فلس
ژپوهشاهی فی
سال  /10شماره  /18بهار و تابستان 1395
*

جايگاه ابژة زيباييشناختي در شعر از ديدگاه ميكل دوفرن

**

فاطمه بنويدي
استادیار فرهنگستان هنر

چكيده
شعر در فرهنگهای مختلف ویژگیهای خاص خود را دارد و با رویکردهای گوناگونی به نن نگهاش شهدش
است .در مقالۀ حاضر با رویکرد پدیدارشناختی ب شعر نگریست ایم و از دیدگاش یکی از پدیدارشناسان فرانسوی،
میکل دوفرن ،شعر را مورد بررسی قرار دادش و ب تقابل این دیدگاش بها دیهدگاش سهاختگرایان اشهارش رهردشایم.
دوفرن متأثر از هوسهر و بها اسهتهادش از دو احه

«نوئمها» و «نوئسهی » نشهان میدههد ره رویکهرد

پدیدارشناسی ب شعر چ تهاوتی بها رویکهرد سهاختگرایی میتوانهد داشهت باشهد .به ادتقهاد او تهسهیرهای
ساختگرایان ب لذت بردن و درک شعر رمک چندانی نمیرند؛ زیرا این رویکرد هیچگاش ما را ب جههان اثهر و
تجربۀ زیستۀ شادر نزدیک نمیرند؛ درحالیر در رویکرد پدیدارشناختی با حررت از نوئما ب نوئسی

میتوان

ب جههان اثهر راش یافهت و از ادراک معمهولی به ادراک زی اییشهناختی رسهید .دوفهرن جههان اثهر را جههان
بازنماییشدش نمیداند ،بلک ب باور او جهان اثر ،جهانی است ر ب تجربۀ زیستۀ شادر برمیگردد و به چنهین
جهانی نمیتوان با قوادد ساختگرایی راش یافت .در این جسهتار روتهاش بها روو توحهیهی -تحلیلهی ،ایهن دو
رویکرد ب شعر بررسی میشود.

واژگان کليدي :ابژة زی اییشناختی ،پدیدارشناسی ،شعر ،نوئما ،نوئسی  ،ساختگرایی ،دوفرن.
*

تاریخ وحو 95/2/21 :

تأیید نهایی95/4/12 :
E_mail: fateme_benvidi@yahoo.com

**

 / 2ژپوهشاهی فلسف

ی ،سا  ،10بهار و تابستان  ،95شمارش ( ،18ويژهنامه پديدارشناسي)

 .1مقدمه
از زمانی ر بحث نقد ،منتقد و نثار هنری م ر شهدش ،رویکردههای گونهاگونی به نثهار هنهری،
ازجمل شعر وجود داشت است .ما در این مقال سعی داریم رویکرد پدیدارشهناختی به شهعر را بررسهی
رنیم .ال ت  ،هدفمان بیمعنی تلقی رردن رویکردهای دیگر نیست .پدیدارشناسهی ابتهدا ب مثابهۀ یهک
رویکرد یا روو دام فلسهی شناخت شد و دمدتاً با نثار هوسر ظهور یافت .پدیدارشناسهی میخواههد
تحلیلی توحیهی از جهان دینی ،ننطور ر بر سوژش ظاهر میشود ،ب دست دهد .پدیدارشناسی ب جای
بررسی پرسشهای متافیزیکی« ،پدیدار» را ب معنای یونانی نن ،یعنی ظاهر چیزها ،توحهیف میرنهد.
در این فلسه  ،مههوم محوری این است ر نگاهی بر جهانِ چیزهای نمایان حارم است و ب نن نظهم
و معنا میبخشد .شاگردان مکتب هوسر روو پدیدارشهناختی را به زمینه های دیگهر بسهد دادنهد.
سپ

رووهای پدیدارشناختی ب تدریج در م العات هنری ب رار گرفت شدند و ب این ترتیب ،شهارلۀ

پدیدارشناسی هنر شکل گرفت« .پدیدارشناسی هنر» مددی رشف حقیقت اسهت .مقهام پدیدارشهنا
هنر در بهترین حالت ،مقام گشایش و بازنموزیِ نگریستن ب جهان است .هدف پدیدارشنا

هنر ،نه

بررسی و تحلیل تکتک نثار هنرمندان ،بلک در وجهی رلی و دام ،نگریستن ب هنهر و روو هنهری
هنرمند و نن چیزی است ر هنر او (هنرمند) مکشوف میرند .از همین منظر ،میکل دوفرن ،فیلسوف
پدیدارشههنا

فرانسههوی ،نگههاهی پدیدارشههناختی ب ه هنههر داشههت اسههت .او از مهمتههرین چهرشهههای

پدیدارشناسی هنر است .دوفرن از همان ابتدا مشخص میرند ر نمیخواهد پا جای هوسر بگهذارد،
بلک میخواهد پدیدارشناسی را ب معنایی ر سارتر و مرلوپهونتی در محهید فرانسه به رار میبرنهد،
بههمد؛ یعنی ب حورت «توحیهی ر ذاتی را نشان میرود ر خود ب حورت معنایی در پدیهدار ،حلهو
رردش است» (اسپیگل رگ .)1391،880،دوفرن با نثار هنری زمان خود و همچنین با رویکردهای م ر
در فرانس نشنایی داشت است .ازننجار نگارندش ق ً مقاالتی درمورد اندیش های این فیلسوف نوشهت
و سعی رردش است نراء او را معرفی رند (ر.ک .بنویدی ،)100-1392،91 ،ارنون برای ورود به بحهث
اشارش ب چند نکت را الزم میداند .براسا

نظر دوفرن بین ابژة زی اییشناختی و اثر هنهری میتهوان

تهاوتها و ش اهتهایی قائل شد ر د ارتانهد از .1 :ابهژة زی اییشهناختی و اثهر هنهری بهاهم یکهی
نیستند؛ زیرا اثر هنری بخشی از ابژش را اشغا میرند؛  .2اثر هنری در طو زمان ،ساختاری برای ابژة
زی اییشناختی فراهم میرند؛  .3اثر هنری وابست ب تجرب نیست؛ درحالیر ابهژة زی اییشهناختی را
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فقد تماشاگر تجرب میرند؛  .4از این جهت ر تجربۀ زی اییشناختی قصد ابژش را میرند ،هردو (اثهر
هنری و ابژة زی اییشناختی) یکی هستند؛  .5ابژة زی اییشناختی درونِ نگاهی اسهت؛ امها اثهر هنهری
خارج از نگاهی است و شیئی در میان اشیاست؛ بااینحا  ،اثر هنری فقد زمانی موجود اسهت ره به
یک نگاهی ارجاع دادش شود؛  .۶هردو در نوئما (محتوای اندیشه ) یکهی هسهتند و از جههت نوئسهی
(دمل اندیشیدن) فرق دارند؛  .۷اثهر هنهری ممکهن اسهت به طور زی اییشهناختی درک نشهود ،مثهل
زمانیر در تئاتر هستیم ،اما حواسمان نیست؛ اما ابژة زی اییشهناختی ب حهورت زی اییشهناختی بایهد
درک شود ،زیرا درک زی اییشناختی ،ابژة زی اییشناختی را رامل میرند ،اما نن را خله نمیرنهد؛ .8
اثر هنری میتواند ابژة درک زی اییشناختی باشد؛ برای مثا نقاشی روی دیهوار بهرای رهگهذر ،شهیء
است ،برای دوستدار هنر ،ابژة زی اییشناختی است و بهرای متخصهص ههردوی اینهاسهت .در درک
زی اییشناختی نودی دیالکتیک وجود دارد و همین امر تهاوت درک زی اییشهناختی بها درک معمهولی
است .ال ت  ،منظور این نیست ر درک معمولی نادرست و فقد درک زی اییشناختی درست است؛ بلک
درک غیرزی اییشناختی ب هستی زی اییشناسی رمک میرند؛  .9ابژة زی اییشهناختی خهود به دنوان
اثر هنری قابهلدرک اسهت1؛  .10ابهژة زی اییشهناختی و اثهر هنهری در ادراک زی اییشهناختی ازههم
متمایزند؛ زیرا ادراک زی اییشناختی نودی ث ت و ض دِ منهع نۀ زمینۀ ادراری نیست .روشن است ره
این ابژش برای ظهور خود ،نیازمند وارنش خاص تماشاگر است .با توج ب این مهوارد میتهوان نتیجه
گرفت ر همۀ چیزهایی ر درمورد اثر هنری میگوییم ،دربارة ابهژة زی اییشهناختی حهادق اسهت و
ب نظر میرسد هردو باهم پیوند دارند .اما اثر هنری و ابژة زی اییشناختی را بایهد در دو مسهئل ازههم
جدا ررد :او اینک الزمۀ درک زی اییشناختی ،فقد ابژة زی اییشهناختی اسهت و دیگهر اینکه وقتهی
ساختارهای ابژرتیو اثر هنری را بررسی میرنیم ،ب نودی درک رردن ابژش را متوقف میرنیم تها نن را
ب دنوان موقعیتی برای درک رردن م الع رنیم و بدین وسیل در درون خود شیء درخواستی را برای
درک زی اییشناختی نشکار میرنیم؛  .11تمایز دیگر اثر هنری از ابژة زی اییشناختی هنگهامی نشهکار
میشود ر ویژگی مادی نثار را بررسی رنیم ( .)Dufrenne,1964,113-122هر اثر هنهری به
موادی نیاز دارد ر با یکدیگر ترریب میشوند و این مواد م نای اثر را شکل میدهند؛ امها در تجربهۀ
اثر ،مواد را بررسی نمیرنیم ،بلک ب موضوع اثر توج میرنیم ،تاجاییر اثر به حهورتهای خهاص
تغییر میرند و ب واس ۀ دناحر ،ادم از رنهگ یها سهنگ ،سهاخت میشهود؛  .12در درک زی هایی اثهر،
مستقیماً مادش را بررسی نمیرنیم ،بلک ننچ دوفرن حسی (امر محسو ) مینامد ،دقیقاً موضهوع اثهر
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است 2.هنگامی ر زی ایی درک میشود ،ح ْ ابژة زی اییشناختی را تشکیل میدهد .این ابژش ممکهن
است «یکی شدن دناحر حسی» تعریف شود ()Dufrenne,1973,13؛ ازاینرو ،احساسهات بهرای
ابژة زی اییشناختی و ب د ارتی برای ظاهر شدن اثر هنری ضروری است« .وجهود اثهر هنهری تنهها از
طری حضور ح

ب دست مینید ر ب ما اجازش میدههد نن را به دنوان ابهژة زی اییشهناختی درک

رنیم» (.)Ibid, 44
بنابراین ،ابژة زی اییشناختی بناب ماهیتش از شیء بودن خود فراتر میرود .دوفهرن بها اشهارش به
همین دو وج متهاوت ،یعنی شیء بودن و تعالی ،تمایز میان ابژة زی اییشناختی و اثر هنری را م هر
میرند .همچنین ،او معتقد است ابژة زی اییشناختی با وجود مادی خود ر اثر هنری نامیهدش میشهود،
همسان نیست؛ یعنی وقتی دربارة اثر هنری سخن میگوییم ،شاید منظورمان دورة نن ،نفرینندة نن ،یا
مکان خل شدش در نن باشد .این تشخیص مادی و فیزیکی اثر نیز برحسب ژانری ر ب نن تعل دارد،
متهاوت است؛ اما با همۀ این تهاوتها ،نکت ای مشترک در تمام هنرها وجود دارد« :دیگربهودگی نثهار
هنری در قیا

با جهان چیزها .دیگربودگی ابژة زی اییشناختی از ایهن واقعیهت نشهکار میشهود ره

هرگون ت شی برای شناختن نن برم نای هستی مادی ،ب دست یافتن ما ب خود ابژة زی اییشهناختی
رمکی نمیرند» (جانجی .)۷8-۶۶ ،1388 ،حتی اگر ابژة زی اییشناختی ب مههوم خهاص یهک شهیء
فیزیکی و مادی باشد ،بازهم چیزی فراتر و بیشتر از نن است.
بر این اسا

در این مقال سعی داریم با رویکرد پدیدارشناختی جایگاش ابهژة زی اییشهناختی را در

شعر بررسی و تهاوت نن را با رویکرد ساختگرایی بیان رنیم .ال ت  ،هدفمان بررسهی رویکهرد سهاخت
گرایی نیست؛ اما هرجا الزم باشد ب این رویکرد اشارش خواهیم ررد .روو تحقی توحهیهی -تحلیلهی
است و برای گردنوری اط دات از منابع رتابخان ای اسهتهادش رهردش و براسها

م العهات مکتهو و

نظری و با م العۀ منابع داخلی و خارجی ،دیدگاشهای دوفهرن را موردتحلیهل قهرار دادشایهم .تجزیه و
تحلیل اط دات ب حورت ریهی و براسا

رویکرد پدیدارشناسی انجام میگیرد.

 .۲نظر دوفرن دربارة شعر
هدفِ رویکرد پدیدارشناختی توحیف تجربۀ زندة شعر و تجسم معنی اشعاری است ره در تجربه
نشکار شدش است و هر اثری ب دلیل بیپایانی ابژشاو همیش در فرایند است .ال ت  ،این مسئل درمهورد
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شعر رمی متهاوت است ؛ زیرا هر مرحل از فراینهد شهعر ،گسهترو و توسهعۀ پدیدارشناسهی را فهراهم
میرند و نزادان از نن سخن میگوید .ب ادتقاد باش ر شعر هموارش سرشار از حررت است؛ تصهویر در
خ وط شعر جریان دارد و تخیل را ب دن ا میرشد (باش ر)139 ،13۷۷ ،؛ اما ب بهاور دوفهرن «او ،
پدیدارشناسی شعر اگر شادرانگی شعر را مشخص نمیرنهد ،اجهازش میدههد مها مقاومهت رنهیم؛ دوم،
پدیدارشناسی شعر ما را ب یک هستیشناسی سوق میدهد و بنابراین م نایی برای تهاسیر دیگر فراهم
میرند» (.)Dufrenne,1987,119
از زمانی ر فرمالیستهای رو

مسئلۀ ادبیات و شعر را م ر رردند ،همیش در بررسی شعر دو

سؤا اساسی وجود داشت است« :شعر چیست و چ رسی تعیین میرند شعر چیست؟» افراد زیادی ب
نوبۀ خود ب این سؤا جوا دادشاند .یاروبسن در مقالۀ خود با دنوان «زبان شناسهی و شعرشناسهی»
معتقد است ر باید شعرشناسی را معاد ادبیاتشناسی ب رار برد (یاروبسهن .)10۷-93 ،1385 ،ننچه
یاروبسن م ر میرند ،محدود ب شعر نیست .او ب تحلیل زبانشناختی شعر نیز پرداخت و در یکی از
تحلیلهایش ب سراغ ق ع شعری از بودلر رفت و انواع تکرارها یا بهتر بگوییم توازنها و توزیعههای
واژگانی این ق ع را استخراج رهرد .او قصهد داشهت نشهان دههد ره چگونه میتهوان از ابزارههای
زبانشناسی در تحلیل یک متن ادبی بهرش گرفت؛ درحالیر از دید رالر تحلیلهای یاروبسهن چیهزی
جز استخراج نمار و معرفی چند روا رشف خودرار نیست.
اما یک دانشمند با رویکرد رام ً من قی خود میتواند ب این سؤا اینگون جوا دهد ر شهعر
دادشای در فرهنگ انسانی است و ازننجار شعر ابژة شناخت است ،این مزیت را دارد ر بتوان چیستی
نن را تعیین ررد .با این روو ما باید از ق ل نظری ای داشت باشیم ر شعر را توضیح دههد .یاروبسهن
در سا 1921م چنین مینویسد« :مورد بحث دلم ادبی ادبیات نیسهت ،بلکه "ادبیّهت" اسهت؛ یعنهی
ننچ از یک اثر ،اثری ادبی میسازد» (ایوتادی  .)21 ،13۷8 ،ب د ارت دیگر ،دلم ادبیهات چنانره در
ادبیاتگونگی نثار مشاهدش میشود ،چندان ب نثار ادبی د ق مند نشهدش اسهت .همچنهین ،دلهم شهعر
شادرانگی را جستوجو میرند و روشی را شر میدهد ر راراییاو از طری تواناییِ شناساییِ ابهژة
شادران ارزیابی شدش است؛ مانند چیزی ر نشان شناسان نن را «گرامر شعر» مینامند و رام ً نشهکار
است ر در اینجا نظری  ،ب مثابۀ فرضی ای ،ب دنوان پیشفرض تحقی درنظر گرفت شهدش اسهت .مها
برای اینک ویژگیهای فرما ابژش را بشناسیم ،مج وریم یا قلمرویهی از ابهژش را مشهخص رنهیم و یها
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دسترم تعدادی ایدش داشت باشیم ر ال ت این انتخا مشکل نیست؛ زیرا ما میتوانیم سنت فرهنگی
را م نا قرار دهیم و از متخصصانی ر در حوزة سنت م الع و قه ً نثهاری را تأییهد رردشانهد ،رمهک
بگیریم .در همۀ فرهنگهای اهل اد  ،سنتی وجود دارد ر ب ما میگویهد شهعر را در رجها بیهابیم و
شادران چ رسانی هستند؛ بنابراین دانشمندان ب سنت حاضر روی مینورند .ننها مرجعِ ننچ را ره
جامع شناسان «نمونۀ من قی» مینامند ،در حوزة د قۀ ما تصدی میرنند .ننها نثار شادران بهزرگ
را م الع میرنند ،ننچ را ره ارسه و پیشهنهاد رهردش اسهت ،انجهام میدهنهد و خهود را به داوری
رارشناسان متعهد میرنند .ب دقیدة دوفرن در این بحث دو مههوم مهم م ر است ر اولی انتخا
و دیگری هستیِ اثر هنری احیل است ( .)Dufrenne,1973,20دربارة مسئلۀ انتخا  ،همانطور
ر گهتیم ،میتوانیم ب معیاری جامع شناختی دربارة سنت بازگردیم؛ یعنی در این مهورد ننچه به مها
رمک میرند ،تعریف جامع شناختی از سنت است .اما این انتخا را درمورد ردام هستی بایهد انجهام
دهیم؟ سنت و متخصصانی ر همزمان این سنت را ارتقا دادش و ارائ رردشاند ،ممکن است بگویند ر
تابلوهای نقاشی ف ن نقاو یا سمهونی ف ن نهنگساز ب راستی دارای ریهیت اثر هنهری اسهت؛ امها
قوای تأملی ما بیواس

با مسئلۀ هستیِ اثری ر انتخا شدش اسهت ،به دنوان یهک نمونه روبه رو

میشود و در این نحوة هستی ،تأملی حورت میگیرد و اگر هیچ دلیلی برای این انتخا وجود نداشت
باشد ،درنهایت نن را با ادراک خود ت ی مهیدهیم .در چنهین نحهوة تهأملی تجربهۀ زی اییشهناختی
ب دست نمینید؛ ب همین دلیل ابژشای را درنظر میگیریم ر ریهیتش ب مثابۀ یک اثر ق ً مشهخص
شدش است و ما انتخابی را ر ق ً دربارشاو تأمل رردشایم ،تصهدی مهیرنیم .به نظر میرسهد فقهد
زمانی می توانیم درمورد احیل بودن اثری داوری رنیم ر رام ً ب وجود داشهتن نن اطمینهان داشهت
باشیم؛ نن هم زمانی ر درک شدش است و ب ما تعل دارد .اثر هنری ،هرچنهد فعلهی خ قانه به نن
افزودش میشود ،هستیای م هم دارد و هدفش این است ر خود را ب سمت ابژة زی اییشناختی سهوق
دهد .همانطور ر در نغاز بحث گهتیم ،در بررسی اثر هنری ابژة زی اییشناختی را رشف میرنیم .ب
ادتقاد دوفرن «ابژة زی اییشناختی -مقدمتاً و ن منحصراً -اثر هنری ب مثابۀ چیزی است ر در تجربۀ
زی اییشناختی ب دست مینید» (.)Dufrenne,1973,3
بنابراین ،ما نمیتوانیم در گرامرِ مجموده ای از دادش در جسهتوجوی ذات باشهیم ،بلکه بایهد در
تجربۀ زیستۀ ( (Erlebnisشادران  ،در اشعار ،یا حتی در ط یعت ،یها در ننچه والهری نن را «حالهت
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شادران » ( (The poetic stateنامید ،ذات را جستوجو رنیم .پُل والهری معتقهد اسهت« :وظیههۀ
شادر تجرب رردن حالت شعری نیست .این مسئل  ،مسئلۀ خصوحی او است .وظیهۀ او ب وجود نوردن
حالت شعری در دیگران است .شادر ب این واقعیت سادش شناخت میشود ،یا حداقل ههر رسهی شهادر
خود را بدینگون بازمیشناسد» (والری.)25-1 ،13۷۷ ،
الزم ب ذرر است ر برای رسیدن ب ذات ما نمیتوانیم فقد اشعاری را انتخا رنیم ره دقیه ،
سازگار ،خو و م وعاند؛ زیرا باید شعر را از حاشی ها نادیدش گرفت .دوفرن برای نشان دادن جایگهاش
ابژة زی اییشناختی از روو اپوخۀ هوسر استهادش میرند و از تماشاگر میخواهد تمام پیشفرضها و
امور حاشی ای را رنار بگذارد؛ زیرا تجربۀ شعر فقد درحورتی میتواند برای ذاتش دقیه ترین تجربه
باشد ر امری سادش واس ۀ نن شود؛ درحالیر استهادش از یک طر رلی یا قوانین خهاص مهانع ایهن
تجرب میشود .همچنین دانش ادبیات ب اینک چگون شعر تجرب شدش است ،توج چنهدانی نمیرنهد
( .)Dufrenne,1987فیزیولوژیستها و روانراوان م العاتی انجام دادشانهد ره بها خوانهدن شهعر
سرورار دارد .در این زمین باش ر معتقد است ر روانشناسان و روانکاوان تصویر شعری را نودی بازی
سادش و ابتدایی ،زودگذر و بیمصرف تلقی نمیرنند .تصاویر در نظر ننهها ههیچ معنهایی ندارنهد و به
ذهنشان خ ور نمیرند ر معنای این تصاویر دقیقاً معنایی شهعری اسهت (باشه ر .)140 ،13۷۷ ،امها
ننچ نشان شناسان در هنگام تغییر یک شعر ب ابژة شناخت ب دن ا نن هسهتند ،سهاختار و پیکهرة نن
است؛ مانند رال دشناسان ر بر روی جسد رار میرنند و برای ننها اسکلت امری انتزادی است و این
امر انتزادی برای م العۀ دادة زبانی ،ب دنوان امری مهیهد ثابهت شهدش اسهت .همهانطور ره سوسهور
خاطرنشان ررد ،زبان از تهاوتها ساخت شدش است .واج وحدتی متمایز است و ویژگیهای واج فقد در
تقابهل بها بقیه مشهخص میشهوند؛ یعنهی حتهی بهرای نشهان دادن وحهدتها ،معهانی تکواژهها (
 (Monemesب واس ۀ فرایندِ تهاوت توضیح دادش شدش است.
بااینحا  ،نقد ادبی در قرن بیستم ب دن ا قوانینی است ر ب تجزیه و تحلیهل نثهار بپهردازد و
بسیاری از نظری پردازان ب دن ا وضع این قوانین هستند .در ایهن میهان ،نشان شناسهان ره از زبهان
شناسی ساختاری الهام گرفت اند ،ب جستوجوی تأثیر متقابلِ دناحر متمایز در شعر میپردازند .ننهها
از مجمودۀ متناهی دناحر و قوانین زبانشناسی ساختاری استهادش میرنند؛ ب این امیهد ره گرامهری
رشف رنند تا بتوانند مجمود ای نامشخص از ابژشهای شادران را ایجاد نمایند .بعضی قوانین ب دنوان
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ابزاری برای بررسی شعر در طو این مسیر وضع شدشاند .ب باور دوفهرن ،یاروبسهن یکهی از رسهانی
است ر درحدد وضع قوانین است .یاروبسن درمورد دملکهرد «شهادران » میگویهد ره ههدف ایهن
دملکرد پیام برای پیام است؛ یعنی وج ملمو ِ نشان ها جدا از اشیایی ر نشان میدهنهد .نمیتهوان
دایرة دملکرد شادران را ب شعر ،یا شعر را ب دملکرد شادران محدود رهرد .در هنهر زبهان ،دملکهرد
شادران حارم است ،بی ننک دملکردهای دیگر را از میان بردارد .دملکرد شهادران براسها

دو معیهار

پذیرفت میشود .1 :گزینش (محور جانشینی)؛  .2ترریب (محور همنشینی).
گزینش بر م نای همارزی و همانندی و ناهمانندی ،و ترادف و تضهاد ایجهاد میشهود؛ حا ننکه
ترریب و ساختمان پینیند ،م تنی بر همجهواری اسهت .دملکهرد شهعری احهل ههمارزی را از محهور
گزینش ب محور ترریب منتقل میرند .همارزی بها شهیوة تشهکیلدهندة پینینهد همسه ح میشهود
(ایوتادی .)48 ،13۷8 ،
ب ادتقاد دوفرن یک ساختگرای خو ب دلت اینک درگیر قوانین گرامری است ،تهسیرهایش ب
لذت بردن و درک شعر رمک چندانی نخواهد ررد .الزم ب ذرر است ر هدف رویکرد پدیدارشناسهی
این نیست ر ب گرامر زبان توج نداشت باشد؛ زیرا ق عاً گسترو گرامر زبان موضوع جال ی اسهت و
ما دوست داریم قوادد را برط

ننچ جم ت دستوری از نن نشئت گرفت اند ،بدانیم؛ بنابراین ممکهن

است نن ها را بههمیم و تولید رنیم .ب همین دلیل اسهت ره مها گرامهر شهعر را بررسهی مهیرنیم و
هدفمان این است ر بدانیم چگون یک شعر خل شدش است .چنین اط داتی ب درک دمل ساختاری
و ب توضیح چگونگی یک اثر ،ننطور ر نمایان است ،رمهک مهیرنهد .به ادتقهاد دوفهرن ،درواقهع
«هنرهای شعری» ( (les arts poetiquesمدتها پیش از ننک ساختگراییِ احولی و دلمهی بهر
سر رار بیاید ،ساختگرا بودشاند ()Dufrenne,1987؛ اما شادرانگی حرفاً ب قوادد دستوری متکی
نیست .ما میدانیم ر شادرانگیِ یک منظرش یا حورت یک شخص ر استعارشای ن اشد ،وجود ندارد و
همچنین شادرانگی شعر نیز وجود ندارد .قوادد ممکن است نادیدش گرفت شوند ،یا فراتهر رونهد .ننهها
همیش هنگامی وجود دارند ر نفرینش واقعی ،چیزی بهدیع و تهازش را تولیهد میرنهد و درهرحهورت
قواددْ رارررد شعری را تحلیل نمیبرد و تخلی نمیرند .اگر ما بخواهیم شادرانگی شعر را درک رنیم،
باید تأثیری را ر ساختار تولید میرند ،بررسی رنیم؛ اینک ساختار چ تأثیری بر شادرانگی شهعر دارد
و چ رسی باید نن را تجرب رند.
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همانطور ر گهتیم ،برای دوفرن تماشاگر جایگاش ویژشای دارد؛ ازاینرو ،این تهأثیر بایهد ب وسهیلۀ
نگاهی یا یک سوژش ،تجرب شدش باشد ر این معنا تا ق ل از تجرب شدن وجود ندارد ،حتهی اگهر ابهژة
ساختمند موجود باشد ( .)Dufrenne,1973,20ب د ارت دیگر ،در بررسهی تهأثیر ،به دنوان ابهژة
زی اییشناختی ،باید خوانندش را نیز درنظر بگیریم؛ ال ت خوانندشای معمولی ،ن منتقد یا دانشمند .ب باور
دوفرن روی نوردن ما ب خوانندش نشان میدهد ر رویکرد پدیدارشناختی ب شعر ،همانند ههر وظیههۀ
پدیدارشناختی با نوئتیک و نوئماتیک مرت د شدش است .در ادام ضمن ارائۀ توضیحی مختصر درمهورد
این دو واژش ،ارت اط نن را با درک خوانندش از شعر بررسی میرنیم.
 .3بررسي شعر بهعنوان نوئما
هوسر در نوشت های متأخر خود اح

«نوئسی » را درمورد دمل «اندیشیدن» و «نوئما» را

درمورد «موضوع یا متعل این دمل» ب رار بردش است .هوسر ب تهکیهک نوئسهی

و نوئمها معتقهد

است .ب باور او در فرایند نگاهی نس ت ب یک پدیدش ،یک جریان رفتوبرگشهتی وجهود دارد .نگهاهی
نس تی است ر میان نوئما و نوئسی

برقرار میشود و درواقع یک جریان نوئتیک -نوئماتیک اسهت؛

یعنی ادراری است ر ضمن اجرا ،برای خودو متعل درست میرند .التهات ب شهیء همهان نگهاهی
است .نس ت نوئتیک -نوئماتیک د ارت است از خودِ نس ت التهات؛ نگاهی هم د ارت از همین التههات
رردن است .برای مثا ب محض التهات ب یک رتا  ،نس ت ب نن نگهاش میشهویم؛ بنهابراین نگهاهی
مجرد از این نس ت وجود ندارد .ب بیان دیگر ،هرننچ موردالتهات یا مقصهود نگهاهی اسهت ،از همهان
نغاز نوئماست .با این توضیح اجازش دهید نخست شعر را نوئما درنظر بگیریم .شعر تجرب شدش اسهت و
ازایههنرو وقتههی رهه بهها حههدای بلنههد خوانههدش میشههود ،در خوانههدن ،درضهه و موجههود میشههود
()Dufrenne,1987؛ زیرا خواندن با حدای نرام ح شعر را ب جا نمینورد .دوفهرن معتقهد اسهت
برای رشف ابژة زی اییشناختی دو شرط دارد .1 :اثر اجرا شود؛  .2تماشاگر ق ل از نن وجود داشت باشد
()Dufrenne,1973,20؛ زیرا شعر زندگی احیل و واقعی خود را زمانی درک میرند ر در میهان
شنوندگان ازحهظ خواندش میشود و حتی گاهیاوقات شنوندگان با نن همراهی میرنند .در بسهیاری از
فرهنگ های قدیمی ،حتی بعد از ابداع نوشتن ،نوشتن شعر ممنهوع بهودش اسهت و اشهعار فقهد ازحههظ
خواندش میشدند و گاهیاوقات نواز خواندن همراش با ابزارنالت موسیقی بودش است.
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اما رام ً روشن است ر وقتی ما شعر را ازحهظ میخوانیم ،سهازة سهاختاری و دناحهر حسهی نن
(شعر) مجزا نیستند و هم خوانندش و هم شنوندش رلمات را میفهمند .ما ب نودی درگیر امر واقعی و امهر
غیرواقعی هستیم و سعی میرنیم بین ننهها تهوازن ایجهاد رنهیم؛ امها هنهوز ابهژة زی اییشهناختی را
مشخص نکردشایم .حدای خوانندش ،حررات ،اشارات و همچنین مجمود ای ر در نن حررت میرند،
متعل ب معنای ابژة زی اییشناختی است؛ اما این حررات و اشارات بهرای ابهژة زی اییشهناختی امهری
حاشی ای هستند و ب نن تعل ندارند و گویی اشیایی در جهان واقعیاند .حتهی اگهر تمهام ایهن مهواد
انسانی یا فیزیکی درک شدش باشند ،حرفنظر از ابژة زی اییشناختی هستند .ب د ارتی ،هرگون ته و
برای شناختن این ابژش برحسب هستی مادی ،ب دست یافتن ما ب خهود ابهژة زی اییشهناختی رمکهی
نمیرند .اغلب ،جن های فیزیکی اثر هنری با جن ۀ بازنمودگر نن در تعهارض اسهت .حتهی اگهر ابهژة
زی اییشناختی ب مههوم خاص یک شیء فیزیکی و مادی باشد ،همچنان چیزی فراتهر و بیشهتر از نن
است .همان طور ر در مقدم گهتیم ،ننچ تغییرناپذیر است ،موضوع اثر است ر ح
دارد .ب وسیلۀ ح

ما با نن ارت اط

میروشیم موسیقی را درک رنیم .ما خودمان برای شنیدن اثر حضور پیدا رردشایم

و از این نظر با بقیۀ دوامل مثل مدیر تنظیم و مدیر سالن تهاوت داریم .برای مثها وقتهی وارد سهالن
میشویم و مقدم ای شروع میشود ،دیگر نمیپرسیم ساختار اثر چیست ،بلکه به معنهای نن گهوو
میسپاریم و نن را تماشا میرنیم؛ زیرا معنا خود را برای درک رها میرند .ب مسائلی ازایندسهت ره
معنا چیست و اثر حاوی چ محتوایی است ،باید در طو تنه

یا پ

از ب پایان رسیدن اجهرای اثهر

فکر رنیم و در این زمان است ر موف ب تأمل شدشایم .موضوع این تأمل با ابژة زی اییشهناختی به
ما منتقل میشود .ابژة زی اییشناختی از طری حضور بادث درک ما میشود .بنهابراین ،مها در حضهور
ابژة زی اییشناختی هستیم و ب محض تعل یافتن ب نن ،ب جهان خارج بیادتنا میشویم.
بنابراین ،زمانی ر اثر اجرا میشود ،با ابژة زی اییشناختی ارت اط برقرار میرند .برای مثا تابلوی
نقاشی یا مجسم فقد یک نشان است؛ اما زمانی ر تماشاگر ب نن اثر بیوقه بنگرد و معنای خهتهۀ
درون نن را بیدار رند ،ابژة زی اییشناختی نشکار میشود .ابژش با همکاری تماشهاگر نشهکار میشهود و
هنرمند باید تماشاگر را برای تکمیل اثر خود فرابخواند.
ب ادتقاد دوفرن ،حضور ابژة زی اییشناختی برای بدن الزم است؛ زیرا معنا ،از نن حیث ر در امهر
محسو

نههت است ،باید بدن را نیز متحو رند؛ یعنی مرت هۀ بهدن را از مرحلهۀ حسهی فراتهر ب هرد
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( . )Dufrenne,1973,335-344معنا اگر نخسهت از طریه بهدن درک و تجربه شهدش باشهد،
ب وسیلۀ احسا

و تأمل خواندش میشود؛ بااینحا  ،خوانش بیان در ارت اط بها بهدن قهراردادی فهرض

میشود .برای مثا بدون توج ب رلمات و ریتمِ شهعر نمیتهوان نن را درک رهرد .درواقهع ،فقهد در
مرحل ای ر رلمات فهمیدش شدش باشند ،ریتم ب خودیخود درک میشود؛ اما بردک  ،معنایِ رلمات-
دسترم رلمۀ شعری -فقد ب روو پژواک فهمیهدش و برانگیخته میشهود و حررهت را در مها پدیهد
مینورد .تجربۀ معنا از طری تجربۀ حسی اتهاق میافتد؛ برای مثا رلم از راش دهان بیان ،و ب وسیلۀ
گوو شنیدش میشود .در شنیدن شعر هم ن تنها لذت منهعل گوو ،بلک لذت فعا دههان نیهز وجهود
دارد؛ لذتی از دضو گهتاری ر ب طور موزون میرقصد و اگر ما بخواهیم ،لذت بدنی هم میتواند وجود
داشت باشد .در اینجا رل بدن ب شعر تسلیم شدش است و با امر حسی ر ب دنوان تمامیت و جامعیهت
تجرب شدش است ،بازی میرند .هنگامی ر این تجرب را تحلیل میرنیم ،دربهارة تهاوتهها و دناحهر
سخن میگوییم .اما ننچه اساسهاً بادهث لهذت مها میشهود ،چنهین چیزههایی نیسهت ،بلکه چیهزی
غیرقابلتحویل است؛ چیزی همانند طنین حدا ر ب دنوان امر متمایز تجرب نشدش اسهت .به د ارتی،
ننچ در درون ما میرقصد ،تغییر دائمی ملودی است.
در این زمین پُل والری معتقد است ر شعر همچون رقص ،و نثر مثل راش رفتن است .رسهی ره
راش میرود ،اندام خود را برای رسیدن ب جایی و یا تملک چیهزی ره جهز شهیء نیسهت ،به حررهت
درمینورد و ادما او تابع چیزی میشود ر بیرون از اوست؛ چیزی ر همان شیء است و انسهان بها
حررت دادی اندام خود ،یعنی راش رفتن ،قصد تملک یا رسیدن ب نن را دارد .در نثر نیز رلمات ابهزاری
هستند ر برای رسیدن ب مههوم یا ماب ازایی ر بیرون از زبان است ،رنار هم قرار میگیرند .ب نظهر
سارتر و والری رلم در نثر قربانی مهههوم میشهود؛ چراره په

از اسهتعما ارزو خهود را ازدسهت

میدهد و المثنای نن ،یعنی مههوم ،جای نن را میگیرد .رلم در نثر پ

از استهادش نهابود میشهود و

ننچ ب جای میماند ،بازماندة رلم  ،یعنی مههوم ،است .ب نظهر سهارتر و والهری رلمه در شهعر ،نه
وسیل ای برای رسیدن ب شیء ،بلک خودِ شیء است؛ درنتیج شعر ،ن مع وف ب چیزی خارج از خود
ر متوج خود است؛ درست مثل رقص .نیا رسی ر میرقصد ،ههدفی را بیهرون از ادمها مهنظم و
نامتعارفِ خود دن ا میرند؟ پاسخ والری منهی است .رسی ر میرقصد ،ن در جسهتوجوی غهایتی
خارج از خود ،بلک ب دن ا رها شدن در ادمالی خودانگیخت است؛ ادمالی ر خود ،غایت خود شدشاند.
والری مینویسد« :رقص ترری ی از ادما ماهیچ ای است؛ اما فقد نن دست از ادما ر پایانشان در
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خودشان است» (والری .)25-1 ،13۷۷ ،ب این ترتیب ،شعر نیز مثل رقص ترری ی از رلمات شیءشدش
است ر این ترریب تازش و غیردادی ب سوی غایتی خارج از زبان مع وف نیسهت .په

چنهین زبهان

بیهدفی فقد میتواند جذا  ،سرگرمرنندش و بیشتر از هم سردرگم رنندش باشد .سارتر مینویسد:
جهان و اشیاء در شعر اهمیت خود را ازدست میدهند و فقد بهانۀ دمل قرار میگیرنهد ،و دمهل،
خود ،غایت و هدف خود میشود .جام روی میز است؛ برای اینک دختر جوان با حررت ظریف دستش
در نن ن بریزد و ن ننک حررت دست وسیلۀ ریختن ن در جام باشد (سارتر.)30 ،1388 ،
نتیج ای ر والری از مقایسۀ نثر و شعر ،و قیا

این دو گونۀ زبانی با رقص و راش رفتن میگیرد،

این است ر «شعر همیش همان میماند ر بودش است و جز خودو هیچچیز جایگزین نن نمیشود»
(والری.)18 ،13۷۷ ،
الزم ب ذرر است ر اگرچ برای دوفرن اجرای اثر ضرورت دارد ،مسئلۀ اجرا درمورد خوانندة اثهر
(نثر و شعر) فرق میرند .هنگامی ر اثر اجرا نشود ،خوانندش معنا را فقد از طری تخیهل رهردن اجهرا
ب روو خود درک میرند؛ اما هر خوانندشای نمیتواند اجرارنندش باشد .ما باید بین هنرهای نثر و شهعر
تمایز قائل شویم .هنرِ نثر اثر را ب دنوان وسیلۀ درک معنا بدون توج ب ریهیتههای حسهی ره اثهر
نشکار میرند ،بررسی مینماید؛ دردهوض ،ریهیتههای حسهی ره گهاش در فهرم خوانهدن پیشبینهی
میشوند ،ب مثابۀ هالۀ نور در اطراف معنا هستند .ننچ معموالً در نثر نشکار میشود ،نشهان هایی روی
راغذ است ر حرفاً نمایش بصری و ابزاری برای فهمیدن ب شمار میرود .خوانندش مسهتقیماً به طرف
معنا میرود .او برتر از مشاهدش گر است؛ زیرا معنا یها ابهژة بازنمودشهدش در نثهر برتهر اسهت و خواننهدش
مشاهدشگری است ر خود درک میرند و میروشد جهان بازنمودشهدش را تصهرف رنهد ره به جای
مشاهدشگر در جهان واقعی قرار گرفت است؛ جایی ر ح

نمایش دادش میشود.

اما این رار را درمورد شعر نمیتوان انجام داد .رلمۀ شعری ب هستی خوانندش داللهت دارد .رلمهۀ
شادران ب نودی خاص از خواندن نیاز دارد .خوانندش باید برای درک معنهای رلمهات بها شهعر شهریک
شود؛ ال ت ن در مقام مشاهدشگر ،بلک ب مثابۀ شیء .او باید شعر را با حدای بلنهد بخوانهد .به د ارتی،
شعر ابژش است؛ اما نثر در نغاز (هنگام روب رو شدن بها نن) ابهژش نیسهت .خواننهدش نثهر را میخوانهد تها
معنایش را دریابد؛ اما شعر یک رلیت است و ما نمیتوانیم فقد دو بیت از نن را بخهوانیم 3.شهعر مثهل
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نقاشی ،ابژش است .در نقاشی رل اثر را باید دید .در شعر هم اینگون است؛ امها در نثهر ،واحهد معنهایی
داریم.
ب دقیدة دوفرن ،ما از شعر چنان سخن میگوییم ر گویی تنها موسیقی وجود دارد .شعر درواقهع
موسیقی است؛ اما موسیقیای ر از رلمات ساخت شدش است و رلمات هنگامی ره به دنوان حهداها
شنیدش میشوند ،رارررد معناشناختیشان را رها نمیرنند ،بلک ننها این رهارررد را به روشهی خهاص
تکمیل میرنند ( .)Dufrenne,1987میتوان گهت حتی در اپهرا ههم حقیقهت در داسهتان وجهود
ندارد ،بلک در موسیقی وجود دارد؛ زیرا ب واس ۀ موسیقی با داستان ارت اط برقرار مهیرنیم .در همهین
زمین والری معتقد است« :شعر تأملی طوالنی بین معنی و حداست» (والهری)13۷۷،14 ،؛ درحالیره
در استهادة رایجِ ما از زبان چنین تأملی وجود ندارد ،مگر اینک ذهن ما ب هنگهام شهنیدن رلمهات یها
ب دلیل نادیدش گرفتن معنای لغوی ننها مشوو شدش باشد .برای مثا در حح تهای روزان ما فقهد
پیامی را ب طرف مقابل منتقل میرنیم .ما ب رلمات ب مثابۀ حداهایی خاص توج نمیرنیم و ننهها
را ب دنوان نشان هایی از حالهت ذههن بهرای رمزگهذاری و رمزگشهایی درک نمهیرنیم .ایهن رلمهات
نشان هایی بسیار نشنا هستند ر ما از ب رار بردن ننها نگاش نیسهتیم؛ درحالیره در رهاربرد شهادرانۀ
زبان بین معنی و حدا تأمل میرنیم؛ زیرا همان حداست ر ما را برمیانگیزد و حتهی میتوانهد مها را
گمراش رند .در شعر رلمات ش ی اشیا هستند؛ اما نوع نشنایی بدن ما با ننها متهاوت اسهت .مها گهاهی
اوقات از اشیا استهادش میرنیم و از ننها لذت میبریم؛ اما همیش استهادش رردن با لهذت بهردن تهو م
نیست .این رلمات ر همانند اشیا هستند ،موضوع حح تاند .مها دن ها رهارررد معناشهناختی ننهها
هستیم .پ

گهتن این م لب ر سخن گهتنْ موزیکا است ،باید برای ما هشداردهندش باشد ر شعر

چیزی مرئی همانند تصاویر تولید نخواهد ررد.
در شعر ،معنی رام ً در خدمت امر حسی است؛ معنیای ر توسد گهتمان گنجاندش میشهود و از
طری ح

بیان و نشان دادش میشود .درواقع ،معنی از طری ح

زی اییشناختی ،ح

ب بیان ت دیل میشود« .برای ابژة

یک حضور چشمگیر و مقاومتناپذیر دارد و همهین یکهی از مشخصه های ابهژة

زی اییشناختی است» ( .)Caesy,2010,1-7ط

این تهسیر یک شعر هم بیانگرا و ههم معنهادار

است .شعر منظور خود را در بیانِ معنیاو اظهار میرند .مثل بوی خوو گُل ر در گرمای تابسهتان
موج میزند ،ح

هم در حساسیت موجود در بدنِ متحرک معنا را برمیانگیهزد .در اینجها ایهن حه
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است ر ب بیانگری ،تحقّ و فعلیت میبخشد .اینجا نشان ها اختیاری نیستند .این نشان ها از ابهژشای
تقلید میرنند ر ب ننها ارجاع میدهد و حضور ننها را ب جای وجودِ حرفاً بازنمودی ،زندش میرند.
در اینجا نامِ نوا ب ذهن مینید .ال ت  ،بیانگری از تقلید دقی تر است؛ زیهرا حهداها برخهی ویژگیههای
حسی ابژش را بیشتر از خودِ ابژش تقلید میرنند و فرامیخوانند.
از دید دوفرن فن شعر دربارة زبان وجود دارد .همانطور ر ما با رمک رلمهات تصهور مهیرنیم،
رلمات هم خودشان تصور میرنند و شعر هم این فن ط یعی را به رار میگیهرد و زبهان را بها حالهت
شادران او دوبارش احیا میرند و این حالتِ ابتداییاو است .جایی ر رلمات نام خاحی پیدا میرنند،
ب منظور بیانگر شدن در یک جمل منتظر نمیمانند تا ب وضو و باحراحت تلهظ و اظهار شهوند؛ زیهرا
شعر ،جمل نیست ،بلک خودو یک رلم است .دوفرن ب نقل از ماالرم میگوید« :شهعر از تعهدادی
اشعار لغتنما ،رلم ای رلی ،جدیهد ،بیگانه بهرای زبهان و به طریقهی افسهونگران ایجهاد میشهود»
( .)Dufrenne,1987باید اشارش رنیم ر چنین شعری با نثر مغایرتی ندارد ،بلک ب نن جهان تهازش
می بخشد؛ زیرا خود ،نثر شادران است و تا وقتی ر دق نیت تنهها تشهویش و دلمشهغولیاو ن اشهد،
بسیاری از بازی های زبان روزمرش نیز شادران هستند .ب بیان دیگر ،فرق نثر با شعر این است ر نثهر
درگیر گهتمان دقلی است و دن ا یک معنی تحهتالهظی از رلمهات اسهت؛ درحالیره شهعر نه تنها
اشکالی جدید ابداع میرند ،بلک ب وسیلۀ قرار دادن خوانندش در وضهعیت شهادران  ،نیرویهی جدیهد به
اشکا معمولی میدهد.
ب طور خ ح  ،ب منظور بازپیوستن ب ابژة زی اییشناختی از اثر هنری نغاز میرنیم ر بیواس
قابلشناسایی است .اثر هنری و ابژة زی اییشناختی از طری یکدیگر درک میشوند .ننچه در اجهرای
اثر رخ میدهد ،تجلی ابژة زی اییشناختی است؛ اما وضعیتهای دیگری مستقل از اجهرا بهرای ظههور
ابژة زی اییشناختی وجود دارد و ادراک است ر ننها را ب رسمیت میشناسد .درواقع ،ب محضاینکه
از ابژة زی اییشناختی غهلت میرنیم ،اثر معنایش را ب دنوان یک اثر ازدست میدهد.
 .۴حرکت از نوئما به نوئسيس
همانطور ر گهتیم ،ابژة زی اییشناختی یگان داللت نشکارشدش برای بدن است؛ حتهی اگهر بهدن
بیواس

ب ابژش نزدیک شود .دوفرن معتقد است وقتی این اتهاق میافتد ،ادراک هنری از ساحت بدن
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ب معنای متداو نن فراتر میرود ( .)Dufrenne,1973,345ت قی اثر هنهری و بهدن ،نخسهتین
مرحلۀ ادراک هنری است .ننچ اثر هنری بازمینماید ،ازپیش حاضر بودش است؛ چون اگر بهدن قهدرت
ادراک دارد ،پیشاپیش هم معنا و هم امر محسو

را همزمان داراست .امر محسهو

به دنوان وجه

محسو ِ یک چیز حاحل میشود و نخستین حررت ادراک حسی ،ادراک ابژش است؛ خهواش ایهن ابهژش
واقعی باشد (مثل گلدان یا ساختمان) ،یا بازنمودشدش باشد (مانند موضوع نقاشی یا داسهتان) .امها بهدن
برای این دمل ادراک رافی نیست؛ زیرا ن میتوانیم در مرحلۀ حضور باقی بمهانیم و نه اینکه یهک
نظریۀ رلی ادراک حادر رنیم .الزم ب ذرر است ر درزمینۀ ادراک زی اییشناختی دوفهرن مراحلهی را
برای ادراک درنظر می گیرد :مرحلۀ او حضور است ر متأثر از مرلوپهونتی اسهت؛ مرحلهۀ دوم خیها
است ر متأثر از سارتر است؛ مرحلۀ سوم تأمل است ر متهأثر از رانهت اسهت .نگارنهدش در مقاله ای
ب طور مهصل این س رویکرد را توضیح دادش است (بنویدی.)10۷-۶9 ،1393 ،
ما درمورد وضعیت شادرانۀ زبان حح ت رردیم .درواقع ،اح

«وضهعیت شهادران » را والهری

ابداع رردش است تا وضعیت ذهن را تعیین رند؛ اما حالت روحی ،من ع الهام شادر نیسهت ،بلکه بیشهتر
روحیۀ خوانندش است ر من ع الهام اوست .باید بگوییم ر شعر هنگامی ره الههامبخش باشهد ،من هع
الهام برای خوانندش است .ب منظور درک رارررد معناشناختی شهعر بایهد از نوئمهای شهادران ب سهوی
نوئسی

شادران حررت رنیم .هنگامی ر من برای مثا شعر «زمستان» اخوان ثالهث را میخهوانم،

رلمات برای من ،ن در مهاهیم و ن حتی در تصاویر ،بلک در رلمهات وجهود دارنهد .در اینجها مهن در
هماهنگی با یک جهان هستم .میگویم «یک جهان» زیرا نقشهای اسمی در دهان من ب جای اسهم
بیرون مینیند .رلماتی مثلِ «زمستان»« ،جوانمرد» و ...در شعر ابژشههای متصورشهدش نیسهتند ،بلکه
دناحری هستند و موقعیتی را ب وجود مینورند ر در جهان ساطع میشوند؛ مانند بوی خوو گل ر
در هوا پخش میشود .همانطور ر گهت شد ،حداهای زبان شادران حهرفاً واجهها ((Phonemes
نیستند .هنگامی ر اندامهای گهتاری من در بیان چنین حداهایی ب حررهت درمینینهد ،ننهها رهل
وجود مرا حررت دادشاند .همانطور ر گهتیم ،معنا از نن حیث ر در امر محسو

نههت است ،بایهد

بدن را نیر متحو رند .این حداهای درحا حررت دربردارندة توحهی ای مهؤثر هسهتند ره هماننهد
وظیهۀ معناییشان است .مدتها پیش از روانکاوی ،ماالرم بر این ویژگی افسهونگرانۀ حهداها تأریهد
رهرد .ننهها به مها چیهزی میدهنهد تهها ق هل از اینکه بههمهیم ،نن را احسها

رنهیم و ایهن چیههز

( )Somethingفضای خاص و دجیب وغری ی را ،ننچ ر دوفرن نن را «جهان» مینامهد ،شهکل
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میدهد ( .)Dufrenne,1987این جهان ،جهانِ بازنماییشدش نیست ،بلک جهانِ بیانشدش است ر
ب تجربۀ زیستۀ شادر برمیگردد و نن را نمیتوان با قوادد دستوری و گرامری درک ررد .این جههان
برای یک پوزیتیویست ،جهان نیست؛ زیرا جهان شعر و ر ً جههان اثهر هنهری ،جههانی غیرواقعهی و
سوبژرتیو است ( .)Lloyad,1998ب باور دوفرن «شعر چیزی جهز خودبیهانگریِ ماالرمه نیسهت»
( .)Dufrenne,1987,124درست است ر ما از شعر لذت میبریم ،اما این امر شاید ما را ب ایهن
نتیج برساند ر شعر «بیمعنی» است؛ زیهرا جههان نن غیرواقعهی اسهت ،درحالیره پدیدارشناسهی
نمی خواهد با این مسئل موافقت رند .این جهان در نغاز ،ن در بازنمایی از دور ،بلک در تجربۀ حضور،
جهانی است ر ب ما دادش شدش است .اینجا هنوز سوژش چیزی ب همراش ابژش است .جسم ما هنوز هم بها
جسم اشیا همزیست است و چنین چیزی ادراک احیل است ( .)Ibidچنین ادرارهی را دوفهرن ادراک
«زی اییشناختی» مینامد ر همراش با احسا

و تأمل است (.)Dufrenne,1973,387

بنابراین ،در خواندن شعر نگاهیِ مجسم ما بها حهداهای شههاهی در همزیسهتی اسهت .از طریه
بیانگری رلماتِ حدادار با جهان ارت اط برقرار میرنیم و این بیان ،الهام (وحهی) اسهت و شهعر واقعهی
است .ال ت  ،حقیقت در اینجا در معنای الثیا ( )aletheiaی هایدگری ،پردشبرداری و ارتشاف فهمیهدش
شدش است .هایدگر نشکارگی را با ت و و حتی با نفرینش شادرانۀ جهان ط یعی پیوند میزند .شعر بها
واقعیتی پیشفرض و پیشساخت مرت د نیست .ننچ شعر نشکار میرند ،امکانی از واقعیت اسهت .به
د ارتی ،شعر جن ای از ننچ را ر من نن را «پیشاواقعی» مینامم ،نشکار میرند و پیش از ننک مها
ب خودمان دادش شویم و ق ل از اینک جهان ب دنوان امری بیرونی و ابژرتیو قوام یافت باشد ،شعر به
ما دادش شدش است .پیشاواقعی زمین ای است ر ب موجب نن امر واقعی بنا شدش اسهت .شهعر ب وسهیلۀ
فرایندی بیرونی ( (Objectivationواقعی میشود ر بر جدایی و بیگهانگی داللهت میرنهد؛ امها
اینک شعر این تجربۀ پیشاواقعی را ب ما میدهد ،موضودی بیربد و بیاهمیهت نیسهت .شهعر دوبهارش
نیروهای تخیل و میل را در درون ما فعا میرند و جهانهای ممکنی ر در ما زندش میرنهد ،به مها
چیزی بیشتر از ننچ تهکر دربارة جهانی ر در نن ب دنوان مدرِّک و دوستدار مردم زندگی مهیرنیم،
میگوید .در این زمین هایدگر معتقد است ر شادری ن بافتن د بخواهی پندارها و ن ب هم دوخهتن
تصورات محض و تخی ت غیرواقعی است ،بلک شادری فضای گشودشای است ر شادری میگهذارد
پیش نید .شادری نودی پیافکنی با واژش و در واژش است .در شادری وجود باید ب نحوی گشهودش شهود
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ر موجودات بتوانند ب شیوشای احیل ظهور رنند .قلمروی دمهل شهادری زبهان اسهت؛ بنهابراین ذات
شادری را باید از طری ذات زبان دریافت .شادرانی مثل ماالرم  ،والری و هولهدرلین ذات شهادری را
میسرایند؛ یعنی ننچ را متهکران فقد ب شیوشای متهکرانه نشهکار رردشانهد ،شهادران میگوینهد .در
نتیج  ،خوانندش در رویکرد پدیدارشناختی و در مواجه با یک شعر و در مقام تهکر باید مراقب باشد تها
دچار حیرت حرف در برابر زی ایی حهوری نن به دنوان محصهولی فرهنگهی نشهود .همچنهین شهعر
نمیتواند با رجوع ب متن تاریخیاو توحیف شود و حتی با مقایس با بیانات خود مؤلف دربارة اثهرو
نشکار نمیگردد؛ چرار در هریک از اینها ما پیش فرضهایی درمورد شعر خواهیم داشهت .به بیهان
دیگر ،متنِ خود شعر است ر میتواند بگوید دربارة چیست .پ
و با حررت از نوئما ب نوئسی

خوانندش با رنار گذاشتن پیشفرضها

میتواند ب ذات شادران و این تجربۀ زیستۀ شادر دست یابد تا بتوانهد

با جهان او ارت اط برقرار رند؛ درنتیج ما نمیتوانیم بگوییم جهانِ اثر هنری ،بیمعنی است.
 .5نتيجه
ب طور خ ح دوفرن معتقد است ر در رویکرد ساختگرا ما درگیر گرامر و سهاختار درونهی اثهر
هستیم ،ب تاریخ و فرهنگ اثر بیتوجهیم و برایمان مهم نیست نفریننهدة اثهر ریسهت؛ سهاختگرایان
ابتدا هنر را فقد ادبیات درنظر میگرفتند و در نهایهت اینکه به زی اییشناسهی اثهر بیتوجه بودنهد؛
درحالیر پدیدارشناسی سوی های نگاهی بشری است ،ننطهور ره جههان بیرونهی را به شهیوشهای
معنادار ث ت میرنند .در مقایس با دیگر نظری های ادبی سدة بیستم ر ادت هار تهسهیر را زیهر سهؤا
میبرند ،پدیدارشناسی مددی است ر معنای قابلفهم ،هم امری ممکن در مقهامِ نظهر و ههم امهری
معت ر در مقامِ دمل است .از ننجا ر راب ۀ نزدیکی بین هنر و زبان وجود دارد ،برای اینک بتهوانیم بها
جهان اثر ارت اط برقرار رنیم ،ابتدا باید از تصور متعارف از زبان ر برحسهب نن زبهان ذاتهاً وسهیل ای
برای ارت اط و بیان است ،رهایی یابیم؛ زیرا یک پدیدارشنا

بها ذات شهعر سهرورار دارد و پرسهش از

ذات ،پرسش مهمی است .این پرسش است ر معلوم میرند شعر را باید جدی گرفهت یها خیهر؛ زیهرا
بعضی از اشعار حرفاً نودی خیا و بازی هستند و چنین اشعاری را ن اید جدی گرفت .ازاینرو ،رویکرد
پدیدارشناسی برخ ف رویکرد ساختگرا ،شکلگیری و حهظ معنا را حهت نگاهی بشری میداند و نه
ویژگی ش کۀ مستقل زبان ر بیرونِ سوژش قرار دارد؛ هرچند ر هر دو ،دیدگاش غیرتهاریخی را نادیهدش
گرفت اند .همانطور ر گهت شد ،هدفِ رویکرد پدیدارشناختی توحیف تجربۀ زندة شعر و تجسم معنی
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اشعاری است ر در تجرب نشکار شدش است .خصوحیت شعر این است ره پهردش از روی ایهن جههان
میرشد و انسان را با جهان نشکار شدش مواج میرند .انسان در حالت دادی زندگی خود ،با موجودات
و اشیای جهان خو پیدا رردش است؛ درحالیر با خواندن یک ق ع شعر ،مهث ً اشهعار موالنها ،از ایهن
حالت معمو و روزمرش خارج میشویم و با هستی و وجود و ن موجودات مواج میشهویم .انسهان به
واس ۀ شعر از موجودات فراتر میرود و با وجود مواجه میشهود .همچنهین انسهان ب واسه ۀ شهعر و
شادران نگریستن ب جهان است ر میتواند ب هستی راش یابد .از دید دوفرن اگر قائل ب جهانی بیان
شدش برای اثر هنری باشیم ،فقد از طری رویکرد پدیدارشناختی و حررت از نوئما ب نوئسهی

اسهت

ر میتوانیم ابژة زی ایی شناختی را رشف و با جهان اثر ارت هاط برقهرار رنهیم و از ادراک معمهولی به
ادراک زی اییشناختی برسیم.
پینوشتها
 .1برخی پدیدارشناسان نظیر رومن اینگاردن میان ابژة زیباییشناختی و اثر هنرر تمرای مینهنرد و
امکان هرگونه تعریفی را برا ابژة زیباییشناختی برحسب اثر هنر منتفی میکنند .برا اطالعرا
بیشتر نک:
Roman Ingarden (1937). The Literary Work of Art. Trans. George G.
Grabowicz. Northwestern University Press. Pp. 61- 64.
 :)le sensible( Sensuous .۲اصطالحی محور و بنیاد در اثر حاضر است .برا دوفرن این
اصطالح اشاره و لحنی کانتی دارد و این بهسربب اشرتقاآ ن از ́ Sinnlichkeit( sensibiliteبره
زبان لمانی) است که کانت با «فهم و درک» مخالفت میکنرد .درعینحرا ،دوفررن میخواهرد برر
ادراک تجربة زیباییشناختی به نوعی از درک و دریافت که ن دیک بره کممرة انگمیسری sensuous
(حسری) اسررت تدکیررد کنرد .از نجاکرره کممررة عا النره ( )sensibleدر انگمیسرری اشررارا
گمراهکنندها دارد تصرمیم گررفتیم از «حسری» ( )sensuousو گراهی بهنردر

ضررمنی

از «محسرو

و

ابلدرک» ( )perceptibleبهعنوان فرمها «صفتی» و «حسی» و (بهندر ) «عنصر حسری» ( the
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 )sensuous elementبررهعنوان فرمهررا اسررمی برررا ایررن اصررطالح مشررکل اسررتفاده کنرریم
(.)Dufrenne,1973: Xlviii
 .۳در مورد نمونهها شعر باید گفت شعر در الب نظم و با اوزان موسیقایی نوشرته نمیشرود و
میتواند بهصور

نثر بیان شود؛ مانند شعر نو با البها گوناگون .بنابراین در چنین وضرعی نثرر

نمیتواند ابژه نباشد .درعینحا ،باید توجه داشت که دوفرن نوع شعر را مشخص نمیکند؛ زیرا در
سنتها مختمف ادبی در فرهنگها گوناگون اشعار وجود دارند که هیچ پیوستار بین ابیرا
نها وجود ندارد .در این زمینه نظر دوفرن برخالف کروچه است .کروچه شهود و بیان را یک چیر
میداند نه دو مرحمة جداگانه در احسا
حس زیبایی را در چی
یعنی این احسا

زیبایی .و معتقد است همین که صراحبذو ی محررک

پیدا کرد و روحش به اهت از در مد و احساسی در خاطر او نقرش بسرت-

بهوسیمة اشکا ،یا کمما

یا اصوا

گرفت خواه فقط به تصور ذهنی در مد -زیبایی احسرا

یا رنگها خواه صرور

خرارجی بره خرود

شرده و کرار هنرر انجرام یافتره اسرت؛

هرچند هیچو ت دیگران این کار را نبینند یا اصوالً کار نمود خارجی پیدا نکند (کروچه .)6 :1۳86
همانطور که میبینیم کروچه برخالف دوفرن اجرا را ضرور نمیدانرد؛ درحالیکره مسرةمة اجررا
برا دوفرن ضرور است و حس را یکی از مراحل ادراک اثر میداند .به عقیدة کروچه همیشره ن
که احساسا

چی

را به ما «بیان کند» برا ما زیباست و اعالم به دیگرران از شررایط اصرمی درک

زیبایی نیست؛ یعنی احسا

زیبایی ممکن است در درون ما بروز کند و اثر کامل خود را به ذهن ما

ببخشد و در همان درون ما پایان پذیرد (همان .)7
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