق معانی تازه در اثر است؛ چنانكه مفاهیمی
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از قبیــل «نقــش مخاطــب»« ،7لــذت متــن» 8و «بــازی بــا متــن» در
زیباشناسی مدرن داللت بر همین موضوع دارد.

زیباییشناســــی دریافــــت در پوئتیـ ــک ُمدرن
امبرتو ا کو
امبرتــو ا كــو تحلیلهــای زیباشــناختی خــود از نقد ادبــی مدرن و
فرآیند تفســیرپذیری متن را در اثر گشــوده ( )1962ارائه داده اســت.
اینکتــاب شــامل مجموعــه مقاالتــی درباره هنــر بــاروک و هنر مدرن
اســت .ا کــو در ایــن مجموعه مقــاالت ،بــا تا کید بــر خصیصه جنبش
و حركــت در هنــر و معمــاری بــاروك و همچنیــن ویژگــی ناپایــداری و
دگرگونـ ِـی شــکل و معنا در هنــر مدرن به بحث دربــاره نقش مخاطب
در فرآینــد آفرینــش اثــر هنــری پرداختــه اســت .از نظــر بســیاری از
منتقدین ،اثر گشــوده درســنامهای نظری در زمینه شــناخت مبانی
و اصول زیباشناسـ�ی هنرمـ�درن اسـ�ت ( .)Bondanella,1997, 23ا کو
بعدها مجموع آرای زیباشناسی خود درخصوص گشودگی و قابلیت
تفسیری اثر را بهطور منسجمتر در نقش خواننده ( )1979منتشر نمود.
امبرتــو ا کو در زیباشناســی خــود با تا کید بر موقعیــت مخاطب در
مواجهــه بــا آثار هنری ،از جمله ســبک باروک و ســبک مــدرن اذعان
م ـیدارد مهمترین ویژگی اثر هنری« ،گشــودگی» 9آن بهروی اشــكال
مختلــف تفســیر اســت .او در تبییــن ایــن موضــوع در بخــش اول اثــر
گشــوده بــا عنوان «نظریهی ادبی اثر گشــوده» به ســخنی از افالطون
ّ
در رســالهی سوفیســت اســتناد میكنــد .از نظــر افالطــون ،نقاشــان
در بهتصویركشــیدن ُمــدل خــود نمیتوانند نســبت درســت و واقعی
میان اجزای آن را رعایت كنند10؛ به همیندلیل آنان ســعی میکنند
تــا نســبتها را چنــان ترســیم كنند تــا آن چیــزی که پدیــد میآورند،
زیبا بهنظر آید( .)Eco, 50 ,1989برایناســاس ،ا كو اســتدالل میكند
كــه اثرهنــری بنا به ماهیت خود گشــوده اســت؛ زیرا نــه پایبند تقلید
ً
مطلق است و نه اساسا میتواند چنین باشد.
ک مــدرن خود در پرتــو توجه به آثار هنــری باروک و
ا كــو در پوئتی ـ ِ
مدرن ،بر گشــودگی و تفســیرپذیری اثر هنری تا کید میکند و با طرح
موضوعاتی چون «استراتژی متن»« ،خوانندهی نمونه»« ،استراتژی
نگارش»« ،جهان متن» و «فرآیند تفسیر» به تبیین آرای زیباشناسی
خود میپردازد.

گشودگی اثرهنری در مکتب باروک
از نظر ا كو در تاریخ هنر مفهوم گشودگی و تفسیرپذیری اثر به تمام
معنــا در مكتــب بــاروك -اواســط قرن شــانزدهم تا اواســط قــرن هفده
ُ
ـرم اثر مملـ ّـو از كنش و حركت
– اتفــاق افتــاد .در ایــن مكتــب هنری ،فـ ِ
میشــود و بدینترتیــب یــک اثــر هنری بــاروک تصویــری از یک جهان
بیثبات و ّ
سیال را به مخاطب عرضه میكند که مهمترین مشخصهاش
ّ
تفسیرپذیری آن است .بهطورمثال هنرمند نقاش با استفاده از رنگها
تصویرســازی صحنههای
و تركیبهــای تــازه و نیز با اغــراق در تزیین و
ِ
مذهبــی میخواهــد تا هیجــان و احساســات مخاطب را برانگیــزد؛ 11یا

معمــار و هنرمنــد مجسمهســاز در این ســبك تمام تالش خــود را بهكار
میگیــرد تــا بــا اســتفاده از خطــوط ُم ّ
ــدور ،عنصرحركت و جنبــش را در
اثــرش بیافرینــد .نمادهــای ُم َت ّ
موج ،خطــوط ُمتقاطع ،ســردرهایی با
خطوط شكسته و ُم ّ
دور در معماری باروك هر یک به زبان رمز اشاره به
مفهوم حرکتّ ،
الیت معنا و تفسیرپذیری آن دارد .در هنر موسیقی
سی ِ
نیز هنرمندانی چون باخ و مونتهوردی با هدف برانگیختن احساسات
و سرشــوق آوردن مخاطبیــن آثــاری شــکوهمند خلــق نمودنــد .در
ادبیات باروك هم چنین شرایطی حا كم است؛طوریكه میتوان گفت
مهمتریــن ویژگی آثار ادبی باروك ابهام ،تظاهر ،تناســخ و تغییر چهره،
مسخشدن و ّ
تجسم بخشیدن به همهی اشیاء و حتی «مرگ» است.
این ســبك سرشار از صنایع ادبی مثل تشــبیه ،مجاز ،كنایه و استعاره
هنر حركت اســت و البته نه فقط
اســت؛ پــس بدین معنا بــاروك ادبیِ ،
توصیف زیبا و استادانهی حركت ،بلكه درك حركت بهعنوان نخستین
و اصلیترین واقعیت هستی(.)Eco,1989, 52
امبرتــو ا کــو مدعی اســت عمدهترین تفاوت رنســانس و باروك در
همیــن نكتهی ظریف نهفته اســت كه رنســانس انســان را موجودی
ابــدی و كامــل میبیند كه زمان بر او تأثیری ندارد؛ در حالیكه باروك
عدم ثبات تكیه دارد .این ســبك با
بیــش از هرچیــز بــر عنصر حركت و ِ
ّ
آزادی حرکات در بازی نشانهها،
قطعیت نشــانهها و باور به
تردید در
ِ
ّ
نوعی هنر و ادبیات بیحد و مرز را بهنمایش میگذارد .در واقع عنصر
ً
كامــا از ّ
قابلیت تفســیری
حركــت در هنــر بــاروك باعث میشــود تا اثر
برخــوردار شــود .مخاطــب در مواجههی بــا اینگونه آثــار ،به حدس و
ً
گمانهزنــی میپردازد و دائمــا آنرا از زوایای گونا گــون مورد توجه قرار
میدهــد تــا از اینطریق به دریافتــی از آن دســتیابد .بهبیان دیگر،
مخاطب در مواجهه با آثار هنری باروك ،رو در روی دنیایی روان قرار
ً
ّ
خالقیت وی را برمیانگیزد .از اینرو
میگیرد كه دائما قدرت ابتكار و
مخاطب درهنگام خوانش اینقبیل آثار قواعد متعارف را به گوشهای
ُ
مینه��د و ب��ه رمزگش��ایی و تفس��یر اث��ر میپ��ردازد (.)Eco,1989, 57

گشودگی اثر در هنر مدرن
امبرتــو ا كــو در اثــر گشــوده بــا اشــاره بــه آرای اســتفان ماالرمــه
( )1842-1898شــاعر و نظریهپــرداز شــعر نو ،گشــودگی معنــا و عنصر
«حركــت در اثر» 13را از آثار سمبولیســتها تا آثار مدرن دنبال میكند.
از نظــر ا کو ،گشــودگی متــن در ادبیات معاصر ،بیــش از هر چیز در آثار
كافــكا بهخوبی ظهور یافته اســت .در آثار این نویســندهی فرانســوی
مفاهیمــی از قبیــل «محا كمــه»« ،انتظــار»« ،محكومیت»« ،مســخ»
و «شــكنجه» هــر یــک بهغیــر از موقعیتهــای رواییشــان در معنای
بیواســطهی ادبــی خــود نیــز مــورد فهــم قــرار میگیرنــد .بنابرایــن
تمثیلی ســدههای میانه كــه الیههای معانی
برخــاف حكایتهــای
ِ
در آنهــا بهشــكل انعطافناپذیــری مشــخص میشــوند ،نمادهــای
بهكاررفتــه در آثــار كافــكا را نمیتوان بــا یک دلیل قاطع و یا براســاس
یــک الگــوی مشــابه در جهان تعریــف نمــود .از اینرو برداشــتهای
ا گزیستانسیالیســتی ،خداشــناختی و نیــز تفاســیر روانشــناختی و
بالینــی از آثــار كافــكا ،هریــك بهمنزل ه تــوان تفســیری و پایانناپذیری
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ک
شناســی دریافت» در پوئتیک ارســطو و پوئتی ِ
«جهــان متــن» و «زیبایی
ِ
مدرن امبرتو ا کو

ای��ن متون بهش��مار میآین��د ( .)Eco,1989,53-54از نظــر ا كو ابهام و
پوشــیدگی معنا در آثار كافكا باعث گشودگی آن میگردد .از اینرو در
ً
ّ
ّ
ایــن آثار بهجای جهانی ُمنظم با قاعدهها و ضوابط كامال ُمشــخص،
جهانی منحصربه فرد بنا شده كه قابلیت تفسیری فراوانی دارد.
ا كو نهتنها در ادبیات بلكه در هنرهای تجسمی و موسیقی ُمدرن
نیــز مفهــوم حركــت و پویایی را در اثــر دنبال میكند .ا كــو در زمینهی
هنرهــای تجســمی بــه آثــار الكســاندر كالــدر(  )1976-1989اشــاره
میكنــد .مجســمههای كالــدر از قطعــات ســبك و رنگارنگــی ســاخته
شــده كــه بــا جابهجایی در فضــا ،تركیب تصویــری تــازهای میآفریند
امكانات معنایی زیــادی را در برمیگیرد .14او
و بدینســان گســترهی
ِ
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همچنیــن با توجه به آثار موســیقی استراویســنكی  ،اشــتهكاوزن ،
هانری پوسور 17و بولز 18گشودگی معنا و تفسیرپذیری این آثار را مورد
توجه قرار میدهد .او در اینجا به نمونههایی از آثار موســیقی ُمدرن
اشــاره میكنــد كــه از ّ
قابلیت تفســیری فراوانــی برخوردارنــد .این آثار
از ســاختاری برخوردارنــد كــه تفســیر نوازنــده میتواند بــه آن معنای
تــازهای ببخشــد .به عبارت دیگــر در اینگونه آثار ،نحوه اجرا و تفســیر
نوازنــده از آن ،ســاختار جدیــد و بدیعــی میآفرینــد و شــنونده نیــز به
نوب ـهی خــود در هر بار شــنیدن گویــی با پدیــدهای نو توأم بــا معانی
و تفاسـ�یر تازه روبرو میشـ�ود( .)Eco,1989,48- 49شــایان ذكر اســت
مفهوم «گشــودگی» در موســیقی ُمدرن بهقدری نــزد ا كو الهامبخش
اســت كــه نــام پوئتیک خــود را به پیروی از موســیقی ُمــدرن «opera
 »apertaیا همان « اثرگشوده» نام نهاد(.)Eco,1989,47
ّ
همچنانكــه مشــاهده میشــود امبرتو ا كو در اثر گشــوده با دقت
بر آثار مختلف هنری از جمله هنرهای ّ
تجســمی ،موسیقی و ادبیات
ـاخت اثر ادبی آنهــا ارائه دهــد .او در
درصــدد اســت تــا شــناختی از سـ ِ
نقــد ادب ـیاش با اعــان خصیصهی «گشــودگی» بهعنــوان مهمترین
شــاخص هنــر ُمدرن بــر ّ
قابلیت تفســیری آن و مشــاركت مخاطب در
فرآیند آفرینش معنایی آن تأ كید میكند .او در مجموعهجســتارهای
خود در این كتاب در پی اثبات این نكتهی اساسی است كه اثر هنری
بر پایه ایجاد «ابهام»19و پوشیدگی معنا خلق میشود و همین ویژگی
باعث میگردد تا اثر هنری بهروی شــكلهای مختلف تفسیر گشوده
گردد .بنابراین ا کو مدعی اســت اثــر هنری دربردارندهی پیام(هایی)
ّ
پوشــیده اســت كه در آن تعداد زیادی مدلول در دال واحدی بهســر
ی مختلفی
میبرنــد و از اینرو همــواره میتواند در معرض تفســیرها 
قرارگیرد (.)Eco,1989, 62

فرایند تفسیر و خوانش متن
ـود اثر
ا كــو در تحلیلهــای زیباشــناختیاش در اثــر گشــوده بــر خـ ِ
و ویژگــی ارتباطــی آن تأ كیــد میكنــد .از نظــر وی اثــر هنــری نظامــی
از نشانههاســت كــه نســبت عناصـ ِـر درونمتنــی زمینــه را بــرای
ً
ایجــاد تفســیرهای گونا گــون فراهــم میســازد .ظاهــرا او بهتأثیــر از
نمــودار ارتباطــی یا كوبســن و نشانهشناســی پیرس بهنحــوی فرآیند
تفســیرپذیری و وجــه ارتباطــی اثــر بــا مخاطبــان را دنبــال میكنــد
( .)Eco,1990,49در ایــن نگــرش ،اثــر هنــری در یــك كنــش ارتباطــی

قرارمیگیرد که در یكطرف اثر با مجموع نشانهها و قراردادهای خود
و در طــرف دیگــر مخاطب و نحوهی دریافت و فهــم او از اثر قرار دارد.
مخاطــب در مواجههی با اثر با كشــف مناســبات عناصــر درونمتنی
بــه خوانــش متــن میپــردازد و بــه پشــتوانهی فرهنگــی و گنجینهی
اجتماعیاش به ســطحی از معنا دســت مییابد .پــس بدینمعنا در
هنــگام خوانــش متــن بهجــای پیآیندهــای تكمعنا ،گســتردهای از
احتمــاالت و ایهامــی در موقعیتها ایجاد میشــود كــه گزینشهای
تفسیری را بههمراه دارد (.)Eco, 1992, 64
بدینترتیــب از نظــر ا كــو اثــر هنــری مكانی بــرای «بهوجــود آمدن
مــداوم مناســبات درونــی» اســت كه مخاطــب باید آن را كشــف كند
و برگزینــد .پــس بدینمعنــا مخاطــب بــا خوانش خــود از اثر و كشــف
مناســبات آن ،در فرآینــد خلــق و آفرینــش آن همــكاری میكنــد.
همچنان كه مالحظه میشــود ا كو در نقد ادبیاش برخالف ارســطو
بهدنبال شناسایی ّنیت هنرمند و كشف معنای قطعی و نهایی متن
نیست؛ بلكه او با تأ كید بر «گشودگی متن» به نقش مخاطب و سهم
او در فرآیند خلق اثر ّ
توجه دارد.

استراتژی متن
ا كو آثار را به دو دستهی «متون آفریننده» و «متون غیرآفریننده»
تقســیم میكنــد« .متــون غیرآفریننــده» شــامل آثــار نظــری و علمــی
میشود .در اینگونه آثار ،نویسنده به ارائهی دیدگاهها و نقطهنظرات
خود دربارهی یک موضوع خاص میپردازد .به عبارت دیگر نویسنده
سعی میكند تا در اثر خود ،ابعاد مختلف نظریاتش را بهروشنی بیان
كنــد و نقط ـهی مبهمی برجــای نگذارد .در اینگونه آثــار واژ گان برای
پنهانداشــتن عقاید و ایجاد ابهام معنایی نگاشــته نشــدهاند؛ بلكه
آنها ارائه شــدهاند تــا دیدگاههای مؤلف خود را شــرح و بیان نمایند.
از ای ـنرو در ایــن قبیل متون ،مؤلــف اثر میتواند با برداشــت خاصی
كـ�ه بهنظـ�رش نادرسـ�ت میآیـ�د مخالفـ�ت كنـ�د (.)Eco, 1979, 138
از نظــر ا كــو« ،متــون آفریننــده» همــان آثــار ادبی و هنری اســت و
هــدف از خلــق اینگونــه آثــار ارائــهی منطقــی ایدههــا نیســت ،بلكــه
هدف ایجاد ابهام است؛ زیرا در نگاه هنرمند هیچچیز قطعی نیست
و همه چیز در نوعی ابهام و پوشیدگی فرورفته است .به عبارت دیگر
از نظر ا کو هرچند میتوان برداشــتها و تفســیرهای مختلفی از یک
اثر هنری داشــت ،امــا هرگز نمیتوان با صراحــت معنای خاصی را به
مؤلف آن نسبت داد؛ زیرا مؤلف در اثرش با استفاده از مجازهای بیان
ِ
و ایجاد ابهام ،خواننده را به بازی با متن فرا میخواند و نتیجهگیری
را به وی میسپارد .در واقع «عدم ّ
قطعیت معنا»20در متون آفریننده
باعث میشود تا اثر در هالهای از ابهام و پوشیدگی فرو رود و از اینرو
در معــرض تفســیرها و برداشــتهای مختلــف قرارگیــرد و بهتعبیر ا كو
بهروی اش��كال گونا گون تفس��یر «گش��وده» گردد (.)Eco, 1979, 140

«استراتژی نگارش» و «استراتژی مخاطب»   
از نظر امبرتو ا کو ،اثر ادبی نه حاصل كشف و شهود هنرمند است
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و نــه حاصــل بهکاربســتن صــرف قاعدههــای ســاختاری؛ بلكــه برای
خلق یک اثر ادبی ،باید مراحل مختلفی را پشــت ســرنهاد .بهعبارت
دیگــر از نظــر او بــرای خلــق یک اثــر ادبی ،یک ایــدهی اولیــه همراه با
مراحــل بســیاردقیق از یــك فرآیند وجــود دارد كه در نهایــت به غایت
خود میرســد (ا کــو .)66،1385،مهمتریــن نكته در پوئتی ـکِ روایت
ّ
جهان
امبرتوا کــو همیــن اســت كه مؤلف براســاس یك ایدهی مولــد،
ِ
اثــر را طراحــی مینماید و برمبنای این طرح ،داســتان خود را روایت
میكنــد .برایــن اســاس ،ا کــو معتقــد اســت در هــر اثــر ادبــی ،پیش از
هرچیز یك «جهان» ساخته میشود؛ بدینصورت كه مؤلف براساس
جهان «داستان» 22خود را میسازد.
«طرحی» 21كه برمیگزیند،
ِ
ا كــو در نقــد ادب ـیاش بهتبــع فرمالیس ـتهای روس ،دو مفهوم
طــرح و داســتان را در هــر اثر ادبی از هــم متمایز میســازد« .طرح»
همان ســاختار و چارچوبی اســت كه حوادث داســتان در قالب آن
اتفــاق میافتــد و بهصــورت بالفعل در اثر وجود دارد و مؤلف شــكل
روایــی آن را انتخــاب كــرده اســت .از ای ـنرو طــرح ،گسس ـتهای
ً
زمانی دارد و حركت آن الزاما بهســوی آینده نیســت و ضربآهنگش
ً
نیــز لزومــا بــا زمــان گاهنام ـهای همخوانــی نــدارد .خواننــده هنگام
ـرح اثــر بهســوی داســتان پیــش م ـیرود و
خوانــش اثــر از طریــق طـ ِ
ّ
آن را درمییابــد« .داســتان» بهصــورت بالقــوه در ذهــن خواننــده
ّ
تحقــق مییابــد و منطــق نهایــی تمامــی كنشهــا ،قاعــدهی اصلی
ارتباطهــا و حضــور شــخصیتها ،جریــان كامــل رخدادهــا – اعم از
رخدادهــای بیانشــده و بیاننشــده در طــرح – و حركــت مشــروط
ـان روایــت را در برمیگیــرد .بدینســان بســیاری از نكتههــا كه
بــه زمـ ِ
در طــرح نا گفتــه باقی مانده اســت با خوانش خواننــده تحقق پیدا
میكنـ�د ( .)Eco,1979,129-130امبرتــو ا كــو در اینبــاره از «تــوان
پرانتزســازی» خواننــده یــاد میكنــد .از نظــر وی ،تمــام جذابیــت
خوانــدن داســتان ،در آزادی خواننــده نهفتــه اســت .خواننــده در
هنگام خواندن اثر در موقعیتی قرار میگیرد كه خود آن را نســاخته
اســت امــا میتوانــد بدان شــكل تــازهای دهــد .در واقــع خواننده از
طریــق عناصــر موجود در طرح وارد دنیای متن میشــود و از طریق
حدس و گمانهزنی ،داس��تان را میسازد (.)Eco,1979,131
همچنــان کــه مالحظــه میشــود از مهمتریــن موضوعــات در
اســتراتژی نــگارش ،عــاوه بــر تمایــز میان طــرح و داســتانّ ،
توجه به
موقعیت مخاطب در داســتان و نحوهی خوانش وی از اثر اســت .در
اینبــاره ا كــو میگوید ّ
حتی مؤلف در حین نــگارش ،همواره موقعیت
ً
مخاطــب فرضــی را در ذهــن مجســم میســازد و دائما طــرح اثر خود
مخاطب فرضی مورد توجــه قرارمیدهد .البته
را از زوای ـهی دیــد این
ِ
ا کــو در اینجا متذکر میشــود که قابلیت آفرینندگــی اثر هنری همواره
عناصر طــرح اثر در حین تألیــف در ذهن مؤلف یك
باعــث میشــود تا
ِ
داســتان را خلــق کنــد؛ اما پــس از پایان تالیــف اثــر و در فرایند ارتباط
بــا مخاطبــان ،ایــن عناصــر در ذهن مخاطـ ِـب نمونه داســتان(های)
تازهای را میآفریند.
شــایان ذ کــر اســت موقعیــت مخاطــب در داســتان از نظــر ا کــو
همــان معنــای اســتراتژی مخاطب نزد اینگاردن اســت كــه بعدها
در مكتــب كنســتانس از اهمیــت زیــادی برخــوردار شــد .در ایــن

نگــرش ،تمــام جاذبــهی خوانــدن در ایــن امــر نهفتــه اســت كــه
مخاطــب همواره براســاس حــدس و گمانهزنیهایــش وارد دنیای
متــن میشــود و آینــدهی متــن را پیشگویــی میكنــد .از ســوی
دیگــر متــن نیــز بهطــور ُم ّرتــب حــدس و گمانهزنیهــای مخاطــب
را میآزمایــد و ا گــر فرضیــهای در متــن ثابــت شــود ،براســاس آن
فرضیههــای تــازهای شــكل میگیــرد .از ایــنرو میتــوان گفــت هــر
اثــری دربردارنــدهی سلســلهای از عالمتهــا و نشانههاســت؛
چنانكــه براســاس نخســتین عالمتهــا ،مخاطــب فرضیــهای را
میســازد و سپس آن را با عالمتها و نشانههای بعدی میسنجد
و بههمیــن ترتیــب فرآینــد خواندن متــن با سلســلههای پیدرپی
از طــرح فرضیههــای اصلــی و فرعــی پیش مــیرود و مخاطب وارد
بازی با متن و تفس��یر آن میش��ود (.)Ingarden,1973,139

اثرگشوده ،اثر بسته
نگارش
امبرتــو ا كو ،متون آفریننده را براســاس شــرایط اســتراتژی
ِ
آن و نیــز موقعیــت مخاطــب و نــوع همــكاریاش بــا متــن بــه دو
دســتهی «اثرگشوده» و «اثر بسته» 23تقسیم میكند .در تحلیلهای
اثر بسته به اثری اطالق میشود كه چندان قدرت
زیباشناختی ا كوِ ،
ّ
خالقیــت و آفرینــش مخاطــب را بهدنبــال نــدارد .در ایننــوع آثــار،
ســاختار
مؤلــف در طراحــی اثر خــود دربند رعایــت قاعدهها و قوانین
ِ
روایــی باقــی میمانــد و ّ
حتــی نوآوریهایــش ،شــكل اثــر را دگرگــون
نمیكنــد .اینگونــه آثــار براســاس طرحــی غیرمنعطــف بنــا شــدهاند
و در مســیری از پیشتعیینشــده بــه حركــت درمیآینــد؛ چنانکــه
جیمزبانــد یــان فلمینــگ در
آثــاری از قبیــل مجموعــه داســتانهای
ِ
عرص ـهی ادبیات در ردیف آثار بســته قرار میگیرنــد .این اثر ادبی ،در
بردارندهی مجموعهكنشهایی اســت كه براساس طرحی مناسب و
از پیشتعیینشده در كنار هم قرارگرفتهاند (.)Eco,1979, 131
امبرتــو ا کــو مدعــی اســت در حیــن قرائــت «اثــر بســته» ،متــن
موقعیتهایــی ُمتوالــی را بــرای حــدس و گمانهزنــی مخاطب پدید
م ـیآورد و هریــك از این موقعیتهــا میتواند بهطــور بالقوه ،هزاران
تفســیر ممكــن را بــه همــراه داشتهباشــد؛ امــا در عینحــال در هــر
مرحلــه ،متــن بــدون ایجــاد ابهــام مشــخص میكنــد كــه در جهــان
داستان چه مواردی باید واقعیت پنداشته شوند .از اینرو ساختار
روایی داســتان در اثر بســته ،چنین اجازهای به مخاطب نمیدهد
ساختار
بازی
تا هرگونه تفســیری از آن داشــته باشد .در واقع قواعد ِ
ِ
داســتانی در اینگونــه آثار چنین تفاســیری را پیشــاپیش غیرممكن
میسازد (.)Eco,1979,9
ّ
اثــر بســتهای را میتوان
البتــه بایــد توجه داشــت از نظــر ا كو ،هر ِ
بهتعبیــری گشــوده دانســت؛ زیــرا اینگونــه آثــار نیــز بهنوبــهی خود
میتواند به ُطرق مختلفی در معرض تفسیر قرارگیرد .بهعنوان مثال
جیمزباند یــان فلمینگ میتواند انــواع خوانشهای
داســتانهای
ِ
مختلــف را با توجــه به زوایای گونا گون و عالئق مختلف خوانندگان
پدید آورد .بنابراین داستانهای جیمزباند را میتوان بهشیوههای
گونا گونــی بررســی كــرد .بهعنــوان نمونــه ممكــن اســت فــردی ایــن
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ک
شناســی دریافت» در پوئتیک ارســطو و پوئتی ِ
«جهــان متــن» و «زیبایی
ِ
مدرن امبرتو ا کو

داســتانها را بهمنظور بررســی ّ
ماهیت جنگ ســرد و یــا دنیای پس
از جنــگ مطالعــه كنــد و یــا فرد دیگــری ایــن داســتانها را با هدف
بررســی شــیوهی بهتصویركشــیدن زنان در دههی پنجاه در روسیه
بخوانــد و  . ...بــا این وجود ،این خوانشها با ّنیت متن همخوانی
نــدارد .متــن قصــد ندارد تــا تمامی ایــن خوانشهــای مختلف را در
ذهــن خواننــده برانگیــزد؛ بلكه وظیف ـهی اصلی متن عبارت اســت
از اینكــه مخاط ـب را از میان طرحی كه مبتنی بر قاعدهی ســاختار
روایــی و قواعــد بازی داســتانی اســت ،به ّنیت متن رهنمون شــود.
ـایی اشــتباه»
از ای ـنرو ا كــو قابلیــت گشــودگی آثــار بســته را «رمزگشـ ِ
میخواند (.)Eco,1979,9
امبرتــو ا كــو دســتهی دوم از متــون آفریننــده را ،آثــار گشــوده
میخوانــد .ایندســته از متون  -نظیر آثار کافــکا  -مبتنی بر ابهاماند
و همین ویژگی ابهام و پوشیدگی معنا در اینگونه آثار باعث میشود
ً
تــا همــواره بهســوی اشــكال گونا گون تفســیر گشــوده باشــند .ظاهرا
ً
وجــه مشــترك آثــار گشــوده ،معمــوال همــان رهایــی از بنــد قاعدههــا
و ســاختارهای روایــی آن اســت؛ بدینمعنــا كه مؤلف با ســرپیچی از
قاعدههــای تكــراری شناختهشــده از یكســو و ابداع و ایجــاد رمزگان
و قاعدههــای تــازه از ســوی دیگــر ،اثری بدیــع میآفریند كــه همواره
حــدس و گمانهزنیهــا و قدرت آفرینش مخاطــب را بههمراه دارد .از
ای ـنرو اینگونــه آثار همــواره خواهــان آفرینش و ایجــاد مخاطب تازه
است (.)Eco, 1979, 48

ً
ظاهــرا در اینجــا امبرتــو ا كــو بــه همــان اصــل آشــناییزدایی
فرمالیس ـتهای روس توجــه دارد .بنابــر اصــل آشــناییزدایی ،گوهر
معنایــی اثــر هنــری نهفته اســت و همین
هنــر در ابهــام و پوشــیدگی
ِ
امر باعث میشــود تا اثر در معرض فرآیند تفســیر قرارگیرد .از نظر ا کو،
مخاطب در مواجهه با اثرهنری با رمزگشایی نمادها و نشانههای به
کار رفته در آن و از طریق حدس و گمانهزنی به تفســیر اثر میپردازد.
البته باید توجه داشــت تفســیرپذیری و گشــودگی اثر در زیباشناسی
ا كــو بدینمعنــا نیســت كــه مخاطــب میتوانــد هرگونــه برداشــت و
تفســیر دلخواهــی از متن داشــته باشــد؛ بلكه تنها زمانــی اثر بهروی
تفســیریخاص گشــوده میگردد كه این تفســیر از یکســو مطابق با
«انسجام درونی متن» باشد و از سوی دیگر از جانب سایر مخاطبین
هم ،چنین برداشت و تفسیری انعكاس یابد.
از نظر ا کو ،در همكاری میان متن گشــوده و مخاطب ،از یکســو
متــن گامب ـهگام مخاطــب را بهســوی احتمــاالت مختلــف راهنمایی
میكند و در هر مرحله راههای بسیاری را بهعنوان مسیرهای همتراز
به او ارائه میدهد و از ســوی دیگر مخاطب نیز با توجه به اســتراتژی
حا كم بر متن و رعایت انسجام درونی آن دست به قرائت متن میزند
و بدینترتیــب در حیــن خوانش اثــرّ ،نیت متن بر او آشــكار میگردد.
از ای ـنرو میتــوان گفــت در مواجهــه بــا متــن گشــوده ،یــك چرخهی
تفســیری میان متن و مخاطب برقرار میشــود و بهواســطهی تعامل
بین ایندوّ ،نیت متن آشکار میگردد (.)Eco, 1992,64

نتیجه
مطابــق با یافتههای این پژوهش میتوان گفت هرچند ارســطو
در تحلیلهای ادبی خود به موقعیت مخاطب و نســبت آن با متن
توجه دارد ،اما نمیتوان زیباشناســی وی را بهمعنای دقیق كلمه،
زیباییشناسـ ِـی دریافــت نــام نهاد؛ زیــرا مطابق با پوئتیک ارســطو،
مخاطــب در مواجه ـهی بــا اثر هنری بــدون آنكه ســهمی در فرآیند
آفرینش هنری داشته باشد ،فقط دچار درگیری عاطفی و احساسی
بــا اثر میشــود و در نهایت از طریق رویارویی بــا اثر ،به ّنیت مؤلف و
معنای اثر پی میبرد .با اینحال از مهمترین نکات در زیباشناسی
ارســطو ،همانــا ادراكپذیــری و دریافت اثر توســط مخاطب اســت و
همیننکتــه ،زیباشناســی وی را بــه نقــد ادبــی جدیــد و هرمنوتیك
مــدرن پیوند میدهد .از مهمترین مباحث در زیباشناســی مدرن،
نقش مخاطب در خوانش متن و مشاركت او در خلق معانی تازه در
اثــر اســت .امبرتو ا کو در پوئتی ـکِ مدرن خود ،با اعــان خصیصهی
«گشــودگی» بهعنوان مهمترین شــاخص هنر بر ّ
قابلیت تفسیری آن
و مشــاركت مخاطــب در فرآینــد آفرینش معنایــی آن تأ كید میكند.
او در تحلیلهــای زیباشــناختی خــود ،در پــی اثبــات ایــن نكت ـهی
اساســی اســت كه هــدف اصلــی از خلق اثرهنــری ،ایجــاد «ابهام» و
پوشــیدگی معانــی و مفاهیــم اســت و همیــن پوشــیدگی معنا باعث

میشــود تــا اثــر بــهروی اشــكال مختلــف تفســیر گشــوده گــردد .از
نظــر ا كــو ،اثر هنــری مكانی بــرای «بهوجود آمدن مداوم مناســبات
درونی» اســت كه مخاطب باید آن را كشــف كند و برگزیند .در واقع
مخاطب با خوانش خود از اثر و كشف مناسبات نشانهای نهفته در
آن در فرآینــد خلق و آفرینش اثر هنری همــكاری میكند .همچنان
كه مالحظه میشــود ا كو در نقد ادبیاش برخالف ارســطو ،بهدنبال
شناســایی ّنیت هنرمند و كشــف معنای قطعی و نهایی اثر نیســت؛
بلكــه بــا تأ كید بــر «گشــودگی متن» به نقــش مخاطب و ســهم او در
فرآینــد خلــق اثــر ّ
توجــه دارد .البتــه باید توجه داشــت گشــودگی اثر
در زیباشناســی ا کو بدینمعنا نیســت كه مخاطب میتواند هرگونه
برداشــت و تفســیر دلخواهی از آن داشــته باشــد؛ بلكــه تنها زمانی
اثــر بهروی تفســیری خاص گشــوده میگردد كه این تفســیر مطابق
بــا «انســجام درونی» متن باشــد .از اینرو میتوان گفــت مطابق با
هرمنوتیــک ِ مدرن امبرتو ا کو در خوانش اثرهنری -به مثابهی متن
گشوده -یك چرخهی تفسیری میان متن و مخاطب برقرار میشود
و بهواســطهای تعامــل بیــن ایندوّ ،نیت متن آشــکار میگردد؛ پس
بدینمعنــا ،متــن یك پدیدهی فیزیكی نیســت بلكه عبارت اســت از
چیزی كه در فرآیند خوانش خلق میشــود.
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15 Stravinsky.
16 Stockausen.
17 Henri pousseur.
18 Boulez.

19 Ambiguity.
20 Indeterminacy.
21 Plot.
22 Fabula / Story.
23 Closed Work.
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