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1. مقدمه
آفرینشاسممصدِرعملآفریدنبهمعنایخلقو
ابداعکردناست.درواقعآفریدنبهمعنایدروجود
آوردناستیعنیچیزیکهنیسترابهوجودآوردن.
چیزیکهقبالنبودهاستحاالبا»عمل«ومهارتو
دانشبهوجودمیآید.اینعملمعموالشاملتغییرو
دستکاریدرموادازپیشحاضراستوتغییرشكلی
)صوری(آنهابهنحویکهظاهریمتفاوتوزیباپیدا
کنند.اماآفرینشهمانقدرکهبیرونیوعینیاستباید
درونیوذهنیهمباشد.یعنیبایدایدهیاصورتیدر
ذهنشكلگیردتاسپسآنایدهیاصورتذهنیخود
رادرموادحاضردردستهنرمند،باتوجهبهمهارتو
دانشاو،پیداکند.دراینجابحثبرسرهمینفرایند
ذهنیاستکهمنجربهشكلگیریوآفرینشمیشود.
اگر»آفرینشهنری«راقسمیازآفرینشهاوابداعات
بهآنهاصفتهنری اتفاقنظرمیتوان به بدانیمکه
بودنرااطالقکرد،آنگاهآفرینشهنریفرایندیاست
برداشت آید. می بوجود هنرمندانه اثری آن طی که
اولیه شكلگیری از هنری آفرینش از فرایند-محور
ایدهایهنریدرذهنهنرمندآغازمیشودوتاپایان
فیزیكیوتكنیكیکارادامهپیدامیکندوحتیبعداز
دریافتمخاطبازکارهنریوتأثیروتاثراتمتقابل
برداشت بدینشكل اثرگستردهمیشود. با مخاطب
محورازآفرینشهنریبرداشتیپویاودینامیک فرایندـ
استکهمیتوانیمآنرادریکدستهبندیسادهبهدو
قسمتذهنیوعینیتقسیمکنیم.قسمتذهنیآن
میتواندمربوطبهشكلگیریایدهوپرورشآندرذهن
هنرمندباشدوقسمتعینیآنمیتواندشاملتكنیکها
ومهارتهایالزمبرایعینیتبخشیدنبهآنایدهیا

تصورذهنیباشد.
مقابل در محور( )فرایند هنر از فهمی اینچنین
برداشتمحصولـمحورقرارمیگیردکهبیشترمایل
استکارهنریرادرتمامیتوکلیتشادراککندوبه
بررسیتأثیرنهاییاثربرمخاطببپردازد.شایدبتوان
محوربهنقدهنرینزدیكتر گفتکهبرداشتمحصولـ
استوبهکارارزشگذاریهنریوبیانضعفوقدرت
محوربهفلسفه اثرمیآید،درحالیکهبرداشتفرایندـ

هنروزیباییشناسینزدیكتراست،خصوصاًقسمتیکه
بهبررسیچگونگیوچراییشكلگیریایدهوپرورش

آنمیپردازد.
مورد در کلیدی نكته یک به است الزم اینجا در
بویی اندرو را اینموضوع اشارهکنیم. آفرینشهنری
مطرح شلینگ به مربوط مبحث در )2003: 119(
میکند.ازنظرشلینگآفرینشهنریفرایندیاستکه
بهصورت اما هنرمندشروعمیشود تأملخودآگاه با
ناخودآگاهادامهمییابدزیراآنچهبهوجودمیآیددقیقا
همانچیزینیستکهقوانینوتكنیکهایخاصیرا
برایآفرینششبهکاربردهایم.اگراینطوربودهماننوع
هنریمیشدکهکانتازآنبهعنوان»مكانیكی«نام

میبرد.
آفرینشهنری استکه این برسر بحث واقع در
شده فكر و خودآگاه امری آیا است، فرایندی چگونه
استیاامریکهجنوناالهیافالطونی)ناخودآگاه(در
آننقشدارد.ایدهآلیستهابهاینمسالهاینطورپاسخ
میدهندکهاساسادانِشعلمیناقصاستونمیتواند
اینمشكل اینصورت امادر آید. نایل ادارکهنر به
چطور است ناقص علمی دانش اگر که میآید پیش
میشودفهمیدکهکدامکارهنریبهایننوعیادرجه
ازهنردستپیداکردهاست.رومانتیستهامثلنوالیس،
که هستند معتقد )2003:119( بویی اندرو گمان به
تكاملتنهادرقبولشكستدردرککاملهنراست.
یافت. میتوان موسیقی در را برداشت نوع این مثال
تفكر از نیازمندحدخاصی ادراکموسیقی و دریافت
مفهومیاستامابااینوجوددرهربارگوشکردنبه

آنوجههجدیدیازآنروبهماگشودهمیشود.
شكلدهیوپرورشایدهیککارهنریمتفاوتاز
اولیذوقاساسکار ایدهیکتحقیقعلمیاست.در
علمی- روش علمی-منطقی. روش دومی در و است
منطقیدراکثرعلومتجربیاستفادهمیشودوبراساس
استداللمنطقیوتصدیقوتكذیبروشمنداست.با
حقیقت از حیطههایی است معتقد گادامر وجود این
آنها به نمیتواند علمی-منطقی روش که هست
مقدمه در )xxi  :2005( گادامر کند. پیدا دسترسی
تجاربی به انسانی »علوم میگوید روش« و »حقیقت
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مثل است: علم دسترس از فراتر که هستند مرتبط
تجربهفلسفی،هنریویاتاریخی.درایندستتجارب
حقیقتیبیانمیشودکهخارجازدسترسوغیرقابل
تأئیدبرایروشهایمعمولعلماست«.آفرینشهنری

یكیازهمیندستتجارباست.
درپایانذکرایننكتهمهمبهنظرمیرسدکههم
اکنونآفرینشهنریبرایمایکعملذهنیوشخصی
استفارغازیکسریقوانینمطلقوخاص.آفرینش
هنریدردورانمدرنوآنچهخصوصاًژانماریشفر
نگرهنظریهنرمینامدبیشترتحتتأثیرمسئلهنبوغ،
برگرفتهازافكارکانت،ونوعیمقدسپنداریآفرینش
هنریاست.شفر)60:1385(معتقداستکهبعداز
ذهنیت به متعلق زیباییشناسی »قلمرو کانت
)سوبژکتیویته(انضمامیوخودمدارخواهدبود:فرددر
آزادانه ذوق به مربوط داوریهای در و هنری آفرینش
عملمیکند،بیآنكهتحتسلطههرگونهدیگرمداری
اعمازاخالقی،مفهومییاکالمیباشد.«شفردرکتاب
مدرن شناسی زیبایی مختصات تبیین دنبال به خود
استودراینراهسعیمیکندنگرهنظرینسبتبههنر
کهدردورانمدرناکثرهنرمندانبهمبانیآنپایبند
هنر نظری نگره او گمان به کند. مشخص را هستند
مبنیبرتقدیسهنردرسدههاینوزدهوبیستبراکثر
و هنر از ما انتظار و است بوده غالب دیگر نظریات
آفرینشهنریراشكلدادهاست.بیشکنگرهنظری
تأثیر مدرن هنرمندان عموم فهم و برداشت بر هنر
داشتهاست.بنابراینوقتیماهمدرایننوشتارسخناز
آفرینشهنریبهمیانمیآوریمبرداشتوفهمماناز
آفرینشهنریتحتتأثیرهماننگرهنظریهنراست.
یعنیآفرینشهنریبهنوعیبرایمانبوغآمیزومقدس
و قوانین درمختصات وجه بههیچ یا کمتر که است

سنتهایخاصینمیگنجد.
دراینمقالهقصدبرآناستمعنایآفرینشهنری
نظریه ریشههای تا کنیم مرور را هایدگر و کانت نزد
ریكوردرموردآفرینشرابهتردرککنیمودرنتیجه
سه این شود. تر روشن هنری آفرینش مفهوم ابعاد
فیلسوفهرکدامازرویكردخاصخودبهاینموضوع
ابعادموضوعرابرایماروشن از نگریستهاندووجهی

میکنند.

آفرینش هنری نزد کانت: ترکیب و نبوغ
کانت )SS5 :1871(معتقداستکهمیتوانهمه
اعمالفاهمهرابهیکسریاحكامتحویلکرد،یعنی
قوه ترتیب این به بدانیم. کردن حكم قوه  را فاهمه
چهارگانه مقوالت از استفاده با کردن حكم یا فاهمه
حسی دریافتهای جهت( و رابطه کمیت، )کیفیت،
)ترکیبشدهتوسطقوهمتخیله(رادرمقوالتمختلف
جایمیدهد)حكمکردن(تابهدرکواحدیبرسد.در
واقعمراحلرسیدنبهشناختازنظرکانترامیتوان
پیشینِی ادراک به ابتداهرعینی برشمرد«در اینطور
دریافتهای تشتت خالقه قوه سپس و میرسد حسی
حسیآنعینراترکیبمیکند،هنوزدراینمرحله
هیچشناختیحاصلنشدهاست،سپسمقوالتفاهمه
شناخت به منجر و میبخشند وحدت ترکیب این به

میشوندیعنیحكمیصادرمیشود.
هیچ زیبا امر از ما درک در کرد تأکید باید البته
به زیبا عین کانت اعتقاد به نمیافتد. اتفاق شناختی
زیبا عین دهنده تشكیل مواد )»ماده« فرمش اعتبار
استو»فرم«رابطهایکهدرذهندراثرپذیرشحسی
آنعینایجادمیشود(دوقوهذهنی،متخیلهوفاهمه
این ارضاکنندهمیرساند. و بهمشارکتیهماهنگ را
هماهنگیقوایذهنیمنجربهلذتمیشودگرچههیچ
شناختیازآنبهدستنمیآیدزیراعینزیبادرهیچ

قالبیامقولهذهنیقرارنمیگیرد.1
بهاینترتیبمیتوانجایگاهآفرینشهنریرادر
ترکیب اولینمفهوم یافت. کانتدردومفهوم فلسفه
است.منظورکانت)1871(ازترکیبدرمعنایعامآن
به دریافتی بازنمودهای و تصورات دادن پیوند فرایند
به آنها تشتت و گوناگونی که بهشكلی است یكدیگر
قوه کار اساساً که فرایند این بیانجامد. واحدی درک
متخیلهاستکارکردیکوراماضروریازروحاست.در
حالیکهمانسبتبهفرایندترکیبناآگاههستیم،بدون
اینفرایندهمهیچادراکوفهمیممكننیست.به
بیانژیلدلوز)9:1984(ترکیببهعنوانعملیفعال
را وحدتش که است متخیله« »قوه به مربوط پویا و
مدیون»فاهمه«وکلیتشرامدیون»عقل«است.این

سهقوهدرترکیبنقشدارند.
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تخیل قوه محصول عام شكل به ترکیب بنابراین
از و میگیرد صورت ناآگاهانه و کورکورانه که است
شناختی هنوز مرحله این در است. نفس کارکردهای
صورتنمیگیردبلكهشناختوقتیایجادمیشودکه
ترکیبدرسطحمفاهیماتفاقمیافتدیعنیتشتتهای
ذهنیزیریکمفهومخاصجمعمیشوندوفاهمهبرای
دست به آن حقیقی معنای در را شناخت بار اولین
که میافتد اتفاق وقتی شناخت حقیقت در میدهد.
کثرتشهوداتدریافتیدرقوهتخیلترکیبشوندو
وحدت فاهمه قوه در ترکیب این به مفاهیم سپس

ببخشند.
ازطرفدیگرعالوهبرترکیبمفهومدیگریهمدر
فلسفهکانتمربوطبهآفرینشهنریوجودداردوآن
نبوغاست.کانتمعتقداستکه»برایداوریدرباره
اعیانزیبا،ازجهتزیباییآنها،ذوقالزماست:امابرای
هنرزیبا،یعنیتولیدچنیناعیانی،نبوغالزماست.«2
توضیحاینكهبرایاوزیباییطبیعتچیزیزیبااستدر
زیبایی از بازنمودی یا تصویر هنری زیبایی که حالی
است.همچنینمنظورکانتازنبوغ»قریحهایاستکه
بههنرقاعدهمیبخشد.چونقریحه،بهمثابهقوهخالقه
میتوان دارد تعلق طبیعت به خود هنرمند، فطری
استعداد یک نبوغ کرد: بیان صورت این به را مطلب
ذهنیفطریاستکهطبیعتازطریقآنبههنرقاعده
میبخشد.«3اوهنرهایزیبارا»فقطبهمثابهمحصول

نبوغممكنمیداند.«4
درکنارنبوغکانتازذوقهمیادمیکندالبتهنهبه
عنوانقوهایمولدبلكهبهعنوانقوهداوری.منظوراواز
فرایندخلقاثرهنریفرایندیاستکهمنجربهخلق
الهامیاجهش صورتیزیبامیشود.اینفرایندنتیجه
آزادانهقوایذهنینیستبلكه»حاصلروندُکندوحتی
با ازبهسازیبرایمتناسبساختناینصورت پررنج
اندیشه،بدونلطمهزدنبهآزادِیبازِیقواِی}ذهنی{

خویش«5است.
صفات و زیباشناختی ایده معرفی راه از کانت
بیشتر را نبوغ معنای خاص ظرافتی با زیباشناختی
میگشاید.ایدهزیباشناختیدرمقابلایدهعقلیاست.
اولیتصوریازقوهمتخیلهاستکهاندیشههایبسیاری

قرار مفهومی هیچ قالب در خود اما میشود سبب را
هیچ که است عقلی(صورتی )ایده دومی و نمیگیرد
شهودیاتصوریازقوهمتخیلهنمیتواندباآنبرابرشود.
ایدههایزیباشناختی)کهبههیچمفهومیقابلتحویل
نیستند(برانگیزانندهتصوراتخویشاوندزیادیمیشوند
کهکانتآنهاراصفاتزیباشناختیمیخواند.بنابراین
دریکهنرزیبایکایدهزیباشناختیکهتصوریازقوه
ازتصوراتخویشاوندش باچنانکثرتی متخیلهاست
آزادانهذهنرابهبازیمیگیرندکهاینحسبهانسان
دستمیدهدکهآناثرهنریدارایروحاست.ازاین
از ازنسبتیمعین منظرمیتوانگفتکهنبوغناشی
قریحههمان این فاهمهاست. و قوایمتخیله وحدت

استکهروحمینامیم.
بنابراینکانتدرنقدقوهحكمدربحثنبوغسرآخر
در محض عقل نقد در که میرسد نقطهای همان به
روح6 نفس. یا روح یعنی رسید، آن به ترکیب بحث
عنصرتوصیفناپذیرذهنیاستکههمعاملترکیب
نتیجه در است. هنری آفرینش هم و ذهنی شهودات
آفرینشهنریازنظرکانتمربوطبهروحاست.ازیک
طرفبامفهومترکیبدرارتباطاستوازطرفدیگربا
دو نبوغ و ترکیب که گفت بتوان شاید نبوغ. مفهوم
کارکردذهنیمتقابلهمهستند.درحالیکههردوبا
قوهمتخیلهدرارتباطهستندکاریكیترکیبتشتت
شهوداتحسیوبهوحدتدرآوردنآنهااستوکار
و پیداکردنشكل و دریافتها این بازترکیب دیگری
فرمیجدیدبرایآنهابهمنظورنمایشهرچهبهترشان

)کههمیشههمراهباذوقاست(.

بیان  دادن،  نشان  هایدگر:   نزد  هنری  آفرینش 
کردن و پیکربندی مجدد

ذهنیت که است معتقد هایدگر کانت، برخالف
مدرندچاریکسوءتفاهمازآفرینشهنرییاخالقیت
شدهاست.اینبرداشتنادرستهماناستکهپیشاز
مدرن ذهنیت شد، نقل )1385( شفر زبان از این

آفرینشهنریراحاصلنبوغسوژهمستقلمیداند.
درایفوس)2005: 420-407(فلسفههنرهایدگررادر
کارکردهایهستیشناسانهآنخالصهمیکندوتوضیح



27

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ نسبت نآفرینش هنریه نزد کانت و هایدگر با معنای نروایته در نظر ریکور

میدهد.بنابرنظراوبرایهایدگراثرهنریچیزیاست
کهوقتیبهکارمیافتدیكیازاینکارکردهایهستی
شناسانهرادارد:نشاندادن،7بیانکردن8وپیكربندی
مجددکردِن9سبکفرهنگ.منظورویایناستکه
ازدروندنیایخود را آفرینشهنریسبکفرهنگی
فرهنگبهیكیازروشهایاکارکردهایذکرشدهتغییر

میدهد.
کارکردهای در هنری آفرینش هایدگر نظر در
توضیح در میشود. خالصه هنری )اثر( کار فرهنگی
مختصردربارهاینکارکردهایآفرینشهنریمیتوان
گفتکهاولینکارکرد،نشاندادن،بهمعنیآشناکردن
از اثری دنیاییدیگراست.هایدگردریکمثال با ما
سعی او میکند. انتخاب را گوک ون معروف نقاش
میکنددر»کفشهایزنروستایِی«ونگوکتوضیح
دهدکهچطورمابادیدنایناثربادنیایزنیروستایی
آشنامیشویموچطوردنیایاوبهمانشاندادهمیشود.
سبکزندگیاووحتیجزئیاتیدربارهکارهایروزانهاو.
ایناثرماراازحیثابزاربودگیکفشهارهامیکندو
رنگوطرحآنهارادرآنهاحفظکردهوخودآنهارا

فراپیشمیآورد.
کارهنریتنهابهنشاندادنسبِکفرهنگقناعت
نمیکندبلكهجنبهتولیدیواثرگذاریهمدارد.یعنی
عناصرفرهنگیراپرزرقوبرقترمیکندتابهتردیده
بهتر و دهند نشان رنگتر پر را خود دنیای و شوند
بفهمانند.مثالاینکارکردکارهنریراهایدگربامعبد
یونانباستانتوضیحمیدهد.بهگماناومعبدیونانی
کاریکهنرمندنیستبلكهعدهایازافراداستونه
بلكه است شدن جمع و گردهمایی برای جایی تنها
بیانگرسبکوفرهنگیونانیانهمهست.معبدجهانی
میسازدوروابطیبرقرارمیکندکهیونانیانرابهخود
بیانگریها و نشانهها مجمع و میشناساند دیگران و
میشود.دراینجاهایدگرصحبتاز»زمین«و»جهان«
میکند.زمینچیزیاستکهکارهنریخودرادرآن
ظهور زمینش در هنری کار میکند. حفظ و مییابد
مییابدوآشكارمیشود.جهانهمانروابطونشانههاو
ارجاعاتیاستکهدرمیانوجودانسان،اسبابوچیزها
برقراراست.پسمعبدبهجاییتبدیلمیشودکهتقابل

بینزمینوجهانرخمیدهدومنجربهآشكارگیو
ظهورحقیقتمیشود.بهقولدرایفوس )413:  2005( 
هر دهد اجازه که است این هنرمند دقیق »کارکرد
گروهیازمردم)درتاریخ(ازطریقمثالهایپرزرقو
برقسبکفرهنگیخودرابشناسند.«هایدگرهمچون
کانتزیادربطیبینهنروزیبایینمیبیندودرعوض
هنررا»درخشندگیحقیقت«مییابد.ازاینرهگذرکار

هنرمنددرخشندهساختناست.
است. پیكربندیمجدد کارهنری کارکرد سومین
نشان را فرهنگی سبک10 تنها نه هنری کار درواقع
نیز آن دهنده تغییر بلكه است آن بیانگر و میدهد
تاریخمندی ایده با ارتباط در هایدگر نظر این هست.
هستیاست.اودرمقدمهکتابهستیوزمانتوضیح
ازهستیدرهر ما برداشت میدهدکهچطورمعناو
دورهایتغییرمیکند،حتیروشهاییکهمعناِیهستی
بحث بهیک رایک پوشیدهمیشود یا تغییرمیکند
)پوشیده( معانی این هنری کار وی نظر در میکند.
هستیرانشانمیدهد،بیانمیکندودوبارهپیكربندی
فرهنگ مقایسه میزند اینجا در که مثالی میکند.
یونانیبامسیحیاست.فرهنگیوناندورهقهرمانانو
چنین درخدمت آنها هنری کارهای و است بردهها
و قدیسان دوره مسیحی دوران اما است فرهنگی
گنهکاراناستوهنرآنهاهمدرخدمتنشاندادن،

بیانکردنوپیكربندیمجددهمینفرهنگاست.
درنهایتهایدگرجایگاهویژهایرابرایزبانوبه
قائل زندگی پیكربندیمجددسبک در خصوصشعر
افكنی از»طرح فرمی هر به را زبان هایدگر میشود.
شاعرانه«تعمیممیدهد.درایفوس)2005: 416(ازقول
افكنی »طرح میکند نقل جنگلی راههای در هایدگر
بعد از انسان که است چیزی گشایش واقعی شاعرانه
تاریخمندیخودشپیشاپیشطرحانداختهاست...«در
حقیقتتمامهرکارهنریبهنوعیبهزبانوشاعرانگی

تحویلمیشودوشاعرانگیمایهاصلیآناست.
بنابراینترجمهآفرینشهنریدربیانهایدگردر
همان که است شاعرانگی هنری اثر سرچشمه کتاب
»شدنویااتفاقحقیقتاست«.یعنیهنربهتمامی
»اجازهدادنبهظهورحقیقتهستی«استکهدرواقع
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به و باخالقیت اینشاعرانگی است. همانشاعرانگی
را هنرها همه بنابراین است. ممكن خالقیت قدرت
منشأ که کرد تحویل شاعرانگی همین به میتوان
خالقیتدارد.ماهیتهنرکههمانخالقیتیاآفرینش
نهادن بنیاد ماهیتشاعرانگی و است استشاعرانگی
بنیادکردنحقیقتخوددرسهوجه  است. حقیقت
اعطاکردن،بناکردنوآغازکردنمعنامییابداماتنها
میشود.  واقعی کردن حفظ و داری نگه معنای در
نگه از حالتی کردن بنیاد از حالتی هر برای بنابراین
داریمعادلمیشود.کاریکهازماساختهاستاین
استکهاینساختار،کهشایدبتوانگفتازنظرهایدگر
دیدن قابل و آشكار را هست، آفرینش ساختار همان

کنیم.

آفرینش هنری نزد ریکور:  آفرینش روایی
پلریكور)1913-2005(فیلسوفیاستکهموضوع
اصلیمباحثاوحولمعنایزندگیوقابلیتهایانسانی
میچرخد.روشکارریكورمبتنیبرتوصیفاتپدیدار
شناسانهوتفسیرهرمنوتیكیاست.اومعتقداستکه
از همیشه معنا و ندارد امكان ما برای مستقیم درک
فرایندبیپایانتفسیرهابوجودمیآید.دقیقاًبههمین
دلیلهنربرایریكورمهممیشودزیراهنرهمبیانی
غیرمستقیموسمبولیکدارد.اودرکتابهایقوانین
غیر زایش اصلی راه دو به  روایت و زمان و استعاره
مستقیممعنامیپردازد.میتواناینطورگفتکهبرای
ریكورآفرینشهنریمترادفزایش)نوآوری(معنادر

استعارهوداستاناست.
درکتابقوانیناستعارهسهحیطهمطالعاتییعنی
علمفصاحتوبالغت،نشانهشناسیومعناشناسیرابا
کلمه، یعنی زبانشناسی در خود متناظر موضوع سه
نحوه تا میدهد قرار مقایسه مورد گفتمان و جمله
روابط ایجاد با استعاره شود. روشن استعاره کارکرد
جدیدذهنیدرکجدیدیازدنیایاطرافدراختیارما
استفاده شعری زبان در بیشتر که استعاره میگذارد.
میشودباوضعروابطجدیدذهنیکاریشبیهبه»قوه
متخیله«راانجاممیدهدودریافتکنندهانفعالیروابط
است. روابط این کننده ایجاد بلكه نیست چیزها بین

روابطیکهتاوقتیبرایماقابلفهمباشندزندهمیمانند
واقع در استعاره میکنند. کمک ما بهتر درک به و
عمل افكندن(11 )طرح آوردن در نقشه به »شامل
را استعاره ریكور دیگر عبارت به است.«13 ترکیب12
مربوطبهقوهمتخیلهکانتیمیداندکهمیتواندروابط
بوجودآمدهدرذهنناشیازشهوداتحسیراتغییر
دهدویابازتعریفکند.اصوالًبهگمانریكوراستعاره
بهشكلیغیرمستقیمقدرتبازتعریفواقعیترادارد.
میتوانگفتاستعارهباعملآفرینشدرارتباطاست
زیرااستعارهاینقابلیتراداردکهجهانمارابازتعریف
)مقوالت( بندیها طبقه مقاومت وجود »با البته کند
کنونیدرزبانما«.14بنابراینبرایریكورآفرینشهنری

درمعنایزایِش)یانوآوری(معنایییافتمیشود.
دراینجامیتوانتأثیرهایدگربرریكوررامشاهده
شكلی به را آفرینش هایدگر همچون هم او که کرد
اساسیدرزبانمیبیند.برایریكورزایشمعناازیک
طرفدراستعارهبوجودمیآیدکهخاصادبیاتبهویژه
شعراست.دراینزایشمعناییجهاندرروابطیجدید
بینچیزهابرایمابازتعریفمیشودودرنتیجهمابه
شناختیبهترمیرسیم.ازطرفدیگرداستانهمهمین
نقشراایفامیکند.درداستان)روایت(نوعدیگریاز
پیرنگ طریق از رنگ.15 پی است« کار در ترکیب
زمانمندی در علل و وخواستها اغراض از مجموعهای
خاصیکنارهممینشینندتاکلیمعناداربوجودبیاید.
اینعملبهنوعیهمانترکیبیاستکهدراستعاره
این دو هر در منظمتر. و وسیعتر البته افتاد اتفاق
فرایندهازایشمعناییدرزبانشكوفامیشودودرهر
دوقوهمتخیلهدخیلاستودستبهترکیبمیزند.

هم با غرابتی قباًل که چیز دو بین استعاره در
نداشتهاندارتباطیبرقرارمیشودواینارتباطمنجربه
همسانسازی ریكور را امر این میشود. جدید درکی
اِسنادی16مینامد.اینفرایندبهمعنیهمسانسازییا
چیز دو دادن قرار هم جای در یا کردن فرض یكی
و ذهنی مسئلهای ترکیب یا ادغام این است. مختلف
شناختیاستودرعالمواقعهیچتغییریدرچیزها
یا داستان ترکیبیدر و ادغام اینچنین نمیکند. واقع
اتفاقات و حوادث داستان در دارد. وجود نیز پیرنگ
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شخصیتهایی امیال و اغراض سری یک در پراکنده
محدودومشخصگرهمیخورندوهمهدرکنارهمقرار

میگیرندتایککلداستانیدنبالهدارایجادشود.
آفرینش از متفاوت معنای بهحالسه تا بنابراین
هنریرامطرحکردهایم.شایدبتواناینطورنتیجهگیری
کردکهداستانیاروایتچندینخصوصیتعمدهکهتا
درخود را کردهایم ذکر هنری آفرینش برای بهحال
گویای تنها نه روایت دیگر عبارت به میکند. جمع
ترکیبازنوعکانتیآناستبلكهنقشغیرقابلانكاری
اهمیت دارد. فرهنگی عناصر مجدد پیكربندی در
آن مطالعه و بررسی که است جهت آن از داستان
میتواندبرایدرکبهترمعنایآفرینشراهگشاباشد.
دیگرنكتهمهمدربارهداستانایناستکهداستانتنها
که همانطور بلكه، نیست هنری نوع17 یا قالب یک
خواهیمدید،نوعیازتفكراستکهمیتوانآنراتفكر

روایی18دانست.

نسبت آفرینش هنری با روایت
ادبی نوع یک صرفاً میتوانیم را روایت یا داستان
هنریبدانیمودرنتیجهداستانقالبیباشدمثلدیگر
دیگر عبارت به هنری. آفرینش برای هنری قالبهای
قالبهایگوناگونیمیتوانداختیارکند آفرینشهنری
کهیكیازآنهاقالبروایتیاداستاناست.پس»هنر
بهعنوانیک ازروایت روایی«هنریاستکهدرآن
یک بیان به هنری کار و است شده استفاده تكنیک
روایتیاداستانازاتفاقیاکنشیخالصهمیشود.به
عنواننمونهبسیاریازمینیاتورهایایرانییانقاشیهای
مسیحیقرونوسطیبهروایتیکداستانبهاشكال
ریكور همچون را روایت اگر اما میپردازند. مختلف
مترادفکنِش»ترکیب«بدانیمکهناشیازقوهمتخیله19
استآنوقتروایتنهتنهایکقالبنیستبلكهجزئی
تبدیل روایت است. هنری آفرینش و خلق فرایند از
میشودبهروشیبرایآفریدن،ترکیبکردنیاتفكر

کردن.
روانشناسساختگرایمعروفجرومبرونر20درکتاب
خودباعنواناذهانواقعی،جهانهایممكنبهطرح
یا تفكر نوع دارایدو ما اصوالً ایدهمیپردازدکه این

کارکردذهنیهستیم:تفكرعلمیمنطقیوتفكرروایی.
هردوشیوهبرایقانعکردندیگریبهکارمیرونداما
تفكرعلمی-منطقیبحثازحقیقتداردوتفكرروایی
بحثازشباهتبهزندگی.21ایندودرفرایندرسیدنبه
صحتوسقمامورکاماًلمتفاوتعملمیکنند.تفكر
و وار ریاضی روشی با میکند سعی علمی-منطقی
سیستماتیکبدونهیچجانبداریدستبهتوصیفو
توضیحاموربزند.واموررادرمفاهیمومقوالتمختلف
طبقهبندیکندتاآنهارابهسیستمهاوایدههایاز
پیشتعریفشدهارتباطدهد.درمقابلتفكررواییبه
گرچه  است. واقعیت22 به شباهت به رسیدن دنبال
داستانبایدباقوانیندنیایواقعیوضرورتهایمنطقی
ثبات میتواند حال عین در باشد داشته همخوانی
واقعیترادرهمبشكندوازآنفراتربرود.اینکارکرد
قرار استفاده مورد بیشتر کودکی دوران در که ذهنی
میگیردمبتنیبرکنارهمگذاشتنیکسریاتفاقاتو
دیدنرابطهعلیبینآنهادرزمانمندیخاصاست.
چنینروشیبهیکنتیجهقطعینمیرسدامامیتواند

بهروایتهایدرستترختممیشود.
تقسیمبندی را ادراک انواع وقتی هم ریكور پل
یا روایی را آن اَشكال اساسیترین از یكی میکند
داستانیمیداند.اوسهشكلازادراکرامطرحمیکند:
شكل اولین پیكرهبندی.25 و مقولهای24 تئورتیكال،23
یا نوع بهعنوانیک بهمعنایفهمیدنچیزی ادراک
به ادراک شكل دومین است. کلی تئوری یک مثاِل
معنایپیداکردنیافهمیدنمقولةچیزیاست.آخرین
شكلادراک،پیكرهبندی،بهمعنایقراردادنچیزیدر
چیزی یعنی است. حوادث و اتفاقها از مجموعهای
)کنشییااتفاقی(درزنجیرهایازاتفاقاتقراردادهشود
بهشكلیکهنوعرابطهعلیآنبادیگرحوادثمعلوم
کاربرد تعیینشود. نیز آنها زمانمندیخاص و شود
اساسی بسیار تاریخ یا داستان نوشتن در پیكرهبندی
استامادرزندگیروزمرههمپرکاربرداست.پیكرهبندی
کلیتی در را پیرامونخود ماکمکمیکندجهان به
هدفمندادراککنیموحوادثیکهدرزمانهایگوناگون
کمک ما به ببینیم. هم دنباله در را میافتند اتفاق
میکندتصویریکلیوشخصیازخودمانداشتهباشیم
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وگذشتهخودرابهحالپیونددهیموحالرامعنیدار
کنیم.چنینشكلادراکیبهماکمکمیکنددیگرانرا
درامتدادروایتیخاصببینیموگذشتهوحالآنهارا
رفتارهای آینده وحتی کرده ادراک هم با ارتباط در
آنهارابهشكلینسبیپیشبینیکنیم.البتهاینچنین
بحث آن در و نیست شکناپذیر و قطعی درکی

روایتهایبهتروبدترپیشمیآید.
میکند تصدیق هم ریكور که همانطور بنابراین
روایتچیزیفراترازیکنوعهنریاستبلكهشكلیاز
ادراکاست.شكلیازادراککهدریكیازاصلیترین
دارد. دخالت داستان یعنی معنایی زایش روشهای
چگونگیدخالتروایتیاداستاندرنوآوریمعناییرا
ریكورباتوضیحدادنمدِلروایتونظریهمیمسیسسه

مرحلهایخودروشنمیکند.
به ریكور نظر از آفرینش معنای میرسد نظر به
شكلیدرمفهومیکهاوازروایتاختیارمیکندآمده
است.روایتبرایریكوردارایدوجنبهاساسیاستکه
یكیکنشداستانیاستودیگریزمانمندیداستان.
کنشدرداستانآنرابهسمتهماهنگی،رابطهعلی
مشخص،منطقعملیوشناختمیکشاندوزماندر
داستانآنرابهسمتناهماهنگی،انتهایغیرمنتظره
وحیرت:پسمدلیکهریكوربرایداستانارائهمیدهد

»ناهماهنگیهمانگ«26ناممیگیرد.
نظریه طریق از ریكور را داستان کنش جنبه
میمسیسسهمرحلهایخودتوضیحمیدهد.میمیسیس
اولشاملپیشدرکماازدنیایکنشاست.اینچنین
ساختاری، خصوصیاتی دارای توانشی یا درک پیش

سمبولیکوزمانیاست.
اجزا تشخیص به مربوط ساختاریش خصوصیات
باکی؟ اینمعنیکهکی؟کجا؟چرا؟ به کنشاست
دیگر ساختاری خصوصیت است. شده انجام عملی
مربوطبهمعناشناسیکنشیاترتیبجانشینیآناست
کهشاملآشناییمابااجزاداستانمثلاشخاص،اهداف
شكل تغییر به مربوط آخر بخش است. اغراض و
فرمی خصوصیات شامل که است داستان کنشهای
کنشاستوبهماکمکمیکندتایکسریحوادث

بیربطراازیکداستانمجزاکنیم.

خصوصیاتسمبولیکپیشدرکمابخشمهمی
تكیه )1973( گریتز آرای بر آن در ریكور که است
میکند.بهنظراواگرکنشهاقابلروایتشدنهستند
بهاینعلتاستکهکنشهاقباًلدریکسرینشانهها،
نرمها،سمبولهاوقوانینبیانشدهاند.درواقعکنشها
همیشهازقبلبهواسطهسمبولهادردسترسهستند.
دوماسمبولهایابهصورتآشكارهستندیابهصورت
کنشها معنای اولیه مقوم آشكار سمبولهای پنهان.
هستندوسمبولهایپنهانوجهیغیرعملیدارندکه
درنوشتاروگفتاریافتمیشود.منظورریكورازسمبول

درپیشدرکماسمبولهایپنهانیاناآشكاراست.
اساس بر ریكور را درک پیش زمانی خصوصیات
اساس بر میکند. توصیف زمان درباره هایدگر آرای
قسمتاولکتابهستیوزماندرایندنیابودندازاین
خودشرادرپروا27میگشاید.ولیدربخشدوممسئله
کلیت به )انسان( دازاین چطور که است این سر بر
خود28میرسد.پروااساساًفراپیش-خود-هستن29است
برایخودش موردی هر در دازاین دیگر عبارت به یا
است.درواقعوحدتدازاینازهمینفرا-پیش-خود-
بودنبهدستمیآیدیعنیبرایانسانهمیشهچیزی
درمقابلاوهستکهبایدآنراساماندهدوحلکند.
دائمی نامختومیت نوعی )انسان( دازاین برای همیشه
او. توانستن هستن نشدن بلفعل از ناشی دارد وجود
ریكورایننظرهایدگردربخشدومکتابراموردنظر
قرارمیدهدواینمطلبراریشهزمانمندیمیداندکه
بایددرتوانشیاپیشدرککنشمدنظرقرارداد.در
برای زمانمندی مدل بهترین  زمان-بودگی در واقع
کنشاست.اوهممثلهایدگربرداشتعامیانهیاخطی
در تعریف در پروا اهمیت بر و میکند رد را زمان از

زمانبودگی30تأکیدمیکند.
این است. داستانی اثر خود قلمرو دوم میمسیس
است سوم و اول مرحله بین رابط میانی مرحله
با متن دنیای دوباره برخورد به هم سوم )میمسیس
دنیایمخاطبمیپردازدکهازدایرهبحثکنونیخارج
راه اولین برقرارمیشود. راه ازسه ارتباط این است(.
ارتباطاجزاباکلاستکهداستانرابهکلیمعنیدار
تبدیلمیکند.دومینراه،انتهایغیرمنتظرهداستان
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استبهشكلیکههمهاجزانامتناجنسداستاندرکنار
میرسند. نهایی نتیجه یک به و گیرند می قرار هم
سومینراهمربوطبهخصوصیاتزمانیداستاناستکه
داستانفرضمیشود: هر برای دووجه آن اساس بر
زمانمندی31وپیكرهبندی.32اولیارتباطدهندهحوادث
داستانبهشكلخطیاستوحوادثرایكیپساز
دیگریقرارمیدهدودومیشكلدهندهاینحوادثدر
قالبیکداستاِنمتحداست.ایندوخصوصیتقابلیت

پیگیری33داستانراممكنمیسازنند.
علت این به پیكرهبندی مفهوم اهمیت نتیجه در
استکهنهتنهازمانمندیداستانراتكمیلمیکندو
اینحسرابهمامیدهدکهکلیتداستاندریکزمان
مشخصپیشآمدهاست،بلكهنقشترکیبهمهاجزا
داستانباهمبهشكلیککلرادارد.پیكرهبندیرا
میتوانمترادفعملطرحافكندن34کانتیکهدرقوه
به بخشیدن وحدت منظور به ترکیب از قبل متخیله
تشتتشهوداتحسیرخمیدهددانست.دراینعمل
هنرمندسعیمیکندهمخودرادردامنهسنتقبلی
خودشنگهداردوهمسعیمیکندخودراازآنمتمایز
کندورنگینوبهاثرخودببخشد.ریكورپیكرهبندیرا
میگوید و میداند یكی کانت نظر از کردن حكم با
تردیدی بیهیچ باید کانت نظر به »بنا )68:1984(
شبیه پدیدآورنده تخیل کار به را پیكرهبندی عمل
متخیله{ }قوه آورده پدید تخیل از منظور دانست.
است. استعالیی قابلیت بلكه نیست شهودی قابلیت
تخیلپدیدآورندهنهتنهافاقدقاعدهنیستبلكهخود

زهدانایجادکنندهقوائداست.«

نتیجه گیری
نسبت داستان یا روایت با هنری آفرینش نسبت
عملوقالِبعملنیستبلكهبینایندونوعیآمیزش
وهمسانیوجوددارد.یعنیقسمتعمدهایازآفرینش
هنریدرقالبهایمختلفهنریشاملروایتکردنو
یا ریكور دستهبندی اگر است. خاص داستانی گفتن
برونررادرانواعکلیتفكریاادراکقبولکنیمآنوقت
آفرینش کار در ادراکیکه یا تفكر نوع آن بایدگفت

ادراِک یا روایی تفكر35 نوع از دارد نقش هنری
یا علمی-منطقی تفكر مطمئناً است. پیكرهبندی36
آفرینش کنش مناسب تئورتیكال یا مقولهای ادراک
هنرینیستند.آفرینشهنریبهترکیبآزادشهودات
حسینیازدارد.نیازداردبتواندفارغازپاسخگوییبههر
کند بررسی را آن کذب و صدق بخواهد که قانونی
شهوداتوتصوراتذهنیراپیكرهبندیکندوبهاشكال
وبیانهایجدیددستیابد.تفكررواییهممیتوانددر
درکهنرمندازخودشتأثیرگذارباشدوهمدرنحوه
ترکیبوشكلگیریاثر.درواقعتفكررواییبهماکمک
میکندهمداستانبسازیموهمداستانرابفهمیم.به
از زنجیرهای بین عبارتدیگرفهمربطعلیمشخص
حوادثیاکنشهادرزمانمندیخاصرامدیونادراک
پیكرهبندییاهمانتفكررواییهستیم.ایننوعادراک
همبهکارفهمجهانپیرامونمامیآیدوهمبهکارفهم
»خود«فهم»خود«بهعنوانکنشگریکهگذشتهای
داردبایکسریحوادثوکنشهاوانتخابهاتاحد
روایی تفكر راه از ما است. روایی تفكر مدیون زیادی
گذشتهخودرابهحالمرتبطمیکنیموحالرامعنادار
میسازیم.اگراینارتباطوادراکپیكرهبندینبودمابه
خود از معنایی و درک و گذشته از کلی روایت یک

نمیرسیدیم.
درکنارکمکبهشكلگیریخودکهبیشترجنبه
ادراکیداردروایتجنبهفعالتریهمداردکههمان
ترکیباست.ریكورباعنوانطرحافكنییاپیكرهبندی
یكی کانتی کردن حكم با را آن و میکند یاد آن از
آفرینش به مربوط بیشتر روایت جنبه این میداند.
هنریاستوبرداشتتقلیلگرایانهازاینجنبهروایت
آنرابهسطحتكنیکیافنیانوعهنریمیکاهددر
آثار در آنها مثالهای که روایی هنرهای که حالی
و پیكرهبندی بازنمود تنها میشوند دیده ادبی هنری
عمل بین که ارتباطی اساس بر هستند. طرحافكنی
روایت در پیكرهبندی و کانتی افكنی طرح یا ترکیب
بحثشدعملپیكرهبندیدرروایتنیزاینچنینکاری
رابهعهدهدارد.یعنیتشتتبیناغراض،اهداف،حوادث
وکنشها،زمانومكانرادریکپیكرهیایکپیرنگ
وحدتمیبخشد.اینوحدتبخشیدنبهشكلیاست
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کهمیتوانآنرادنبالکردوبهدرکیازکلیتشرسید
ومعناییراازآنبرساخت.

که صورتی در که شد مدعی میتوان بنابراین
مترادفهایآفرینشهنریرادرهرکدامازفیلسوفهای
از ریكور پل که مدلی باشیم، یافته درستی به باال
آفرینشهنریارائهمیدهدنسبتبهکانتوهایدگر
ایشان آراء از استفاده با که شكلی به است تر جامع
توانستهمعنایآفرینشهنریراباتفكررواییوآفرینش
رواییبیامیزد.مدلریكورنهتنهاتاحدزیادیفرایند
بلكه است کرده تر روشن و بازتر را هنری آفرینش
توانستهتاحدیبااستفادهازاینمدلبهدرکبهتری

اززمانمندیونوعادراکماازخودکمککند.
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