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چکیده
یکــی از مهم تریــن موضوعات در تحلیل های فلســفی و نقد آثار هنری، توجــه به موقعیت مخاطب و نقش او در فرایند خلق اثر 
که در تبیین آرای فلســفی خود در پوئتیک، ضمن توجه  هنری اســت. در تاریخ فلســفه، ارســطو نخستین اندیشمندی است 
به ساختار متن و موقعیت هنرمند، نخستین مبانی توجه به موقعیت مخاطب و زیبایی شناسی دریافت را ارائه نموده است. 
کو ضمن اذعان به اهمیت پوئتیک ارسطو در تاریخ زیبایی شناسِی دریافت،  در فلسفه معاصر و زیباشناسی مدرن نیز ُامبرتو ِا
بــه بحــث از تــوان تفســیری متــن و نقش مخاطب پرداخته و در اثر گشــوده نقدی جامع از هنر و زیباشناســی مــدرن ارائه داده 
کو، فرایند  است. در این مقاله با روشی توصیفی- تحلیلی، ضمن بررسی آرای زیبایی شناسِی دریافت از دیدگاه ارسطو و امبرتو ا
گرفته  کاوی و تحلیل قرار  کو مورد وا خوانش متن و موقعیت مخاطب، هم در پوئتیک ارسطو و هم در پوئتیک مدرن امبرتو ا
کاوی فلسفی »جهان متن«، قابلیت تفسیری آن و نقش مخاطب در فرآیند خلق اثر در تاریخ  است. هدف از این پژوهش، وا
فلســفه ی هنر اســت. نتایج پژوهش بیانگر اهمیت توجه به اســتراتژی متن، اســتراتژی مخاطب و نقش او در فرآیند خوانش 
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یکــی از موضوعــات مهــم در تحلیل هــای زیباشناســی و نقــد آثــار 
هنــری، توجــه بــه موقعیــت مخاطــب و نقــش وی در خوانــش متــن 
کــه اصطالحــًا در زیباشناســی مــدرن به آن  و فراینــد خلــق اثــر اســت 
هنــر،  فلســفه ی  تاریــخ  در  می گوینــد.  دریافــت«  »زیبایی شناســی 
که در پوئتیک ضمن توجه به  ارســطو نخســتین اندیشمندی اســت 
ســاختار متــن  و موقعیــت هنرمند در خلــق اثری تراژیک، نخســتین 
مبانــی توجه به موقعیــت مخاطب و زیبایی شناســی دریافت را ارائه 
کتــاب، تحلیل و نقــدی جالب توجه از  نموده اســت. ارســطو در این 
ساختار اثِر تراژیک، شکل روایی آن و تأثیر آن بر مخاطبان ارائه داده 
که به نوبه ی خود از مهم ترین مباحث در تاریخ فلســفه  هنر و  اســت 
زیبایی شناسی دریافت محسوب می شود؛ چنانکه از نظر بسیاری از 
نویســندگان و منتقدین ادبِی معاصر، پوئتیک ارســطو نخســتین اثر 
که تحلیل ساختاری  در زمینه ی نقد ادبی اســت. در دهه های اخیر 
گرفــت، بســیاری از نظریه پــردازان بــر اهمیت و  از متــون ادبــی رونــق 
کیــد نمودند؛  نقــش اساســی پوئتیــک در مطالعــات ادبــی و هنری تا
وام داری  نیــز  و  گو  شــیکا مکتــب  نظریه پــردازان  توجــه  کــه  طــوری 
اندیشــمندان هرمنوتیــك ُمــدرن ادبی به این اثر ارزشــمند، به خوبی 
نمایــان اســت. از نظــر ایــن اندیشــمندان، پوئتیک، نخســتین بیاِن 
ح و داستان«،  زیبایی شناســی دریافت اســت و مواردی از قبیل »طر
»جهان متن«، »تاثیر متن بر مخاطب« و »فرایند آفرینش اثر هنری« 
کــه از مهم تریــن موضوعــات در فلســفه هنــر معاصــر و زیبا شناســی  را 
کو  مبرتو ِا کرد. اُ ُمدرن است، می توان در زیبا شناسی ارسطو مشاهده 
)۲0۱6-۱۹۳۲(، یکی از مشــهورترین نظریه پردازان معاصر در حوزه ی 
که در سیر مطالعات فلسفی  نشانه شناسی و هرمنوتیک ُمدرن است 

خــود، با اذعان به اهمیت پوئتیک ارســطو در تاریخ زیبایی شناســی 
دریافــت بــه بحــث از توان تفســیری متــن و نقش مخاطــب پرداخته 
کو در مطالعات زیباشناســی و نشانه شناســی خود به پیروی  اســت. ا
از ســّنت ارســطویی، تمام توّجه خود را به ساختار اثر معطوف نمود؛ 
کروچــه  طوری کــه نقــدش بــر »بیانگــری هنــر« و زیبا شناســی بندتــو 
کو در تحلیل های  کاماًل متأثر از زیباشناســی ارســطو اســت. در واقع ا
زیباشناختی از هنر و ادبیات معاصر در پوئتیک مدرن خود با عنوان 
گشوده، ضمن توجه به اهمّیت ساختار اثر هنری بر بازی نمادها  اثر 
کیــد می نمایــد و مناســبات نشــانه ای  و نشــانه های موجــود در اثــر تا
در اثرهنــری و فراینــد تفســیرپذیری آنهــا را مــورد دقــت و بررســی قرار 
می دهــد. آنچه کــه بیش از هرچیــز در هنر و ادبیات ُمــدرن توجه این 
کرده است، نقش فّعال مخاطب  اندیشمند ایتالیایی را به خود جلب 
در خوانش اثر و ســهم او در فرآیند آفرینش اثر هنری اســت. او در این 
گشــودگی اثرهنری و توجه به »اســتراتژی متن«۱ و  کید بر  رســاله، با تا
ح موضوعاتی چون »خواننده ی نمونه«۲ و »اســتراتژی نگارش«،  طــر

نسبت میان متن و مخاطب را مورد تحلیل قرار می دهد. 
در این مقاله با بررسی آرای زیباشناسی ارسطو و آرای زیباشناسی 
کــو، رابطه مخاطــب با جهــان متن و زیبایی شناســی  مــدرن امبرتــو ا
کالســیک و هم در  دریافــت، هــم در ســنت ارســطویی در نقــد ادبــی 
کاوی و تحلیل قرار  کــو در نقد ادبــی مــدرن مــورد وا نظریــات امبرتــو ا
که در  گرفتــه اســت. بنابراین ســوال اصلــی در این پژوهش آن اســت 
کــو مخاطب چه جایگاهی  پوئتیــک ارســطو و پوئتیِک مدرن امبرتو ا
در فرآیند خلِق اثر هنری دارد و اساســًا رابطه او با جهانِ متن چگونه 

تبیین می گردد؟

مقدمه

زیباییشناسیدریافتازدیدگاهارسطو

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

گیرد.  کاوی و بررسی قرار  مخاطب« در زیباشناسی ارسطو مورد وا

فرایندخلقاثرهنریوجهانمتن

گاهانــه ای    از نظــر ارســطو، هنــر عبــارت اســت از ایجــاد و تولیــد آ
کــه مبتنی بــر خرد و معرفت اســت. بنابراین نظر، هرگز تولیِد ناشــی از 
غریزه ی صرف، هنر محســوب نمی شود؛ زیرا این نوع تولید براساس 

گاهانــه ی قواعــد و مهارت هــا صــورت نمی پذیــرد؛ در  کاربــرد آ خــرد و 
حالی کــه هنــر به معنــای »ســاختن«، »ابداع کــردن« و»خلق کــردن« 
کــه در آن فرآیند  اســت۳. به عبــارت دیگــر، هنــر پدیــده ای پویا اســت 
ســازندگی و تولیــد براســاس یــك غایــت مشــخص انجــام می گیــرد. از 
این رو تعّقل و دانایی در جریان آفرینش هنری نقش به ســزایی دارد؛ 
گفت هنر، حاصل فرآیندی عقالنی و غایت مندانه   طوری که می توان 

.)Aristotle, 2009,141( است
مطابــق بــا زیبا شناســی ارســطو، هنــر در جهــان پویه هــا و روندها 
که ریشــه در تجربه و  شــکل می گیــرد و از مفاهیمــی حاصل می شــود 
معرفــِت انســان دارد. پــس اثر هنــری دربردارنده ی معنــا و محتوایی 
کلی است و صرفًا بینش خاص هنرمند را تجسم نمی بخشد. ارسطو 
خ مدعی است  در پوئتیک ضمن تمایز نهادن میان عمِل شاعر و مّور
ح رخدادهای  که شــاعر براســاس تقلید از صفات عالی یا نازل و با طر
احتمالــی از محــدوده ی تنــگ و بســته ی رویدادهای بالفعــل پافراتر 



۱5
»جهــان متــن« و »زیبایی شناســِی دریافت« در پوئتیک ارســطو و پوئتیِک 

کو مدرن امبرتو ا

کــه  می نهــد و جهــان تــازه ای را می آفرینــد؛ جهــان خودبســنده ای 
اجزایش از همین جهان موجود ســاخته شــده اما فراتر از آن می رود. 
بدین ترتیب از نظر ارسطو هنرمند در فرایند خلق اثر، جهاِن راستین 
کــه در آن نیازی به تقلید صرف از جهان موجود  تــازه ای را می آفریند 
که محصور در  خ  گفت شــاعر برخالف مــّور نیســت؛ طوری که می توان 
افق رویدادها و رخدادهای بالفعل است از جهانی نو با افق های تازه 

خبر می دهد )ارسطو، ۱۳85، ۱۲۹- ۱۲8(.
هرچنــد از نظــر ارســطو هنر امــری تقلیدی اســت، اما هرگــز تقلید 
هنری به معنای نسخه برداری جزء به جزء و یا بازتولید آن نمی باشد. 
از نظر او، تقلید در فعالیت هنری، همیشه با تجربه ای آزاد و خاّلقانه 
کل جریان آفرینش هنــری را دربرمی گیرد. به عبارت  که  همراه اســت 
دیگــر در فعالیت هنــری نوعی فرآیند آفرینش و خلق دنبال می شــود 
گوهــر خود بــا موضوِع  که در  کــه ماحصــل آن حقیقتــی هنــری اســت 
تقلیــد هماننــدی دارد؛ امــا در هســتی بی واســطه اش به آن وابســته 
گون قرار می گیرد. گونا لت های معنایی  نیست و در جهاِن متن و دال

هنرمند،اثرهنریومخاطب

از نظر ارسطو، هنرمند به تقلیِد محض از طبیعت دست نمی زند 
کــرده و آن را بنابــر قاعده هــا و  بلکــه تنهــا واقعیــت را ذهنــی و درونــی 
رمــزگان بیــان هنرِی دوران شــکل می دهد. بر همین اســاس او شــعر 
گزارشــی  که فقط  را فلســفی تر از تاریــخ می دانــد؛ زیــرا برخــالف تاریخ 
از امــور جزیــی و وقایــع تاریخی اســت، شــعر دربردارنــده ی محتوایی 
که به دریافت مخاطب وابســته اســت. ازایــن رو می توان  کلــی اســت 
که ریشه در زندگی و اندیشه ی  گفت هنر حقیقت تازه ای را می آفریند 
کند  آدمی دارد و به همین دلیل مخاطب قادر اســت تا آن را دریافت 

)ارسطو، ۱۳85، ۱۲۹(.
بنابرایــن ارســطو اثر هنری را حاصــل از خود به َدرُشــدگی هنرمند 
و پیوند او با الهگان شــعر و موســیقی نمی داند. از نظر وی، اثر هنری 
را  نبایــد آن  اســت و هرگــز  کنشــی عقالنی و غایت شناســانه  حاصــل 
کشــف و شــهود هنرمند به شــمار آورد. به  نتیجــه ی دیوانگــی الهی و 
عبــارت دیگر، آفرینش هنری دارای نظام و قواعد مشــخص و معّینی 
گریــز از معیارهــای عقالنــی و یا اغــراق در آنها را  کــه  اســت؛ به گونــه ای 
برنمی تابــد. بر همین اســاس، از نظر این اندیشــمند یونانی، مفهوم 
»زیبایِی آرمانی«، بیرون از زندگی زمینی وجود ندارد و در نهایت باید 
هنر را در پرتو همین زندگی زمینی شــناخت. بدین ترتیب ارســطو در 
تحلیل هــای زیباشــناختی خود به متن و ســاختار آن توجه نمود. او 
کرده اســت تا اصول و قواعد ســاختار هنری را ارائه  در پوئتیک تالش 
که هنرمند با تبعیت از آنهــا می تواند یك اثر هنری زیبا  دهــد؛ اصولــی 

و مطلوب را بیافریند.

مخاطبوزیباییشناسیدریافت

از نظر ارسطو، مفهوم زیبایی چه در اثر هنری و چه در پدیده های 
زیبــا، متضمن نظم، تناســب، تقارن و اندازه ی مناســب اســت. پس 

کــه میــان اجــزای آن، نظم،  تنهــا زمانــی یــك شــیء زیبا خواهــد بود 
تناسب و هماهنگی وجود داشته باشد. برای مثال او در پوئتیک در 
ح داستان باید دارای طول  که پی رنگ و طر توصیف تراژدی می گوید 
و اندازه ی مناسبی باشد تا در یاد و خاطره ها باقی بماند و یا در جای 
دیگــر در توصیــف زیبایی بــه صفت »کرانمنــدی« ۴ اشــاره می کند. از 
کرانمند بوده و ذهن و احساس مخاطب  که  نظر او، تنها پدیده هایی 

را تحت تاثیر قرار می دهد، زیبا خواهدبود )ارسطو، ۱۳85، ۱۲6(.
بنابراین در زیباشناســی ارســطو ادراك پذیرِی اثرهنری از اهمیت 
گی هــای  به ســزایی برخــوردار اســت. او بــا معرفــی خصوصّیــات و ویژ
کــه  زیبا شناســی، نظــم و وحدتــی را در اثــر هنــری جســتجو می کنــد 
موجــب خرســندی و حــّظ مخاطب می گــردد. از مهم تریــن نکات در 
نقد ادبی ارســطو، همین توجه به وحــدت اثرهنری و ادراك پذیری و 
که آرای زیبا شناسی وی را به نقد  دریافت آن توســط مخاطب اســت 

ادبی جدید و هرمنوتیك مدرن پیوند می دهد. 
 بدین ترتیــب برخــالف بــاور رایــج، زیبا شناســِی ارســطو هرگــز بــه 
تحلیل ســاختاری متن و فعالیت هنرمند محدود نمی شــود؛ بلکه او 
در تحلیل های هنری خود، یکی از نخســتین مباحث را در خصوص 
کشیده اســت. چنا ن کــه در پوئتیک  زیبایی شناســی دریافــت پیــش 
مفهــوم »بازشــناخت«5 حول محــور مخاطب می گردد؛ زیــرا در اینجا 
که اثر هنری در مخاطب  از احســاس شــگفتی و اعجابی یاد می شــود 
که  برمی انگیزد؛ و یا در بخش دیگر ارســطو به نکته ای اشــاره می کند 
در زیباشناســی مــدرن نیز از اهمیت زیادی برخوردار اســت؛ او یادآور 
ح و نظــم افســانه و همچنین در  کــه شــاعر بایــد هنــگام طــر می شــود 
گر  که امــکان دارد، خــود را به جای تماشــا موقــع تألیــف اثر تــا جایی 
بگذارد )ارسطو، ۱۳85، ۱۴۳(. نکته مهم و اساسی در اینجا آن است 
کــه هنرمنــد بــا درنظرگرفتن موقعیت مخاطــب و میــزان تاثیر پذیری 
او از اثرهنــری، عملکــرد و وجه ارتباطی اثر را ســنجیده و براســاس آن 

دست به آفرینش هنری می زند. 
بــه  می تــوان  دریافــت  زیبایی شناســی  زمینــه ی  در  همچنیــن 
کرد )نک ارســطو، ۱۳85،  مفهــوم »کاتارســیس«6 در پوئتیــک اشــاره 
کاتارســیس برداشــت ها و تفســیرهای  ۱۲۱(. هرچند صاحب نظران از 
گونــی داشــته اند، امــا بــه نظــر می رســد مهم تریــن تفســیر همان  گونا
دریافت مخاطب از اثر و تأثیرپذیری روحی و تزکیه ی درونی وی است.
    البتــه بایــد متذکــر شــد هرچنــد ارســطو در تحلیل هــای ادبــی 
خــود بــه موقعیــت متــن و نســبت آن بــا مخاطــب توجــه دارد؛ اّمــا با 
کلمــه،  این حــال نمی تــوان زیبا شناســی ارســطو را به معنــای دقیــق 
زیبایی شناســِی دریافــت نــام نهــاد. زیــرا به نظــر می رســد در نگــرش 
ارســطویی، ذهــن مخاطــب هماننــد لوح صاف و نانوشــته ای اســت 
ج و از آن جملــه از اثــر هنــری متأثر  کــه صرفــًا از پدیده هــای عالــم خــار
کوچك ترین  می شــود. بنابراین او در مواجهه  با اثر هنری بدون آن که 
ســهمی در فرآیند آفرینش هنری داشــته  باشــد، فقط دچــار درگیری 
عاطفی و احساسی با اثر می شود و در نهایت از طریق رویارویی با اثر، 
به نّیت مؤلف و معنای متن پی می برد. در حالی که یکی از مهم ترین 
موضوعات در زیبا شناســی مدرن، نقــش مخاطب در فرآیند آفرینش 
متن و مشارکت او در خلق معانی تازه در اثر است؛ چنان که مفاهیمی 
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از قبیــل »نقــش مخاطــب«۷، »لــذت متــن«8  و »بــازی بــا متــن« در 
لت بر همین موضوع دارد.  زیباشناسی مدرن دال

زیباییشناســــیدریافــــتدرپوئتیــــکُمدرن
کو امبرتوا

کــو تحلیل هــای زیباشــناختی خــود از نقد ادبــی مدرن و  امبرتــو ا
گشــوده )۱۹6۲( ارائه داده اســت.  فرآیند تفســیرپذیری متن را در اثر 
این کتــاب شــامل مجموعــه مقاالتــی درباره هنــر بــاروک و هنر مدرن 
کید بــر خصیصه جنبش  کــو در ایــن مجموعه مقــاالت، بــا تا اســت. ا
گــی ناپایــداری و  و حرکــت در هنــر و معمــاری بــاروك و همچنیــن ویژ
دگرگونــِی شــکل و معنا در هنــر مدرن به بحث دربــاره نقش مخاطب 
از  بســیاری  نظــر  از  اســت.  اثــر هنــری پرداختــه  آفرینــش  فرآینــد  در 
گشــوده درســنامه ای نظری در زمینه شــناخت مبانی  منتقدین، اثر 
کو  و اصول زیباشناســی هنرمــدرن اســت )Bondanella,1997, 23(. ا
گشودگی و قابلیت  بعدها مجموع آرای زیباشناسی خود درخصوص 
تفسیری اثر را به طور منسجم تر در نقش خواننده )۱۹۷۹( منتشر نمود.
کید بر موقعیــت مخاطب در  کو در زیباشناســی خــود با تا امبرتــو ا
مواجهــه بــا آثار هنری، از جمله ســبک باروک و ســبک مــدرن اذعان 
گی اثر هنری، »گشــودگی«۹ آن به روی اشــکال  مــی دارد مهم ترین ویژ
مختلــف تفســیر اســت. او در تبییــن ایــن موضــوع در بخــش اول اثــر 
گشــوده« به ســخنی از افالطون  گشــوده بــا عنوان »نظریه ی ادبی اثر 
در رســاله ی سوفیســت اســتناد می کنــد. از نظــر افالطــون، نّقاشــان 
در به تصویرکشــیدن ُمــدل خــود نمی توانند نســبت درســت و واقعی 
کنند۱0؛ به همین دلیل آنان ســعی می کنند  میان اجزای آن را رعایت 
که پدیــد می آورند،  کنند تــا آن چیــزی  تــا نســبت ها را چنــان ترســیم 
کو اســتدالل می کند  زیبا به نظر آید)Eco, 50 ,1989(. براین اســاس، ا
گشــوده اســت؛ زیرا نــه پایبند تقلید  کــه اثرهنــری بنا به ماهیت خود 

مطلق است و نه اساسًا می تواند چنین باشد.
کــو در پوئتیــِک مــدرن خود در پرتــو توجه به آثار هنــری باروک و  ا
ح  کید می کند و با طر گشــودگی و تفســیرپذیری اثر هنری تا مدرن، بر 
موضوعاتی چون »استراتژی متن«، »خواننده ی نمونه«، »استراتژی 
نگارش«، »جهان متن« و »فرآیند تفسیر« به تبیین آرای زیباشناسی 

خود می پردازد.
  

گشودگیاثرهنریدرمکتبباروک

گشودگی و تفسیرپذیری اثر به تمام  کو در تاریخ هنر مفهوم   از نظر ا
معنــا در مکتــب بــاروك- اواســط قرن شــانزدهم تا اواســط قــرن هفده 
– اتفــاق افتــاد. در ایــن مکتــب هنری، فــرِم اثر ممُلــّو از کنش و حرکت 
می شــود و بدین ترتیــب یــک اثــر هنری بــاروک تصویــری از یک جهان 
بی ثبات و سّیال را به مخاطب عرضه می کند که مهم ترین مشخصه اش 
تفسیرپذیری آن است. به طورمثال هنرمند نّقاش با استفاده از رنگ ها 
و ترکیب هــای تــازه و نیز با اغــراق در تزیین و تصویرســازِی صحنه های 
مذهبــی می خواهــد تا هیجــان و احساســات مخاطب را برانگیــزد؛۱۱ یا 

معمــار و هنرمنــد مجسمه ســاز در این ســبك تمام تالش خــود را به کار 
می گیــرد تــا بــا اســتفاده از خطــوط ُمــدّور، عنصرحرکت و جنبــش را در 
اثــرش بیافرینــد. نمادهــای ُمَتمّوج، خطــوط ُمتقاطع، ســردرهایی با 
خطوط شکسته و ُمدّور در معماری باروك هر یک به زبان رمز اشاره به 
مفهوم حرکت، سّیالیِت معنا و تفسیرپذیری آن دارد. در هنر موسیقی 
نیز هنرمندانی چون باخ و مونته وردی با هدف برانگیختن احساسات 
آثــاری شــکوهمند خلــق نمودنــد. در  آوردن مخاطبیــن  و سرشــوق 
کم است؛  طوری که می توان گفت  ادبیات باروك هم چنین شرایطی حا
مهم تریــن ویژگی آثار ادبی باروك ابهام، تظاهر، تناســخ و تغییر چهره، 
مسخ شدن و تجّسم بخشیدن به همه ی اشیاء و حتی »مرگ« است. 
کنایه و استعاره  این ســبك سرشار از صنایع ادبی مثل تشــبیه، مجاز، 
اســت؛ پــس بدین معنا بــاروك ادبی، هنِر حرکت اســت و البته نه فقط 
توصیف زیبا و استادانه ی حرکت، بلکه درك حرکت به عنوان نخستین 

.)Eco,1989, 52(و اصلی ترین واقعیت هستی
کــو مدعی اســت عمده ترین تفاوت رنســانس و باروك در    امبرتــو ا
که رنســانس انســان را موجودی  همیــن نکته ی ظریف نهفته اســت 
که زمان بر او تأثیری ندارد؛ در حالی که باروك  کامــل می بیند  ابــدی و 
بیــش از هرچیــز بــر عنصر حرکت و عدِم ثبات تکیه دارد. این ســبك با 
تردید در قطعّیت نشــانه ها و باور به آزادِی حرکات در بازی نشانه ها، 
نوعی هنر و ادبیات بی حّد و مرز را به نمایش می گذارد. در واقع عنصر 
کامــاًل از قابلّیت تفســیری  حرکــت در هنــر بــاروك باعث می شــود تا اثر 
برخــوردار شــود. مخاطــب در مواجهه ی بــا اینگونه آثــار، به حدس و 
گــون مورد توجه قرار  گونا گمانه زنــی می پردازد و دائمــًا آن را از زوایای 
می دهــد تــا از این طریق به دریافتــی از آن دســت یابد. به بیان دیگر، 
مخاطب در مواجهه با آثار هنری باروك، رو در روی دنیایی روان قرار 
که دائمًا قدرت ابتکار و خالقّیت وی را برمی انگیزد. از این رو  می گیرد 
مخاطب درهنگام خوانش این قبیل آثار قواعد متعارف را به گوشه ای 
.)Eco,1989, 57( می نهــد و بــه رمزُگشــایی و تفســیر اثــر می پــردازد

گشودگیاثردرهنرمدرن

گشــوده بــا اشــاره بــه آرای اســتفان ماالرمــه۱۲  کــو در اثــر  امبرتــو ا
گشــودگی معنــا و عنصر  )۱8۹8-۱8۴۲( شــاعر و نظریه پــرداز شــعر نو، 
»حرکــت در اثر«۱۳ را از آثار سمبولیســت ها تا آثار مدرن دنبال می کند. 
گشــودگی متــن در ادبیات معاصر، بیــش از هر چیز در آثار  کو،  از نظــر ا
کافــکا به خوبی ظهور یافته اســت. در آثار این نویســنده ی فرانســوی 
کمــه«، »انتظــار«، »محکومیت«، »مســخ«  مفاهیمــی از قبیــل »محا
و »شــکنجه« هــر یــک به غیــر از موقعیت هــای روایی شــان در معنای 
بی واســطه ی ادبــی خــود نیــز مــورد فهــم قــرار می گیرنــد. بنابرایــن 
کــه الیه های معانی  برخــالف حکایت هــای تمثیلِی ســده های میانه 
در آنهــا به شــکل انعطاف ناپذیــری مشــخص می شــوند، نمادهــای 
کافــکا را نمی توان بــا یک دلیل قاطع و یا براســاس  به کاررفتــه در آثــار 
یــک الگــوی مشــابه در جهان تعریــف نمــود. از این رو برداشــت های 
و  روان شــناختی  تفاســیر  نیــز  و  گزیستانسیالیســتی، خداشــناختی  ا
کافــکا، هریــك به منزله  تــوان تفســیری و پایان ناپذیری  بالینــی از آثــار 
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کو ابهام و  ایــن متون به شــمار می آینــد )Eco,1989,53-54(. از نظــر ا
گشودگی آن می گردد. از این رو در  کافکا باعث  پوشــیدگی معنا در آثار 
کاماًل ُمشــّخص،  ایــن آثار به جای جهانی ُمنّظم با قاعده ها و ضوابط 

که قابلیت تفسیری فراوانی دارد.  جهانی منحصربه فرد بنا شده 
کو نه تنها در ادبیات بلکه در هنرهای تجسمی و موسیقی ُمدرن  ا
کــو در زمینه ی  نیــز مفهــوم حرکــت و پویایی را در اثــر دنبال می کند. ا
اشــاره  کالــدر) ۱۹۷6-۱۹8۹(  الکســاندر  آثــار  بــه  تجســمی  هنرهــای 
کالــدر از قطعــات ســبك و رنگارنگــی ســاخته  می کنــد. مجســمه های 
کــه بــا جابه جایی در فضــا، ترکیب تصویــری تــازه ای می آفریند  شــده 
گســتره ی امکاناِت معنایی زیــادی را در برمی گیرد۱۴. او  و بدین ســان 
همچنیــن با توجه به آثار موســیقی استراویســنکی۱5، اشــتهکاوزن۱6، 
گشودگی معنا و تفسیرپذیری این آثار را مورد  هانری پوسور ۱۷و بولز۱8 
توجه قرار می دهد. او در اینجا به نمونه هایی از آثار موســیقی ُمدرن 
کــه از قابلّیت تفســیری فراوانــی برخوردارنــد. این آثار  اشــاره می کنــد 
کــه تفســیر نوازنــده می تواند بــه آن معنای  از ســاختاری برخوردارنــد 
تــازه ای ببخشــد. به عبارت دیگــر در اینگونه آثار، نحوه اجرا و تفســیر 
نوازنــده از آن، ســاختار جدیــد و بدیعــی می آفرینــد و شــنونده نیــز به 
گویــی با پدیــده ای نو توأم بــا معانی  نوبــه ی خــود در هر بار شــنیدن 
و تفاســیر تازه روبرو می شــود)Eco,1989,48- 49(. شــایان ذکر اســت 
کو الهام بخش  مفهوم »گشــودگی« در موســیقی ُمدرن به قدری نــزد ا
 opera« کــه نــام پوئتیک خــود را به پیروی از موســیقی ُمــدرن اســت 

 .)Eco,1989,47(یا همان » اثرگشوده« نام نهاد »aperta
گشــوده با دّقت  کو در اثر   هم چنان کــه مشــاهده می شــود امبرتو ا
بر آثار مختلف هنری از جمله هنرهای تجّســمی، موسیقی و ادبیات 
درصــدد اســت تــا شــناختی از ســاخِت اثر ادبی آنهــا ارائه دهــد. او در 
نقــد ادبــی اش با اعــالن خصیصه ی »گشــودگی« به عنــوان مهم ترین 
شــاخص هنــر ُمدرن بــر قابلّیت تفســیری آن و مشــارکت مخاطب در 
کید می کند. او در مجموعه جســتارهای  فرآیند آفرینش معنایی آن تأ
خود در این کتاب در پی اثبات این نکته ی اساسی است که اثر هنری 
گی  بر پایه ایجاد »ابهام«۱۹و پوشیدگی معنا خلق می شود و همین ویژ
گشوده  باعث می گردد تا اثر هنری به روی شــکل  های مختلف تفسیر 
کو مدعی اســت اثــر هنری دربردارنده ی پیام)هایی(  گردد. بنابراین ا
که در آن تعداد زیادی مدلول در داّل واحدی به ســر  پوشــیده اســت 
می برنــد و از این رو همــواره می تواند در معرض تفســیرهای  مختلفی 

.)Eco,1989, 62( قرارگیرد

فرایندتفسیروخوانشمتن

گشــوده بــر خــوِد اثر  کــو در تحلیل هــای زیبا شــناختی اش در اثــر   ا
کیــد می کنــد. از نظــر وی اثــر هنــری نظامــی  گــی ارتباطــی آن تأ و ویژ
بــرای  را  زمینــه  درون متنــی  عناصــِر  نســبت  کــه  نشانه هاســت  از 
از  به تأثیــر  او   

ً
فراهــم می ســازد. ظاهــرا گــون  گونا ایجــاد تفســیرهای 

کوبســن و نشانه شناســی پیرس به نحــوی فرآیند  نمــودار ارتباطــی یا
بــا مخاطبــان را دنبــال می کنــد  اثــر  تفســیرپذیری و وجــه ارتباطــی 
کنــش ارتباطــی  )Eco,1990,49(. در ایــن نگــرش، اثــر هنــری در یــك 

که در یك طرف اثر با مجموع نشانه ها و قراردادهای خود  قرارمی گیرد 
و در طــرف دیگــر مخاطب و نحوه ی دریافت و فهــم او از اثر قرار دارد. 
کشــف مناســبات عناصــر درون متنی  مخاطــب در مواجهه ی با اثر با 
گنجینه ی  بــه خوانــش متــن می پــردازد و بــه پشــتوانه ی فرهنگــی و 
اجتماعی اش به ســطحی از معنا دســت می یابد. پــس بدین معنا در 
گســترده ای از  هنــگام خوانــش متــن به جــای پی آیندهــای تك معنا، 
گزینش های  کــه  احتمــاالت و ایهامــی در موقعیت ها ایجاد می شــود 

.)Eco, 1992, 64( تفسیری را به همراه دارد
کــو اثــر هنــری مکانی بــرای »به وجــود آمدن  بدین ترتیــب از نظــر ا
کند  کشــف  که مخاطــب باید آن را  مــداوم مناســبات درونــی« اســت 
کشــف  و برگزینــد. پــس بدین معنــا مخاطــب بــا خوانش خــود از اثر و 
می کنــد.  همــکاری  آن  آفرینــش  و  خلــق  فرآینــد  در  آن،  مناســبات 
کو در نقد ادبی اش برخالف ارســطو  که مالحظه می شــود ا هم چنان 
کشف معنای قطعی و نهایی متن  به دنبال شناسایی نّیت هنرمند و 
کید بر »گشودگی متن« به نقش مخاطب و سهم  نیست؛ بلکه او با تأ

او در فرآیند خلق اثر توّجه دارد.

استراتژیمتن

کو آثار را به دو دسته ی »متون آفریننده« و »متون غیرآفریننده«   ا
تقســیم می کنــد. »متــون غیرآفریننــده« شــامل آثــار نظــری و علمــی 
می شود. در این گونه آثار، نویسنده به ارائه ی دیدگاه ها و نقطه نظرات 
خود درباره ی یک موضوع خاص می پردازد. به عبارت دیگر نویسنده 
سعی می کند تا در اثر خود، ابعاد مختلف نظریاتش را به روشنی بیان 
گان برای  کنــد و نقطــه ی مبهمی برجــای نگذارد. در این گونه آثــار واژ
پنهان داشــتن عقاید و ایجاد ابهام معنایی نگاشــته نشــده اند؛ بلکه 
ح و بیان نمایند.  آنها ارائه شــده اند تــا دیدگاه های مؤلف خود را شــر
از ایــن رو در ایــن قبیل متون، مؤلــف اثر می تواند با برداشــت خاصی 
.)Eco, 1979, 138( کنــد کــه به نظــرش نادرســت می آیــد مخالفــت 
کــو، »متــون آفریننــده« همــان آثــار ادبی و هنری اســت و   از نظــر ا
هــدف از خلــق این گونــه آثــار ارائــه ی منطقــی ایده هــا نیســت، بلکــه 
هدف ایجاد ابهام است؛ زیرا در نگاه هنرمند هیچ چیز قطعی نیست 
و همه چیز در نوعی ابهام و پوشیدگی فرورفته است. به عبارت دیگر 
کو هرچند می توان برداشــت ها و تفســیرهای مختلفی از یک  از نظر ا
اثر هنری داشــت، امــا هرگز نمی توان با صراحــت معنای خاصی را به 
مؤلِف آن نسبت داد؛ زیرا مؤلف در اثرش با استفاده از مجازهای بیان 
و ایجاد ابهام، خواننده را به بازی با متن فرا می خواند و نتیجه گیری 
را به وی می سپارد. در واقع »عدم قطعّیت معنا«۲0در متون آفریننده 
باعث می شود تا اثر در هاله ای از ابهام و پوشیدگی فرو رود و از این رو 
کو  در معــرض تفســیرها و برداشــت های مختلــف قرارگیــرد و به تعبیر ا
.)Eco, 1979, 140( گردد گون تفســیر »گشــوده«  گونا به روی اشــکال 

»استراتژینگارش«و»استراتژیمخاطب«

کشف و شهود هنرمند است  کو، اثر ادبی نه حاصل  از نظر امبرتو ا

»جهــان متــن« و »زیبایی شناســِی دریافت« در پوئتیک ارســطو و پوئتیِک 
کو مدرن امبرتو ا
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و نــه حاصــل به کاربســتن صــرف قاعده هــای ســاختاری؛ بلکــه برای 
خلق یک اثر ادبی، باید مراحل مختلفی را پشــت ســرنهاد. به عبارت 
دیگــر از نظــر او بــرای خلــق یک اثــر ادبی، یک ایــده ی اولیــه همراه با 
که در نهایــت به غایت  مراحــل بســیاردقیق از یــك فرآیند وجــود دارد 
کــو،66،۱۳85(. مهم تریــن نکته در پوئتیــکِ روایت  خود می رســد )ا
که مؤلف براســاس یك ایده ی موّلــد، جهاِن  کــو همیــن اســت  امبرتوا
ح، داســتان خود را روایت  اثــر را طراحــی می نماید و برمبنای این طر
کــو معتقــد اســت در هــر اثــر ادبــی، پیش از  می کنــد. برایــن اســاس، ا
که مؤلف براساس  هرچیز یك »جهان« ساخته می شود؛ بدین صورت 

که برمی گزیند، جهاِن »داستان«۲۲ خود را می سازد. »طرحی«۲۱ 
کــو در نقــد ادبــی اش به تبــع فرمالیســت های روس، دو مفهوم   ا
ح«  ح و داســتان را در هــر اثر ادبی از هــم متمایز می ســازد. »طر طــر
که حوادث داســتان در قالب آن  همان ســاختار و چارچوبی اســت 
اتفــاق می افتــد و به صــورت بالفعل در اثر وجود دارد و مؤلف شــکل 
گسســت های  ح،  کــرده اســت. از ایــن رو طــر روایــی آن را انتخــاب 
زمانی دارد و حرکت آن الزامًا به ســوی آینده نیســت و ضرب آهنگش 
گاهنامــه ای هم خوانــی نــدارد. خواننــده هنگام  نیــز لزومــًا بــا زمــان 
ِح اثــر به ســوی داســتان پیــش مــی رود و  خوانــش اثــر از طریــق طــر
آن را درمی یابــد. »داســتان« به صــورت بالقــّوه در ذهــن خواننــده 
کنش هــا، قاعــده ی اصلی  تحّقــق می یابــد و منطــق نهایــی تمامــی 
کامــل رخدادهــا – اعم از  ارتباط هــا و حضــور شــخصیت ها، جریــان 
ح – و حرکــت مشــروط  رخدادهــای بیان شــده و بیان نشــده در طــر
که  بــه زمــاِن روایــت را در برمی گیــرد. بدینســان بســیاری از نکته هــا 
گفتــه باقی مانده اســت با خوانش خواننــده تحقق پیدا  ح نا در طــر
از »تــوان  این بــاره  کــو در  ا امبرتــو   .)Eco,1979,129-130( می کنــد
از نظــر وی، تمــام جذابیــت  یــاد می کنــد.  پرانتزســازی« خواننــده 
خوانــدن داســتان، در آزادی خواننــده نهفتــه اســت. خواننــده در 
که خود آن را نســاخته  هنگام خواندن اثر در موقعیتی قرار می گیرد 
اســت امــا می توانــد بدان شــکل تــازه ای دهــد. در واقــع خواننده از 
ح وارد دنیای متن می شــود و از طریق  طریــق عناصــر موجود در طر

.)Eco,1979,131( گمانه زنی، داســتان را می سازد حدس و 
در  موضوعــات  مهم تریــن  از  می شــود  مالحظــه  کــه  همچنــان   
ح و داســتان، توّجه به  اســترات ژی نــگارش، عــالوه بــر تمایــز میان طــر
موقعیت مخاطب در داســتان و نحوه ی خوانش وی از اثر اســت. در 
کــو می گوید حّتی مؤلف در حین نــگارش، همواره موقعیت  این بــاره ا
ح اثر خود  مخاطــب فرضــی را در ذهــن مجســم می ســازد و دائمًا طــر
را از زوایــه ی دیــد این مخاطِب فرضی مورد توجــه قرارمی دهد. البته 
که قابلیت آفرینندگــی اثر هنری همواره  کــو در اینجا متذکر می شــود  ا
ح اثر در حین تألیــف در ذهن مؤلف یك  باعــث می شــود تا عناصِر طــر
کنــد؛ اما پــس از پایان تالیــف اثــر و در فرایند ارتباط  داســتان را خلــق 
بــا مخاطبــان، ایــن عناصــر در ذهن مخاطــِب نمونه داســتان)های( 

تازه ای را می آفریند.
کــو  شــایان ذکــر اســت موقعیــت مخاطــب در داســتان از نظــر ا
کــه بعدها  همــان معنــای اســتراتژی مخاطب نزد اینگاردن اســت 
کنســتانس از اهمیــت زیــادی برخــوردار شــد. در ایــن  در مکتــب 

کــه  اســت  نهفتــه  امــر  ایــن  تمــام جاذبــه ی خوانــدن در  نگــرش، 
گمانه زنی هایــش وارد دنیای  مخاطــب همواره براســاس حــدس و 
ســوی  از  می کنــد.  پیش گویــی  را  متــن  آینــده ی  و  می شــود  متــن 
گمانه زنی هــای مخاطــب  دیگــر متــن نیــز به طــور ُمرّتــب حــدس و 
ثابــت شــود، براســاس آن  گــر فرضیــه ای در متــن  ا را می آزمایــد و 
گفــت هــر  فرضیه هــای تــازه ای شــکل می گیــرد. از ایــن رو می تــوان 
نشانه هاســت؛  و  عالمت هــا  از  سلســله ای  دربردارنــده ی  اثــری 
را  فرضیــه ای  مخاطــب  عالمت هــا،  نخســتین  براســاس  چنان کــه 
می ســازد و سپس آن را با عالمت ها و نشانه های بعدی می سنجد 
و به همیــن ترتیــب فرآینــد خواندن متــن با سلســله های پی درپی 
ح فرضیه هــای اصلــی و فرعــی پیش مــی رود و مخاطب وارد  از طــر

.)Ingarden,1973,139( بازی با متن و تفســیر آن می شــود

اثرگشوده،اثربسته

کو، متون آفریننده را براســاس شــرایط اســتراتژی نگارِش  امبرتــو ا
دو  بــه  متــن  بــا  همــکاری اش  نــوع  و  مخاطــب  موقعیــت  نیــز  و  آن 
دســته ی »اثرگشوده« و »اثر بسته«۲۳ تقسیم می کند. در تحلیل های 
که چندان قدرت  کو، اثِر بسته به اثری اطالق می شود  زیبا شناختی ا
خالقّیــت و آفرینــش مخاطــب را به دنبــال نــدارد. در این نــوع آثــار، 
مؤلــف در طراحــی اثر خــود دربند رعایــت قاعده ها و قوانین ســاختاِر 
روایــی باقــی می مانــد و حّتــی نوآوری هایــش، شــکل اثــر را دگرگــون 
نمی کنــد. این گونــه آثــار براســاس طرحــی غیرمنعطــف بنــا شــده اند 
و در مســیری از پیش تعیین شــده بــه حرکــت درمی آینــد؛ چنان کــه 
آثــاری از قبیــل مجموعــه داســتان های جیمزبانــِد یــان فلمینــگ در 
عرصــه ی ادبیات در ردیف آثار بســته قرار می گیرنــد. این اثر ادبی، در 
که براساس طرحی مناسب و  بردارنده ی مجموعه کنش هایی اســت 

.)Eco,1979, 131( کنار هم قرارگرفته اند از پیش تعیین شده در 
کــو مدعــی اســت در حیــن قرائــت »اثــر بســته«، متــن    امبرتــو ا
گمانه زنــی مخاطب پدید  موقعیت هایــی ُمتوالــی را بــرای حــدس و 
مــی آورد و هریــك از این موقعیت هــا می تواند به طــور بالقوه، هزاران 
تفســیر ممکــن را بــه همــراه داشته باشــد؛ امــا در عین حــال در هــر 
کــه در جهــان  مرحلــه، متــن بــدون ایجــاد ابهــام مشــخص می کنــد 
داستان چه مواردی باید واقعیت پنداشته شوند. از این رو ساختار 
روایی داســتان در اثر بســته، چنین اجازه ای به مخاطب نمی دهد 
تا هرگونه تفســیری از آن داشــته باشد. در واقع قواعد بازِی ساختاِر 
داســتانی در این گونــه آثار چنین تفاســیری را پیشــاپیش غیرممکن 

.)Eco,1979,9( می سازد
کو، هر اثــِر بســته ای را می توان  البّتــه بایــد توجه داشــت از نظــر ا
گشــوده دانســت؛ زیــرا این گونــه آثــار نیــز به نوبــه ی  خود  به تعبیــری 
می تواند به ُطرق مختلفی در معرض تفسیر قرارگیرد. به عنوان مثال 
داســتان های جیمزبانِد یــان فلمینگ می تواند انــواع خوانش های 
گون و عالئق مختلف خوانندگان  گونا مختلــف را با توجــه به زوایای 
پدید آورد. بنابراین داستان های جیمزباند را می توان به شیوه های 
کــرد. به عنــوان نمونــه ممکــن اســت فــردی ایــن  گونــی بررســی  گونا
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گفت هرچند ارســطو  مطابــق با یافته های این پژوهش می توان 
در تحلیل های ادبی خود به موقعیت مخاطب و نســبت آن با متن 
کلمه،  توجه دارد، اما نمی توان زیبا شناســی وی را به معنای دقیق 
زیبایی شناســِی دریافــت نــام نهاد؛ زیــرا مطابق با پوئتیک ارســطو، 
مخاطــب در مواجهــه ی بــا اثر هنری بــدون آن که ســهمی در فرآیند 
آفرینش هنری داشته  باشد، فقط دچار درگیری عاطفی و احساسی 
بــا اثر می شــود و در نهایت از طریق رویارویی بــا اثر، به نّیت مؤلف و 
معنای اثر پی می برد. با این حال از مهم ترین نکات در زیباشناسی 
ارســطو، همانــا ادراك پذیــری و دریافت اثر توســط مخاطب اســت و 
همین نکتــه، زیبا شناســی وی را بــه نقــد ادبــی جدیــد و هرمنوتیك 
مــدرن پیوند می دهد. از مهم ترین مباحث در زیباشناســی مدرن، 
نقش مخاطب در خوانش متن و مشارکت او در خلق معانی تازه در 
کو در پوئتیــکِ مدرن خود، با اعــالن خصیصه ی  اثــر اســت. امبرتو ا
»گشــودگی« به عنوان مهم ترین شــاخص هنر بر قابلّیت تفسیری آن 
کید می کند.  و مشــارکت مخاطــب در فرآینــد آفرینش معنایــی آن تأ
او در تحلیل هــای زیباشــناختی خــود، در پــی اثبــات ایــن نکتــه ی 
که هــدف اصلــی از خلق اثرهنــری، ایجــاد »ابهام« و  اساســی اســت 
پوشــیدگی معانــی و مفاهیــم اســت و همیــن پوشــیدگی معنا باعث 

گــردد. از  گشــوده  می شــود تــا اثــر بــه روی اشــکال   مختلــف تفســیر 
کــو، اثر هنــری مکانی بــرای »به وجود آمدن مداوم مناســبات  نظــر ا
کند و برگزیند. در واقع  کشــف  که مخاطب باید آن را  درونی« اســت 
کشف مناسبات نشانه ای نهفته در  مخاطب با خوانش خود از اثر و 
آن در فرآینــد خلق و آفرینش اثر هنری همــکاری می کند. هم چنان 
کو در نقد ادبی اش برخالف ارســطو، به دنبال  که مالحظه می شــود ا
کشــف معنای قطعی و نهایی اثر نیســت؛  شناســایی نّیت هنرمند و 
کید بــر »گشــودگی متن« به نقــش مخاطب و ســهم او در  بلکــه بــا تأ
گشــودگی اثر  فرآینــد خلــق اثــر توّجــه دارد. البتــه باید توجه داشــت 
که مخاطب می تواند هرگونه  کو بدین معنا نیســت  در زیبا شناســی ا
برداشــت و تفســیر دل خواهی از آن داشــته باشــد؛ بلکــه تنها زمانی 
که این تفســیر مطابق  گشــوده می گردد  اثــر به روی تفســیری خاص 
گفــت مطابق با  بــا »انســجام درونی« متن باشــد. از این رو می توان 
کو در خوانش اثرهنری- به مثابه ی متن  هرمنوتیــکِ مدرن امبرتو ا
گشوده- یك چرخه ی تفسیری میان متن و مخاطب برقرار می شود 
و به واســطه ای تعامــل بیــن این دو، نّیت متن آشــکار می گردد؛ پس 
بدین معنــا، متــن یك پدیده ی فیزیکی نیســت بلکه عبارت اســت از 

که در فرآیند خوانش خلق می شــود. چیزی 

نتیجه

داســتان ها را به منظور بررســی ماهّیت جنگ ســرد و یــا دنیای پس 
کنــد و یــا فرد دیگــری ایــن داســتان ها را با هدف  از جنــگ مطالعــه 
بررســی شــیوه ی به تصویرکشــیدن زنان در دهه ی پنجاه در روسیه 
بخوانــد و ... .  بــا این وجود، این خوانش ها با نّیت متن هم خوانی 
نــدارد. متــن قصــد ندارد تــا تمامی ایــن خوانش هــای مختلف را در 
ذهــن خواننــده برانگیــزد؛ بلکه وظیفــه ی اصلی متن عبارت اســت 
که مبتنی بر قاعده ی ســاختار  از این کــه مخاطــب  را از میان طرحی 
روایــی و قواعــد بازی داســتانی اســت، به نّیت متن رهنمون شــود. 
گشــودگی آثــار بســته را »رمزگشــایِی اشــتباه«  کــو قابلیــت  از ایــن رو ا

.)Eco,1979,9( می خواند
گشــوده  آثــار  را،  آفریننــده  متــون  از  دوم  دســته ی  کــو  ا امبرتــو   
کافــکا - مبتنی بر ابهام اند  می خوانــد. این دســته از متون - نظیر آثار 
گی ابهام و پوشیدگی معنا در این گونه آثار باعث می شود  و همین ویژ
گشــوده باشــند. ظاهرًا  گون تفســیر  گونا تــا همــواره به ســوی اشــکال 
گشــوده، معمــواًل همــان رهایــی از بنــد قاعده هــا  وجــه مشــترك آثــار 
که مؤلف با ســرپیچی از  و ســاختارهای روایــی آن اســت؛ بدین معنــا 
قاعده هــای تکــراری شناخته شــده از یك ســو و ابداع و ایجــاد رمزگان 
کــه همواره  و قاعده هــای تــازه از ســوی دیگــر، اثری بدیــع می آفریند 
گمانه زنی هــا و قدرت آفرینش مخاطــب را به همراه دارد. از  حــدس و 
ایــن رو این گونــه آثار همــواره خواهــان آفرینش و ایجــاد مخاطب تازه 

.)Eco, 1979, 48( است

آشــنایی زدایی  اصــل  همــان  بــه  کــو  ا امبرتــو  اینجــا  در  ظاهــرًا 
گوهر  فرمالیســت های روس توجــه دارد. بنابــر اصــل آشــنایی زدایی، 
هنــر در ابهــام و پوشــیدگی معنایــِی اثــر هنــری نهفته اســت و همین 
کو،  امر باعث می شــود تا اثر در معرض فرآیند تفســیر قرارگیرد. از نظر ا
مخاطب در مواجهه با اثرهنری با رمزگشایی نمادها و نشانه های به 
گمانه زنی به تفســیر اثر می پردازد.  کار رفته در آن و از طریق حدس و 
گشــودگی اثر در زیبا شناسی  البته باید توجه داشــت تفســیرپذیری و 
کــه مخاطــب می توانــد هرگونــه برداشــت و  کــو بدین معنــا نیســت  ا
تفســیر دل خواهــی از متن داشــته باشــد؛ بلکه تنها زمانــی اثر به روی 
که این تفســیر از یک ســو مطابق با  گشــوده می گردد  تفســیری خاص 
»انسجام درونی متن« باشد و از سوی دیگر از جانب سایر مخاطبین 

هم، چنین برداشت و تفسیری انعکاس یابد.
گشــوده و مخاطب، از یک ســو  کو، در همکاری میان متن  از نظر ا
گام بــه گام مخاطــب را به ســوی احتمــاالت مختلــف راهنمایی  متــن 
می کند و در هر مرحله راه های بسیاری را به عنوان مسیرهای هم تراز 
به او ارائه می دهد و از ســوی دیگر مخاطب نیز با توجه به اســتراتژی 
کم بر متن و رعایت انسجام درونی آن دست به قرائت متن می زند  حا
و بدین ترتیــب در حیــن خوانش اثــر، نّیت متن بر او آشــکار می گردد. 
گشــوده، یــك چرخه ی  گفــت در مواجهــه بــا متــن  از ایــن رو می تــوان 
تفســیری میان متن و مخاطب برقرار می شــود و به واســطه ی تعامل 

 .)Eco, 1992,64( بین این دو، نّیت متن آشکار می گردد

»جهــان متــن« و »زیبایی شناســِی دریافت« در پوئتیک ارســطو و پوئتیِک 
کو مدرن امبرتو ا
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پینوشتها

1  Textual Strategy.
2  Model Reader.

و  »خــاّلق«  »ســازنده«،  به معنــای   poietes ارســطو،  فلســفه ی  در   ۳
»تولیدکننده« اســت. در اصطالح به معنای »هنرمند« و »شــاعر« به کار می رود. 
که  به همین ترتیب poiesis نیز عبارت است از »فرآیند ساختن« و »خلق کردن« 

در اصطالح، هنر »شعرُسرایی« نامیده می شود.
4  Horismos.
5  Anagnorisis.

Katharsis 6  ، در زبــان انگلیســی ایــن واژه به ســه معنا قابل ترجمه اســت: 
کید  Purgation, Purification & Clarification. نکته اصلی در هر ســه مورد، تا

ک پذیری اثر و توجه به موقعیت مخاطب می باشد. بر همان ادرا
7  The Role of the Reader.
8 Pleasure of Text.
9  Openness.

که  ۱0  افالطون در رساله سوفیست می گوید: »نقاشان، تصویر یا پیکره ای را 
گر  گر آن از نقطه ای معین دیده شود، به سرمشق شبیه می نماید و ا پدید می آورند ا
از روبرو به دقت نگریسته شود، شبیه نمی نماید« )افالطون ،۱۳6۷، ج۳، ۱50۱(.
۱۱ به طور مثال در سبک باروک )Barouque(، برنینی)Bernini( مجسمه ساز 
و نّقــاش ایتالیایــی)۱660-۱5۹8( شــکل آب نمــا را به صــورت شــعله ی درهــم 
کرده و فرشته هایش را درون یک مارپیچ به تصویر می کشد  پیچیده ای نّقاشــی 
و یا در تابلوی »مســیح مصلوب«، تینتورتو )Tintoretto( )۱5۹۴-۱5۱8( روبانی 
از شــانه ی یــک زن موج زنــان بــه هوا رفتــه و بــه دور تیرک صلیب پیچده شــده 

.)Eco,1979, 46( است
12  Mallarme.
13 Work in Movement.

کالدر، جهان در حرکت دائم به سر می برد و به وسیله ی نیروهایی  ۱۴  از نظر 
که تعادل را به نحو اســرارآمیزی برقرار می کنند، انســجام خود را حفظ می کند. 
که الهام بخش وی در ســاخت شکل واره های ُجنبان  همین ایده ی تعادل بود 

نظیر »universe« شد )گامبریج، ۱۳8۳، 5۷۲(.
15  Stravinsky.
16  Stockausen.
17  Henri pousseur.
18  Boulez.

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