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مقدمه
اینمقالهبهمفهومیدرفلسفةپلریكورمیپردازد
داشته فوقالعادهای اهمیت هنر فلسفة تاریخ در که
است:میمسیس.دایرۀمباحثدرباباینمفهومبسیار
گستردهبودهاست،اماتمرکزمابرخوانشتازهایاست
کهریكورازاینمفهومبهدستمیدهد.میمسیسدر
کتابزمانوروایتریكور،درقالبمیمسیسسهگانه
این ارسطویی سنت ادامة در ریكور میشود. مطرح
مفهومرابرمیگیردودرپرتوپدیدارشناسیوهرمنوتیک،
بر عمدتاً مفهوم این ارسطو، نزد میبخشد. غنا را آن
مؤلفهایبنیادیندرسرایِشتراژدی،کمدیوحماسه
داللتدارد؛اماریكورآنرابرتمامگسترۀفهمروایی
اطالقمیکند.اینمقالهچگونگیاینگسترشراشرح
بطِن در شرح این را. آن چرایِی البته و داد، خواهد
روشنسازِیشبكهایمفهومیکهریكورطرحخودرادر
قالبآنبهپیشمیبرد،ممكنخواهدشد.بنابراین،در
بخشاولاینمقاله،بهروایتریكورازمفهوممیمسیس
دربوطیقایارسطو،مفهومفهمرواییدرفلسفةریكور،
او( اعترافات کتاب )در آگوستین نزد زمان مفهوم و
از او خوانش زمینهساز مجموعاً که پرداخت خواهیم
مفهوممیمسیسهستند.بخشدوم،بهکارریكوردر
کتابزمانوروایتاختصاصداردکهدرآنشرحی
ازمفهوممیمسیسسهگانهبیانشدهاست.در دقیق
اینبخشنشانمیدهیمکهچگونهریكوراینمفهومرا
بهسهمرحلهتجزیهمیکندوبهچهترتیبمیاناین

مؤلفههایمیمسیسپیوندبرقرارمیسازد.

1. مفاهیم بنیادی خوانش ریکور از میمسیس
دراینبخش،نخستمفهوممیمسیسنزدارسطو
را،عمدتاًبهروایتریكور،شرحمیدهیم،وطرحکلی
میکنیم. مشخص را ریكور فلسفة در آن داللتهای
سپس،بهفهمرواییمیپردازیمکهمفهومیکلیدیدر
فلسفةریكوراستومیمسیسارسطوییباارجاعبهآن،
وباکمکمفهومآگوستینیزمان،معناییتازهمییابد.
نیزدرقسمتبعدیخواهیمپرداخت،در اینیک به
به که میشود تعریف شكلی به زمانمندی که جایی
آن با پیوند در را روایتگری تا میدهد امكان ریكور

مطرحکند.

1. 1. میمسیس ارسطویی
مفهوممیمسیسیكیازمهمترینمفاهیمیاست
کهدربوطیقایارسطوبهکارمیرود.ملبرگدراینباره
مینویسد«ارسطونهتنهاطرحافالطونِیمیمسیسرا
آنچه به نسبت نیز را آن مفهوم بلكه میدهد، تغییر
بوطیقای میکند... زبر و زیر داشت نظر مد افالطون
روایتگرِی و است، شاعران به خوشامدگویی ارسطو
میمتیکنزدهومرراستایشمیکند،همانچیزیکه
 Melberg,( میگیرد« قرار حمله مورد افالطون نزد
43 :1995(.شایدمهمترینوجهیکهارسطودرتعریف

این استکه این بهدستمیدهد ازمیمسیس خود
رونوشتی و بیرونی واقعیت بازنمایی به مفهوممحدود
ِصرفازآننیست.خصلتفعاالنةمیمسیسدرخوانش

اینمفهومنزداواهمیتخاصیدارد.
میمسیس روایت و زمان کتاب در ریكور پل
یا »تقلیدکردن میکند: تعریف اینگونه را ارسطویی
 Ricoeur,(»2.بازنماییکردِنعملبهواسطةزبانیموزون
33 :1984(.اویادآوریمیکندکهمفهوممیمسیسدر

تعریف ازطریقکاربردهایآن و بوطیقا،دردلمتن
میشود.بااینحال،نزدارسطودراینرسالهتقلیدیا
بازنماییعملاختصاصداردبهسهژانِرتراژدی،کمدی
وحماسه.دراینمیانتنهامیمسیسخاصتراژدیبه
در .)Ricoeur, 1984: 34( است شده تعریف دقت
میمسیس که داد خواهیم نشان بعدی قسمتهای
چگونهبهدستریكورازمرزهاییکهارسطودرتعریف

آنترسیممیکندفرابردهمیشود.
میمسیسارسطوییدرنسبتبامفاهیمموتوس3و
پراکسیسیاعمل4معنایخاصخودرامییابد.مفهوم
میمسیسنزدارسطورانبایدازاینبافتجداساخت.
برقراری در افالطون، از پس ارسطو اساسِی نوآوری
در تراژدی، است. مفهوم سه این میان نسبت همین
فصلششمبوطیقا،»میمسیِسعمل5«خواندهمیشود.
منظورازپراکسیسیاعملدراینجا،نههرنوععمل،
بلكهعملیجدی،کامل،ودارایاندازهایمشخصاست.
ارسطو، نزد باشد. پایانداشته و آغاز،میانه عملیکه
پیشاپیش که دارد ارجاع رویدادهایی به پراکسیس،
ساختاریافتهومعنیدارهستند.ازطرفدیگر،درهمین
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فصل،مفهوم»موتوس«،یا»طرحداستانِی«تراژدی،به
میشود، مطرح رویدادها« به »ساختاربخشیدن منزلة
چیزیکهارسطوآنراروحتراژدیخواندهاست.ملبرگ
از عبارت موتوس ارسطو، بوطیقای »در مینویسد:
نظمبخشییاساختاردهیاست.آنچیزیاستکهاثر
میمتیکرابهمنزلةیککِلساختاریافتهبرمیسازد«
بیان ریكور که آنچنان و .)Melberg, 1995:44- 45(

میکند:»میمسیِسارسطویی،باموتوسوپراکسیس،
زنجیرهایراتشكیلمیدهدکهدرآن،هرمفهومباید
 Ricoeur, 1991b:(»درارتباطبامفهومدیگردرکشود
139(.میمسیس،بهمعنای»بازنمایییاتقلیدازعمل«،

مستلزمارتباطباپراکسیسبهمنزلةزنجیرۀرخدادها،و
باموتوسبهمنزلةساختاربخشیبهاینزنجیرهاست.از
میمسیس چرا که میشود روشن مسئله این اینجا
ارسطوییمفهومیخالقانهومولداست.ملبرگدرکتاب

نظریههایمیمسیسدراینبارهمینویسد:
که داشتهاند تأکید امر این بر مفسران از بسیاری
با ارسطوییخالقانهومولداست،درقیاس میمسیس
صورتافالطونِیآن،کهامریِصرفاًتقلیدیوبازنمایانه
بهنظرمیرسد...]ارسطومینویسد[»شاعرازآنروکه
میمسیس که ]کسی است میمتس6 است، سازنده
در ارسطو از خویش خوانش در ریكور پل میکند[«.
را میمسیس که مامیخواهد از روایت، و زمان کتاب
بهمنزلةفعالیتیبفهمیمکهزمانوواقعیتراآنچنان
کهتجربهشدهاند«بهمنزلةـتجربةزیستةزمانی«جدا
میدهد انتقال داستان درون به را ها آن و میکند

.)Melberg, 1995: 45(

برطبقایننظر،گسستارسطوازبرداشتافالطونی
ازمیمسیس،وانتقالاینمفهومبهحیطةساختاربخشی
بهعملوبازنمایِیعمل،نهفقطتعریفاوراازمیمسیس
بهمثابةرونوشِتوفادارانهومقلدانةواقعیتجدامیکند،
به تبدیلمیکندکه فعالیتی به را او بلكهمیمسیس
حیطةعملمعنامیبخشد.ریكورمیگوید،میمسیِس
خالِقارسطویی،»نهبرابربودنباچیزیکهدادهشده
میمسیس متعلّق که است چیزی تولیِد بلكه است،
نوعی میمسیس .)Ricoeur, 1991b: 138( است«
عملکردناست.ساختِنعملیازاعماِلانسانییا،به

تعبیرریكوردرکتابزمانوروایت،«فعالیِتبازنمایاندِن
مجموعةرویدادهاییکهسازندۀیکداستانهستند«
)Ricoeur, 1984: 48(.اینفعالیت،درذاتخود،فعالیتی

معنابخشاست.وقتیارسطودربوطیقایادآوریمیکند
کههنرمندانمیتوانندواقعیترانهفقطآنچنانکه
آنچه از زیباتر یا هست، آنچه از زشتتر بلكه هست،
ما به ،)115 :1387 )ارسطو، دهند نمایش هست،
میگویدکهمیمسیسبرایاوتقلیدیازشیئیواقعیبا
نیرویکمترنیست.همچنین،بهنظرهالیِولدرکتاب
پژوهشیدربارۀبوطیقایارسطو،وقتیارسطوشعررادر
برابرتاریخمیگذارد،وشعرراازاینروفلسفیترمیداند
کهبهامِرکلینظردارد)دربرابِرتاریخکهرخدادهای
جزئیراروایتمیکند(،شعررادرتواِنمعنابخشِیآن
بهعملانسانی،تاحدفلسفهباالمیکشد.کلیاتیکه
شعرآنهارامیسازد،میتوانندبهشكلیمتجسمشوند
انعكاسدقیقووفادارانةجهاننباشند،اما کهضرورتاً
یادگیرِی از که لذتی باشند، بازشناسانه لذتی واجِد
:1388 )هالیول، میشود ناشی واقعیت دربارۀ چیزی

.)29
پسمسئلةمیمسیس،تقلیدازامورجزئینیست،
بلكهشكلدادنبهامورکلّیاست،»ساختن«یکهدیگر
رونوشتگرفتنازواقعیتنیست،بلكه»تولیِدواقعیت«
به معنابخشی مسئله، ارسطو، نزد که گفتیم است.
در ارسطو که تأکیدی آن. بازتولید نه است واقعیت
سرتاسرمتنبوطیقابرضرورتانسجامووحدِتمتن
میورزد،برهمیننكتهداللتمیکند.متنتراژدیباید
گذشتهازهرچیز،واجدمنطقیدرونیباشدکهحتی
از میشود، وارد آن در ممكن غیر رویدادهای اگر
متن باورپذیرِی مسئلة نشود. کاسته متن باورپذیرِی
برایارسطوازاینرومهماستکهمتن،برایاوواجِد
واقعیتیبیشازواقعیِتآشفتةهرروزهاست.میمسیس
امریجداازواقعیِتمحضوخامنیست،امادربازسازِی
واقعیتاستکهمعنیمییابد.بهاینواژۀ»بازسازی«
بایدباتأملنگریست.فعِلپویسیس7یا»ساختن«،مثل
میمسیس،نوعیعملکردناست.ریكوردر»میمسیس
فقط میمسیس ارسطو، »نزد مینویسد: بازنمایی« و
 Ricoeur, 1991b:( هست« پویسیس که هست آنجا
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آنجایی فقط تقلید، یا بازنمایی دیگر، زبان به .)138

هستکهساختنهست.بهاینتعبیر،عمِل»بازنمایی«،
یا بهمعنِی»باز-ساختن«، چنانکههالیولمیگوید،
)هالیول، از...« وحدتی «ساختِن بر ساختن«، نو «از
مفهوم که داریم یاد به دارد. داللت )98 ،1388
میمسیسدرپیوندباموتوس،بهمعنایساختاردادنبه
رویدادها،ساختِنیک از یاساختِنوحدتی رویدادها،
اینشبكةمفهومیدر ازرویدادها،معنیمییابد. کل
عمل ترتیب این به ارسطویی میمسیس معنای فهم
میکندکههرمفهوم،دردلخود،بهمفهوِمدیگرمعنی
به پایةمیمسیسمیداند. را ارسطو،موتوس میدهد.
اینمعنیکههیچمیمسیسیوجودنداردکهپیشاپیش
بروحدتیساختاریافتهازرویدادهابنانشدهباشد.این
وحدتبخشی،بهمعنایبرکشیدِننظمازدلآشفتگِی
دیگر، بیان به یا، آن از کلیتی برکشیدِن یا واقعیت،

بخشیدِن»آغاز،میانهوپایان«بهعملانسانیاست.
شعر،نزدارسطو،»ساخته«میشود.ومادۀبرسازندۀ
شعر،»عمل«است.ارسطودرمعرفتشناسی،بهمعرفت
نظری،فارغازهرقسمعمل،توجهدارد؛ودراخالقو
رسالة در تنها عمل. به ناظر معرفت به سیاست،
یا »ساخته«، با نسبت در را عمل که بوطیقااست
«محصول«آنمیبیند.اینعمل،عملیغایتمنداست
بهاینمعنیکهمحصولیبیرونیدارد.غایِت»پویسیس«
)ساختن(،محصوِلآناست،کهدرمتنارسطو،شعر،یا
تراژدی،است.امامنطِقساختِنشعر،چنانکهریكور
از برآمده اولکتابزمانوروایتمینویسد، درجلد
«فهمپذیرِیخاصحیطة»پراکسیس««)عمل(است،
.)Ricoeur, 1984: 40(نهفهمپذیرِیتئوریکیانظری
کلیهاییکهشعرآنهارامیسازد،بهمانندکلّیهای
حیطة فهمپذیرِی با بلكه نیستند. نظری امور فلسفه،
عملسروکاردارند.اینچیزیاستکهریكورازآن
تحتعنوانفهممتعلقبهحكمتعملی8یادمیکند،
فهِم برابِر در و دارد، ارجاع عمل حیطة به که فهمی
بازخواهیم نكته این به ادامه در میگیرد. قرار نظری

گشت.
و سرراست نسبتی واقعیت، با میمسیس نسبت
میگیرد، وام واقعیت از میمسیس نیست. یکطرفه

واقعیِتعملی،هستِیآشناوهرروزۀانسان.امااینبدین
بازنمایی میمسیس در که عملی هر که نیست معنا
میشود،داللتبرعمِلمتناظرباآندرجهانواقعدارد.
فهم استعاره بایدهمچون را اعتبار،میمسیس این به
نسبت نیست. تکمعنا امری هرگز استعاره کرد.
آنچه است. استعاری نسبتی نیز واقعیت با میمسیس
تكرار منزلة به هرگز برمیکشد، واقعیت از میمسیس
محضواقعیتنیست.امامیمسیسهمچناندرپیوندبا
با میمسیس در پس، مییابد. معنا که است واقعیت
ارتباطیدوگانهباواقعیتسروکارداریم:اول،گسستی
استعاریازواقعیت،ودومپیوندبنیادیباآن.میمسیس
برایاینکهواقعیترابیانکند،بایدآنرادرقسمی
پرانتِزهوسرلیقراردهد.اماایندرپرانتزگذاشتن،به
برآوردن بلكه نیست، واقعیت ذاِت به رسیدن معنای
جریان در که است پرشماری داللتهای مجموعة
واقعیتبهدیدهنمیآیند.دافی،یكیازشارحانریكور،
درستی به میتوان وقتی تنها را »زندگی مینویسد:
فهمیدکهازطریقداستانهابهطرزیمیمتیکبازگفته
روایت راِه در »همواره زندگی دیگر، بیان به شود...
این کسی که آن مگر نمیرسد روایت به اما است«،
 Duffy,(»زندگیرابهمنزلةقصهایبشنودونقلکند
عمِل در واقعیت، با استعاری ارتباِط این .)2009: 27

پایة بر و بهقاعده، منظم، تكراری که آن، تكراِر
ساختاربخشیبهرویدادها)موتوس(است،همچنانبه

واقعیِتخارجازمیمسیسارجاعدارد.
پراکسیس،مسئلةمیمسیساستوازطرِفدیگر،
خوِدمیمسیستنهابهمنزلةپراکسیسمیتواندوجود
ساختاربخشِی مبنای بر که پراکسیسی باشد، داشته
خیالیبهامرواقعمعنامییابد.تخیلکردن،آنفعلی
برمیگیرد، ازحیطةعمل را واقعی دادههای استکه
میمسیس میبخشد. دوباره نظِم و میبیند، دوباره
ارسطوییرابایددرارتباطبااینبرداشتازتخیلهم
دید،برداشتیکهمستقیماًدرخودمتنارسطونیستو
بهتفسیرریكورازآنبازمیگردد.درارتباطمیمسیس
همنشینانه9 عملی معنای به میمسیس پراکسیس، با
نیست. جانشینانه10 عملی دیگر و میشود، فهم
میمسیس،نمودارواقعیتنیستبلكهقراردادِنواقعیتی
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عمل منزلة به میمسیس فهم است. واقعیت کناِر در
است. نكته همین فهم در »خالق«، و »فعاالنه«
میمسیس،عملیاستکهواقعیِتموتوسراباواقعیتی
کهموتوسبرآمدهازآناست)واقعیِتزیسته(همنشین
میسازد.اینهمنشینسازی،مستلزِممشارکتدرمتن،
وواردشدنبهبازیایخیالیبامتناست.فهممتنتنها
برایخوانندهایرخمیدهدکهبهگفتوگویخالقانهای

بامتنمینشیند.
چنانکهریكوردرزمانوروایتنشانمیدهد،نزد
طرِح همان )یا رویدادها به ساختاربخشیدن ارسطو،
تراژدی،یا»موتوس«(پیروزِیهماهنگیبرناهماهنگی
است.«اینهماهنگیبرآمدهازتجربهایدرزباناست.
نزدارسطو،نوعیتجربةاساساًزبانیاستکهناهماهنگی
تجربة این .)Ricoeur, 1984: 31( میکند« ترمیم را
نویسندۀ برای اول، وهلة در که است تجربهای زبانی،
در را آنچه ناهماهنگِی نویسنده، میدهد. رخ متن
واقعیتهست،درمتنخودترمیممیکند.میمسیس،
بهمعنایبیاِنموتوس،یابهزبانآمدِنموتوس،هماهنگ
ساختِنتجربةناهماهنگماازواقعیتاست.اینواقعیت،
البته،بهمعنایامریقطعیویّكهنیستکههمگانبر
سرآنتوافقداشتهباشند.ارسطودربوطیقا،باتوجهی
نوعی توصیة مسلماً دارد، اسطورهای فضاهای به که
رئالیسمنمیکند؛بلكهواقعیتدراینجابایدبهمنزلة
پایان اموردرنظرگرفتهشود،آغازشدنو پیوستگی
یافتنامور،چنانکهارتباطاینآغازوپایاندرمتن،

فهمپذیرباشد.
فضای که همچنان ارسطویی، میمسیس اما   
نظمیافتهایبرایپراکسیسمیسازد،دربطنایننظم
نوعی ناهماهنگیایمیدانمیدهدکه یا بهبینظمی
مثل عناصری میکند. ایجاد متن در درونی ناسازِی
رخدادهایهراسباروشفقتانگیز،یاوارونگی11کهروند
رخدادهایداستانرایكسرهزیرورومیکنند،وعناصِر
ارسطو، نزد هستند. طرح انسجاِم دروِن ناهماهنِگ
تراژدی مؤلف بایدساختة نیز ناهماهنگکننده عناصِر
مینویسد، روایت و زمان در ریكور که چنان باشند.
زماِن در نه میکنند عمل اثر خوِد زماِن در »آنها
رخدادهایجهان«)Ricoeur, 1984: 39(.بهاینتعبیر،

عنصرناهماهنگکنندهنیزدرمتِنهماهنگِییگانةطرح
واردمیشود،تاجاییکهاز«ضرورتواحتماِل«سرو
سامانرخدادهاخارجنباشدوبتوانددرونآنکلّیکه
بااعمالمشخصمیشودجابگیرد.ارسطوهماهنگیرا
تاآنپایهپیشمیبَردکههررخدادناهماهنگرانیزدر

بطنیگانگیزمانیتعریفکند.
درمرورآنچهگفتهشد،براینامرتأکیدمیکنیم
کهخوانشریكورازمیمسیس،ازچندجهتبرمفهوم
میمسیسارسطوییتكیهدارد:نخست،حیثعملیآن
)میمسیسمسئلهاینیستکهباساحتنظرسروکار
عمل رویدادهای هماهنگشدِن دوم، باشد(، داشته
کنش در تراژدی متن به شده برکشیده انسانِی
واقعیتهای از کلّی اموِر ساختِن سوم، و میمسیس،
برکشیدهشدهبهعرصةمتن،یامعنابخشیبهواقعیتدر
متن.خوِداینامورکلّی،منطقیعملیدارند،نهنظری؛
یعنیسروکارشانبافهمرواییاستنهفهمنظری.
میمسیسبهاینترتیبواردکتابزمانوروایتریكور
میشودودرآنجادرمتننظریةاودربابفهمروایی،

مفهومیتازهمییابد.

1. 2. فهم روایی
فهمروایی،داللتداردبرپیوندروایتوفهم.اماباید
نشاندادکهاینپیوندبهچهمعناست.بالندل،یكیاز
میانة در ریكور پل کتاب در ریكور، فلسفة شارحان
االهیاتوفلسفه،بهدیالكتیكیاشارهمیکندکهروایت
عمل میان دیالكتیک، »این میگیرد: شكل آن در
زمانمندانسانیوروایتصورتمیگیرد،ومتكیاست
روایی، فهم تعبیر، این به انسانی. باز-ساختنعمل بر
روایت به را انسانی زمانمند عمل که فهمی یعنی
برمیکشد،یعنیازآنروایتیمیسازدوآنرادرقالب
داستانبیانمیکند« )Blundell, 1992: 84-85(.ریكور
در»زندگیدرطلبروایت«مینویسد:»فهِمعملرا
داد« قرار توجه مورد عقل نظرِی کاربرد برابِر در باید
)Ricoeur, 1991a: 23(.فهمرواییبهحیطةعملتعلق

داردومنطقیغیرازفهمنظریدارد.فهمرواییدرهر
کنشروایتگریحضوردارد،درهرکنشیکهساختار
زمانِیعملرادرطرحافكنی،12نظممیبخشدوبهبیان
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عمل باز-ساختِن معنای به روایی، فهم درمیآوَرد.
تحقق روایی گفتار در که است فعاالنه عملی انسانی،
مییابد.بهبیانیدیگر،بهزبانآوردِنواقعیِتانسانیدر
اصلِی مسئلة آن، باز-تولیِد در و آن، به نظمبخشیدن
کنِشروایتاست.روایت،بهمعنایکنشیهرمنوتیكی،
تفسیریازواقعیتبهدستمیدهدکهنخست،اساساً
دوم، و میدهد، رخ گفتن فعل در و است زبانی
معنابخشیبهواقعیتاست.امابرایروشنترشدنفعل
روایت،بایدتمایزاساسِیآنرابافعلتوصیفکردن،و

همچنینبااستعاره،مشخصکرد.
و توصیف13 با دوسویه ارتباطی عیِن در روایت،
استعاره14،معناییمتمایزازآنهادارد.ریكوردرکتاب
استعارهها، ساختِن که میدهد نشان زنده استعارۀ
آفریدنوباز-آفریدنمعناهایتازهدرگسترۀزباناست.
ریكوردرپیشگفتارکتابزمانوروایتمیگویدکه
زبان در چیز دو میان شباهتی پیشکشیدِن استعاره،
است،وبرقراریرابطهایبینآندو،حالآنکهروایت،
یک در انسانی عمل پراکندۀ رویدادهای ترکیبکردن
واقعیت، از داستانی ساختِن و است، داستانی کل
معنا واقعیت به خودش روایِی نظم در که داستانی
)ماننِد که حیث آن از روایتکردن، اما میبخشد.
استعاره(برنوآوریمعناشناختیتكیهمیکندباتوصیف
روایتکردن، .)Ricoeur, 1984: ix( دارد فرق واقعیت
شرِحبیطرفانه)یاعینی(واقعیتنیست.بلكهدرساختِن
نو از را انسانی عمل ویژگیهای داستانی، طرحهای
بازسازیمیکندوبهآنمعنیمیبخشد:اهداف،علتها،
ودرمجموع،هرآنچههرعملیرامیسازد،درترکیبی
بههمآوردهمیشودکهازآنعمل،زمانمندیکاملو
و میانه آغاز، داشتِن با داستانی، هر میسازد: یكهای
پایان،بربیانیازواقعیتداللتمیکند.چنانکهبالندل
درکتابپلریكوردرمیانةاالهیاتوفلسفهمینویسد،
خالِف بر که است واقعیت به معنایی اطالِق «روایت،
توصیف،نظربه»تحلیل«عناصربرسازندۀعملندارد،
 Blundell, 1992:(»بلكهبر»ترکیب«آنهاتكیهمیکند
83(.روایتازاینحیثازتوصیفمتمایزاستکهبه

زبانیادبیمتكیاستکهظرفیِتچندمعنایِیبیاِنادبی
رابهعنوانپشتوانةخوددارد،وآناجزاییازواقعیترا

برمیگزیندودوبارهمیسازدکهبهآنمعنامیبخشند.
روایی فهم زمینة بر ریكوری، سهگانة میمسیس
برای است تالشی روایت و زمان میشود. تعریف
را پیوندمیاندومفهومیکهعنوانآن برقرارساختِن
کّل به که است امری موتوس ارسطو، نزد ساختهاند.
زمانِیبستهایدرکنارزمانجهانتبدیلمیشود.البته
دروناینکّلمنسجم،عناصریوجوددارندکهتجربهای
ریكور برای که مسئلهای اما برمیسازند، را زمان از
طرحافكنی، عمل چگونه که است این دارد اهمیت
باآن بهمثابةعملیکهفهمرواییدرساختِنطرحها
درگیراست،میانتجربةزیستةماوروایتآنواسطه
میشود.اینوساطتنیازداردبهمفهومیمدرناززمان
کهبهگرهگاهپیوندزمانجهانبازمانروایتتبدیل
شود.ریكوراینمفهوماززمانرانزدآگوستینمییابد.

1. 3. زمان آگوستینی
مسئلة به موجزی اشارههای ارسطو، بوطیقای در
زمانهست.ارسطوعمدۀمباحثخوددربارۀزمانرادر
رسالة»فیزیک«مطرحکردهاست.برایمقایسةتصور
ارسطواززمانباتصورآگوستینیاززمان،بهطورخالصه
بهطورمفصلدرکتابزمانو آنچهریكور براساس و
روایتمیگوید،میتوانگفتکهزماننزدارسطودر
نهایتبهحرکِتاعیانمربوطمیشود)زماِنکیهانی(،و
نزدآگوستینبهحرکتذهن.دربوطیقایارسطوردو
نشانیازمسائلمدرِنزماننیست،وبرداشتاواززمان،
برداشتیاساساًباستانیاست.مسائلغامضیچونوجود
زمانواندازۀزماننزدآگوستینبهجدمطرحمیشوند15.
تحلیلآگوستینیزمانرویبهاینسوداردکهدر
آغاز،معضالتنظریزمانرابانظرورزیحلکند.اما
همانطورکهریكورنشانمیدهد،اوهرچهبیشتردر
بنبستهای به میرود، پیش نظری معضالت این
بیشتریبرمیخوَرد.آگوستین،زمانرابهمثابةگسستی
زمان، تعریفمیکند. زمانحال وجه بینسه دائمی
دیگربهمانندزمانارسطویی،برآمدهازحرکتاعیان
نیست،بلكهحرکتخودذهناست.زماننزدآگوستین،
تبدیل آینده و بهسهحاِلمنقسمدرگذشتهوحال
میشودوحرکتذهندریادآورِیگذشته،تمرکِزحال
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وپیشبینِیآینده،خوِدزماناست.زمانآگوستینیدر
تضادباایستایِیابدیتوجوددارد،ودرقلبخودحسی
ازابدیترابههمراهدارد،آنگاهکه،بهتعبیِرآگوستین،
درمثالیکهازخواندندعامیآورد،»قصِد«16خودرا،
درتمرکزبرادراِکاکنون،یادآوریوپیشبینی،متوجِه
بههمرساندِناینابعادپراکندۀزماندریککّلمنسجم
میکند.ریكوردر»زندگیدرطلبروایت«مینویسد:
»زماننزدآگوستین،عبارتاستازتضاددائمیبین
طبیعِتناایستایزماِنحاِلانسانیوایستایِیزماِنحاِل
ابدی«)Ricoeur, 1991a: 31(.آنطورکهاودرزمانو
همین در آگوستین فوقالعادۀ کشف میگوید، روایت
لغزِشدائمِیسهلحظة ناهماهنگِیزماندر استکه
به(گذشته، )رو ازهماهنگِیقصدهای برآمده را حال
حالوآیندهمیبیند.قصد،»فعالیتی«هماهنگاست
سه این لغزش لیكن حال، لحظة سه بههمآوردِن در
انفعالِیماازگذر لحظهبریكدیگر،ناهماهنگِیتجربة
معنا، این کشف .)Ricoeur, 1984: 21( است زمان
به زمان، درخوِد اینکه از منعمیکند را آگوستین
جستوجویراهحلیبرایمعضالتنظریزمانباشد،و
تنهادردیدِنتضادزمانباابدیتاستکهبهحلمسئله
میرسد.ابدیت،ایستاستوهمةزمانرادرخوددارد،
حالآنکهتجربةمناززمان،گذراوآشفتهاستودر
بینگذشتهوحالوآیندهایکه،بهتعبیرآگوستین،
است. نوسان در هستند، حاضر حال زماِن در همه
بلكه نمیکند، نظریحل بهطرز را مسئله آگوستین
راهحلاوبرایمسئلةزمان،راهحلیپوئتیکاست.این
راهحلپوئتیک،همانطرحافكنِیارسطواست.»حاِل
میگیرد. قرار تضاد در ابدیت با آگوستین، سهگانة«
بر تا میکند استفاده پوئتیک طرِح از آگوستین
تاریكیهایتجربه،نوربیفكند.ریكوردرزمانوروایت
پوئتیک حل راه بهعنوان تراژدی »موتوس مینویسد:
 Ricoeur, 1984,(»پارادوکسنظرِیزمانمطرحمیشود

.)38

الگوی بتوانیم که میکند کمک ما به الگو این
ارسطویِیموتوسبهمنزلةساختاربخشیبهرویدادهارا
هماهنگسازِی کار در که موتوس، ببینیم. بهتر
بهسوژه که دارد اهمیت رو این از ناهماهنگیهاست،

پرتو در را تجربه میمتیک، عمل در تا میدهد اجازه
فهم،فهمیکهاساساًهرمنوتیكیاست،دوبارهپیكربندی
دوری داریم، کار و سر دور یک با اینجا در کند.
زمان و روایت دورِی نسبت دربارۀ ریكور هرمنوتیكی.
میگوید:»دوِرروایتگریوزمانمندی...هریکدیگری
از تجربه .)Ricoeur, 1984: 3( میکند« تقویت را
زمانمندِیسوژهآغازمیشودتابهروایتبرسد،وباز،از
و روایتگری میکند. حرکت زمان طرِف به روایت
ارسطویی الگوی دارند. بدهبستان هم با زمانمندی،
روایت،برایکاملشدنبهالگویآگوستینیزماننیاز
دارد.زماِنآگوستینیدرسوژه،درونیمیشود،مسئلة
اوقرارمیگیرد،ودیگرحرکتیکیهانینیستکهصرفاً
بااعیانتعریفشود.اینزماِندرونیشدهاستکهبهما
آن، تفسیرکردِن با را خودمان زندگی میدهد اجازه

چنانکهگویی17روایتاست،فهمکنیم.


2. میمسیس سه گانه
پیشازآنکهبهبررسیمیمسیس1بپردازیم،باید
روشنکنیمکهچراریكور،مفهوممیمسیسرادرقالب
میمسیسسهگانهتعریفمیکند.دربخشاولمقاله،
نشاندادیمکهارسطومیمسیسراازبندنمایشنمود
اعیانرهامیسازد.داللتمیمسیسنزدارسطو،عاملی
بر تكیه با تا میگذارد باز را ریكور دست که است
به )پراکسیس(، عمل مفهوم به میمسیس وابستگی
مفهوم این )Ricoeur, 1991b: 139( »چندمعنابودِن«
توجهدهد.همانطورکهدیدیم،میمسیسامریاست
و است، انسانی عمل به بسته تنگاتنگ نحوی به که
تعریفارسطوییآن،یعنی»بازنماییعمل«،همچنان
نزدریكورمعتبراست.امانقش»میمسیسسهگانه«در
کتابزمانوروایت،وساطتبین»زمان«و»روایت«
است.بهاینمعنیکهبرایریكور،عملمیمسیس،در
بهزمان،نقش تبدیلروایت و بهروایت، تبدیِلزمان
روایت و زمان در ریكور که همانطور دارد. اساسی
مینویسد،میمسیس،دروناینفراینددگرشكلسازی،
بهسهمرحلةبههمپیوستةمیمسیس1،میمسیس2و
میمسیس3تقسیممیشود.دراینمیانمیمسیس2،
نقشمحوریرادارد،ومیمسیس1ومیمسیس3دو
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طرفآنراتشكیلمیدهند.دومیندقیقةمیمسیس
درپیكربندِیدوبارۀزمانوشكلدادنبهروایتیازعمل

.)Ricoeur, 1984: 53(انسانینقشخودراایفامیکند

2. 1. میمسیس 1
»ترکیببندی«یا»پیكربندی«،18کنشیاستکهاز
یا آن،میمسیس2، آغازمیشود،محور میمسیس1
3 میمسیس در و است، داستان ساختِن میمسیِس
با ارتباطیخاص نخست، روایتی، هر میگیرد. نتیجه
حیطةعملبرقرارمیکندوفهمپذیرِیروایت،برآمدهاز
در روایت، و زمان در ریكور است. عملی فهمپذیرِی
ارتباطبافهمروایی،از»فهمعملی«مینویسد،وازاین
که«هرپاسخیکهبهچگونگیرابطةفهمرواییبافهم
نظریة و روایت نظریة رابطة میتواند میدهیم، عملی

.)Ricoeur, 1984: 56(»عملراروشنکند
انتظارخیر ریكور: ازمنظر امید هاسكیدرکتاب
میخوانَد، 1 میمسیس ریكور را »آنچه مینویسد:
میتوانپیشفهمیازطرحداستانینیزخواند.ماتوانایی
اینراداریمکهداستانرابفهمیم،چوندرجهانیاز
میدهیم، انجام را اعمالی ما میکنیم. زندگی عمل
دیگرانرامیبینیمکهاعمالیراانجاممیدهند،اعمالی
راتجربهمیکنیمکهبرمامیروند،ودیگرانرامیبینیم
کهاعمالیبرآنهامیرود،ووقتیکهایناعمالدرون
تشخیص را آنها میدهند، روی داستانی طرحی
میدهیم....ماازطریقمیمسیسبهپیشفهمیازعمل
دستمییابیم:آنچهتقلیدکارِیکودکاناست،بهتكرار
قصدیومعناداِریکعملتبدیلمیشود.کودکیاد
میگیردکهترانةالالییراتكرارکندویادمیگیردکه
پایان و میشوند شروع چطور پریان داستانهای
میگیرند«)Huskey, 2009: 69(.میمسیس1درحیطة
تجربةعملیماقراردارد،جاییکهآشنایِیپیشیِنمابا
جهانعملدرآنشكلمیگیرد.پیشفهمعمل،آن
حیطهایاستکهفهمداستانراممكنمیسازد.ریكور
بازنمایی یا درزمانوروایتمینویسد:«تقلیدکردن
عمِل چیستِی پیشفهمیدِن از نخست، عمل، کردن
انسانازحیثمعناشناسی،نظامنمادینوزمانمندیآن
است«)Ricoeur, 1984: 64(.میمسیس1،آنحیطهای

استکهمارامهیایورودبهداستانمیکند،وبرروی
همینحیطةپیشفهماستکه»طرحافكنی،وهمراهبا
میشوند« ساخته ادبی و متنی میمتیِک فنون آن،

.)Ricoeur, 1984, 64(

پس،شرحمیمسیس1،کهمیتوانآنرادقیقة
»پیشاپیكربندی«19خواند،وابستهاستبهپاسخیکه
آورده فراهم انسانی عمل چیستی از پرسش برای
رادرسهسطِح انسان ازعمل میشود.ریكورپرسش
»ساختارهایمعنادارعمل،منابعنمادینآنوویژگی

زمانمندآن«)Ricoeur, 1984: 54(مطرحمیکند.
درنخستینسطح،مشخصمیشودکهعمل،یک
مفهوِممنفردنیست،بلكهبایددرشبكهایمفهومیدر
نظرگرفتهشود.اینبههمپیوستگِیمفهومی،کهدیدیم
درتعریفمیمسیسنزدریكورهماهمیتدارد،امری
استکهعملراازوضعیِت»انجامگرفتنکاریبهدست
یکشخص«خارجمیکند.ماهمیشهعملرادربافتی
داریمکهعملدرآنرویمیدهد،درجهانیازروابط
انگیزهها، عاملین، انتظارها، اهداف، )بین نسبتها و
شرایط(کهبهآنمعنیمیبخشند.ازاینجاستکه
ساختارهای که سطحی عمل، جهان سطح نخستین
معناداردرآنعملرافهمپذیرمیسازند،مطرحمیشود.
شبكهای در عمل تعریف از برآمده نیز، عملی فهم
مفهومیاست.ریكورتسلطبراینشبكةمفهومیرادر
قالبعبارت»فهمعملی«تعریفمیکند.معناشناسِی
در عمل، که میرسد روایی فهم به وقتی تنها عمل،
قواعدساختنروایت،ترکیبشود،نظمیرواییبیابد،و
درونروایت،منطقیجدیدپیداکند.ریكوردرزمانو
منطق به جانشینی منطق از »عبور میگوید: روایت
همشینی،بهمعناشناسیعمل،داللتیرواییمیبخشد«
زبان به برکشیدهشدنعمل )Ricoeur, 1984: 56(.در

روایت،داللتعملتغییرمیکند.روایت،گزارشمحض
اعمالنیست،بلكهساختنترکیببندیازاعمالاست،
وداللتیتازهبخشیدنبهآنها.ایننكتهایاستکه
ازمحدودشدنبهنشانهشناسِیآنچهروایت روایترا
معنایِی ساختارهای از روایت میکند. خارج میشود،
اماهمیشهگویندهوشنوندهای عملساختهمیشود،
هست،وزمینهیابافتیکهمیتوانددربطنهرروایت
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خاص،وهرگفتنوشنیدنیمعناییتازهبیابد.
بنیاد آن بر روایت که عمل جهان سطح دومین
است. عمل جهان نمادین منابع سطح میشود،
داللِت پرداختِن و »ساختن معنای به میمسیس،
بر ،)Ricoeur, 1984: 64( عمل« مفصلبندیشدۀ
بر عالوه عمل، که دارد تكیه نمادینی ظرفیِت
قرار خود فهمپذیری واسطة نیز را آن معناشناسی،
میدهد.وساطتنمادین،برایریكوربهمعنایوساطتی
استکه»ماراازتصوِرمعنایدرونماندگار،بهتصوِر
نمادین )Ricoeur, 1984: 58(.سطح قاعدهمیرسانَد«
سطح میکند. مشخص را آن معنایِی قاعدۀ عمل،
نمادینعمل،ناظراستبرمجموعة«نشانهها،قواعدو
راممكن )Ricoeur, 1984: 58(کهعمل هنجارهایی«
میسازند.اینسطحناظراستبرچگونگیعملکردنو
قابلیِتعملداشتنودانستننحوۀعمل.بهاینتعبیر،
نماد،شرایطامكانعملرادرقالبقواعدیکهعملرا
معنادارمیسازند،مهیامیکند.عمل،وقتیکهبهروایت
و است، نمادین داللت این واجد است، نشده وارد
نمادیِن داللِت میشود، وارد روایت به که هنگامی
دوبارهایمییابد.اینداللِتنمادیِندوم،یانمادپردازی
آشكاریامستقل،درجهانمتنیافتهمیشود.درآنجا
هنجارهای و قواعد نشانهها، مجموعة با متنی هر که
درونیخود،جهانیمیسازدکهعملدربطنآنمعنایی
تازهمییابد.نزدهرمنوتیک،جهانعمل،جهانیاست
مداوم کنشهای در خود اما نشده، بیان هنوز که
هرمنوتیكیتقویممیشود.زمینهایکههرعملبرروی
مجموعة یا عمل، آن امكان شرایط مییابد، معنا آن
ساختهاند. ممكن را آن رویدادن که است قواعدی
باال ازحرکت باآوردنمثالی ریكوردرزمانوروایت
باشد آوردندست،کهمیتواندمعانیمختلفیداشته
نشان رأیدادن( یا تاکسی، صداکردِن )سالمکردن،
میدهدکههرعمل،باتوجهبهزمینهایکهدارد،معنای
او .)Ricoeur, 1984: 58( مییابد را خود نمادین
قرار تفسیر مورد اینکه از پیش «نمادها، مینویسد:
 Ricoeur, 1984:(»بگیرند،خود،عملراتفسیرمیکنند
58(.نظامنمادین،زمینهوچارچوبیفراهممیکندکه

عمل،ودرپیآن،متن،معنادارمیشود.

نمودار آن در عمل جهان که سطحی سومین
ویژگیهایی واجد عمل، است. زمانی سطح میشود،
هر میسازند. ممكن را روایتشدن که است زمانی
روایت،اززمانیآغازمیشود،ودرزمانیپایانمییابد.
روایت،درزمانحرکتمیکند،ویک»لحظه«نیست.
ریكورمینویسدکهویژگیهایزمانیعمل،درهمان
سطحنمادینپدیدارمیشوند:»فهِمعملتاآنجاپیش
میرودکهدرعمل،ساختارهایزمانیایرابازشناسد
.)Ricoeur, 1984: 59( میکنند« اقتضا را روایت که
اینسطحبهجهانروایتمیرسد،و جهانعمل،در
میشود. آغاز عمل جهان زمان بازشناسی در روایت
اودر برای یادآورمیشود،چیزیکه چنانکهریكور
مبادلهای اهمیتدارد، ازجهانعمل اینسطح شرح
استکهبینابعادزمان)گذشته،حال،وآینده(درعمِل
واقعیرویمیدهد)Ricoeur, 1984: 58(.مسئلةریكور
مفهومِی شبكة اعضای متقابِل ارتباِط که نیست این
بلكه دهد، نشان کلی بهطور را زمان ابعاد و عمل
میخواهدبرزمانمندِیعمِلهرروزهتأکیدکند.درعمِل
هرروزه،ابعاِدزمان،درنسبتبایكدیگر،تعریفمیشوند
زمان به نظمبخشی همین از روایت مییابند. وشكل

آغازمیشود.
ازآنجاکهتجربههموارهدارایفرمیاست،وحتی
پیشازآنکهبهروایتواردشودمعناداراست،نمیتوان
ازعملیبدوِنفرمکهروایتبهآنفرممیبخشدسخن
واسازی؟ یا پدیدارشناسی کتاب در واتكین گفت.
و بالفصل وجهی به وجود ریكور، نظر »از مینویسد
بیواسطهخودپیدایاخودآشكارنیست...درخوِدجهان
عمل،معناهادرکارندوروایت،ابزاریبرایمعنادادنبه
بیمعناییتجربهنیست.روایت،بیاِنآنتجربهایاست

.)Watkin, 2009: 82(»کههنوزبیاننشدهاست
این به است، 2 میمسیس موضوِع ،1 میمسیس
معنیکهتقلیدکردنیابازنماییکردن،چنانکهدافی
مینویسد،«عملیاستکهنظربهاینبافتةتجربهدارد،
عمل دستخوش و »عملکردن از است ترکیبی که
شدن«)یافعلوانفعال(.روایت،خالقیتخودرامتوجه
.)Duffy, 2009: 34( میکند« ترکیب این میمسیِس
عملکردنودستخوشعملشدنانسان،برایآنکه
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بیانشود،روایترااقتضامیکند.آنچهماراازمیمسیس
1،آنچنانکهشرحشرفت،بهمیمسیس2میرساند،
چنانکهریكورمینویسد»جابهجایِیاستعاریازقلمرو

عملبهقلمروداستان«)Ricoeur, 1984, 47( است.

2. 2.  میمسیس 2
یا ترکیببندی میمسیس2، اصلی مسئلة
پیكربندی20روایتدرساختِن»طرح«وگسترشدادِن
با طرحدرکنش»طرحافكنی«21است.ریكورطرحرا
همانتعریفموتوسارسطویی،یعنی»ساختاربخشیبه
رویدادها«تعریفمیکند.موتوس،بهاینمعنی،درکار
ایجادنظمیدرونیبرایفعالیتمیمتیکاست.ریكور
درزمانوروایتمینویسدکهدربوطیقایارسطو،در
این و است، هماهنگی بر »تأکید موتوس، تعریف
هماهنگی،باویژگیهایکلبودن،کاملبودنوداشتِن
 Ricoeur, 1984,( میشود« مشخص مناسب اندازهای
38(.هالیولدرکتابپژوهشیدربارۀبوطیقایارسطو

بوطیقای بارهمیگوید:»ایدۀوحدتشعریدر دراین
است. میمتیک هنر کل تجربة اساس و پایه ارسطو،
ساختِنارسطوییرامیتوانبه»ساختِنوحدتیاز...«
فعالیت وحدت .)98 :1388 )هالیول، کرد« تعبیر
)ارسطو، میشود ناشی موتوس وحدت از میمتیک
در »کل«، تصور ریكور، نظر به بنا 22.)127 :1387
بوطیقایارسطو،نهخصلتیزمانی،کهخصلتیمنطقی
دارد.ارسطووقتیچیزیراکلمیداندکه»آغاز،میانه
پیكربندی لطف به تنها اما باشد. داشته پایانی« و
پوئتیکاستکهچیزیبهمنزلةآغاز،میانهوپایانبه
حسابمیآید)Ricoeur, 1984: 38(،ومنطقآن،تأکید
احتمالدرسیررویدادهاست.چنانکه یا برضرورت
ریكوردرزمانوروایتمینویسد،»آغاز،میانهوپایان،
شده برگرفته تجربه از که نیستند اموری بوطیقا، در
باشند،بلكهبراثرنظمبخشیبهشعرایجادمیشوند«
از تكهای نه منسجم، کِل این .)Ricoeur, 1984: 39(

واقعیتیانمایشدوبارۀآن،بلكهبرآوردِنامرکلیازامر
جزئیوامرضرورییامحتملازامراتفاقیاست.

در که است میمسیس از دقیقهای ،2 میمسیس
وساطتبیندوسطحدیگرمیمسیستعریفمیشود.

خود، پیكربندی نیروی با 2 میمسیس ریكور، نزد
میدهد. شكل تغییر 3 میمسیس به را 1 میمسیس
میمسیس2ازاینروبیندودقیقةدیگرمیمسیسقرار
میگیردکهدروساطت،کارکردمییابد،وآنطورکه
میگوید، بازنمایی« و »میمسیس جستار در ریكور
فهمپذیرِیخودراازهمینکارکردمیگیردکهمتنرا
 Ricoeur, 1991b:(ازیکطرفبهطرفدیگرمیرسانَد
139(.ریكوردرزمانوروایتمینویسد:»اینکارکرد

وساطت،ازخصلتپویایعملپیكربندیمنتجمیشود
و طرح، به را طرحافكنی اصطالح میشود باعث که
نظمبخشیرابهنظامترجیحدهیم....اینپویش،دراین
حیطة درون پیشاپیش، طرح، که دارد جای واقعیت
اعتبار، این به و یكپارچهساز، کارکرِد خودش، متنِی
این .)Ricoeur, 1984: 65( دارد« وساطت کارکرِد
وساطتبیندوطرفمیمسیس2،بهسهطریقروی
که میشود انجام طرح نیروی سه توسط یا میدهد،
تلفیق داستان در را عمل جهان ناهمگون عناصر

میکنند.
نخستیننیرویطرحیاطرحافكنی،بهتعبیربالندل،
و منفرد پراکندۀ وقایع برگرفتن برای آن ظرفیت در
.)Blundell, 1990: 89(تغییرشكلآنهابهداستاناست
ریكوردرزمانوروایتمینویسد:»طرح،وساطتیبین
رویدادهایاپیشامدهایمنفردوداستانبهمنزلةیک
کلاست.طرح،داستانیمعنادارراازگونهگونِیرویدادها
یاپیشامدهابرمیکشد«)Ricoeur, 1984: 65(.دراین
سطح،رویدادهاییازجهانعملبهداستاندرمیآیند،
درربطونسبتیکهآنهاراازِصرِفاینکهوضعیت
اتفاقییاتصادفیداشتهباشند،خارجمیکند.اینعمل
برکشیدِنرویدادهایمعناداروفهمپذیر،وشكلدادن
بهآنهابهمنزلةیککل،بهمااینامكانرامیدهدکه
.)Ricoeur, 1984: 65(از»فكر«داستانپرسشکنیم

یا طرح که میگوید روایت و زمان در ریكور
طرحافكنیداراینیرویتلفیِقدومیهمهست:تلفیق
اعماِل وسایل، اهداف، عامالن، ناهمگونیچون اجزای
متقابل،شرایطونتایجنامنتظر)Ricoeur, 1984: 65(.او
درزندگیدرطلبروایتمینویسدکهبههمآوردناین
عناصر،ازطرح،یک»کل«میسازدکهمیتوانگفت
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 Ricoeur, 1991a:(همزمان،هماهنگوناهماهنگاست
21(.عناصِراینمرحلهازتلفیق،برآمدهازشبكةمفهومی

تعبیر به و، هستند، آن نمادین وساطتهای و عمل
قالب در عناصر این پیكربندی ،2 میمسیس بالندل،
.)Blundell, 1990: 90(نوعیناهماهنگِیهماهنگاست
ناهماهنگی،درطرحهماهنگ این ریكورمیگویدکه
تراژدیارسطونیزهست،آنجاکهرویدادهایهراسبار
یاشفقتانگیزووارونگیدرونطرحعملمیکنند.در
خارج جانشینی وضع از ناهمگون عناصر مرحله، این
همنشینی وضع به را آنها 2 میمسیس و میشوند
پی از مرحله، این .)Ricoeur, 1984: 65( درمیآوَرد
بر طرح رویدادهای منطق ساختن که قبل، مرحلة
حسبقاعدۀضرورتیااحتمالبود،درکارساختنربط

ونسبتهایدرونیطرحاست.
یا طرح که مینویسد روایت و زمان در ریكور
امور تلفیق کار در هم ژرفتر معنایی به طرحافكنی
چنین بالندل .)Ricoeur, 1991a: 22( است ناهمگون
توضیحمیدهدکهایننیرویسوم،بانظربهسومین
برای زمانمندی، سطح یعنی عمل، جهان سطِح
 Blundell,( میشود واسطه عمل زمانِی ویژگیهای
معنا هماهنگ ناهماهنگِی به که چیزی .)1990: 90

روایی پیكربندِی زمانِی ویژگیهای همین میبخشد،
است.ریكوردراینبارهمیگویدکهپارادوکسزماننزد
به زمانی، بادرنظرگرفتنهمینویژگیهای آگوستین
در پوئتیک، عمل میشود«: «مرتفع پوئتیک شكلی
برکشیدِنتصویریازتداومزمان،دربههمآوردندو
زمان پارادوکس راهحل به داستان، و رویدادها قطِب
در که نكتهای  .)Ricoeur, 1984: 66( تبدیلمیشود
درون طرحافكنی، که است این دارد اهمیت اینجا
بُعِد نخست، دارد: کار و سر روایت بُعِد دو با خودش
اپیزودیکروایت،ودوم،بُعِدپیكربندانةآن.بالندلدر
اینبارهمینویسد:»طرحافكنی،نخستبُعِداپیزودیِک
یكدیگر پی در که را رویدادهایی سلسلة یا روایت،
میآیند،درنظرمیگیرد.بُعِداپیزودیِکروایت،درفرمی
بعد آن، بعد افتاد، اتفاق »این خطیخالصهمیشود:
این،وغیره«.اینُفرِمخطی،یااینگاهشمار)کرونولوژی(،
هنوزبهقالبروایتدرنیامده،وبهزماِنانسانیتبدیل

و زمان در ریكور .)Blundell, 1990: 90( است« نشده
روایتمینویسد:»بُعداپیزودیِکروایت...اشارهبهاین
با خارجی ارتباط در عمل، مختلِف مراحل که دارد
یكدیگرقراردارند.اپیزودهابروفقنظمبازگشتناپذیِر
زمانازپییكدیگرمیآیندکهمیانرویدادهایفیزیكی
وانسانیمشترکاست«)Ricoeur, 1984: 67(.دربرابر
بُعِداپیزودیک،بُعِدپیكربندانةروایتقرارداردکهبین

رویدادهاوداستاندرتمامیتآن،واسطهمیشود.
)یا ساختِن در ،2 میمسیس که مینویسد ریكور
پویسیِس(طرح،دربازنمایاندِنعمل،نمادهاوسنتهای
ادبیرامیسازد)Ricoeur, 1984: 83(.اماایندقیقهاز
میمسیس،بیشازهرچیز،باپیكربندِیدوبارۀتجربة
زمانی،زماِنعملرادگرگونمیکند،ومفهوم»عمل«
رانیزگسترشمیدهد.ریكوردرجلددومزمانوروایت
دراینبارهمینویسد:«از»عمل«،بایدچیزیبیشاز
در آشكاری تغییرات که داستان قهرمانهای رفتار
وضعیتآنهایادربختشانایجادمیکند،فهمکنیم؛
اینرامیتواننموِدبیرونِیآنهاخواند.عمل،بهاین
معنایبسطیافته،شاملبرتبدلاخالقیشخصیتها،
رشدوتربیتآنها،وآشناشدنآنهاباپیچیدگیوجود
معنایی به همچنین، هست. نیز عاطفی و اخالقی
ظریفتر،تغییراِتکاماًلدرونِیتأثیرگذاربرروندزمانی
 Ricoeur,( دربرمیگیرد...« نیز را عواطف و احساسات

.)1986: 10

شكلدادنبهطرحروایی،بازتابیازساختارفعال-
منفعِلفهماست.دیویدهالدرشرحیبراینمسئلهدر
قرار انفعالی برمبنای انسان فهم مینویسد: ریكور نزد
معنادار وجوِد ساختاِر از محوری »جنبهای که دارد
است«)Hall, 2007: 38(.بهگفتهاو:«هرقسممعنای
به نسبت انسان، فهم پدیدمیآید... ازچیزی انسانی،
ساختارهایادراک،ایدئالهایزندگِیکامل،سنتهای
اندیشهوتولیدهنری،وغیرهپذیراست،بااینحال...
بیان به است. فعال پذیرندگی نوعی پذیرندگی، این
دیگر،انسانها،فعاالنه،برمبنایمعناهاییکهدریافت
میکنند،میفهمند:آنهامعناهایجدیدراازمعناهای
در نخست، فعال، پذیرندگی میآفرینند. دریافتشده
انسان، راآشكارمیکند،وقتیکه سطحبدنخودش
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فعاالنه،بهُمدَرک،معنامیبخشد.همینپذیرشفعال،
دردومینسطِحعملمعنادارهمرخمیدهد،آنجاکه
برای میکند، دریافت بدن از آنچه مبنای بر انسان،
خویشفهمیوتحققبخشیبهخودجدوجهدمیکند.
درنهایت،پذیرشفعال،وجودمعناداررادردیالكتیک
رسوبگذاریونوآوریبنیادمینهدکهبرشكلگیرِی
 Hall,( است« حاکم عمل و اندیشه سنتهای جاری
38 :2007(.میمسیس2،درهمینپذیرشفعالعمل

میکند.
بهگفتهِمِرتویادر»روایتواگزیستانسانسانی«،
منظورریكورازطرحمفهوممیمسیس2،»پیكربندِی
ازعمل)میمسیس1(« اوِلهرروزه تفسیرهایدسِت
)Meretoja, 2014: 98(است:تفسیرهاییکهفهممااز

مینویسد: دافی میدهند. شكل پیشاپیش را جهان
اینجهاِن از «خوِدعمِلمیمسیس،جداکردنماست
عملکهپیشرویماگشودهاست،وفاصلهایایجاد
میکندکهباعثمیشودعملدرتمامیتشبهچنگ
باز-سازِی کار در روایتها، .)Duffy, 2009: 35( آید«
واقعیتهستندتاآنرافهمپذیرکنند،فهمیکهدرپِی

مفصلبندیوبیاِنواقعیترویمیدهد.

2. 3. میمسیس 3
سومیندقیقةمیمسیسیا»بازپیكربندی«23،دایرۀ
میمسیسسهگانهراتكمیلمیکندومكملمیمسیس
بلكه، نیست، آن خود در میمسیس غایت است. 2
همانطورکهپیشازایننشاندادهشد،دروساطتآن
و زمان در ریكور که چنان است. روایت و زمان بین
روایتمینویسد:»میمسیس،درارجاعبهاینمفاهیم،
معنیکاملخودرامییابد...تزکتابزمانوروایت،تنها
ازپیپژوهشدرمیمسیس3محتوایمتعینیمییابد.
میمسیس3بهروایتمعنایکاملآنرامیبخشد،چرا
کهدراینمقام،روایتبهزماِنعملودستخوشعمل

.)Ricoeur, 1984: 70(»شدنبازگرداندهمیشود
بهگفتهریكور:»میمسیس،بهمنزلةنوعیفعالیت،
بلكه نمیرسد، خود مقصود به متن طریق از تنها
 Ricoeur, 1984:(»تماشاگریاخوانندهاینیزالزمدارد
46(.ریكوربهتناظرمیمسیس3باآنچههانسگئورگ

توجه میخواند، هرمنوتیكی »کاربست«24 گادامر،
هرمنوتیكی حرکت .)Ricoeur, 1984: 70( میدهد
میمسیس،درپیونددادِنزمانوروایت،درمیمسیس
کتاب در جروولینو که چنان مییابد. نمود سهگانه
کوگیتووهرمنوتیک:مسئلةسوژهنزدریكورمینویسد:
«[دراینحرکتهرمنوتیكی،]ازپیشفهِمعملبهمتن
در میمسیس3، در که عملی به متن از و میرسیم،
قسمیپسفهِمعمل،کاملمیشود،...ازپراکسیسبه
پراکسیس...ومعناوروشنِیدرونیایکهازپیاینگذار
داللت دور این باروری بر میآید، حاصل سهوجهی
دربارۀ نیز ملبرگ .)Jervolino, 1990: 131( میکند«
مفهومپراکسیسدرنزدارسطومیگویدکهپراکسیس،
پیشازاینکهروایتشودنیزداللتیرواییدارد،حتی
پیشازاینکهموتوسدرجستوجویباز-یافتِنآن
جروولینو چنانکه .)Melberg, 1995: 48( باشد
مینویسد:»میمسیس،دررابطهایسهگانهباپراکسیس
پیشفرض را پراکسیس میمسیس، میشود. تعریف
میگیرد،آنرابازنماییمیکند،وآنراباز-میسازد.
اینرابطهباپراکسیس،رابطهباسوژۀزمانمنِدانسانی
است«)Jervolino, 1990: 127(.میمسیس،ساختِنیک
زماِن دیگر زمان، این است. زمان کنار در زمانی، کّل
ارسطویینیست،بلكهزماِنپدیدارشناسانهایاستکه
بهواقع، که سهگانهای حال زمان قالب در آگوستین
روایت، اززماناست،کشفکرد. انسان دریافتذهن
عملیاستکه،چنانکهریكورتعریفمیکند،دریک
فرایندمیمسیسسهگانه،زمانرابهزماِنانسانیتبدیل
میکند؛یعنیبهزماندرقالبیککل،کهآغازوپایانی
دارد،شكلمیدهدومعناهاینهفتهدرعملانسانیرا
دراینکلّیِتزمانی،برجستهمیسازد.عملروایتگری،
بهمعنِیساختندوبارۀعملانسانیدریککلّیتجدید
زمانیاست.روایتکردن،یعنیبازسازیمعناهایعمل

انسانیبهواسطةمیمسیسسهگانه.
ریكور،بهمیمسیِسارسطویی،ومفاهیممرتبطبا
در آن داللتهای از فراتر که میدهد عمومیتی آن،
بوطیقایارسطوست،بهاینمعنیکهبحثریكوردیگر
دامنة بلكه نیست، تراژدی فنون بررسی به محدود
هستیانسانیرادربرمیگیرد.بهاینترتیب،ریكور،در
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منزلة»محلتالقی به را روایت،میمسیس3 و زمان
 Ricoeur,( خواننده« یا شنونده جهان و متن جهان
هر در که تالقیای محل میکند، تعریف )1984: 71

را خواننده واقعی عمل میتواند متن، فعاالنة خوانش
خود خاص زمانمندِی دو جهان، دو این دهد. تغییر
و متن، دست به پیكربندیشده جهاِن نخست، دارند:
تالقی دربارۀ ریكور بحث واقعی. عمل زمان دوم،
جهانها،بهمانندبحث»امتزاجافقها«نزدگادامر،بر
 Ricoeur, 1984:(افقخوانندهوافقمتنتكیهمیکند

.)77

تالقی به دارد نظر ریكور، نزد سهگانه میمسیس
روایتهایداستانییاتاریخیباروایتزندگیخواننده
یا خوانندگان »یكایِک مینویسد ِمِرتویا شنونده. یا
روایتهای زندگی، با روایت تالقی این در شنوندگان،
داستانییاتاریخیراازافقوضعیتهایمتعینزندگی
تجربیات طریق، این به و میکنند، تفسیر خودشان
خودشانرادرپرتواینروایتهایفرهنگی،ازنومورد
و متن خواندن ترتیب، این به میدهند. قرار تفسیر
فراینِد نوعی گذراندن سر از آن، با درگیرشدن
.)Meretoja, 2014: 98( است« سهگانه« »هرمنوتیكی
ریكوردر»میمسیسوبازنمایی«دربارۀارتباطمتنبا
جهانفرهنگمیگوید:»درتضادبانشانهشناسِیمتن...
وظیفةهرمنوتیکایناستکهمجموعةفعالیتهاییرا
بازسازیکندکهبهوسیلةآنها،اثریازژرفاهایمبهم
زیستن،عملکردنودستخوشعملشدنبرمیخیزد،
تاتوسطمؤلفیبهخوانندهایدادهشودکهآنرادریافت
 Ricoeur,( تغییردهد« را راهعملخود این از و کند

.)1991b: 139_140

پدیدارشناسِیروایتنزدریكورخبرازپیوندبنیادیِن
نظِمروایتبازندگیمیدهد.چنانکهونهوِزرمینویسد،
»تِزریكورایناستکهماتنهاازطریقتحلیلنمادهاو
متون...بهفهِموجودانسانیوامكاناتآننایلمیشویم.
امكانات یا وجودی، امكانات که هستند روایتها تنها
عملانسانیوطریقههایبودنوجهتگیریدرزمانرا
نمایشمیدهند...تنهاازطریقروایتهایداستانیو
تاریخیبهفهرستیازآنچهازنظرانسانیممكناست
دستمییابیم«)Vanhoozer, 1991: 48(.ریكوربرآن

استکه«تجربهوزندگی،دوامربرابرنیستند...زندگی
پدیداری از بیش چیزی باشد نشده تفسیر وقتی تا
زیستشناسانهنیست.ودرتفسیر،داستان،نقشواسطه
راایفامیکند.برایگشودنراِهاینسطحازتحلیل،باید
برترکیبعملکردنودستخوشعملشدن]یافعلو
تأکید هستند زندگی بافتة خوِد برسازندۀ که انفعال[
کنیم.روایتتالشمیکندتادراینترکیببهشكلی
 Ricoeur, 1991a:( کند« بازنمایی یا تقلید خالقانه
در روایت و مییابد بازتاب روایت در زندگی .)27_28

زندگی.امامیمسیس،همینرابطةسادهبینروایتو
روایت، که است طریقی کشف بلكه نیست، زندگی

بهواسطةآن،زندگیراتغییرمیدهد.

نتیجه گیری
اینمقاله،باتعریفیازمیمسیسآغازشدکهاساساً
نه و واقعیت، ساختن برای است خاّلقیتی به ناظر
روگرفتآنچههست.خوانشپلریكورازمیمسیس،بر
اینتعریفازمیمسیسبنامیشودوآنرابسطمیدهد.
روایت،درفرایندمیمسیسسهگانه،دادههاراازجهاِن
عملبرمیگیرد،درطرحافكنیبهآنهاسامانمیدهد،
وازرهگذراینسامان،موجبمیشودتاوجودعملی
امری روایت ریكور، نزد بگیریم. پی درجهان را خود
به دادن سامان طرحافكنی، و است، زمانمند اساساً
فعالیتی میمسیس، زمانهاست. و نمادها و معناها
بنیادیناست،بهمعنیبازنماییخاّلقیاتقلیدخاّلقاز
جهان،کهبنیانفهمماازجهاناست،ودرقالِبساختِن
روایتهانمودمییابد:روایتهاییکهجهانرابرایما
فهمپذیرمیسازند.هرگفتاری،روایتیاستازجهان،و
ازآنچهدرآنهست.ریكور،روایتراباتعریفیاززمان
همسازمیکندکهزماِنخطینیست،وزمانیاستکه
درلحظةحال،بهگذشتهوحالوآیندهرومیکندو
آنهارادریککشاکِشدائمیبایكدیگرنگاهمیدارد.
فرایند سرگذراندن از با روایت، و زمان همسازِی
اینسهمرحله،در میمسیسسهگانهممكنمیشود.
روایت و هستند پیوسته همدیگر به روایی، فعالیت
هنگامیکاملمیشودکههرسهمرحلهراازسربگذراند.
برقرار پیوند باجهانخواننده آنجاکه تا روایتی، هر
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میکند،وتاآنجاکهخوانندهآنراجدیمیگیردو
فّعاالنهباآندرگیرمیشود،برجهاناواثرمیگذارد.
آن تمامیخوانندگانممكن فهم از روایتیجدا هیچ
باشد.نخستین نیست،بههرزبانوبههرسبكیکه
تمامی که است جهانی بر داللت روایتها، داللت
خوانندگانفهمیپیشینازآندارند،امورکلّیایکه
مؤلفان هستند. خوانندگان زیستة واقعیت سازندۀ
روایتهابیشازهرچیزبراینفهمعملیتكیهمیکنند.
نشان را واقعیت منطق که نیستند نظریاتی روایتها،
از غیر چیزی استعاره، مانند به روایت، منطِق دهند.
بهچندمعنابودن دارد نظر روایت، است. نظریه منطق
واقعیت،وبرفهمیازواقعیتازطریِقنمونةفشردهای
بازخواندن و نیست.خواندن آن آن،کههرگزخوِد از
روایتهاماراباواقعیتعملیزندگیمواجهمیکند،و
باجوانبیازواقعیتعملیدرتماسقرارمیدهدکهاز
دسترساندیشةنظریدوراست.بهاینترتیب،درشرح
ریكورازمیمسیسبهمثابةمیمسیسسهگانه،مسئلة
اصلی،کاِرزبانِیانساندرساختنروایتهاست،فعالیتی
سازندة- و میکند، تبدیل انسانی زمان به را زمان که
معناهای-جهان-انسانی-است.-از-این-رو،-کار-ریکور-
به-ما-کمک-می کند-تا-نقشی-را-که-هنر-و-به-ویژه-

ادبیات-در-ساختن-جهان-دارد-بهتر-ببینیم.----

پی نوشت ها
1. Moment
بهدستمیدهددر ازمیمسیس ارسطو تعریفیکهخود .2
کتاببوطیقاچندسطررادربرمیگیردودربطنبیان
شده- چیستِینوعیهنرکهآنراشعرمیخوانندمطرح
است:-«آن-گونه-هنر-)که-در-تمایز-با-رقص-و-موسیقی(-
به- لفظ- آن- خواه- می-کند،- امور- تقلیِد- لفظ،- وسیلة- به-
صورت-نثر-باشد-و-خواه-شعر،...-تا-به-امروز-نام-خاصی-
ندارد...-مردم-را-عادت-بر-این-است-که-لفظ-شاعر-را-بر-
تقلید-می-کنند-کارشان- کنند...-کسانی-که- همه-اطالق-
تقلید- از- مراد- است.«- اشخاص- کردارهای- توصیف-
همان-میمسیس-است-و-ارسطو-در-این-بند،-وابستگی-
نشان- را- عمل- و- میمسیس- نسبت- و- کالم،- به- شعر-

می-دهد.-ن.ك:-ارسطو،-1387:-114-.

3. Mythos
4. Praxis
5. Mimesis praxeos
6. Mimetes
7. Poiesis
8. Phronetic
9. Syntagmatic
10. Paradigmatic
11. Metabasis
12. Emplotment
13. Description
14. Metaphor
15.ایندومعضلنظریآگوستینرادرکتابیازدهماعترافات
بهخودمشغولمیکنند:)1(آیازمانوجوددارد؟واگر
وجوددارد،چگونهوجودیاست؟)2(اندازۀزمانچیست؟
مرتفع نظرورزی با آگوستین نزد نظری معضلهای این
حلّی راه به آگوستین ریكور، گفتة به بلكه، نمیشوند،
پوئتیکبرایحلآنهادستمییابد.آگوستینازباوربه
را سهگانه حالی زمان و کشید، دست ثابت حال زماِن
بهعنوانزماندرونیمطرحکرد:حاِلزمانحال،حاِلزمان
با آگوستینی حال زمان آینده. زمان حال و گذشته
اول فصل میکند. پیدا تناظر ریكور سهگانة میمسیس
دارد. اختصاص آگوستینی زمان بررسی به ریكور کتاب

Ricoeur, 1984:5_30.:ن.ک
16. Intention
گویی چنانکه قلمرِو وارد که است طرحافكنی »با .17
قلمرِو Ricoeur, 1984, 64.به  ن.ک: میشویم.«
«چنانکهگویی«)As If(دربخشبعدیخواهیمپرداخت.
18. Configuration
19. Prefiguration
20. Configuation

21. Emplotment

22.-نقل-با-تغییر-در-واژگان،-برای-هماهنگی-با-متن.
23. Refiguration
24. Application
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