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Abstract
When we encounter with literary texts, works of art and films which are full
of the relations of metaphors, narratives and actions, this important question
maybe asked that how is their relationship and how it could be related to our
understanding? In the present article, we will discuss Ricoeur's ideas
concerning this problem.. Our thesis is that understanding in Ricoeur's
thought is metaphoric, narrative and actual in nature. The metaphoric
character of understanding will be shown on the basis of the "as" structure
and seeing similarities simultaneous with differences. In his idea narration
and plot are, like metaphor, gathering the differences with similarities and
regulating them as unity. Ricoeur believes that narrative innovation with its
referral to reality could be the origin of action and indicate the relation of
action to understanding. Thus metaphor, narrative and action are the intrinsic
aspects of understanding which are closely and fundamentally related to
each other. As, In the area of hermeneutics, he extends the concept of text
and its understanding beyond just writing, analyzing this theme will inform
us the importance of the way of encountering different kinds of texts.
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چکیده
در مواجهه با متون ادبی ،آثار هنری ،فیلمها و  ...که سرشار از نسبتهای میان استعاره ،روايت و کنش
هستند ،ممکن است همواره اين پرسش مهم مطرح شود که نسبت آنها با يکديگر و نیز نسبت آنها با
فهم ما چگونه است؟ در پژوهش حاضر برای پاسخ به اين مسئله ،انديشة ريکور را بررسی میکنیم.
نظرية ما اين است که فهم در تفکر ريکور ،از ويژگی استعاری ،روايی و کنشمندی برخوردار است.
ويژگی استعاری فهم در تفکر ريکور را بر اساس ساختار «بهمنزلة» در فهم و درک شباهتها در عین
تفاوتها نشان خواهیم داد .در تلقی ريکور روايت و طرح روايی نیز مانند استعاره ،امور همگون را از میان
امور ناهمگون و متکثر گرد میآورد و وحدتی نظاممند به آن میبخشد .به نظر وی ،ابداع و خالقیت
روايی در ارتباط با ارجاع به واقعیت ،میتواند منشأ کنشهای فرد و نمودار نسبت فهم و کنش باشد .به
اين ترتیب ،میتوان گفت در انديشة ريکور ،استعاره ،روايت و کنش از وجوه ذاتی فهم هستند و در فهم،
به نحو مبنايی در ارتباط با يکديگر قرار دارند .از آنجا که وی در حوزة هرمنوتیک ،متن و فهمِ متن را به
فراسوی نوشتار بسط میدهد ،تحلیل اين مطلب ،ما را از اهمیت نوع مواجههمان با انواع متون ،در مفهوم
گستردة آن آگاه خواهد کرد.
واژههای کلیدی :ريکور ،فهم ،استعاره ،روايت ،کنش.
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 .1مقدمه
در مواجهه با متون ادبی ،آثار هنری ،فیلمها و  ...که سرشار از نسبتهای میان استعاره،
روايت و کنش هستند ،ممکن است همواره اين پرسش مهم مطرح شود که نسبت آنها
با يکديگر و نیز نسبت آنها با فهم ما چگونه است؟ استعاره ،روايت و کنش از مفاهیم
مهم فلسفة هرمنوتیکی پل ريکور هستند .در پاسخ به اين پرسش ،در اين نوشتار تالش
میشود دربارة نسبت میان فهم با اين سه مفهوم ،از منظر انديشة ريکور تأمل شود.
سپس نشان خواهیم داد که در انديشة او استعاره ،روايت و کنش از وجوه ذاتی فهم
هستند و در ساختار فهم به نحو بنیادين در ارتباط با يکديگر قرار دارند.
ريکور مفهوم استعاره را در تقابل با برداشت سنتی از آن ،صرفاً آرايهای بالغی
نمیداند .وی استعاره را به حوزهای فراتر از يک جانشینی ساده در کلمه میبرد و آن را
در زمینهای گستردهتر ،يعنی در جمله و سپس متن قابل بحث تلقی میکند .استعاره در
ديدگاه او حیث هستیشناختی دارد و میتواند منشأ خالقیت و ابداع در هستی باشد.
ويژگی استعاره حفظ شباهتها در عین تفاوتهاست و انتقال از يک سطح معنايی به
سطحی ديگر ،امری است که در استعاره روی میدهد .به اين ترتیب ،بر فاصلة معنايی
میان دو واژه غلبه میشود و آن دو سطح معنايی ،در يک استعاره در وحدت با هم قرار
میگیرند .اين ويژگی مهم ،در فهم ،تخیل ،روايت و نیز کنش ،به عنوان نوعی متن
نانوشتاری ،قابل دريافت است و میتواند سبب گسترش و عمق حوزة معنايی شود و
مبدأ آغازگری ،نوآوری و آزادی در کنش و نیز بازتوصیف و بازسازی واقعیت جهان از
طريق روايتها باشد .در ادامه ،دربارة نحوة ارتباط اين مفاهیم با يکديگر در انديشة
ريکور ،بهتفصیل بحث میکنیم.
 .2نسبت فهم با استعاره و نماد
واژة استعاره ،از واژة يونانی « »Metaphoraگرفته شده که خود از « »Metaبه معنای
«فرا» و « »Phereinبه معنای «بردن» مشتق شده است .مقصود از اين واژه ،دستة خاصی
از فرآيندهای زبانی است که در آنها ،جنبههايی از يک شیء به شیء ديگر «فرابرده» يا
منتقل میشوند؛ به نحوی که از شیء دوم به گونهای سخن میرود که گويی شیء اول
است ) .)Bedell Stanford, 1936: Metaphorاستعاره اصلیترين شکل زبان مجازی
شناخته میشود؛ يعنی زبانی که مقصودش همان نیست که میگويد .طبق ديدگاه
سنتی ،استعاره نوعی مجاز است و يک جانشینی ( )displacementساده محسوب میشود
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که در آن کلمهای مجازی بر اساس شباهت معلومی ،جانشین کلمهای حقیقی میشود
که با عملِ تفسیر میتوان آن را به همان مکان اول بازگرداند .حاصلجمع اين دو عمل،
يعنی جانشینسازی توسط گوينده و بازگشت توسط مفسر يا خواننده ،برابر صفر است؛
هیچ معنای جديدی به وجود نمیآيد و ما هیچچیز نمیآموزيم.
ريکور ضمن مخالفت با تبیین سنتی از معنا و کارکرد استعاره ،در چندجا نظرية
بالغی را دربارة استعاره ،از زمان ارسطو تا قرن نوزدهم مطرح میکند و میگويد :در
ديدگاه سنتی  .1استعاره يک مجاز است که مرتبط با نامگذاری ( )denominationاست؛
 .2استعاره بسط نام است با انحراف از معنای تحتاللفظی ( )literalکلمه؛  .3دلیل اين
انحراف در استعاره ،شباهت است؛  .4کارکرد شباهت اين است که جايگزينی معنای
تحتاللفظی کلمه را با کلمة بهکاررفته در صورت مجاز توجیه کند؛  .5کلمة
جانشینشده در معنای مجازی ،هیچ معنای تازهای ايجاد نمیکند؛ بنابراين ،میتوان
استعاره را ترجمه کرد و با ترجمه ،کلمة اول را بازگرداند و حاصلجمع جبری اين
جانشینی و بازگرداندن ،صفر است؛  .6از آنجا که استعاره متضمن هیچ نوآوری معنايی
نیست ،هیچ دانشی دربارة واقعیت به ما نمیدهد و صرفاً جنبة تزئینی دارد و میتوان آن
را در میان کارکردهای هیجانی ( )emotionalگفتار طبقهبندی کرد (به نقل ازJervalino, :
.)1990: 105
البته گرچه ارسطو سرآغاز اين الگوی بالغی است که مبنای «نامانگاری» به شمار
میآيد ،به نظر میرسد نظرياتی دربارة استعاره دارد که با نامانگاری سازگار نیست .وی
برای استعاره نقش معرفتشناختی قائل است .ارسطو معتقد است که شاعر با کمک
استعاره به ما میآموزد و انتقالدهندة دانش به ماست .در استعاره تنها جابهجايی دو
کلمه با هم مطرح نیست ،بلکه میان دو واژه تنش ايجاد میشود .استعارة خوب ،مستلزم
درک شهودی شباهتی نو و رازآمیز يا پنهان در میان تفاوتهاست؛ اين موهبتی است که
شاعر و فیلسوف در آن با يکديگر سهیم هستند .ريکور نیز در قانون استعاره بر اين باور
است که الهام استعارهای است که شعر و هستیشناسی را به هم پیوند میدهد (به نقل
از .)Jervalino,1990: 105-106
با وجود اين ،به نظر ريکور ديدگاه سنتی قادر به توضیح فرآيندی نیست که به کمک
آن استعارهای جديد به وجود میآيد .وی بر اين باور است که زمانی میتوان بر اين
مشکل فائق آمد که واحد استعاری اصلی را به جای «کلمه»« ،جمله» يا «گزاره» بدانیم:
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معنای استعاری ،معلول کل عبارت است؛ اما بر يک کلمه تمرکز دارد که میتوان آن را
کلمة استعاره نامید؛ به همین دلیل بايد گفت که نوآوری معنايی در مرتبة اول به نظام
گزارهای (ارتباط جديد مفهومی) و در مرتبة دوم به نظام واژگانی (عدول در جانشینی)
تعلق دارد (.)Ricoeur, 1978a: 156

اما مقصود ريکور از استعاره چیزی بسیار فراتر از صِرف نوعی مجاز است که به عنوان
آراية کالمی و بالغی به کار میرود .به نظر وی ،استعاره فرآيندی است که به کمک آن
چندمعنايی کلمات گسترش و تغییر شکل میيابد و دارای هیجان هستیشناختیای
( )ontological excitementاست که ما را به تبیین مجدد واقعیت سوق میدهد و میتواند
دربارة خود ما و جهانمان چیزی بگويد که قبالً هرگز نمیدانستیم؛ اين کشف و ابداع در
استعاره ،زبانی است و اليههای معانی از مرزهای زبان فراتر نمیرود .بنا بر نظر ريکور،
اجتماع دو امر متفاوت ،در استعاره محقق میشود .عمل استعاره يافتن شباهت در میان
تفاوت است که به استفاده از گزارههای نامعمول میانجامد و بهواسطة آن معانی جديد
خلق میشود .نتیجة تفسیر آن تنها بازگشت به معنای اولیه نیست ،بلکه گذر از معنای
تحتاللفظی و ظاهری به معنای ديگری است که میتواند به فهم ما عمق و وسعت
بخشد .يافتن شباهت ،نوعی برقراری مجدد رابطه است که در آن فاصلة منطقی میان
حوزههای معنايی دور از هم ناگهان از بین میرود و شوکی معنايی به وجود میآيد که
به نوبة خود معنای استعاره را ايجاد میکند (.)Ricoeur, 1994: 122
ريکور نظرية استعارة خود را نظرية «تنشی» مینامد که در آن معنای يک استعارة
موفق ،منتج از تأثیر متقابل تنشهای گوناگونِ درون آن است .اين تنش در سه موقعیت
اتفاق میافتد .1 :درون عبارت :میان حامل و محمول ،میان کانون و چارچوب ،میان
موضوع اصلی و موضوع ثانوی؛  .2میان دو تأويل :تأويل تحتاللفظی و استعاری  ...و .3
تنش درون کارکرد ارتباطی عبارت پیوندی (میان همانی و تفاوت در تأثیر متقابل تشابه)
( .)Ricoeur, 1978b: 247به اين ترتیب ،آنچه در استعاره روی میدهد ،ابداع آنی معنايی
است که برآمده از تنشی میان دو تأويل تحتاللفظی و استعاری است .استعاره میتواند
ضمن ايجاد گسترش «شبکه»ی معنايی در حوزة زبان ،توصیف بديعی از جهان به ما
ارائه دهد؛ جهان در نگاه ما وسعت میيابد و ابعاد جديدی ،فراتر از جهان عینی و
ملموس بر ما آشکار میشود .اين نکته را بايد متذکر شويم که گرچه ريکور استعاره را
تنها در قلمرو زبان و معنا میداند ،ارتباط آن با هستی و واقعیت را انکار نمیکند؛ زيرا به
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نظر او هرگونه فهم واقعیت و ارتباط انسان با آن ،تنها از طريق زبان و معنا امکانپذير
است.
ريکور با ايجاد پیوند میان زبان ،استعاره و تخیل ،فهم و معرفت را نحوهای کشف
معنا میداند .وی معرفت انسان را به محسوسات ،دارای ويژگی زبانی میداند و مراحل
سیر از محسوس به معقول را در معرفت ،بر اساس زبان تبیین میکند .در اين سیر
معرفتی ،تخیلکردن به معنای داشتن تصوير ذهنی از چیزی نیست ،بلکه به معنای
آشکارکردن نسبتها در حالت تجسمکردن آنها در انگارههای زبانی است؛ خودِ فرآيند
خاص تولید انگارهها نیز ،همان بهانعکاسدرآمدن ( )reverberationامور محسوس در زبان
است .به عالوه ،از نظر او فرآيند شاکلهمندکردن ( )schematizationکه گونهای پیداکردن
شباهت در میان تفاوتهاست ،فرآيندی استعاری است؛ در اين فرآيند استعاری،
شاکلهمندی ،انگارههای زبانی را که بر اساس شباهتها پیوند يافتهاند ،ايجاد و کنترل
میکند .اين انگارههای زبانی ،مرز میان امر زبانی و غیر زبانی را آشکار مینمايد .ويژگی
شاکله اين است که نیمهزبانی ( )quasi-verbalو نیمهديداری ( )quasi-opticو به عبارتی
نیمی فکری و نیمی تجربی است .تخیل به مدد شاکلهها اين اتحاد استعاری را رقم
میزند؛ بنابراين ،در ويژگی استعاری تخیل ،يک لمحة منطقی و يک لمحة حسی و به
عبارتی يک لمحة زبانی و يک لمحة غیر زبانی ،به شیوهای واحد همکاری میکنند .بدين
ترتیب ،تخیل با کمک زبان و کارکرد استعاری آن ،در شکلگیری معرفت ايفای نقش
میکند؛ بنابراين ،به نظر میرسد در انديشة ريکور ،امر محسوس و امر معقول در وحدتی
که حاصل کارکرد استعاری است ،با يکديگر جمع میشوند.
بحث ريکور از استعاره بهتبع بحث دربارة نماد مطرح شد .وی برای نخستینبار در
سوية نمادين شر ،دربارة ماهیت نمادها بحث کرد .سپس در توضیح نسبت نماد ،زبان و
معنا ،به مبحث استعاره پرداخت و آن را بهمنزلة ابزاری در جهت فهم بهتر نماد پیش
کشید .واژة «نماد» ( )symbolدر اصل يونانی از دو جزء « »syn= symو «»ballein
ساخته شده است .جزء اول به معنی «با»« ،هم»« ،با هم» و جزء دوم به معنی
«انداختن»« ،ريختن»« ،گذاشتن» و «جفتکردن» است؛ پس کلمة « » symballeinبه
معنی «با هم انداختن»« ،با هم ريختن»« ،با هم گذاشتن» و «با هم جفتکردن» است.
کلمة « »symboleدر يونانی از همان اصل است و به معنی نشانه يا عالمت به کار میرود
(.)Baldwin, 1960: Symbol & Babcock Gove, 1966: Symbol
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نمادها دارای معانی چندگانه هستند و از معنايی پنهان حکايت میکنند که در پس
معنای ظاهری وجود دارد .نماد در اين ويژگی با استعاره مشترک است؛ با اين تفاوت که
در استعاره معنای ثانوی هم زبانی است ،در حالی که معنای ثانوی در نماد به فراسوی
نشانة زبانی می رود .در يک نماد اصیل چیزی وجود دارد که در برابر تحويل به عملکرد
معنايی مقاومت میکند .در صورتی که استعاره از پیش در حوزة زبان و عقل اتفاق
میافتد ،نمادها در مرز میان بايوس ( )biosو لوگوس ( ،)logosمرز تمايل و تفکر عقالنی
قرار دارند .استعارهها را به کمک يکديگر و نمادها را نیز از طريق يکديگر میتوان تأويل
کرد؛ اما ريکور دربارة نمادها معتقد است که تاويل آنها ،صرفاً به واسطة ساير نمادها،
موجب غفلت از مسئلة حقیقت میشود .گرچه پديدارشناس ممکن است به اين انسجام
درونی ،يعنی نظاممندی جهان نمادها ،نام حقیقت بگذارد ،اما چنین حقیقتی ،بدون
اعتقاد است .وی معتقد است نمادها را بايد در نسبت با واقعیت تفسیر کرد.
ريکور ضمن تأکید بر نقش معرفتشناختی استعارهها ،با اشاره به نظر کسانی که
تفکر مفهومی را دربارة نمادها ناممکن میدانند ،معتقد است که نظرية استعارهها
میتواند ما را به نتیجة متفاوتی برساند .استعاره نشان میدهد چگونه حوزههای معنايی
بهظاهر متفاوت ،میتواند از طريق همگونسازی ،امکانات جديدی از واقعیت را به بیان و
«مفهوم» درآورد .استعاره نهتنها بخشی از تفکر مفهومی است ،بلکه نشانة ظهور چنین
تفکری نیز هست؛ به همین دلیل است که نظرية نمادها ،از طريق نظرية استعاره ،ما را
به نظرية کانتی دربارة شاکلهمندی و ترکیب مفهومی هدايت میکند .گرچه هیچ
شاکلهمندیای نمیتواند تمام امکانات معنايی استعاره و بهتبع آن نماد را دربرگیرد ،اما
اين کارِ مفهوم است که میتواند داللتگر افزونة معنايی در استعارهها و نمادها باشد؛
بنابراين ،نماد به جهت ويژگی استعاریاش ،میتواند در کسب معرفت مفهومی از جهان
واقعیت ،به ما ياری رساند .به عالوه ،نماد با گسترة معنايی که دربردارد ،جهان ما را
میگسترد؛ و آنچه در نماد به ظهور زبانی میرسد ،از جمله مفاهیم غیر معناشناختیای
همچون امرمقدس ،ناخودآگاه انسانی و امر خیالی ،در شعر و ادبیات ،اين امکان را به
دست میآورند تا به کمک استعارههای بیپايان تبیین شوند.
به نظر ريکور کشف استعاری ،ابتدا در معرض کثرت نامنظمی قرار دارد که برای
عرصههايی چون علم که به مفاهیم ثابت نیاز دارد ،مناسب نیست؛ اما هنگامی که
استعاره مورد مداقة فلسفی قرار گیرد ،اين کثرت به نظم آورده میشود و به مفهوم يا
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معنايی ثابت و نیرومند تبديل میگردد؛ معنايی که در تفکر نظری ،بهدرستی میتوان به
آن ،به عنوان مفهومی پذيرفتنی تکیه کرد .طبق نظر ريکور آشکارسازی استعاره ،توسط
ابزار و تکنیک گفتمان فلسفی ،که تحت قانون همانی و ويژگیهای منحصربهفرد و پايدار
آن صورت میگیرد ،سبب میشود از دلِ معنايی بیقاعده و مبهم ،مفهومی ثابت و پايدار
حاصل شود که در گفتمان علمی قابل کاربرد باشد؛ برای مثال  xمجهول است ،اما
میتوان معنای آن را برحسب  yکه برای ما آشناست و نیز بر اساس اصل «همانی» و
قانون «جمع نقیضین محال است» ،فهمید .از نظر ريکور گفتمان نظری ،گفتمان
فرامفهومی است که ارتباطات و محدوديتهای طرحهای مفهومی را بنیاد میگذارد
( .)Meservy, 2014: 8-9تفکر نظری در واقع «گفتمانی است که تصورات مبنايی را بنیاد
مینهد .اين تصورات بنیادين ،اصولی هستند که در اساس ،گسترة يک مفهوم را
صورتبندی میکنند» (.)Ricoeur, 1978b: 300
استعاره برای ريکور جايگاهی ممتاز دارد و سازوکاری زبانشناختی است که با کمک
آن ،معانی پیشازبانی که از طريق واژگان معمول قابل توضیح نیستند ،از طريق درک
شباهت آنها با معانی آشکار ديگر ،مفهومی میشوند و سپس وارد گفتمانهای گوناگون
میگردند؛ بنابراين ،در استعاره نوعی حملکردن ( )predicationبه کار گرفته میشود که
با استفاده از آن بر آشفتگی معنايی غلبه میکنیم .حمل ،نقش مهمی در تحلیل ريکور
از استعاره دارد .حمل ،شباهت میان دو قلمرو متفاوت را آشکار میکند و با پیونددادن
آن دو قلمرو بر اساس شباهت ،نوآوری معنايی ايجاد میکند و اين خود زمینهای
میشود تا در پرتو آن شباهتها و روابط ديگری ديده شوند .اين حمل ،از نوع خاصی
است و نمی تواند توصیفی ظاهری از حقیقت باشد .ما در استعاره چیزی را به عنوان
چیزی ديگر میفهمیم؛ به همین دلیل استعاره ،حقیقت استعاری را آشکار میکند؛ يعنی
بیانِ بودنِ چیزی به عنوان  ،...و بنابراين ،استعاره تحملکنندة همزمان بود و نبود است
( .)Mesrvy, 2014: 10به نظر میرسد در ديدگاه ريکور ،خودِ فرآيند نامیدن و امور
غیرزبانی را در زبان آوردن ،و در واقع آشکارشدن آنها ،از طريق ويژگی حمل و انتقال
در استعاره امکانپذير میشود .اين حمل را میتوان نوعی وحدتبخشی در چارچوب
استعاره دانست؛ چنانکه ريکور میگويد« :ديدن همچون» ( )seeing asبهطور کامالً
دقیق ،نقش شاکلهای را ايفا میکند که مفهوم بیمحتوا و تأثر نابینا را وحدت میبخشد»
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()Ricoeur,1994: 213؛ بنابراين ،آنچه در فهم روی میدهد ،همواره فهمیدن چیزی
بهمنزلة چیز ديگر ( )»as« structureاست .اين امر نمودار ويژگی ذاتاً استعاری فهم است.
ريکور بر اين باور است که استعاره جهان را بازتوصیف میکند و اين بازتوصیف،
پیامدهای هستیشناسی عمیقی دارد که بر فهم ما از فعلِ «بودن» تأثیر میگذارد
( .)Ricoeur, 1978b: 248استعاره صرفاً ابزار بالغی يا بازی سادة کلمات نیست ،بلکه
موتوری است که محرک بازتوصیف واقعیت و کشف جهان است ( .)ibid: 245در هر
استعارة خوب ،جهانی را که در آن زندگی میکنیم ،همزمان کشف و خلق میکنیم.
آشکارگی استعاره همزمان ويژگی «بودن و نبودن» را دارد (.)ibid: 306
ريکور برای شعر و ماهیت استعاری آن ،اهمیت خاصی قائل است .به نظر وی در زبان
شاعرانه است که ارجاعِ متداول زبان به واقعیت ( )realityبه حال تعلیق درمیآيد و بُعد
متفاوت و غنیتری از واقعیت ارائه میشود ( .)Jervalino,1990: 110به اين ترتیب ،شعر
در نسبت با هستیشناسی قرار میگیرد .به عالوه ،استعاره به هرمنوتیک اين امکان را
میدهد تا از از بُعد شاعرانه و آشکارکنندة زبان پرده بردارد .با استعاره ،ارتباط اولیه میان
زبان و واقعیت جای خود را به ارتباط ثانويهای میدهد که میان زبان و بازتوصیف
واقعیت شکل میگیرد .اين تغییر شاعرانه ،با امکان تغییر عملی واقعیت و خلقی تازه
مرتبط است .وی معتقد است که میتوان معنا را با نقلکردن و ساختن استعاره آفريد؛
يعنی با روايتگری و شاعرانگی .از نظر او استعاره ،در واقع با معلقگذاشتن ارجاع
تحتاللفظی ،بهگونة پوياتری با حقیقت و واقعیت ارتباط پیدا میکند.
«استعاره معانی جديد را از معانی بیارتباط بیرون میکشد و با نوآوری معنايی،
جنبههای جديدی از واقعیت را آشکار مینمايد» ( .)Ricoeur, 1978b: 291گاهی استعاره
از نظام فکریای که خود حامی آن است ،فراتر میرود و از ديد شبکة مفهومی که خود
ايجاد کرده است ،ناپديد میشود؛ اما در هر صورت ،استعاره درون يک جريان فکری
خاص ،امکانات معنايی را میگشايد و آنها را هدايت میکند (.)Mesrvy, 2014: 13,14
در انديشة ريکور ،استعاره ابزار اکتشافیای است که به ما مجال میدهد آنچه از
جهان بر ما مکشوف میشود ،از طريق فرآيند شباهتيابی به بیان آورده شود .وقتی
چیزی را نمیفهمیم ،از طريق شباهتدادن آن با چیزی که میفهمیم ،آن را درک
میکنیم؛ اما ظهور معنا به اين شیوه ،نمودار باور به تقابل محسوس -معقول در نظرية
زبان ريکور است؛ زيرا او مدعی است که ما ابتدا تجربة حسی داريم و سپس آن را از
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طريق بازگرداندن به استعاره ،برای خود معقول میکنیم؛ اما به نظر میرسد در خود
ساختار استعاره ،اين وحدت میان محسوس و معقول برقرار میشود .اگر استعاره را به
عنوان وحدت همانی و تفاوت میان امر غیر زبانی و زبانی در نظر بگیريم ،خودِ استعاره
محمِل وحدت امر محسوس غیرزبانی و امر معقول زبانی خواهد بود؛ از اينرو ،در خود
کارکرد استعاره ،تقابل محسوس -معقول کنار گذاشته میشود .بنابراين ،میتوان به جای
اينکه استعاره را مبتنی بر تقابل محسوس -معقول بدانیم ،آن را ازبینبرندة اين تقابل
تلقی کنیم؛ زيرا ساختار درونی استعاره را در حالتِ ثباتِ حاصل از وحدت ،پس از
مرحلة انتقال ،میتوان رافع اين تقابل دانست.
اما فهم در تفکر ريکور چه نسبتی با استعاره در تلقی وی دارد؟ گفتیم که فهمیدن،
همواره چیزی را بهمنزلة چیزی ديگر و بر اساس درک شباهتها ،فهمیدن است .اين
ويژگی استعاره است که نمايانگر پیوند شباهتها در عین تفاوتهاست و آنها را
همزمان در خود حفظ میکند .آنچه فهمیده میشود ،همواره «بهمنزلة» ( )as ifچیزی
مورد فهم قرار میگیرد و بافت معناداری اين امر را امکانپذير میسازد .به اين ترتیب،
فهم و استعاره به نحو بنیادين با يکديگر مرتبط میشوند.
عالوه بر آن ،میتوانیم به پیوند پديدارشناسی و هرمنوتیک در تفکر ريکور اشاره
کنیم .ريکور میان اپوخه ( )epocheيا تعلیق پديدارشناختی و معناکردن و فهم متن
ارتباط برقرار میکند .از نظر او معناکردن متن ،در واقع ،لحظة ايجاد فاصله و
واپسنهادن قدمی از تجربة زنده است .تجربة زيسته ،مساوق است با تعلق به سنت و
تبعیت از تجربة تاريخی؛ اما اين تعلق ،مستلزم فاصله نیز هست .پديدارشناسی هنگامی
آغاز میشود که ديگر از زيستن رضايت نداريم يا دوبارهزيستن آغاز میکنیم و در اين
حالت ،تجربة زيسته را متوقف میکنیم تا آن را معنا کنیم .اپوخه ،رويدادی واقعی و
کنش تخیل است که آغازگر تبادل میان چیزها و نشانهها ،ارتباط نشانهها با يکديگر و
دريافت و صدور نشانههاست که درآن ،فرآيند معناکردن و ارتباطبرقرارکردن محقق
میشود .پديدارشناسی احیاء آشکار اين رويداد واقعی است که در مقام عمل و رفتار
فلسفی برانگیخته میشود و آنچه فقط عملی بود ،موضوعی میکند؛ و اينگونه است که
معنا بهعنوان معنا آشکار میشود ( .)Jervolino, 1990: 96اين معناکردن ،از نظر ريکور
مستلزم غلبه بر فاصلة حاصل از تعلیق پديدارشناختی است .اين فاصله با تحلیل
معناشناختی ،فهم و تفسیر و به عبارتی در فرآيندی هرمنوتیکی مورد غلبه قرار
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میگیرد .بر اين اساس ،به نظر میرسد فهم در تفکر ريکور ،در واقع نوعی برقراری پیوند
میان فاصلههای دور از هم و قائلشدن به ايجاد پیوند در عین وجود فاصله است .اين
وي ژگی استعاره است که شباهت در عین تفاوت و پیوند در عین فاصله را در خود دارد؛
از اينرو ،میتوان گفت بر مبنای اين جهت نیز فهم در انديشة وی کارکرد استعاری دارد
و ذاتاً از ويژگی استعاری برخوردار است.
 .3پیوند استعاره و روایت در نسبت با فهم
در انديشة ريکور دو ويژگی استعاره و روايت در پیوند نزديک با يکديگر و در نسبت با
فهم قرار دارند .ما استعاریبودن را ويژگی بنیادين فهم دانستیم .در ادامه ،تالش خواهیم
کرد ويژگی روايتمندی بنیادين فهم را نیز نشان دهیم؛ اما آيا پذيرش نظرية
روايتمندی بنیادين ،بدون قائلشدن به نظاممندی بنیادين ،امکانپذير است؟
ريکور دربارة موضوع روايت بهتفصیل بحث میکند .از نظر وی کاربرد زبان چنان
گسترده و مردمی و در عین حال آشکارکنندة پیوندهای عمیق با زندگی و ديگران و
جامعه است که امر روايی ،گنجینهای تمامناشدنی است .امر روايی ورای کارهای زبانی
که شاخص آن است ،با زمان نیز مناسبت دارد (ريکور .)16 :1397 ،ريکور فهم زمان را تنها
از طريق گفتار روايی امکانپذير میداند .زمان در روايت آشکار میشود و روايت به
واسطة زمان نظام میيابد؛ بنابراين ،زبان روايی آشکارکنندة زمان و برقرارکنندة نسبت با
ديگران است.
دو کتاب مهم ريکور ،يعنی استعارة زنده و زمان و روايت ،که يکی پس از ديگری
منتشر شدهاند ،همزمان شکل گرفتهاند .هردو بر پديدة مرکزی واحدی بنا شدهاند که
همان نوآوری در معناست و در هر دو مورد ،نوآوری تنها در سطح گفتمان صورت
میگیرد؛ يعنی در سطح اعمال زبانیای که در اندازة جمله يا بیش از آن باشد .در
استعارة زنده ،مناسبتی تازه در اِسناد ايجاد میشود و در روايت ،به کمک طرح/پیرنگ
( )plotهمنوايی تازهای در ترتیب و تنظیم حادثهها به وجود میآيد .در هر دو مورد،
نوآوری معنايی را میتوان به تخیل آفريننده بر اساس قواعد نسبت داد.
چنانکه ارسطو میگفت ،استعارهسازیِ درست ،يعنی دريافت امر مشابه؛ دريافت امر
مشابه ،يعنی بنانهادن همانندی از راه نزديککردن واژههايی که در وهلة نخست از هم
دورند و ناگهان نزديک به نظر میآيند .همین تغییر فاصله در فضای منطقی ،کار تخیل
آفريننده است .تخیلِ پديدآورنده عبارت است از طرحافکندن عملیات ترکیبی و
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تصويرکردن همسانسازی اِسنادیای که موجد نوآوری معنايی است .به اين ترتیب،
تخیلِ پديدآورندهای که در فرآيند استعاره عمل میکند ،عبارت است از توانايی آفريدن
گونههای تازة منطقی از راه همسانسازی اِسنادی ،بهرغم مقاومتی که در مقولهبندی
متداول زبان هست .در روايت نیز همسانسازی اِسنادی ،رويدادهای متعدد و پراکنده را
يکجا در نظر میگیرد و آنها را در داستانی تمام و کمال ادغام میکند و به اين ترتیب،
داللتی قابل فهم را که با روايت بهمنزلة کل مرتبط است ،طرح میافکند (همان)22-21 :؛
بنابراين ،میان روايت و استعاره در تفکر ريکور ،پیوندی عمیق وجود دارد .طرح روايی،
نمودار نظم و ساختار روايی است .در اين نظام ،رويدادهای پراکنده در وحدتی گرد هم
میآيند .بنا بر نظر وی «بازتوصیف استعاری با محاکات روايی ،آمیزشی تنگاتنگ دارد؛ تا
جايی که میتوان دو واژه را معاوضه کرد و از ارزش تقلیدی گفتمان شاعرانه و قدرت
بازتوصیف در داستانپردازی روايی سخن گفت» (همان.)25 :
کار طرح روايی عبارت است از بیرونکشیدن داستانی معقول از رويدادها يا
پیامدهای گوناگون (همان پراگمای ارسطو) و يا تغییردادن رويدادها يا حوادث به يک
داستان .طرحسازی ،عملیاتی است که از توالی سادة رويدادها ،يک پیکربندی میسازد و
عوامل ناهمگونی مانند عامالن و اهداف و راهها و کنشهای متقابل و وضعیتها و نتايج
نامنتظر و جز آن را با هم ترکیب میکند (همان.)157-156 :
در مورد استعاره« ،فهمیدن» عبارت است از دريافت دوبارة پويندگیای که بر اساس
آن ،از ويرانههای مناسبت معنايی در خواندن لفظبهلفظ ،مناسبت معنايی تازه و گزارهای
استعاری سربرمیآورد .در مورد پیرنگ/طرح ،فهمیدن عبارت است از دريافت دوبارة
عملیاتی که گوناگونی حاصل از اوضاع ،هدفها و وسیلهها ،اقدامها و کنشهای متقابل،
بختبرگشتگیها و همة نتايج ناخواستة ناشی از اعمال بشر را طی کنشی تمام و کمال
وحدت میبخشد .مسئلة معرفتشناسیِ مطرحشده در استعاره يا در روايت ،تا حد زيادی
عبارت از اين است که توضیح بهکارگرفتهشده در علوم نشانهشناسی-زبانشناسی را با
فهم متقدمی مرتبط سازيم که مبتنی بر آشنايی بهدستآمده از کاربستِ زبانی است،
خواه زبان شاعرانه ،خواه زبان روايی (همان .)24-23 :به نظر ريکور عملکرد شاعرانة زبان،
صرفاً محدود به قلمرو زبان ،بدون ارجاع به واقعیت نمیشود .همانگونه که در زبان
توصیفی غالب است ،در شعر نیز فهمی مقدم وجود دارد که در نسبت مستقیم با واقعیت
است؛ اما در گفتمان شاعرانه ،کیفیات و جنبههايی از واقعیت به زبان منتقل میشوند
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که در زبان مستقیماً توصیفی به زبان راهی ندارند؛ بنابراين ،در شعر عالوه بر معنای
استعاری ،از ارجاع استعاری نیز سخن میگويیم .مقولة «ديدنِ مثل» که بیانگر قدرت
استعاره است ،آشکارکنندة «بودن مثل» در قاطعانهترين سطح هستیشناختی است .از
نظر ريکور ،عملکرد تقلیدی روايت نیز مسئلهای است دقیقاً موازی با مسئلة ارجاع
استعاری و حتی صرفاً کاربست خاص ارجاع استعاری است در قلمرو فعل انسان؛ يعنی
روايت نیز به واقعیت ارجاع دارد و تنها کارکرد صرف تخیل نیست .به نظر میرسد در
کارکرد تقلیدی روايت از واقعیت نیز همچون استعاره ،ساختار «بهمنزلة» ايفای نقش
میکند .به اين ترتیب ،فهم در انديشة ريکور ،عالوه بر ويژگی استعاری ،از ويژگی روايی
نیز برخوردار است.
به نظر ريکور ،خلق استعاره و ساختن و پرداختن روايت ،هردو ،نمودار بُعد خالقانة
زبان هستند .در استعاره نوعی تخیلِ زايای زبانی در کار است که به تولید و بازتولید
معنا به شیوههايی تازه میپردازد .استعارههای زنده که پويايی خود را از دست ندادهاند،
صرفاً آراية بالغی نبوده ،قابل ترجمة تحتاللفظی نیستند و نقش مهمی در شناخت
دارند .عمل روايتگری نیز به همین ترتیب ،با آفريدن طرحها و شخصیتهای تازه ،به
آفرينش معانی نو میپردازد؛ بنابراين ،بهرغم قواعد فراوان حاکم بر کاربرد زبان ،همواره
امکان خلق معانی تازه وجود دارد .به عالوه ،درک و دريافت خواننده از متن ،ساختار
روايی دارد و اگر ما بخواهیم فهم خود را آشکار کنیم ،اين گفتار روايی است که مجال
آشکارسازی به ما میدهد و اين امر نمودار ساختار زبانی و روايی فهم است.
 .4کنش در نسبت با استعاره و روایت :سه وجه بنیادین فهم
داستانها را اغلب به جهت تخیلیبودن و وجه استعاری آن غیرواقعی میدانند؛ اين وجه
سلبی است ،اما وجه ايجابی ،آن است که داستانها نمايانگر و تغییردهندة زندگی و
آداب و رسوم هستند .متون از طريق خوانش و تفسیر است که ما را به زندگی
بازمیگردانند؛ يعنی به عرصة عملی و احساسی زندگی؛ بنابراين ،میان استعاره ،روايت و
کنش پیوندی نزديک وجود دارد.
ترکیب امور ناهمگون در استعارهها و طرحها به مدد تخیل ،زمینة گستردهای از
تفاسیر و خوانشها را بازمیگشايد که خود سبب صورتبخشی ساختار فهم و عالم فرد و
جامعه میشوند .فهم هر فرد بر کنشهای او و جامعه تأثیرگذار است؛ زيرا میان کنش و
فهم ارتباطی عمیق وجود دارد.
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در ديدگاه ريکور ،برداشت صحیح از کنش اين است که آن را امری بدانیم که
رويدادهای دنیوی و طرحها را گرد هم میآورد؛ چراکه کنش نهتنها انجامدادن و
ساختن ،بلکه دريافتکردن و برتافتن را نیز شامل میشود .از نظر وی کنش ،مشتمل
است بر« .1 :سخن» ،از آن حیث که نوعی کردار است؛ « .2کنش عادی» ،از آن حیث
که مداخلهای در جريان امور است؛ « .3روايت» ،از آن حیث که بازگردآوریِ روايی
زندگیای است که در زمان گسترده است ،و در نهايت توانايی نسبتدادن مسئولیت
کردار به خود يا ديگران (داونهاور و پالور .)28 :1394 ،بر اين اساس ،در تفکر ريکور هر
کنش ،خود بهمنزلة يک روايت ،دارای طرح و نظام است و میتواند تفسیر شود؛ از
اينرو ،کنشها از جهتی مرتبط با تخیل و از جهتی مرتبط با واقعیتهای جهان هستند.
کنشها از جهت نسبت با تخیل ،میتوانند منشأ آغازگریها و خلق در جهان باشند.
شخص از طريق کنش نهتنها میتواند وضعیت مادی خود را تغییر دهد ،بلکه در عین
حال قادر است روابط ديرپای تازهای با افراد ديگر برقرار کند؛ پس کنش يا آغازگری،
چیزی است که فاعلها به واسطة آن به اشخاص و چیزهايی میپردازند که بافتارشان را
تشکیل میدهند ،و از اين راه بافتار و روند متعاقب آن را تغییر میدهند .نتیجه اينکه به
نظر میرسد آغازگری ،هم نسبتی گسستآفرين و هم نسبتی پیونددهنده با جهان دارد.
آغازگری دارای «مرحلهای گسستآفرين است که در پايان آن به ماهیت الجرم
خصمانهای که علیت آغازين فاعل در نسبت با ساير شکلهای علیت دارد ،پی میبريم؛
همچنانکه مرحلهای پیونددهنده دارد که در پايان آن ضرورت هماهنگکردن همافزايانة
علیت آغازين فاعل با ساير اشکال علیت را درمیيابیم» ()Ricoeur, 1992: 102؛ بنابراين،
کنش يا آغازگری از جهتی تحت علیتهای معمول است و از جهتی از بند علیتهای
معمول آزاد است .وحدت و همبودی گسست در عین پیوند با جهان ،در هر کنش نمودار
ويژگی استعاری آن است .به عالوه ،در هر کنش همچون در هر طرح روايی ،امور متغیر
و متکثر تحت نظامی واحد گردهم میآيند .به اين ترتیب ،در تفکر ريکور استعاره ،روايت
و کنش در پیوند با يکديگر قرار میگیرند.
کنشها به انگیزههايی ارجاع میدهند که توجیه میکنند چرا فردی کاری میکند يا
کاری کرده است .به عالوه ،کنشها عامالنی دارند که میتوان آنها را مسئول برخی
نتايج کنشهايشان قلمداد کرد .عامالن کنش در وضعیتهايی عمل میکنند و رنج
میکشند که خود ايجاد نکردهاند؛ اما اين وضعیتها به عرصة عمل تعلق دارند (ريکور،
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)136 :1397؛ بنابراين ،کنشها ممکن است مبتنی بر اراده و انگیزة فاعل باشند و ممکن
است در وضعیتهايی انجام شوند که در اختیار و کنترل فرد نیست .در هر حال،
کنشها به انگیزههای فاعالن خود ارجاع میدهند؛ اما انگیزهها و ارادة فاعل را در نسبت
با چیزها ،ديگران و جهان بايد فهمید .ريکور ابتدا اراده را متضمن طرح يا هدف
درونیای دانست که اساساً خودبسنده است؛ اما بعداً دريافت که شخص تنها در صورتی
میتواند از طرحها و نیات سردرآورد که آنها را به عنوان اموری فهم کند که همواره
مرتبط با رويدادهای جهاناند؛ بنابراين ،اراده را در نسبت با جهان بیرونی فاعل بايد
تحلیل کرد.
ارتباط «چیستیِ کنش» با «چرايیِ کنش» به اين صورت است که وقتی میگويیم
چه کنشی انجام میدهیم ،در واقع میگويیم ،چرا چنین کنشی انجام میشود .ارتباط
اين دو اجتنابناپذير است .بهسختی میتوانیم به کسی بگويیم که کنشی انجام
میدهیم ،بدون اينکه همزمان چرايی آن را نیز بگويیم .توصیف چیستی با توضیح
چرايی آغاز میشود و توضیح بیشتر ،در واقع توصیف بهتر است .در اينجا فاصلة منطقی
جديدی آشکار میشود؛ يعنی جدايی میان انگیزه و علت .انگیزه در ارتباط با کنشِ
انگیزه است و بهلحاظ منطقی مستلزم مفهوم کنشی است که انجام میشود يا بايد انجام
شود؛ به عبارت ديگر ،مفهوم انگیزه بدون مفهوم کنش ،قابل ذکر نیست .مفهوم علت،
حداقل در معنای هیومی ،بهعنوان واژهای برای ارجاع به کار میرود و میان علت و
معلول ناهماهنگی منطقی وجود دارد و هريک را بدون ديگری میتوان به بیان آورد؛
مانند کبريت و آتش .ارتباط ضروری ،درونی و منطقی که ويژگی انگیزه است ،با ارتباط
محتمل و بیرونی و تجربی علیت ،ناسازگار است .انگیزه ،دلیل منطقی کنش است و نه
علت تجربی آن؛ بنابراين ،انگیزه ،علت کنش نیست؛ البته اين بدان معنا نیست که تمام
انگیزهها عقالنی هستند ،زيرا با اين وصف ،شامل تمايل نخواهند شد ،بلکه بدان معناست
که انگیزه و کنش ،الزم و ملزوم يکديگرند و میان آنها رابطة دوری وجود دارد .اين
ويژگی انگیزه با واژة خواستن مقايسه میشود که از واژة تمايل شمولیت بیشتری دارد و
به معنای دوستداشتنِ انجام کاری و با اراده انجامدادن آن است .میان خواستن،
انجامدادن و کنش ،رابطة متقابل منطقی وجود دارد و آن دو به يکديگر متعلقاند .ما در
يک زنجیرة منطقی از خواستن آغاز و سپس برای انجامدادن تالش میکنیم و در نهايت
کنش را انجام میدهیم ()Ricoeur, 1992:63؛ بنابراين ،به نظر میرسد کنش نیز مانند
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استعاره و روايت نمودار نسبت متقابل میان جهان ذهن و جهان عین و به عبارتی نسبت
فهم و واقعیت است.
از نظر ريکور گفتار و کردار آدمیان ،هم مستلزم آزادی متناهی از قید روندهای
طبیعی است و هم مستلزم وابستگی به اين روندها برای کارايیشان .آنچه میگويیم و
انجام میدهیم ،اگر از يکسو با ساختار و الگوهای پیشینی که بهواسطة روندهای
طبیعی اسقرار يافته است ،تناسب نداشته باشد و از سوی ديگر ،با گفتارها و کردارهای
قبلی ما متناسب نباشد ،بیمعنی خواهد بود .مقصود از گفتار و کردار ما ،ابراز معنای
چیزی است که اکنون وجود دارد و پاسخی است به بافتارهايی که بهتمامی برساختة ما
نیستند .در عین حال ،گفتار و کنش ما ممکن است موجب ابراز معانی و ارزشهای
تازهای شود و اغلب هم چنین میشود .به اين ترتیب ،به امکانهايی که مراد نشده و
هنوز تحقق نیافته است ،مجال بروز میدهد؛ بنابراين ،ريکور به اختیار متناهی انسان
قائل است و دلیل آن را تجسد انسان در محیطی طبیعی و فرهنگی میداند که تا حد
زيادی برساختة خود ما نیست ،اما وی بر اين باور است که اين جهان ،جهانی است که
میکوشیم از طريق گفتار و کردارمان در آن دخل و تصرف کنیم (به نقل از داونهاور و پالور،
 .)22-23 :1394به اين ترتیب ،هر کنش همواره در يک شبکة مفهومی از کنشهای
ديگر معنادار میشود و در عین حال بر اين شبکه تأثیرگذار است.
بنابراين ،ريکور به ارتباط میان فهم عملی و فهم روايی قائل است .فهم عملی ،عبارت
است از احاطهداشتن بر شبکة مفهومیای که در آن قابلیت بهکارگرفتهشدن کنش در
تلفیق با ساير مفاهیم شبکه است .ارتباط فهم روايی با فهم عملی اين است که در
پیشانگاشت هر روايتی ،مخاطبان با واژههايی مانند عامل ،هدف ،وسیله ،وضعیت ،امداد،
خصومت ،تعاون ،ستیز ،موفقیت ،ناکامی و جزآن که در شبکة مفهومی کنشها معنا
میشوند ،آشنا باشند .به اين ترتیب ،کمترين حد جملة روايی ،جملهای کنشی است به
اين صورت که فالن شخص در اين يا آن وضعیت ،فالن کار را میکند ،و اين نکته که
شخصِ ديگر در وضعیتی همسان يا متفاوت کار ديگری میکند .مضمون روايتها
درنهايت عملکردن و رنجکشیدن است .به اين ترتیب ،هیچ نمونهای از واکاوی ساختار
روايت نیست که از پديدارشناسی ضمنی يا صريح «کردار» اقتباس نکرده باشد .گذر از
نظام الگوبنیاد کنش به نظام نحوبنیاد روايت ،سبب میشود واژههای معناشناسانة کنش
که صرفاً داللتی بالقوه داشتند ،به مدد تسلسل پیآيندها که طرح روايی تفويض میکند،
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داللتی بالفعل بیابند و عامالن و انگیزهها و وضعیتهای کنشها در هماهنگی با هم در
کلیت زمانمند روايت ،به نحو بالفعل عمل کنند؛ از اينرو ،فهمیدن يک داستان،
فهمیدن زبان کردار و فهمیدن سنت فرهنگیای است که نوع طرحها ناشی از آن است.
(ريکور.)139-135 :1397 ،
ريکور به ويژگی پیشاروايی تجربه نیز قائل است .به نظر او کنشها میتوانند به
روايت درآيند؛ زيرا کنشها از پیش در نشانهها ،قوانین و هنجارها آشکار شدهاند؛
بنابراين ،به نظر وی فهم روايی ،محدود به پیشفرضگرفتنِ آشنايی با شبکة مفهومیِ
سازندة معناداری کنش نیست ،بلکه مستلزم آشنايی با قوانین ترکیببندیای است که
پیش از روايت وجود دارد و نظم زمانی داستان را کنترل میکند .به نظر میرسد اين
قوانین ترکیببندی را نیز میتوان نوعی نظم روايی دانست و اين نظاممندی بنیادين را
تحت عنوان روايتمندی بنیادين تلقی کرد .بر اين اساس ،تجارب ما ذاتاً روايی هستند و
در قالب روايت میتوانند مورد فهم و تفسیر قرار گیرند.
به عالوه ،ريکور میان کنش و متن ارتباط برقرار میکند و میان آنها قائل به
پیوستگی است .هدف ريکور در مقالهای بسیار مهم با عنوان «الگوی متن :درنظرآوردن
کنش معنیدار بهمثابة متن» ( ) Ricoeur,1991هم عبارت است از تعیین مقومات ذاتی
تمام کنشها و هم نشاندادن اين امر که کنش ،فهمپذير است و موضوع مناسب علوم
اجتماعی است .او برای انجامدادن اين کار بحث خود را بر برداشت خويش از گفتار،
يعنی زبان در مقام کاربرد ،استوار میکند .به نظر ريکور تنها از راه تخیل شاعرانه و
امکانات تازة زيستن ،حسکردن و عملکردن میتوان از متن به کنش گذر کرد .متن با
بازتصويرسازی دنیای کنش اين امکانات را به وجود میآورد (ريکور .)16 :1397 ،به اين
ترتیب ،هر کنش متنی است که میتواند مورد تأويل قرار گیرد و فهمپذير است و هر
متن هم نمودار و بازتوصیف کنشهای بشری است و به مدد تخیل و از طريق استعاره و
روايت ،در تغییر جهان و آغازگری کنشهای ديگر تأثیرگذار است .اين پیوستگی و تأثیر
و تأثر متقابل پیوسته ادامه میيابد.
ريکور با توجه به نظر ارسطو دربارة پیرنگ/طرح که آن را عبارت از تقلید يک کنش
میداند ،سه معنا از واژة «محاکات/تقلید» به دست میدهد .1 :برگشت به پیشفهم
آشنايمان از ترتیب کنش؛  .2ورود به قلمرو داستانپردازی؛  .3پیکربندی تازه از ترتیب
پیشفهمشدة کنش به کمک داستانپردازی (همان .)25-24 :به نظر وی اين مفهوم آخر
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است که عملکرد تقلیدیِ طرح روايی را با ارجاع استعاری پیوند میدهد؛ زيرا با نوعآوری
معنايی و ابداع مرتبط است .او در حالی که معتقد است استعاره در عرصة ارزشهای
حسی ،عاطفی ،زيبايیشناختی و ارزششناختی حاکم است و از اين جهت دنیا را به
دنیايی سکونتپذير تبديل میکند ،بر اين باور است که عملکرد تقلیدی روايتها نیز ،در
عرصة کنش و ارزشهای زمانی آن به کار میآيد؛ بنابراين ،از نظر وی استعاره و روايت،
هردو ،در بازسازی واقعیت ايفای نقش میکنند و در طرح روايی ،به تجربة مبهم و
بیشکل دربارة زمان ،پیکری دوباره بخشیده میشود.
بنابراين ،بازسازی و نوآوری معنايی و عملی ،کارکرد مشترک استعاره ،تقلید روايی و
کنش روايی است و میتوان از کنشهای آينده روايت کرد و «به همین دلیل است که
سخنگفتن از وحدت روايی زندگی ،آن هم زير بیرق روايتهايی که به ما میآموزند
چگونه به شیوهای روايی ،واپسنگری ( )retrospectionو فراپیشنگری ( )prospectionرا
بهروشنی بیان کنیم ،به هیچ عنوان پوچ و بیمعنا نیست )Ricoeur, 1992: 163( ».و به
نظر میرسد طرح روايی در کارکرد وحدتبخش استعاری خود ،کنشهای گذشته ،حال
و آينده را در پرتو نظاممندیهای يک شبکة مفهومی و معنايی در وحدت میآورد.
نشان داديم که فهم در تفکر ريکور ،ويژگی استعاری و روايی دارد .از آنجا که استعاره
و روايت ،خود همزمان نمود کنشهای گذشته و منشأ کنشهای آينده هستند ،میتوان
برای فهم در انديشة ريکور ويژگی کنشمندی قائل شد .به عالوه ،تأمل بهواسطة فهم،
کنشها را به خود اختصاص میدهد؛ بنابراين ،در فهم است که کنشها بهعنوان کنش
کنشگر بازشناخته میشوند .به عالوه ،از آنجا که ريکور روايت و سخن را نیز کنش
میداند ،می توان گفت که فهم نیز در تلقی وی به جهت ويژگی بنیادين روايی و
زبانیاش ،کنش محسوب میشود.
 .5نتیجه
مسئلة پژوهش حاضر پرداختن به چگونگی ارتباط میان استعاره ،روايت و کنش با
يکديگر و در نسبت با فهم است .در اين نوشتار تالش کرديم پاسخ به اين پرسش را از
منظر انديشة ريکور واکاوی کنیم .نشان داديم که میتوان گفت در ديدگاه ريکور
استعاره ،روايت و کنش از وجوه بنیادين فهم هستند و در نسبت نزديک و متقابل با
يکديگر قرار دارند .در بیان ويژگی استعاری ،به پیوند میان شباهتها در عین حفظ
تفاوتها اشاره کرديم و با نشاندادن کارکرد فهم که همواره چیزی را بهمنزلة چیزی
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ديگر و بر اساس شباهت میان آنها میبیند و درمیيابد ،نسبت فهم و استعاره را مدلل
نموديم .اين ويژگی در تبیین فهم از منظر پديدارشناسی هرمنوتیکی ريکور نیز قابل
دريافت است .فهمِ هرمنوتیکی بر فاصلة پديدارشناختی که حاصل تعلیق است ،پلی
ايجاد میکند .برقراری پیوند در عین وجود فاصله را نیز از ويژگیهای انتقال استعاری
دانستیم .فهمِ زبانمند در ديدگاه ريکور ،کارکرد هستیشناختی و معرفتشناختی
استعاره را توأمان در بردارد.
گفتیم که از نظر ريکور استعاره ،نماد ،تخیل و نیز آثار روايی ،نقش مهمی در
بازتوصیف و نیز بازسازی واقعیت دارند .استعاره ،نماد و روايت ،به واقعیت ارجاع
میدهند .آنها ريشه در واقعیت دارند؛ اما با ايجاد جهش معنايی و نقشی که در ساختار
تخیل و فهم ايفا میکنند ،توصیف بديع و متفاوتی از واقعیت ارائه میدهند .اين فهم در
نوع کنشهای فرد و بر نحوة صورتبندی او از مسائل و بر ديدگاه او نسبت به جهان
واقعیت تأثیرگذارند .اين فهم بديع ،منشأ کنشهای تازه خواهد شد .تفسیر و فهم اين
کنشها نیز که در روايتها و آثار هنری و در زبان استعاری و نمادين آشکار میشوند و
به بیان میآيند ،در بازسازی و خلق واقعیتِ پیرامون تأثیرگذار است .به عالوه ،به نظر
میرسد کارکرد بنیادين کنش ،استعاره و روايت در فهم ،نمودار نسبت متقابل میان
جهان ذهن و جهان عین و به عبارتی ،نسبت فهم و واقعیت است.
همچنین نشان داديم که مفهوم «طرح» در روايت ،به معنای توالی منظم و
سازمانيافتة کنشها و رويدادهاست .در انديشة ريکور طرح روايی و نیز هر کنش
بهعنوان يک متن روايیِ دارای طرح و نظام ،همچون در استعاره ،امور ناهمگون را در
وحدتی گرد میآورند و حفظ میکنند .ترکیب امور ناهمگون در استعارهها و طرحها به
مدد تخیل ،زمینة گستردهای از تفاسیر و خوانشها را بازمیگشايد که خود سبب
صورتبخشی ساختار فهم و عالم فرد و جامعه میشوند .فهم هر فرد بر کنشهای او و
جامعه تأثیرگذار است؛ زيرا میان کنش و فهم ،ارتباطی عمیق وجود دارد؛ بنابراين ،در
تفکر ريکور بازسازی و نوآوری معنايی و عملی ،کارکرد مشترک استعاره ،تقلید روايی و
کنش روايی است.
بر اين اساس ،میتوان گفت در انديشة ريکور ،استعاره ،روايت و کنش بهنحو بنیادين
با يکديگر و نیز با فهم مرتبطاند .از اين مسئله به هر دو نحو مثبت و منفی میتوان
بهرهبرداری کرد .خودآگاهی در اين مورد ،ما را از منفعلبودن در برابر انواع اطالعات،
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خوانشها و صورتبندیهای مختلفِ مسائل بازخواهد داشت و ما را برای تربیت
.نسلهای آينده هوشیارتر خواهد کرد
منابع
 ترجمة ابوافضل توکلی، پل ريکور: دانشنامة فلسفة استنفورد،)1394(  برنارد و ديويد پالور،داونهاور
. ققنوس، تهران،شانديز
 نشر، تهران، ترجمة مهشید نونهالی،1 ج، زمان و حکايت؛ پیرنگ و حکايت تاريخی،)1397(  پل،ريکور
.نی
Bedell Stanford (1936) Stanford,W.B,Greek Metaphor, Oxford: B.Blackwell.
Bobcock Gove, Philip (1966), Webstr's Third New International Dictionary,
Hardcover.
Jervolino, Domenico (1990), The Cogito and Hermeneutics: The Question of
The Subject in Ricoeur,trans. Gordon Poole, Kluwer Academic
Publishers.
Mark Baldwin, James (1960), Dictionary of philosophy and Psychology,
Hardcover.
Meservy, Joel (2014), Heidegger, Metaphor, and the Essence of Language,
Louisiana State University Master's Theses, http://digitalcommens.
Lsu.edu/gradschool-theses/277.
Ricoeur, Paul (1978a), “The Metaphorical Process as Cognition, Imgination,
and Feeling”, Critical Inquiry, Vol.5, No.1.
( ـــــــــــــ1978b), The Rule of Metaphor, trans. Robert Czerny, London,
Routledge.
( ـــــــــــــ1991), “The model of the Text: Meaningful Action Considered as
a Text”, From Text to Action: Essays in Hermeneutics II, trans. Kathleen
Blamey and John B.Thompson, Evanston: Northwestern University
Press, pp-125-144.
( ـــــــــــــ1992), Oneself as Another, trans. Kathleen Blamey, Chicago:
University of Chicago Press.
( ـــــــــــــ1994), “Imagination in Discours and in Action”, Rethinking
Imagination, eds.Gillian Robinson and
John Rundell, London:
Routledge.

