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 استادیار فرهنگستان هنر

 چكيده 

د  رویکردهای گوناگونی به آن نگاا  شا   های خاص خود را دارد و باویژگیهای مختلف در فرهنگشعر 

ایا  و ا  دیادگا  یکای ا  پدیدارشناساان     است. در مقالۀ حاضر با رویکرد پدیدارشناختی به شعر نگریساته 

گرایاان  و به تقابل این دیادگا  باا دیادگا  سااخت     بررسی قرار داد  فرانسوی، میکل دوفرن، شعر را مورد

دهاد  نشان مای « نوئسیس»و « نوئما»ای . دوفرن متأثر ا  هوسرل و با استفاد  ا  دو اصطالح اشار  کرد 

تواند داشاته باشاد. باه ااتقااد او     گرایی میکه رویکرد پدیدارشناسی به شعر چه تفاوتی با رویکرد ساخت

گا  ما را این رویکرد هیچکند؛  یرا گرایان به لذت بردن و درک شعر کمک چندانی نمیتفسیرهای ساخت

که در رویکرد پدیدارشناختی با حرکت ا  نوئما کند؛ درحالیبه جهان اثر و تجربۀ  یستۀ شاار نزدیک نمی

شاناختی رساید. دوفارن    توان به جهان اثر را  یافت و ا  ادراک معمولی به ادراک  یباایی به نوئسیس می

اثر، جهانی است که به تجربۀ  یستۀ شاار  ه به باور او جهانداند، بلکنمی شد جهان اثر را جهان با نمایی

گرایای را  یافات. در ایان جساتار کوتاا  باا رو        توان با قوااد ساختگردد و به چنین جهانی نمیبرمی

 شود.  تحلیلی، این دو رویکرد به شعر بررسی می -توصیفی
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هناری،  که بحث نقد، منتقد و آثار هنری مطرح شاد ، رویکردهاای گونااگونی باه آثاار      ا   مانی 

ا جمله شعر وجود داشته است. ما در این مقاله ساعی داریا  رویکارد پدیدارشاناختی باه شاعر را       

معنی تلقی کردن رویکردهای دیگار نیسات. پدیدارشناسای ابتادا     بررسی کنی . البته، هدفمان بی

ظهاور یافات.    شاد و امادتاب باا آثاار هوسارل     رو  اام فلسفی شاناخته   یک رویکرد یا مثابۀبه

شاود،  طور کاه بار ساوظ  ظااهر مای     خواهد تحلیلی توصیفی ا  جهان اینی، آنپدیدارشناسی می

را به معناای یوناانی   « پدیدار»های متافیزیکی، جای بررسی پرسشدست دهد. پدیدارشناسی بهبه

ر کند. در این فلسفه، مفهوم محوری این است کاه آگااهی با   آن، یعنی ظاهر چیزها، توصیف می

بخشد. شاگردان مکتب هوسارل رو   جهانِ چیزهای نمایان حاک  است و به آن نظ  و معنا می

تادری  در  باه  هاای پدیدارشاناختی  های دیگر بسط دادند. ساسس رو  پدیدارشناختی را به  مینه

شاکل گرفات.   پدیدارشناسای هنار    شااکلۀ  یان ترتیاب،  به ا کار گرفته شدند ومطالعات هنری به

مدای کشف حقیقت است. مقام پدیدارشناس هنر در بهتارین حالات، مقاام    « هنر پدیدارشناسی»

گشایش و با آمو ِی نگریستن به جهان اسات. هادپ پدیدارشاناس هنار، ناه بررسای و تحلیال        

تک آثار هنرمندان، بلکه در وجهی کلی و اام، نگریستن به هنر و رو  هنری هنرمناد و آن  تک

کناد. ا  هماین منظار، میکال دوفارن، فیلساوپ       شاوپ مای  چیزی است که هنر او )هنرمند( مک

هاای  تارین چهار   پدیدارشناس فرانسوی، نگاهی پدیدارشناختی به هنر داشاته اسات. او ا  مها    

خواهاد پاا جاای هوسارل     کند که نمیپدیدارشناسی هنر است. دوفرن ا  همان ابتدا مشخص می

کاار  ارتر و مرلوپونتی در محیط فرانسه باه خواهد پدیدارشناسی را به معنایی که سبگذارد، بلکه می

صاورت معناایی در   رود که خود بهتوصیفی که ذاتی را نشانه می»صورت به ؛ یعنیبرند، بفهمدمی

(. دوفرن با آثار هنری  ماان خاود و همیناین    2952،111اسسیگلبرگ،)« حلول کرد  است پدیدار،

کاه نگارناد  قابالب مقاادتی درماورد      اآنجا با رویکردهای مطرح در فرانسه آشنایی داشته است. ا 

های ایان فیلساوپ نوشاته و ساعی کارد  اسات آراا او را معرفای کناد )ر.ک. بنویادی،          اندیشه

براسااس نظار    .داناد (، اکنون برای ورود به بحث اشار  به چند نکتاه را د م مای  2951،52-211

هاایی قائال شاد کاه     و شاباهت هاا  تاوان تفااوت  شناختی و اثر هنری میدوفرن بین ابژة  یبایی

شناختی و اثر هنری باه  یکی نیستند؛  یرا اثر هنری بخشی ا  ابژ  را . ابژة  یبایی2 اند ا :ابارت

. 9 کناد؛ شناختی فراه  می. اثر هنری در طول  مان، ساختاری برای ابژة  یبایی1 کند؛اشغال می

کناد؛  شناختی را فقط تماشاگر تجربه مای که ابژة  یباییاثر هنری وابسته به تجربه نیست؛ درحالی

کناد، هاردو )اثار هناری و اباژة      شاناختی قداد اباژ  را مای    این جهت کاه تجرباۀ  یباایی   . ا  4
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اسات؛ اماا اثار هناری خاار  ا        آگاهی شناختی درونِابژة  یبایی .9 شناختی( یکی هستند؛ یبایی

حال، اثر هنری فقط  مانی موجود است که باه یاک   بااینی است و شیئی در میان اشیاست؛ آگاه

. هردو در نوئما )محتوای اندیشاه( یکای هساتند و ا  جهات نوئسایس      ۶ ؛ارجاع داد  شود آگاهی

شاناختی درک نشاود، مثال    طور  یبایی. اثر هنری ممکن است به۷ )امل اندیشیدن( فرق دارند؛

شناختی باید صورت  یباییشناختی بهة  یباییکه در تئاتر هستی ، اما حواسمان نیست؛ اما ابژ مانی

 کند؛کند، اما آن را خلق نمیشناختی را کامل میشناختی، ابژة  یباییدرک شود،  یرا درک  یبایی

شناختی باشد؛ برای مثال نقاشی روی دیوار بارای رهگاذر،   تواند ابژة درک  یبایی. اثر هنری می1

هاسات.  شناختی است و برای متخدص هردوی ایان یباییدار هنر، ابژة  شیا است، برای دوست

شاناختی باا   شناختی نوای دیالکتیک وجود دارد و همین امر تفااوت درک  یباایی  در درک  یبایی

درک معمااولی اساات. البتااه، منظااور ایاان نیساات کااه درک معمااولی نادرساات و فقااط درک    

 کند؛شناسی کمک می یباییشناختی به هستی شناختی درست است؛ بلکه درک غیر یبایی یبایی

شاناختی و اثار   . اباژة  یباایی  21 ؛2اسات درک قابل انوان اثر هنریخود به شناختی. ابژة  یبایی5

شاناختی ناوای ثبات و ضابط      شناختی ا ه  متمایزند؛  یرا ادراک  یباایی هنری در ادراک  یبایی

خود، نیا مناد واکانش خااص    منفعالنۀ  مینۀ ادراکی نیست. روشن است که این ابژ  برای ظهور 

همۀ چیزهایی که درمورد اثر هنری توان نتیجه گرفت که با توجه به این موارد می .تماشاگر است

اماا اثار    رسد هردو باه  پیوند دارند.نظر میشناختی صادق است و بهگویی ، دربارة ابژة  یباییمی

: اول اینکاه د ماۀ درک   ا کارد شاناختی را  بایاد در دو مسائله ا ها  جاد     هنری و اباژة  یباایی  

شناختی است و دیگر اینکه وقتی ساختارهای ابژکتیو اثر هنری را فقط ابژة  یبایی ،شناختی یبایی

اناوان ماوقعیتی بارای    کنی  تاا آن را باه  نوای درک کردن ابژ  را متوقف میکنی ، بهبررسی می

اسااتی را باارای درک درک کااردن مطالعااه کناای  و باادین وساایله در درون خااود شاایا درخو  

شاناختی هنگاامی آشاکار    . تمایز دیگر اثر هنری ا  ابژة  یبایی22 کنی ؛شناختی آشکار می یبایی

. هر اثر هنری (Dufrenne,1964,113-122) شود که ویژگی مادی آثار را بررسی کنی می

دهناد؛ اماا در   میشوند و این مواد مبنای اثر را شکل به موادی نیا  دارد که با یکدیگر ترکیب می

ه کاه اثار با   جاایی تاا  کنای ، بلکه به موضوع اثار توجاه مای    کنی ،تجربۀ اثر، مواد را بررسی نمی

. در 21 شاود؛ واسطۀ اناصر، اا  ا  رنگ یا سنگ، ساخته میکند و بههای خاص تغییر میصورت

امار محساوس(   کنی ، بلکاه آنیاه دوفارن حسای )    درک  یبایی اثر، مستقیماب ماد  را بررسی نمی

شاناختی را  شود، حسْ اباژة  یباایی  که  یبایی درک می هنگامی 1نامد، دقیقاب موضوع اثر است.می

تعریااف شااود « شاادن اناصاار حساای  یکاای»دهااد. ایاان ابااژ  ممکاان اساات  تشااکیل ماای
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(Dufrenne,1973,13؛ ا این)ابارتی برای ظاهر شناختی و بهرو، احساسات برای ابژة  یبایی

آید که باه  دست میوجود اثر هنری تنها ا  طریق حضور حس به»ری ضروری است. شدن اثر هن

 (.Ibid, 44« )شناختی درک کنی انوان ابژة  یباییدهد آن را بهما اجا   می

رود. دوفرن با اشار  به شناختی بنابه ماهیتش ا  شیا بودن خود فراتر میبنابراین، ابژة  یبایی

شاناختی و اثار هناری را    شیا بودن و تعالی، تمایز میان ابژة  یبایی همین دو وجه متفاوت، یعنی

شناختی با وجود ماادی خاود کاه اثار هناری      کند. همینین، او معتقد است ابژة  یباییمطرح می

گاویی ، شااید منظورماان    شود، همسان نیست؛ یعنی وقتی دربارة اثر هنری سخن مای نامید  می

شد  در آن باشد. ایان تشاخیص ماادی و فیزیکای اثار نیاز       خلقدورة آن، آفرینندة آن، یا مکان 

ای مشاترک در  ها، نکتاه برحسب ظانری که به آن تعلق دارد، متفاوت است؛ اما با همۀ این تفاوت

دیگربودگی آثار هناری در قیااس باا جهاان چیزهاا. دیگرباودگی اباژة        »تمام هنرها وجود دارد: 

شود که هرگونه تالشی برای شناختن آن برمبنای هستی شناختی ا  این واقعیت آشکار می یبایی

(. ۷1-۶۶ ،2911)جاانجی،  « کناد شناختی کمکی نمیمادی، به دست یافتن ما به خود ابژة  یبایی

ا فیزیکی و مادی باشد، با ه  چیزی فراتار  شناختی به مفهوم خاص یک شیحتی اگر ابژة  یبایی

 و بیشتر ا  آن است. 

شاناختی را  داری  با رویکرد پدیدارشناختی جایگا  ابژة  یباییمقاله سعی بر این اساس در این 

هادفمان بررسای رویکارد     بیان کنی . البته، گراییساخت و تفاوت آن را با رویکرد در شعر بررسی

گرایی نیست؛ اما هرجا د م باشاد باه ایان رویکارد اشاار  خاواهی  کارد. رو  تحقیاق         ساخت

ای استفاد  کارد  و براسااس   ی گردآوری اطالاات ا  منابع کتابخانهتحلیلی است و برا -توصیفی

هاای دوفارن را موردتحلیال    مطالعات مکتوب و نظری و با مطالعۀ منابع داخلی و خارجی، دیدگا 

صورت کیفی و براسااس رویکارد پدیدارشناسای انجاام     ای . تجزیه و تحلیل اطالاات بهقرار داد 

 گیرد.می

 . نظر دوفرن دربارة شعر ۲

هدپ  رویکرد پدیدارشناختی توصیف تجربۀ  ندة شعر و تجس  معنی اشعاری است کاه در تجرباه   

ا  همیشه در فرایند است. البتاه، ایان مسائله    پایانی ابژ دلیل بیآشکار شد  است و هر اثری به

و توسعۀ پدیدارشناسای را  ؛  یرا هر مرحله ا  فرایند شعر، گستر  کمی متفاوت استدرمورد شعر 

به ااتقاد باشالر شعر هموار  سرشار ا  حرکت است؛ . گویدکند و آ ادانه ا  آن سخن میفراه  می

؛ اما به بااور  (295 ،29۷۷، )باشالر کشدتدویر در خطوط شعر جریان دارد و تخیل را به دنبال می
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دهاد ماا   کناد، اجاا   مای   اگر شاارانگی شعر را مشاخص نمای   دیدارشناسی شعرپ ،اول»دوفرن 

دهد و بنابراین مبنایی شناسی سوق میمقاومت کنی ؛ دوم، پدیدارشناسی شعر ما را به یک هستی

 (.  Dufrenne,1987,119« )کندبرای تفاسیر دیگر فراه  می

های روس مسئلۀ ادبیات و شعر را مطرح کردناد، همیشاه در بررسای    که فرمالیست ا   مانی

« کند شاعر چیسات   شعر چیست و چه کسی تعیین می»ی وجود داشته است: شعر دو سؤال اساس

 باان  »اند. یاکوبسان در مقالاۀ خاود باا اناوان      افراد  یادی به نوبۀ خود به این سؤال جواب داد 

 کاار بارد  شناسای باه  معتقد است که بایاد شعرشناسای را معاادل ادبیاات    « شناسی و شعرشناسی

کند، محدود به شعر نیست. او باه تحلیال   . آنیه یاکوبسن مطرح می(21۷-59 ،2919)یاکوبسن، 

هایش به سراغ قطعاه شاعری ا  باودلر رفات و     شناختی شعر نیز پرداخت و در یکی ا  تحلیل بان

های واظگانی این قطعاه را اساتخرا  کارد. او قداد     ها و تو یعانواع تکرارها یا بهتر بگویی  توا ن

شناسی در تحلیال یاک ماتن ادبای بهار       توان ا  ابزارهای  بانیداشت نشان دهد که چگونه م

های یاکوبسن چیزی جز استخرا  آماار و معرفای چناد روال    که ا  دید کالر تحلیلگرفت؛ درحالی

 کشف خودکار نیست. 

گونه جواب دهاد کاه   تواند به این سؤال ایناما یک دانشمند با رویکرد کامالب منطقی خود می

که شعر ابژة شناخت اسات، ایان مزیات را دارد کاه     فرهنگ انسانی است و ا آنجا ای درشعر داد 

ای داشاته باشای  کاه شاعر را     بتوان چیستی آن را تعیین کرد. با این رو  ما باید ا  قبل نظریاه 

مورد بحث الا  ادبای ادبیاات نیسات،     »نویسد: م چنین می2512توضیح دهد. یاکوبسن در سال 

(. به ابارت 12 ،29۷1)ایوتادیه، « سا دنی آنیه ا  یک اثر، اثری ادبی میاست؛ یع "ادبیّت"بلکه 

مناد  شود، چندان به آثار ادبی االقاه گونگی آثار مشاهد  میکه در ادبیاتدیگر، ال  ادبیات چنان

دهاد کاه   کند و روشای را شارح مای   وجو مینشد  است. همینین، ال  شعر شاارانگی را جست

اناایِی شناساایِی اباژة شااارانه ار یاابی شاد  اسات؛ مانناد چیازی کاه           ا  ا  طریاق تو کارایی

مثاباۀ  نامند و کامالب آشکار اسات کاه در اینجاا نظریاه، باه     می« گرامر شعر»شناسان آن را نشانه

های فرماال  فرض تحقیق درنظر گرفته شد  است. ما برای اینکه ویژگیانوان پیشای، بهفرضیه

ک  تعدادی ایاد  داشاته   دستا  ابژ  را مشخص کنی  و یا  یا قلمرویی  را بشناسی ، مجبوری  ابژ

ا   سنت فرهنگی را مبنا قرار دهای  و توانی  باشی  که البته این انتخاب مشکل نیست؛  یرا ما می

اناد، کماک بگیاری . در هماۀ     و قبالب آثاری را تأیید کارد   متخددانی که در حو ة سنت مطالعه

گوید شعر را در کجا بیاابی  و شاااران چاه    تی وجود دارد که به ما میهای اهل ادب، سنفرهنگ

هاا مرجاعِ آنیاه را کاه     آورناد. آن کسانی هستند؛ بنابراین دانشمندان به سانت حاضار روی مای   
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ها آثاار شاااران   کنند. آننامند، در حو ة االقۀ ما تددیق میمی« نمونۀ منطقی»شناسان جامعه

دهناد و خاود را باه    نیه را که ارسطو پیشنهاد کرد  است، انجاام مای  کنند، آبزرگ را مطالعه می

در این بحث دو مفهوم مه  مطرح است کاه  دوفرن کنند. به اقیدة داوری کارشناسان متعهد می

. دربارة مسائلۀ  (Dufrenne,1973,20) اولی انتخاب و دیگری هستیِ اثر هنری اصیل است

شناختی دربارة سنت با گردی ؛ یعنای در  توانی  به معیاری جامعهطور که گفتی ، میهمان ،انتخاب

شناختی ا  سنت است. اما این انتخاب را درمورد کند، تعریف جامعهاین مورد آنیه به ما کمک می

 ماان ایان سانت را ارتقاا داد  و ارائاه      کدام هستی باید انجام دهی   سنت و متخددانی که ه 

ساا   اند، ممکن است بگویند که تابلوهای نقاشای فاالن نقاا  یاا سامفونی فاالن آهناگ        کرد

واسطه با مسائلۀ هساتیِ اثاری کاه     راستی دارای کیفیت اثر هنری است؛ اما قوای تأملی ما بیبه

شاود و در ایان نحاوة هساتی، تاأملی صاورت       رو میانوان یک نمونه روبهانتخاب شد  است، به

چ دلیلی برای این انتخاب وجود نداشاته باشاد، درنهایات آن را باا ادراک خاود      گیرد و اگر هیمی

آیاد؛ باه هماین دلیال     دست نمای شناختی بهدهی . در چنین نحوة تأملی تجربۀ  یباییتطبیق می

مثابۀ یک اثر قبالب مشخص شد  است و ماا انتخاابی را   که کیفیتش به گیری میدرنظر ای را ابژ 

تاوانی  درماورد   رسد فقط  مانی مینظر میکنی . بهای ، تددیق می  تأمل کرد اکه قبالب دربار 

 ه   ماانی  اصیل بودن اثری داوری کنی  که کامالب به وجود داشتن آن اطمینان داشته باشی ؛ آن

شاود،  هرچند فعلی خالقانه باه آن افازود  مای    ،که درک شد  است و به ما تعلق دارد. اثر هنری

شاناختی ساوق دهاد.    سامت اباژة  یباایی   به  دارد و هدفش این است که خود را باه ای مهستی

کنی . باه  شناختی را کشف می یباییطور که در آغا  بحث گفتی ، در بررسی اثر هنری ابژة همان

مثابۀ چیزی اسات کاه در   اثر هنری به -مقدمتاب و نه منحدراب -شناختیابژة  یبایی»ااتقاد دوفرن 

 (.Dufrenne,1973,3« )آیددست میشناختی بهییتجربۀ  یبا

وجوی ذات باشی ، بلکه بایاد در  ای ا  داد  در جستتوانی  در گرامرِ مجمواهبنابراین، ما نمی

شاارانه، در اشعار، یاا حتای در طبیعات، یاا در آنیاه والاری آن را       Erlebnis) ) تجربۀ  یستۀ

وجو کنی . پُل والری معتقد است: نامید، ذات را جست The poetic state)) «حالت شاارانه»

کردن حالت شعری نیست. این مسئله، مسئلۀ خدوصی او اسات. وظیفاۀ او   وظیفۀ شاار تجربه »

شاود، یاا   در دیگران است. شاار به این واقعیت سااد  شاناخته مای    به وجود آوردن حالت شعری

  .(19-2 ،29۷۷والری، « )دشناسگونه با میهر کسی شاار خود را بدین حداقل
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ی  کاه  توانی  فقط اشاعاری را انتخااب کنا   د م به ذکر است که برای رسیدن به ذات ما نمی

دوفارن بارای نشاان     ها نادید  گرفت.؛  یرا باید شعر را ا  حاشیهانددقیق، سا گار، خوب و مطبوع

خواهاد  کند و ا  تماشااگر مای  شناختی ا  رو  اپوخۀ هوسرل استفاد  میدادن جایگا  ابژة  یبایی

تواند بارای   یرا تجربۀ شعر فقط درصورتی می ای را کنار بگذارد؛ها و امور حاشیهفرضتمام پیش

استفاد  ا  یک طرح کلی  کهحالیترین تجربه باشد که امری ساد  واسطۀ آن شود؛ درذاتش دقیق

شود. همینین دانش ادبیات به اینکه چگونه شعر تجربه شاد   یا قوانین خاص مانع این تجربه می

کااوان مطالعااتی   هاا و روان (. فیزیولوظیسات Dufrenne,1987کند )است، توجه چندانی نمی

د است کاه روانشناساان و   معتق روکار دارد. در این  مینه باشالراند که با خواندن شعر سانجام داد 

کنناد.  مدارپ تلقای نمای   روانکاوان تدویر شعری را نوای با ی ساد  و ابتدایی،  ودگاذر و بای  

کند که معنای این تداویر دقیقاب ها هیچ معنایی ندارند و به ذهنشان خطور نمیتداویر در نظر آن

هنگام تغییر یاک شاعر باه    شناسان در . اما آنیه نشانه(241 ،29۷۷)باشالر،  معنایی شعری است

دنبال آن هستند، ساختار و پیکرة آن است؛ مانند کالبدشناسان کاه بار روی جساد    ابژة شناخت به

ها اسکلت امری انتزاای است و این امر انتزاای برای مطالعۀ دادة  باانی،  کنند و برای آنکار می

هاا  کارد،  باان ا  تفااوت    خاطرنشاان طور که سوسور انوان امری مفید ثابت شد  است. همانبه

در تقابال باا بقیاه مشاخص      های وا  فقاط ساخته شد  است. وا  وحدتی متمایز است و ویژگی

واساطۀ  باه    )Monemes) واظهاا ها، معاانی تاک  یعنی حتی برای نشان دادن وحدت د؛شونمی

 فرایند  تفاوت توضیح داد  شد  است.  

قوانینی است که  به تجزیه و تحلیل آثار بسردا د و  دنبالحال، نقد ادبی در قرن بیست  بهبااین

شناساان کاه ا    دنبال وضع این قوانین هساتند. در ایان میاان، نشاانه    پردا ان بهبسیاری ا  نظریه

وجاوی تاأثیر متقابالِ اناصار متماایز در شاعر       اناد، باه جسات   ساختاری الهام گرفته شناسی بان

کنناد؛ باه   استفاد  می شناسی ساختاریصر و قوانین  بانا  مجمواۀ متناهی اناها پردا ند. آنمی

هاای شااارانه را ایجااد    ای نامشخص ا  ابژ این امید که گرامری کشف کنند تا بتوانند مجمواه

اند. باه بااور   انوان ابزاری برای بررسی شعر در طول این مسیر وضع شد نمایند. بعضی قوانین به

درماورد املکارد   یاکوبسان  که درصدد وضع قوانین است. یاکوبسن یکی ا  کسانی است ، دوفرن

جدا ا   هاد که هدپ این املکرد پیام برای پیام است؛ یعنی وجه ملموسِ نشانهگویمی« شاارانه»

توان دایرة املکرد شاارانه را باه شاعر، یاا شاعر را باه املکارد       دهند. نمیاشیایی که نشان می

آنکه املکردهاای دیگار را ا    رد شاارانه حاک  است، بیشاارانه محدود کرد. در هنر  بان، املک
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. 1(؛ جانشاینی  . گزینش )محور2شود: میان بردارد. املکرد شاارانه براساس دو معیار پذیرفته می

 ترکیب )محور همنشینی(.  

آنکه شود؛ حالار ی و همانندی و ناهمانندی، و ترادپ و تضاد ایجاد میمبنای ه  گزینش بر

ار ی را ا  محاور  آیند، مبتنی بر همجواری است. املکرد شعری اصل ها  ساختمان پیترکیب و 

شاود  سطح میآیند ه دهندة پیار ی با شیوة تشکیلکند. ه گزینش به محور ترکیب منتقل می

 (.41 ،29۷1)ایوتادیه، 

الات اینکاه درگیار قاوانین گراماری اسات،       گارای خاوب باه   یک سااخت  به ااتقاد دوفرن

هایش به لذت بردن و درک شعر کمک چندانی نخواهد کرد. د م به ذکر است کاه هادپ   تفسیر

رویکرد پدیدارشناسی این نیست که به گرامر  بان توجه نداشته باشد؛  یرا قطعاب گساتر  گرامار   

نشائت   ا  آن  بان موضوع جالبی است و ما دوست داری  قوااد را برطبق آنیه جمالت دساتوری 

ها را بفهمی  و تولید کنی . به همین دلیل است کاه ماا    ؛ بنابراین ممکن است آناند، بدانیگرفته

کنی  و هدفمان این است که بدانی  چگونه یک شعر خلاق شاد  اسات.    گرامر شعر را بررسی می

طور که نمایان اسات،  چنین اطالااتی به درک امل ساختاری و به توضیح چگونگی یک اثر، آن

هاا  مادت  )les arts poetiques) «هنرهای شعری»درواقع دوفرن،  کند. به ااتقادکمک می

 اناادگاارا بااود د، ساااختکااار بیایااگرایاایِ اصااولی و الماای باار ساار  پاایش ا  آنکااه ساااخت 

(Dufrenne,1987)  دانای  کاه   ؛ اما شاارانگی صرفاب به قوااد دستوری متکی نیست. ماا مای

وجاود نادارد و همیناین     نباشاد، ای شاارانگیِ یک منظر  یا صورت یک شاخص کاه اساتعار    

ها همیشه شاارانگی شعر نیز وجود ندارد. قوااد ممکن است نادید  گرفته شوند، یا فراتر روند. آن

کند و درهرصاورت قوااادْ   هنگامی وجود دارند که آفرینش واقعی، چیزی بدیع و تا   را تولید می

بخواهی  شاارانگی شعر را درک کنای ،   کند. اگر مابرد و تخلیه نمیکارکرد شعری را تحلیل نمی

کند، بررسی کنی ؛ اینکه ساختار چه تأثیری بر شاارانگی شاعر  باید تأثیری را که ساختار تولید می

 دارد و چه کسی باید آن را تجربه کند.

رو، ایان تاأثیر بایاد    ای دارد؛ ا ایان طور که گفتی ، برای دوفرن تماشاگر جایگاا  ویاژ   همان

 اهی یا یک سوظ ، تجربه شد  باشد که این معنا تا قبل ا  تجربه شادن وجاود نادارد،   وسیلۀ آگبه

. باه اباارت دیگار، در بررسای     (Dufrenne,1973,20) حتی اگر ابژة ساختمند موجود باشد

ای معمولی، ناه  شناختی، باید خوانند  را نیز درنظر بگیری ؛ البته خوانند انوان ابژة  یباییتأثیر، به

دهاد کاه رویکارد    روی آوردن ماا باه خوانناد  نشاان مای      یا دانشامند. باه بااور دوفارن    منتقد 
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پدیدارشناختی به شعر، همانند هر وظیفۀ پدیدارشناختی با نوئتیک و نوئماتیک مرتبط شد  اسات.  

در ادامه ضمن ارائۀ توضیحی مختدر درمورد این دو واظ ، ارتباط آن را با درک خوانناد  ا  شاعر   

 ی . کنبررسی می

   عنوان نوئما. بررسي شعر به9

را « نوئما»و « اندیشیدن»را درمورد امل « نوئسیس»های متأخر خود اصطالح هوسرل در نوشته

کار برد  است. هوسرل به تفکیک نوئسیس و نوئما معتقد به« موضوع یا متعلق این امل»درمورد 

برگشاتی وجاود دارد.   ودر فرایند آگاهی نسبت به یک پدید ، یاک جریاان رفات    است. به باور او

 -شاود و درواقاع یاک جریاان نوئتیاک     آگاهی نسبتی است که میان نوئما و نوئسیس برقرار مای 

کند. التفات باه  ضمن اجرا، برای خود  متعلق درست می یعنی ادراکی است که نوئماتیک است؛

نوئماتیک ابارت است ا  خود  نسبت التفات؛ آگاهی ه   -ئتیکشیا همان آگاهی است. نسبت نو

محض التفات به یک کتاب، نسبت باه آن آگاا    بهابارت ا  همین التفات کردن است. برای مثال 

شوی ؛ بنابراین آگاهی مجرد ا  این نسبت وجود ندارد. به بیان دیگر، هرآنیاه موردالتفاات یاا    می

نوئماست. با این توضیح اجا   دهید نخست شعر را نوئما درنظر مقدود آگاهی است، ا  همان آغا  

شاود، در خوانادن،   رو وقتی که با صدای بلناد خواناد  مای   اینبگیری . شعر تجربه شد  است و ا 

جاا  (؛  یرا خواندن با صدای آرام حاق شاعر را باه   Dufrenne,1987شود )ارضه و موجود می

. 1. اثر اجارا شاود؛   2شناختی دو شرط دارد: ابژة  یباییمعتقد است برای کشف   آورد. دوفرننمی

؛  یارا شاعر  نادگی اصایل و     (Dufrenne,1973,20د )تماشاگر قبل ا  آن وجود داشته باشا 

شاود و حتای   ظ خواناد  مای  کناد کاه در میاان شانوندگان ا حفا     واقعی خود را  مانی درک مای 

هاای قادیمی، حتای بعاد ا      ا  فرهنگکنند. در بسیاری شنوندگان با آن همراهی می اوقاتگاهی

اوقاات  شادند و گااهی  ابداع نوشتن، نوشتن شعر ممنوع بود  است و اشعار فقط ا حفظ خواند  می

 آوا  خواندن همرا  با ابزارآدت موسیقی بود  است.  

 سا ة ساختاری و اناصار حسای   خوانی ،اما کامالب روشن است که وقتی ما شعر را ا حفظ می

ناوای درگیار امار    فهمند. ما باه جزا نیستند و ه  خوانند  و ه  شنوند  کلمات را میمآن )شعر( 

هاا تاوا ن ایجااد کنای ؛ اماا هناو  اباژة        کنی  باین آن واقعی و امر غیرواقعی هستی  و سعی می

ای کاه  صدای خوانند ، حرکات، اشارات و همینین مجمواه ای .شناختی را مشخص نکرد  یبایی

شناختی است؛ اما این حرکات و اشاارات بارای   ای ابژة  یباییکند، متعلق به معندر آن حرکت می

در جهاان   د و گاویی اشایایی  آن تعلاق ندارنا   باه ای هساتند و  شناختی امری حاشایه ابژة  یبایی

نظار ا  اباژة   صارپ  د،ن. حتی اگر تمام ایان ماواد انساانی یاا فیزیکای درک شاد  باشا       اندواقعی
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ابارتی، هرگونه تال  برای شناختن این ابژ  برحسب هستی مادی، باه  به. ندتسشناختی ه یبایی

های فیزیکی اثر هنری باا  جنبه ،کند. اغلبشناختی کمکی نمیدست یافتن ما به خود ابژة  یبایی

شناختی باه مفهاوم خااص یاک شایا      جنبۀ با نمودگر آن در تعارض است. حتی اگر ابژة  یبایی

طور که در مقدمه گفتای ،  چیزی فراتر و بیشتر ا  آن است. همان فیزیکی و مادی باشد، همینان

کوشای   وسیلۀ حس مای آنیه تغییرناپذیر است، موضوع اثر است که حس ما با آن ارتباط دارد. به

ایا  و ا  ایان نظار باا بقیاۀ      موسیقی را درک کنی . ما خودمان برای شنیدن اثر حضور پیدا کرد 

شاوی  و  وقتای وارد ساالن مای    سالن تفاوت داری . بارای مثاال   اوامل مثل مدیر تنظی  و مدیر

سساری  پرسی  ساختار اثر چیست، بلکه به معنای آن گو  میشود، دیگر نمیای شروع میمقدمه

دسات کاه معناا    کند. به مسائلی ا اینکنی ؛  یرا معنا خود را برای درک رها میو آن را تماشا می

پس ا  به پایان رسیدن اجارای اثار   است، باید در طول تنفس یا چیست و اثر حاوی چه محتوایی 

شناختی ای . موضوع این تأمل با ابژة  یباییفکر کنی  و در این  مان است که موفق به تأمل شد 

شود. بناابراین، ماا در   شناختی ا  طریق حضور بااث درک ما می یبایی ابژةشود. به ما منتقل می

 شوی . ااتنا میمحض تعلق یافتن به آن، به جهان خار  بیهستی  و به شناختیحضور ابژة  یبایی

کناد. بارای مثاال    رتباط برقرار میشناختی اشود، با ابژة  یباییکه اثر اجرا میبنابراین،  مانی 

وقفاه بنگارد و   که تماشاگر به آن اثر بیتابلوی نقاشی یا مجسمه فقط یک نشانه است؛ اما  مانی 

شود. ابژ  باا همکااری تماشااگر    شناختی آشکار میدرون آن را بیدار کند، ابژة  یباییمعنای خفتۀ 

 شود و هنرمند باید تماشاگر را برای تکمیل اثر خود فرابخواند. آشکار می

ا  آن حیث که در  ،شناختی برای بدن د م است؛  یرا معنابه ااتقاد دوفرن، حضور ابژة  یبایی

امر محسوس نهفته است، باید بدن را نیز متحول کند؛ یعنی مرتبۀ بدن را ا  مرحلۀ حسای فراتار   

. معنا اگر نخست ا  طریق بادن درک و تجرباه شاد     ( Dufrenne,1973,335-344) ببرد

قراردادی  حال، خوانش بیان در ارتباط با بدنشود؛ بااینوسیلۀ احساس و تأمل خواند  میباشد، به

توان آن را درک کارد. درواقاع،   شود. برای مثال بدون توجه به کلمات و ریت ِ شعر نمیفرض می

شاود؛ اماا باراکس،    خود درک میخودیای که کلمات فهمید  شد  باشند، ریت  بهفقط در مرحله

شاود و  رو  پاژواک فهمیاد  و برانگیختاه مای    فقط باه  -ک  کلمۀ شعریدست -معنایِ کلمات

افتد؛ برای مثال کلمه ا  آورد. تجربۀ معنا ا  طریق تجربۀ حسی اتفاق میرکت را در ما پدید میح

تنهاا لاذت منفعال گاو ،     در شنیدن شعر ه  نهشود. گو  شنید  می وسیلۀ، و بهدهان بیانرا  

ا رقدد و اگار ما  طور مو ون میبلکه لذت فعال دهان نیز وجود دارد؛ لذتی ا  اضو گفتاری که به
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تواند وجود داشته باشد. در اینجا کل بدن به شعر تسلی  شد  اسات و  بخواهی ، لذت بدنی ه  می

کناد. هنگاامی کاه ایان     انوان تمامیت و جامعیت تجربه شد  است، با ی مای حسی که به با امر

ما گویی . اما آنیه اساساب بااث لذت ها و اناصر سخن میکنی ، دربارة تفاوتتجربه را تحلیل می

تحویل است؛ چیزی همانند طنین صادا کاه   شود، چنین چیزهایی نیست، بلکه چیزی غیرقابلمی

رقدد، تغییر دائمی ملاودی  ابارتی، آنیه در درون ما میانوان امر متمایز تجربه نشد  است. بهبه

 است.

 . کسای است رفتن را  ، و نثر مثلرقص معتقد است که شعر همیون پُل والری در این  مینه

 جاز شایا نیسات، باه     کاه  چیازی  جایی و یا تملک به رسیدن خود را برای رود، انداممی را  که

شیا اسات   همان که ا  اوست؛ چیزی بیرون شود کهمی چیزی آورد و اامال او تابعدرمی حرکت

را دارد. در نثر نیز  آن به رفتن، قدد تملک یا رسیدن را  خود، یعنی اادی اندام و انسان با حرکت

 اسات، کناار ها     ا   بان بیرون که ا ایییا مابه مفهوم به رسیدن برای هستند که ابزاری کلمات

ا  اساتعمال   پاس  شود؛ چراکهمی مفهوم در نثر قربانی کلمه نظر سارتر و والری گیرند. بهقرار می

ا   در نثر پس گیرد. کلمهرا می آن مفهوم، جای آن، یعنی نایدهد و المثمی خود را ا دست ار  

نظار ساارتر و    بهاست.  مفهوم، ماند، با ماندة کلمه، یعنیجای میبه شود و آنیهاستفاد  نابود می

 شاعر، ناه   خود  شیا است؛ درنتیجه شیا، بلکه به رسیدن برای ایوسیله در شعر، نه کلمهوالری 

رقداد،  مای  که رقص. آیا کسی مثل خود است؛ درست متوجه ا  خود که خار  چیزی به معطوپ

 که است. کسی منفی والری کند  پاسخمی خود دنبال و نامتعارپ  منظ  ا  اامال را بیرون هدفی

 خودانگیختاه  اامالی در رها شدن دنبالا  خود، بلکه به خار  غایتی وجویدر جست رقدد، نهمی

ای ماهییاه  ا  ااماال  ترکیبی رقص»نویسد: می اند. والریخود شد  غایت خود، که اامالی ؛است

 ایان  (. به19-2 ،29۷۷، والری« )است در خودشان پایانشان که ا  اامال دسته آن است؛ اما فقط

و غیرااادی   تاا    ترکیاب  ایان  کاه  است شد شیا ا  کلمات رقص ترکیبی ترتیب، شعر نیز مثل

تواناد جاذاب،   هادفی فقاط مای   بای   بان چنین نیست. پس ا   بان معطوپ خار  غایتی سویبه

 نویسد:باشد. سارتر می کنند سردرگ   کنند  و بیشتر ا  همهسرگرم

گیرناد، و  قارار مای   لاما  بهانۀ دهند و فقطمی خود را ا دست و اشیاا در شعر اهمیت جهان

 دختار جاوان باا حرکات     اینکه برای میز است؛ شود. جام رویخود می و هدپ امل، خود، غایت

ساارتر،  باشاد )  در جاام  آب دست وسیلۀ ریختن حرکت آنکه بریزد و نه آب دستش در آن ظریف

2911، 91  .) 
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 رفاتن  و را  باا رقاص    باانی  دو گوناۀ  این ا  مقایسۀ نثر و شعر، و قیاس والری که اینتیجه

 چیز جایگزینهیچ است و جز خود  بود  ماند کهمی همان شعر همیشه»که  است گیرد، اینمی

 . (21 ،29۷۷والری، « )شودنمی آن

د م به ذکر است که اگرچه برای دوفرن اجرای اثر ضرورت دارد، مسئلۀ اجرا درمورد خوانندة 

 ردنککه اثر اجرا نشود، خوانند  معنا را فقط ا  طریق تخیل کند. هنگامی )نثر و شعر( فرق میاثر 

تواند اجراکنند  باشد. ما باید باین هنرهاای   ای نمیکند؛ اما هر خوانند رو  خود درک میاجرا به

هاای  باه کیفیات   انوان وسیلۀ درک معنا بدون توجهنثر اثر را به نثر و شعر تمایز قائل شوی . هنرِ

های حسی که گا  در فرم خوانادن  نماید؛ دراوض، کیفیتکند، بررسی میحسی که اثر آشکار می

شاود،  مای مثابۀ هالۀ نور در اطراپ معنا هستند. آنیه معمودب در نثر آشاکار  شوند، بهبینی میپیش

. رودشامار مای  زاری بارای فهمیادن باه   که صرفاب نمایش بدری و اب هایی روی کاغذ استنشانه

گر است؛  یرا معنا یا اباژة با نمودشاد  در   رود. او برتر ا  مشاهد طرپ معنا میبه ابخوانند  مستقیم

کوشد جهان با نمودشد  را کند و میگری است که خود درک مینثر برتر است و خوانند  مشاهد 

که حاس نماایش داد     یگر در جهان واقعی قرار گرفته است؛ جایجای مشاهد تدرپ کند که به

 شود.  می

توان انجام داد. کلمۀ شعری به هساتی خوانناد  ددلات دارد.    اما این کار را درمورد شعر نمی

کلمۀ شاارانه به نوای خاص ا  خواندن نیا  دارد. خوانند  باید برای درک معنای کلمات باا شاعر   

. او باید شعر را با صدای بلند بخواناد.  مثابۀ شیاگر، بلکه بهشریک شود؛ البته نه در مقام مشاهد 

رو شدن با آن( ابژ  نیسات. خوانناد  نثار را    ابارتی، شعر ابژ  است؛ اما نثر در آغا  )هنگام روبهبه

تاوانی  فقاط دو بیات ا  آن را    خواند تا معنایش را دریابد؛ اما شعر یک کلیت اسات و ماا نمای   می

گونه است؛ اما نقاشی کل اثر را باید دید. در شعر ه  اینشعر مثل نقاشی، ابژ  است. در  9 .بخوانی

  در نثر، واحد معنایی داری .  

  که گویی تنها موسایقی وجاود دارد. شاعر    گوییما ا  شعر چنان سخن می به اقیدة دوفرن،

ای که ا  کلماات سااخته شاد  اسات و کلماات هنگاامی کاه        درواقع موسیقی است؛ اما موسیقی

کاارکرد  ها این کنند، بلکه آنشان را رها نمیشوند، کارکرد معناشناختیید  میانوان صداها شنبه

در اپرا ه  حقیقت توان گفت حتی . می(Dufrenne,1987) کنندروشی خاص تکمیل میرا به

واسطۀ موسیقی با داستان ارتباط برقرار در داستان وجود ندارد، بلکه در موسیقی وجود دارد؛  یرا به

والاری،  « )شعر تأملی طودنی بین معنی و صداست»در همین  مینه والری معتقد است: کنی . می



 29/ شعر ا  دیدگا  میکل دوفرنشناختی در جایگا  ابژة  یبایی 

 
 

باه  ما ا   بان چنین تأملی وجود ندارد، مگر اینکه ذهن ماا   که در استفادة رای ِ؛ درحالی(29۷۷،24

مشو  شد  باشد. برای مثال در  هاآن دلیل نادید  گرفتن معنای لغوییا بههنگام شنیدن کلمات 

مثاباۀ  باه  کلماات کنای . ماا باه    نتقال مای  پیامی را به طرپ مقابل م های رو انه ما فقطتصحب

هایی ا  حالت ذهان بارای رمزگاذاری و    انوان نشانهها را بهکنی  و آنصداهایی خاص توجه نمی

هاا  کاار باردن آن  هایی بسیار آشنا هستند که ما ا  بهکنی . این کلمات نشانهرمزگشایی درک نمی

کنای ؛  یارا هماان    که در کاربرد شاارانۀ  بان بین معنی و صادا تأمال مای   نیستی ؛ درحالیآگا  

تواند ما را گمرا  کند. در شعر کلمات شبیه اشیا هساتند؛  انگیزد و حتی میمیصداست که ما را بر

هاا  آنکنای  و ا   اوقات ا  اشیا استفاد  مای ها متفاوت است. ما گاهیاما نوع آشنایی بدن ما با آن

اشایا  . این کلماات کاه همانناد    اما همیشه استفاد  کردن با لذت بردن توأم نیست بری ؛لذت می

ها هستی . پس گفتن این مطلب کاه  . ما دنبال کارکرد معناشناختی آناندهستند، موضوع صحبت

باید برای ما هشداردهند  باشد که شعر چیزی مرئی همانناد تدااویر   ت، مو یکال اس سخن گفتنْ

   تولید نخواهد کرد. 

شاود  ای که توسط گفتمان گنجاند  می؛ معنیتامر حسی اسخدمت در شعر، معنی کامالب در 

 شاود. شود. درواقع، معنی ا  طریق حس به بیان تبدیل مای و ا  طریق حس بیان و نشان داد  می

ناپاذیر دارد و هماین یکای ا     شناختی، حس یک حضاور چشامگیر و مقاومات   برای ابژة  یبایی»

یک شعر ها   (. طبق این تفسیر Caesy,2010,1-7« )شناختی استهای ابژة  یباییمشخده

کند. مثل باوی خاو    ا  اظهار میگرا و ه  معنادار است. شعر منظور خود را در بیانِ معنیبیان

 معناا را   ند، حس ه  در حساسیت موجاود در بادنِ متحارک   ای تابستان مو  میگُل که در گرم

هاا  بخشاد. اینجاا نشاانه   در اینجا این حس است که به بیانگری، تحقّق و فعلیت مید. انگیزبرمی

را  هاا د و حضور آندهها ارجاع میکنند که به آنمیای تقلید ا  ابژ  هااین نشانهاختیاری نیستند. 

آیاد. البتاه، بیاانگری ا     به ذهن مای  آوا د. در اینجا نامِکنود  صرفاب  با نمودی،  ند  میجای وجبه

کنناد و  های حسی ابژ  را بیشتر ا  خود  ابژ  تقلید میتر است؛  یرا صداها برخی ویژگیتقلید دقیق

    خوانند. فرامی

طاور کاه ماا باا کماک کلماات تداور        ن شعر دربارة  بان وجود دارد. هماان ا  دید دوفرن ف

گیرد و  بان را کار میرا بهطبیعی کنند و شعر ه  این فن کلمات ه  خودشان تدور می کنی ،می

نام خاصای  ا  است. جایی که کلمات کند و این حالت  ابتداییا  دوبار  احیا میبا حالت شاارانه

وضوح و باصراحت تلفاظ و  مانند تا بهر نمیمنظور بیانگر شدن در یک جمله منتظ، بهکنندپیدا می

اظهار شوند؛  یرا شعر، جمله نیست، بلکه خود  یک کلماه اسات. دوفارن باه نقال ا  مادرماه       
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گاناه بارای  باان و باه طریقای      ای کلی، جدیاد، بی نما، کلمهشعر ا  تعدادی اشعار لغت» :گویدمی

اشار  کنای  کاه چناین شاعری باا نثار       (. باید Dufrenne,1987« )شودافسونگرانه ایجاد می

بخشد؛  یرا خود، نثر شاارانه است و تا وقتی که اقالنیت آن جان تا   می مغایرتی ندارد، بلکه به

های  بان رو مر  نیاز شااارانه هساتند. باه     ا  نباشد، بسیاری ا  با یتنها تشویش و دلمشغولی

فتماان اقلای اسات و دنباال یاک معنای       بیان دیگر، فرق نثر با شعر این است که نثار درگیار گ  

وسیلۀ قارار  کند، بلکه بهتنها اشکالی جدید ابداع میکه شعر نهالفظی ا  کلمات است؛ درحالیتحت

   دهد.، نیرویی جدید به اشکال معمولی میهوضعیت شااران دادن خوانند  در

کنای  کاه   آغاا  مای   شناختی ا  اثر هناری منظور با پیوستن به ابژة  یباییبه طور خالصه، به

شاوند.  شناختی ا  طریق یکادیگر درک مای  شناسایی است. اثر هنری و ابژة  یباییواسطه قابلبی

های دیگری مستقل ا  شناختی است؛ اما وضعیتدهد، تجلی ابژة  یباییآنیه در اجرای اثر رخ می

شناساد.  رسمیت مای  به ها راشناختی وجود دارد و ادراک است که آناجرا برای ظهور ابژة  یبایی

اناوان یاک اثار    کنی ، اثر معناایش را باه  شناختی غفلت میاینکه ا  ابژة  یباییمحضدرواقع، به

 دهد. ا دست می

  . حرکت از نوئما به نوئسيس ۴

ددلت آشکارشد  برای بدن است؛ حتی اگار بادن    شناختی یگانهطور که گفتی ، ابژة  یباییهمان

افتد، ادراک هنری ا  ساحت زدیک شود. دوفرن معتقد است وقتی این اتفاق میواسطه به ابژ  نبی

. تالقی اثار هناری و بادن،    (Dufrenne,1973,345) رودآن فراتر می معنای متداولبدن به

نماید، ا پیش حاضر باود  اسات؛ چاون    نخستین مرحلۀ ادراک هنری است. آنیه اثر هنری با می

 ماان داراسات. امار    پیشاپیش ه  معنا و ها  امار محساوس را ها     اگر بدن قدرت ادراک دارد، 

و نخساتین حرکات ادراک حسای،    شاود  مای  یک چیز حاصال  انوان وجه محسوسِمحسوس به

یا با نمودشد  باشاد )مانناد    ،ابژ  است؛ خوا  این ابژ  واقعی باشد )مثل گلدان یا ساختمان( ادراک

توانی  در مرحلۀ امل ادراک کافی نیست؛  یرا نه می موضوع نقاشی یا داستان(. اما بدن برای این

. د م به ذکر است کاه در میناۀ   صادر کنی  یک نظریۀ کلی ادراک اینکه حضور باقی بمانی  و نه

گیرد: مرحلۀ اول حضور اسات کاه   شناختی دوفرن مراحلی را برای ادراک درنظر میادراک  یبایی

است که متأثر ا  سارتر است؛ مرحلۀ سوم تأمال اسات    متأثر ا  مرلوپونتی است؛ مرحلۀ دوم خیال

طور مفدل این سه رویکارد را توضایح داد  اسات    ای بهکه متأثر ا  کانت است. نگارند  در مقاله

  (.  21۷-۶5 ،2959)بنویدی، 
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را « وضاعیت شااارانه  »کاردی . درواقاع، اصاطالح    ما درمورد وضعیت شاارانۀ  بان صحبت 

والری ابداع کرد  است تا وضعیت ذهن را تعیین کند؛ اما حالت روحی، منبع الهاام شااار نیسات،    

بخش که الهامبلکه بیشتر روحیۀ خوانند  است که منبع الهام اوست. باید بگویی  که شعر هنگامی 

منظاور درک کاارکرد معناشاناختی شاعر بایاد ا  نوئماای       . بهتخوانند  اس نبع الهام برایم باشد،

«  مساتان »سوی نوئسیس شاارانه حرکت کنی . هنگامی که مان بارای مثاال شاعر     شاارانه به

خوان ، کلمات برای من، نه در مفاهی  و نه حتای در تدااویر، بلکاه در کلماات     ثالث را میاخوان 

های  یرا نقش« یک جهان»گوی  اینجا من در هماهنگی با یک جهان هست . می وجود دارند. در

و... در شاعر  « جاوانمرد »، « مستان»آیند. کلماتی مثلِ جای اس  بیرون میاسمی در دهان من به

آورناد کاه در جهاان    وجود میهای متدورشد  نیستند، بلکه اناصری هستند و موقعیتی را بهابژ 

طور که گفته شد، صداهای شود. هماننند بوی خو  گل که در هوا پخش میشوند؛ ماساطع می

مان در بیاان    های گفتااری که اندامنیستند. هنگامی  )Phonemes) ها بان شاارانه صرفاب وا 

طاور کاه گفتای ،    اند. همانها کل وجود مرا  حرکت داد آیند، آنچنین صداهایی به حرکت درمی

امر محسوس نهفته است، باید بادن را نیار متحاول کناد. ایان صاداهای       معنا ا  آن حیث که در 

ها پیش شان است. مدتای مؤثر هستند که همانند وظیفۀ معناییدرحال حرکت دربردارندة توصیه

دهناد تاا   ها به ما چیزی میمادرمه بر این ویژگی افسونگرانۀ صداها تأکید کرد. آنا  روانکاوی، 

 فضاای خااص و اجیاب     (Something) آن را احساس کنی  و این چیزقبل ا  اینکه بفهمی ، 

(. ایان  Dufrenne,1987دهد )نامد، شکل میمی« جهان»غریبی را، آنیه که دوفرن آن را و

گردد شد  است که به تجربۀ  یستۀ شاار برمیشد  نیست، بلکه جهانِ بیانجهان، جهانِ با نمایی

دستوری و گرامری درک کرد. این جهان برای یک پو یتیویست، جهان توان با قوااد و آن را نمی

نیساات؛  یاارا جهااان شااعر و کااالب جهااان اثاار هنااری، جهااانی غیرواقعاای و سااوبژکتیو اساات   

(Lloyad,1998  بااه باااور دوفاارن .)« بیااانگریِ مادرمااه نیساات چیاازی جااز خود شااعر »

(Dufrenne,1987,124درست است که ما ا  شعر لذت می .)ما این امر شاید ما را به بری ، ا

کاه  اسات؛  یارا جهاان آن غیرواقعای اسات، درحاالی      « معنای بای »این نتیجه برساند کاه شاعر   

خواهد با این مسئله موافقت کند. این جهاان در آغاا ، ناه در با نماایی ا  دور،     پدیدارشناسی نمی

همرا  ابژ    چیزی به. اینجا هنو  سوظتبه ما داد  شد  اس ی است کهبلکه در تجربۀ حضور، جهان

(. Ibid یست است و چنین چیزی ادراک اصیل اسات ) است. جس  ما هنو  ه  با جس  اشیا ه 

 نامد کاه همارا  باا احسااس و تأمال اسات      می« شناختی یبایی»چنین ادراکی را دوفرن ادراک 

(Dufrenne,1973,387)  .  
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 یستی اسات. ا  طریاق   شفاهی در ه بنابراین، در خواندن شعر آگاهیِ مجس  ما با صداهای 

کنی  و این بیاان، الهاام )وحای( اسات و شاعر      صدادار با جهان ارتباط برقرار می بیانگری کلمات 

بارداری و  ، پارد  ییادگر ای ه(aletheia) واقعی است. البته، حقیقت در اینجاا در معناای الثیاا   

ا آفرینش شاارانۀ جهان طبیعی آشکارگی را با تال  و حتی ب ریدگااکتشاپ فهمید  شد  است. ه

کناد،  ساخته مرتبط نیست. آنیه شعر آشاکار مای  فرض و پیش ند. شعر با واقعیتی پیشپیوند می

 ،ناام  مای « پیشاواقعی»ای ا  آنیه را که من آن را شعر جنبهبه ابارتی، امکانی ا  واقعیت است. 

ا  اینکاه جهاان باه اناوان اماری       پیش ا  آنکه ما به خودمان داد  شوی  و قبلو کند آشکار می

ای اسات کاه باه    پیشااواقعی  میناه   بیرونی و ابژکتیو قوام یافته باشد، شعر به ما داد  شد  است.

واقعای  Objectivation) )وسیلۀ فراینادی بیرونای  موجب آن امر واقعی بنا شد  است. شعر به

اما اینکه شعر ایان تجرباۀ پیشااواقعی را باه ماا      کند؛ شود که بر جدایی و بیگانگی ددلت میمی

شعر دوبار  نیروهای تخیال و میال را در درون ماا    اهمیت نیست. ربط و بیدهد، موضوای بیمی

کند، به ما چیزی بیشتر ا  آنیه تفکار درباارة   های ممکنی که در ما  ند  میکند و جهانفعال می

گویاد. در ایان  میناه    مای  کنای ، مردم  ندگی مای دار انوان مدرِّک و دوستجهانی که در آن به

ه  دوختن تدورات محاض و  بخواهی پندارها و نه بهکه شااری نه بافتن دل معتقد است ریدگاه

گاذارد پایش آیاد.    ای است که شااری مای تخیالت غیرواقعی است، بلکه شااری فضای گشود 

نحوی گشاود  شاود کاه    جود باید به. در شااری وافکنی با واظ  و در واظ  استشااری نوای پی

ای اصیل ظهور کنند. قلمروی امل شاااری  باان اسات؛ بناابراین ذات     شیو موجودات بتوانند به

شااری را باید ا  طریق ذات  بان دریافت. شاارانی مثل مادرمه، والری و هولدرلین ذات شااری 

گویناد.  اند، شاارانه مای نه آشکار کرد ای متفکراشیو سرایند؛ یعنی آنیه را متفکران فقط بهرا می

و در مواجهه با یک شعر و در مقام تفکر باید مراقاب  نتیجه، خوانند  در رویکرد پدیدارشناختی  در

همینین  .انوان محدولی فرهنگی نشودباشد تا دچار حیرت صرپ در برابر  یبایی صوری آن به

و حتی با مقایسه باا بیاناات خاود مؤلاف      ا  توصیف شودتواند با رجوع به متن تاریخیشعر نمی

هایی درمورد شعر خواهی  ها ما پیش فرضگردد؛ چراکه در هریک ا  ایندربارة اثر  آشکار نمی

باا کناار   پس خوانند   .تواند بگوید دربارة چیستکه می خود شعر است داشت. به بیان دیگر، متنِ

تواناد باه ذات شااارانه و ایان تجرباۀ      می ها و با حرکت ا  نوئما به نوئسیسفرضگذاشتن پیش

توانی  بگویی  جهانِ  یستۀ شاار دست یابد تا بتواند با جهان او ارتباط برقرار کند؛ درنتیجه ما نمی

  معنی است.بی ،اثر هنری
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   . نتيجه1

گرا ما درگیر گرامر و ساختار درونای اثار   کرد ساختدوفرن معتقد است که در روی طور خالصه به

 تاوجهی  و برایماان مها  نیسات آفریننادة اثار کیسات؛       هستی ، باه تااریخ و فرهناگ اثار بای     

شناسای اثار   نهایت اینکه باه  یباایی   گرفتند و درابتدا هنر را فقط ادبیات درنظر میگرایان ساخت

طور که جهان بیرونی را های آگاهی بشری است، آنکه پدیدارشناسی سویهدرحالی توجه بودند؛بی

های ادبای سادة بیسات  کاه ااتباار      کنند. در مقایسه با دیگر نظریههای معنادار ثبت مییو به ش

فه ، ه  اماری ممکان در   برند، پدیدارشناسی مدای است که معنای قابلتفسیر را  یر سؤال می

که رابطۀ نزدیکی بین هنر و  باان وجاود    آنجا مقامِ نظر و ه  امری معتبر در مقامِ امل است. ا 

د، برای اینکه بتوانی  با جهان اثر ارتباط برقرار کنی ، ابتدا باید ا  تداور متعاارپ ا   باان کاه     دار

ای برای ارتباط و بیان است، رهایی یابی ؛  یرا یاک پدیدارشاناس باا    برحسب آن  بان ذاتاب وسیله

د کنا ذات شعر سروکار دارد و پرسش ا  ذات، پرسش مهمی است. این پرسش است که معلوم می

شعر را باید جدی گرفت یا خیر؛  یرا بعضی ا  اشعار صرفاب نوای خیاال و باا ی هساتند و چناین     

گارا،  رو، رویکارد پدیدارشناسای بارخالپ رویکارد سااخت     اشعاری را نباید جادی گرفات. ا ایان   

داند و نه ویژگی شبکۀ مستقل  بان که بیرونِ گیری و حفظ معنا را صفت آگاهی بشری میشکل

 شاد، طور که گفته اند. هماندو، دیدگا  غیرتاریخی را نادید  گرفته ر دارد؛ هرچند که هرسوظ  قرا

توصیف تجربۀ  ندة شعر و تجس  معنی اشعاری است کاه در تجرباه    هدپ  رویکرد پدیدارشناختی

کشاد و انساان را باا    آشکار شد  است. خدوصیت شعر این است که پرد  ا  روی این جهان مای 

کند. انسان در حالت اادی  ندگی خود، با موجودات و اشیای جهاان  د  مواجه میش جهان آشکار

شعر، مثالب اشعار مودنا، ا  این حالت معمول و که با خواندن یک قطعه حالیخو پیدا کرد  است؛ در

واساطۀ شاعر    شوی . انسان بهشوی  و با هستی و وجود و نه موجودات مواجه میرو مر  خار  می

واساطۀ شاعر و شااارانه    شود. همینین انساان باه  رود و با وجود مواجه میدات فراتر میا  موجو

 تواند به هستی را  یابد. ا  دید دوفرن اگر قائل باه جهاانی بیاان   نگریستن به جهان است که می

شد  برای اثر هنری باشی ، فقط ا  طریق رویکرد پدیدارشناختی و حرکت ا  نوئماا باه نوئسایس    

شناختی را کشف و باا جهاان اثار ارتبااط برقارار کنای  و ا  ادراک       توانی  ابژة  یباییاست که می

  شناختی برسی . معمولی به ادراک  یبایی
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 هانوشتپی

نهند شناختی و اثر هنری تمایز میبرخی پدیدارشناسان نظیر رومن اینگاردن میان ابژة زیبایی. 2

رای ب  کنن د   ی م ی شناختی برحسب اثر هنری منتف  زیباییو امکان هرگونه تعریفی را برای ابژة 

 ک: اطالعات بیشتر ن

Roman Ingarden (1937). The Literary Work of Art. Trans. George 

G. Grabowicz. Northwestern University Press. Pp. 61- 64.  

۲  Sensuous (le sensible اصطالحی محوری و بنیادی در اثر حاضر است  برای دوفرن :)

 sensibilitéس  بب اش  تآا  زن از  و لحن  ی ک  انتی دارد و ای  ن ب  ه   ای  ن اص  طالا اش  ار  

(Sinnlichkeit  است که کانت با )ح ا،   کند  درعینمخالفت می« فهم و درک»به زبان زلمانی

ن وعی از درک و دریاف ت ک ه نزدی ک ب ه       بهشناختی تجربة زیبایی ادراک خواهد بروفرن مید

در ( sensibleاززنجاکه کلم ة عاالالن ه )   )حسی( است  تأکید کند  sensuousکلمة انگلیسی 

( و گ اهی  sensuous« )حسی»ای دارد  تصمیم گرفتیم از کنند انگلیسی اشارات ضمنی گمرا 

و « حس ی »و « ص فتی »ای ه  عنوان ف ر  ( بهperceptible« )درکمحسوس و الابل»ندرت از به

ه ای اس می ب رای ای ن     عنوان ف ر  ( بهthe sensuous element« )عنصر حسی»ندرت( )به

 ( Dufrenne,1973: Xlviiiاصطالا مشکل استفاد  کنیم )

های شعری بای د گف ت ش عر در الال ب نظ م و ب ا اوزان موس یآایی نوش ته         مورد نمونه   در۳

ه ای گون اگون  بن ابراین  در    ن شود؛ مانند شعر نو با الالبصورت نثر بیاتواند بهشود و مینمی

حا،  باید توجه داش ت ک ه دوف رن ن ور ش عر را      تواند ابژ  نباشد  درعینچنین وضعی نثر نمی

ه ای گون اگون  اش عاری وج ود     های مختلف ادبی در فرهنگکند؛ زیرا در سنتمشخص نمی

ارد  در این زمینه نظر دوفرن برخالف کروچه ها وجود نددارند که هیچ پیوستاری بین ابیات زن

داند  نه دو مرحلة جداگانه در احس اس زیب ایی  وی   میاست  کروچه شهود و بیان را یک چیز 

ذوالی محرکِ حس زیبایی را در چیزی پی دا ک رد و روح ه ب ه     که صاحب معتآد است همین

وسیلة اشکا، یا کلم ات  هیعنی این احساس ب -اهتزاز درزمد و احساسی در خاطر او نآه بست

 -ها  خوا  صورت خارجی به خود گرفت  خوا  فآط به تصور ذهن ی درزم د  یا اصوات یا رنگ

والت دیگران این ک ار را نبینن د   زیبایی احساس شد  و کار هنری انجا  یافته است؛ هرچند هیچ
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یم کروچ ه   بین  ط ور ک ه م ی   (  هم ان 1: 6۳31یا اصوالً کار نمود خارجی پیدا نکند )کروچ ه   

که مسئلة اجرا برای دوفرن ضروری است و داند؛ درحالیبرخالف دوفرن  اجرا را ضروری نمی

عآیدة کروچه همیشه زن چیزی ک ه احساس ات را    داند  بهحس را یکی از مراحل ادراک اثر می

عن ی  برای ما زیباست و اعال  به دیگران از شرایط اصلی درک زیبایی نیس ت؛ ی « بیان کند»به ما 

احساس زیبایی ممکن است در درون ما بروز کند و اثر کامل خود را به ذهن م ا ببخش د و در   

 ( 7همان درون ما پایان پذیرد )همان  

 منابع

 ترجمة مهشید نونهالی  تهران: نیلوفر    نآد ادبی در الرن بیستم (  6۳73ایوتادیه  ژان )

تهران:   ۲  ترجمة مسعود علیا  جپدیدارشناسیدرزمدی تاریخی جنبه (  6۳36اسپیگلبرگ  هربرت )

 مینوی خرد  

  61  شفصلنامة ارغنونترجمة سیدعلی مرتضویان  «  پدیدارشناسی شعر(  »6۳77باشالر  گاستون )

 6۲3-611 صص

«  میکل دوفرن  یک نگا  پدیدارشناختی به اپرای تریستان و ایزولد  اثر واگنر(  »6۳3۲بنویدی  فاطمه )

  6۱۱-36  صص1  ش۳  سی نمایشی و موسیآینامة هنرها

فصلنامة  دو«  شناختی از دیدگا  میکل دوفرنپدیدارشناسی ادراک زیبایی(  »6۳3۳) بنویدی  فاطمه
  6۱1-13ی  صصتبهش دانشگا  شهید انسانی  دانشکد  ادبیات و علو شناخت

 ترجمة نریمان افشاری  تهران: فرهنگستان هنر  شناختی ارتباط زیبایی(   6۳33جانجی  رکا )

 ؟ ترجمة ابوالحسن نجفی  مصطفی رحیمی  تهران: نیلوفر   ادبیات چیست(  6۳33سارتر  ژان پل )

  ترجمة فؤاد روحانی  تهران: شرکت انتشارات علمی و کلیات زیباشناسی(  6۳31کروچه  بندتو )

 فرهنگی 

  ۲۲-6  صص61  شارغنونترجمة هاله الجوردی  «  زاعیشعر و تفکر انت(  »6۳77والری  پل )

گرایی  ساختترجمة کوروش صفوی    «شعرشناسی و شناسیزبان»(  6۳3۲) رومن یاکوبسن 
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