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Abstract
Roman Ingarden is a crucial figure in phenomenological Aesthetics. Generally, his
phenomenological studies are in the realm of Aesthetics. He believes that the work of art has a
peculiar mode of being. Based on his viewpoint, the work of art is not a wholly determined
and autonomous object, and its being depends upon the intentional acts of the creator and the
reader. In fact, the work of art is “an intersubjective intentional object” of which the musical
work is one of the best example. This article considers the relation of two fundamentally
phenomenological terms: Schematization and Concretization. Based on these terms and step
by step, we show that the work of art as an intentional object has schematic and incomplete
structure and by its concretizations changes into aesthetic object. A Work of art is not a closed
cognitive structure manifested by the reader. It is an “open entity” the meaning of which
arises from its concretizations. Thus, a work of art is an eternally alive and novel entity.
Key words: phenomenological aesthetics, musical work, intentional object, concretization,
schematization, points of indeterminacy, incompleteness
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چکیده
رومن اینگاردن یکی از نمایندگان برجستۀ زیباییشناسی پدیدارشناختی است .اینگاردن بنیان پدیدارشناس ی خ ود
را بر زیباییشناسی استوار میکند .او برای اثر هنری ،موجودیتی متفاوت قائل است .آث ار هن ری ب هباورِ او ابژهه ایی
متعیّن و خودآیین نیستند و برای هستییافتن به کنشهای قصدی خ ال و مخاطبانش ان وابس تهاند .اث ر هن ری «اب ژۀ
قصدی بیناالذهانی» به حساب میآید و اثر موسیقایی یکی از بهترین مصادی ابژۀ قص دی محس وب میش ود .ای ن
مقاله از رهگذر بررسی دو مفهوم اساس ی طرحوارهس ازی و انضمامیس ازی ،گامب هگام نش ان میده د ک ه در نظ ر
اینگاردن این ابژۀ قصدی ساختاری طرحواره و ناتمام دارد که با امکان انض مامیتیافتن ،ب ه اب ژۀ زیباش ناختی مب دل
میشود .اثر هنری ساختار معناشناختی بستهای نیست که مخاطب آشکار کند؛ بلکه موجودیتی گشوده است که معنای
آن از میان انضمامیتیابیهای متنوع برمیآید .بدینسان ،اینگاردن با طرح این تمایزات هستیشناسانه ،اثر هنری را به

موجودیتی همواره زنده و نوشونده تبدیل میکند.
واژگان کلیدی :زیباییشناسی پدیدارشناختی ،اثر موسیقایی ،اب ژۀ قص دی ،انضمامیس ازی ،طرحوارهس ازی ،نق ا
عدمِتعیّن ،ناتمامبودگی
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برای اینگاردن دو پرسش بنیادین وج ود دارد ک ه

مقدمه
روم ن اینگ اردن ( )1893-1970پدیدارش نا ،
هستیشنا

و زیباییشنا

لهستانی است .او یکی از

باید پیش از هر بحثی دربارۀ روششناسی متناسب ب ا
مطالعۀ اثر هنری به آنها پاسخ دهد )1 :ب ه چ ه طری

برجستهترین شاگردان ادموند هوسرل است و در کنار

اب ژۀ ش ناخت در اث ر هن ری س اختار مییاب د و )2

دیگ ر پدیدارشناس ان و متفک ران برجس تۀ حلق ۀ

چگونه شناخت ما از اثر هنری اتف اق میافت د و ای ن

گ وتینگن ج ای میگی رد .بیش تر محقق ان ح وزۀ

شناخت ما را به چه سمتی سوق میدهد

پدیدارشناس ی او را پدیدارشناس ی واق گرا معرف ی

اینگاردن تالش میکند به پرسش اول در رسالۀ اثر

میکنند که قسمت عمدۀ عمر خود را صرف تقابل ب ا

هنری ادب ی پاس خ ده د و پاس خ پرس ش دوم را در

چیزی کرد که چرخش هوسرلی ،ایدئالیسم اس تعالیی

رسالۀ شناخت اثر هنری ادبی دنبال میکند .با اتکا ب ر

مینامی د .ب هعبارتِ دیگ ر ،اینگ اردن در تقاب ل ب ا

زیباییشناسی پدیدارشناختی اینگاردن ب االخ

ب اور

ایدئالیسم استعالیی هوسرل ،بهدنبالِ بنیاننهادن جه ان

او به اینکه همبستگی محکم ی ب ین اب ژۀ ش ناخت و

واقعیِ مستقل از آگاهی بود و در راستای همین هدف

نحوهای که آن ابژه شناخته میشود وج ود دارد ،ای ن

بود ک ه وض عیت هستیش ناختی چ الشبرانگیز آث ار

دو اثر تکمیلکنندۀ یکدیگر هستند .درواق دربارۀ این

هنری ،جایگاه ویژهای برای اینگاردن پیدا کرد .هم ین

آثار میتوان گفت رسالۀ اول به تحقی در وج ه ن ارر
1

نکته باعث شد که اینگاردن مطالع ات هستیش ناختی

بر متعل اندیشه یا وجه نوئماتی ك اث ر هن ری ادب ی

هن ری ب همنظورِ

میپردازد؛ درحالی که رسالۀ دوم بر وجه نارر بر فعل

کردن راهِحله ای ممک ن ب رای معض ل

اندیش ه ی ا وج ه نوئتی ك 2آن تمرک ز دارد

گس تردهای در حوزهه ای مختل
مش خ

رئالیسم/ایدئالیسم انجام دهد و اولین اثر برجستۀ خود

(.)Gniazdowski, 2010: 167

اثر هنری ادبی را در پرتو این مسئلۀ کلی ،یعنی تقاب ل

در این مقاله تالش میشود با توجه به بنیانهای

دوگانۀ رئالیسم/ایدئالیسم ،به نگارش درآورد .ب ا ای ن

نظریۀ زیباییشناسی اینگاردن نسبت دو مفهوم ویژۀ

حال ،شهرت اصلی اینگاردن بهواسطۀ همین تفک رات

طرحوارهسازی 3و انضمامیسازی ۴بهیاریِ مثالهای

عمی

در ح وزۀ زیباییشناس ی و بهخص و

تحلیلهای هستیشناختی اثر هنری است .در این باره

برگرفته از اثر موسیقایی بررسی شود .این بررسی بر
محور بخشهای زیر شکل میگیرد :در ابتدا ماهیت
۵

بحثه ای اینگ اردن درب ارۀ نح وۀ وج ود ابژهه ای

قصدی و ساختار طرحوارهای اثر هنری تحلیل

داستانی نیز ،گرچه ربط مستقیمی به پ ژوهش حاض ر

میشود .درواق هدف اصلی در این بخش نشاندادن

ندارد ،بسیار قابل تأمل است (نك .غالمیف رد:1398 ،

ناتمامبودگی 6معناشناختی و هستیشناختی اثر هنری

 .)2۵۴-231بهباورِ امی تامس ن ،نگرشه ای فلس فی

است .این ناتمامبودگی به دو دلیل ،مهم تلقی میشود:

اینگاردن دربارۀ ویژگیهای هستیشناختی اثر هنری و

 )1با اتکا به این ناتمامبودگی ،اثر هنری نیازمند

بررسیِش ان و جایگ اه ارزش زیباییش ناختی آث ار
هنری ،او را بنیانگ ذار زیباییشناس ی پدیدارش ناختی
کرده است (.)Thomasson, 2016: 1

1.

noematic
2. noetic
3. schematization
4. concretization
5. schematic
6. incompleteness
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مشارکت مخاطب (مثالً اجراکننده و شنوندۀ اثر

بر این نکات ،اگر خودمختاری و استقالل از هر کنش

موسیقایی) برای تکمیل آن بهمنزلۀ یك کل واحد

ش ناختی ویژگ یای از ابژهه ای واقع ی و ای دئال

به ماهیت این ناتمامبودگی ،اثر هنری

محسوب شوند ،اثر هنری از این ویژگی سهمی ن دارد

میتواند پذیرای تفاسیر متنوعی شود که همگی آنها

و به این معنا نمیتواند خودمختار باشد .چنان ک ه در

بالقوه به یك اندازه پذیرفتنی هستند .ازسوی دیگر،

ادامه میآید ،منشأ وجودی اثر هنری در ک نش خ الق

اثر هنری بهمثابۀ ابژۀ قصدی نه قابلتقلیل به وضعیت

آفرینندۀ اثر قرار میگی رد و ب ه ای ن معن ا اث ر هن ری

روانشناختی هنرمند یا مخاطب است و نه میتوان اثر

اب ژهای دگ رآیین 3اس ت .ازس وی دیگ ر ،اث ر هن ری

را به رسانۀ فیزیکی حامل آن بهمثابۀ محمل ساختار

ویژگیهایی دارد که آن را از ابژهه ای واقع ی متم ایز

ثابت و دستر پذیرَش تقلیل داد.

میکن د .م ثالً اگ ر تم امی نس خههای مکت وب ی ا

است )2 .عط

ضبطشدۀ شعری از بین رود ،هنوز نمیتوان گفت ک ه
آن شعر از بین رفته اس ت .پ

اثر هنری بهمثابۀ ابژۀ قصدی محض

ح ال بای د دی د اث ر

اینگاردن تحقیقات خود دربارۀ شأن وج ودی اث ر

هنری چه نوع ابژهای است .اینگاردن ب رای ح ل ای ن

هنری ادبی را با این پرسش آغاز میکند« :اثر ادب ی را

مسئله تالش میکند آثار هن ری ازجمل ه اث ر ادب ی را
» ۴تعری

در میان کدام ن وع از ابژهه ا بای د گنجان د؛ ابژهه ای

بهمنزلۀ «ابژۀ قصدی (التفاتی) مح

واقعی ی ا ابژهه ای ای دئال » (.)Ingarden, 1973a: 9

«اثر ادب ی س اختار قص دی محض ی اس ت ک ه منش أ

تحلیلهای اینگاردن نشان میدهند که آث ار هن ری ن ه

وجودیاش در کنشهای خالقانۀ آگاهی پدیدآورن ده

در زمرۀ ابژهه ای واقعیان د و ن ه در زم رۀ ابژهه ای

و ساختار فیزیکی یا متنی خود اثر است» ( Ingarden,

ایدئال .آثار ادبی و توس عاً آث ار هن ری نمیتوانن د در

.)1973b: 14

جایگاه ابژههای ایدئال ق رار بگیرن د؛ زی را ب رخالفِ

اینگاردن پیش از هرچیزی با مشخ

کن د.

کردن هویت

ابژههای ایدئال زمانمند 1هستند .هر اثر هنری ک ه ب ه

اثر هنری بهمنزلۀ ابژۀ قصدی مح

وجود میآید ،ممکن است در زمان مشخصی حی اتش

و اختالف اتی را از می ان برم یدارد ک ه نگرشه ای

و نابود ش ود .بن ابراین آث ار هن ری حی ات و

روانشناختی و فرمال به اثر هنری مسبب پیدایش آنها

عمر 2دارند .در خاللِ این حی ات ،اث ر هن ری ممک ن

بودهاند .بنابر دریافت اینگاردن ،اث ر هن ری ن ه ص رفاً

است در معرض دگرگونیه ایی ق رار گی رد؛ ب هطورِ

قابلِتقلی ل ب ه س اختار اث ر اس ت بهطور مث ال در

مثال ،تغییرات ویرایشی و نوشتاری در آثار موسیقایی.

موسیقی ،نشانهها ،نتنوشت ،ملودی ،زی ری و بم ی،

بسیاری از نتنوشتهای برجایمانده از آثار برجس تۀ

رنگ صدایی و ...نه صرفاً قابلِتقلیل به تجربۀ روان ی

هن ری گذش ته وحت ی ح ال حاض ر

(ذهنی) مؤل  ،اجراکننده و مخاط ب اث ر .ای ن نکت ه

بهواس طۀ نح وۀ اج را و تنظیمه ای متن وع دچ ار

حائز اهمیت است که اینگاردن زمانی چن ین موض عی

دگرگونیهای جزئی در ساختار خود میشوند .اض افه

درب ارۀ ماهی ت اث ر هن ری میگی رد ک ه

متوق

دوران مختل

temporal
lifespan

1.
2.

 ،پارهای از مسائل

heteronomous
purely intentional object

3.
4.
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روانشناسیگرایی 1و فیزیکالیس م 2دو نظری ۀ مس لط

کیفیات درک و دریافت کرد .چنین ارتبا هایی ممکن

شناخته میشدند .به هر روی ،اثر هنری نمیتوان د ب ه

اس ت ب رای حوزهه ایی چ ون مطالع ات ت اریخی و

ساختار فیزیکیاش تقلیل یابد؛ چ را ک ه از ی ك س و

فرهنگی مهم تلقی شود؛ اما این کیفیات در اثر هن ری

وجودش وابسته به کنش آگاهانۀ پدیدآورنده اس ت و

بهمنزلۀ اثر هنری هیچ چی زِ مهم ی را بی ان نمیکنن د.

ازسوی دیگر تحق  3آن بهمنزل ۀ اب ژۀ زیباییش ناختی

درواق  ،این کیفی ات را نمیت وان کیفی ات ذات ی اث ر

ِ آنک ه

بهمنزلۀ اثر هنری دانست .بنابراین «پدیدآورنده با همۀ

اثر هنری بهمنزلۀ اب ژۀ قص دی برس اخته میش ود ،از

فرازونش یبهایش یعن ی تجرب هها و وض عیتهای

آگاهی طرحافکن ۴پدیدآورنده فراتر م یرود .ب ه ای ن

روانشناختیاش کامالً بیرون از قلمرو اثر هنری ق رار

ترتی ب ،اث ر هن ری ص بغهای بیناالذه انی دارد

میگیرد» ( .)Ingarden, 1973b: 22صرفِنظرکردن از

(.)Ingarden, 1973b: 14

وضعیتهای روانش ناختی و نیتمندان ۀ پدیدآورن ده

وابسته به کنش آگاهانۀ مخاطب است .بهمح

اینگ اردن ب ا متم ایزکردن اث ر هن ری از نی ات

در قلم رو تفس یر ،گ امی مه م در نظری ۀ اینگ اردن

پدیدآورندۀ اثر ،یکی از نخس تین مخالف ان آن ن وع از

محسوب میشود که گام دیگری نیز با خ ود ب ههمراه

نقد است که اثر هنری را در پرت و نی ات پدیدآورن ده

م یآورد .ای ن گ ام ش امل بهآزمونگذاش تن درک و

ب رای خوانن دگان

دریافته ای متناس ب بهواس طۀ مخاط ب اث ر ب دون

معاصری که با رهیافتهای نظری فرمالیسم ،نقد ن و و

درنظرگرفتن قصد و نیات وضعیت روانی پدیدآورنده

واسازی ی ا نظری ههای مخاط بمحور ۵آش نا هس تند

است .در این رویکرد ،اینگاردن ب ه ج ای تمرک ز ب ر

بیگان ه نیس ت (ن ك .)Newton, 1988: 74-80 .اث ر

تفس یر حاص ل از ارتب ا ب ین اث ر و پدیدآورن ده،

هنری بهمنزلۀ ابژۀ دیگرآیین برساخته میشود .به ای ن

ج ایگزینی ارتب ا ب ین اث ر و مخاط ب را برجس ته

معنا که نیازمند کنشهای قصدی پدیدآورنده است ت ا

میسازد .این چرخش تمهیدکنندۀ نظریههایی است که

ب ه وج ود آی د و همزم ان وج ودش منف ك از

به ارتبا اثر مخاطب 6توجه دارند و مخاطبمحورند.

وضعیتهای روانی اوست .با این حال ،ممک ن اس ت

در اینجا باید اشاره شود که اینگاردن بین ابژهه ای

در بسیاری از آثار هن ری ب ین اث ر و پدیدآورن دهاش

«قصدی مح

» 7و ابژههای «قصدی عرض ی» 8تم ایز

ارتب ا نزدیک ی دی ده ش ود .ای ن ارتب ا ازطری

قائل میشود .بنابر باور اینگاردن ،منشأ وج ودی اب ژۀ

شرح و تفسیر میکند .ای ن موض

تاریخنگاری هنر و شرح حال هنرمندان بیان میش ود.

قصدی مح

عالوهبر این ،کیفیات و ساختار اثر ممکن است وابسته

که ابژۀ قصدی عرض ی وج ودش خ ودآیین اس ت و

به کیفی ات روان ی ،اس تعداد ،احساس ات ی ا دی دگاه

تحققش منو به قصد نیست .گل سرخی ک ه م ن در

اخالقی یا ایدئولوژیك پدیدآورن ده باش د .در چن ین

باغ ادراک م یکنم ،اب ژهای قص دی اس ت؛ ای ن اب ژۀ

موردی ،اثر هن ری را میت وان بهمنزل ۀ بی انی از ای ن

قصدی به ادراک من درمیآید؛ اما وجودش وابسته به

 ،عملی از اعمال آگاهی است؛ در حالی

عمل آگاهی من نیست؛ بنابراین قصدیت مربو به آن
1.

psychologism
physicalism
3. realization
4. projecting
5. reader response theories
2.

6.

work-reader
purely intentional
8. also intentional
7.

نسبت طرحوارهسازی و انضمامیسازی در زيبايیشناسی پديدارشناختی اينگاردن 5/

عرضی است نه ذاتی .درمقابل ،اثر هنری ازجمل ه اث ر
موسیقایی ابژۀ قصدی مح

است؛ به ای ن معن ا ک ه

بهضرورت و بهشکلِ ذاتی هدف کنش قص دی واق

کاملی تعیّن نمییابند؛ درنتیجه اثر هنری ش امل نق ا
متن وعی از ع دمِتعیّن 2اس ت ک ه نیازمن د کنشه ای
سازندۀ مخاطب ب همنظورِ پرک ردن ای ن نق ا اس ت.
3

میش ود .بن ابر ای ن تعبی ر ،ه دف قص د واق ش دن

بنابراین برای اینگاردن اثر هن ری س اختار ط رحواره

کنشهای خالقانۀ پدیدآورنده نمیتواند در اثر عرضی

دارد .حال باید دید منظور اینگاردن چیست زمانی ک ه

و تصادفی تلق ی گ ردد؛ بن ابراین کنشه ای خالقان ۀ

میگوید« :ساختار اثر بهض رورت ط رحواره اس ت»

پدی دآور بهش کلِ ذات ی ،قص دی تلق ی میش وند.

این ساختار طرحواره ب رای مخاط ب اث ر هن ری چ ه

اینگاردن در ادامۀ بحث دربارۀ انواع قص دیت مح

نت ایجی ب ههمراه دارد ای ن نت ایج چ ه ت أثیری در

به دو گ روه

خوانش و ارائۀ نهایی اث ر دارد ب رای پاس خ ب ه ای ن

مدعی میشود که ابژههای قصدی مح

اص لی» و

پرس شها ابت دا بای د درک و دریاف ت اینگ اردن از

اش تقاقی» ( Ingarden,

طرحوارهسازی ۴با جزئیات بیشتری توضیح داده ش ود

 .)1973a: 117-125براسا ِ این دستهبندی اینگاردن،

به مواجهۀ مخاطب با این ساختار و پیامدهای

تقسیم میشوند« :ابژهه ای قص دی مح
«ابژهه ای قص دی مح
اثر هنری یك ابژۀ قصدی مح

اص لی اس ت؛ بن ابر

و سپ

آن پرداخته شود.

آنچه پیشتر اشاره شد ،اینگونه از ابژهه ا وجودش ان

اینگاردن مدعی است اثر هنری بهطورِ کامل متعیّن

در گرو کنشهای خالقانۀ پدیدآورنده اس ت .ب ا ای ن

نمیشود .اثر هنری شامل حفرهه ا ی ا نق ا خ الیای

حال ،مثالً ابژههای ادبیای را ک ه در ی ك اث ر هن ری

است که باید مخاطب یا اجراکنن ده آنه ا را پ ر کن د.

ادبی ارائه میشوند ،میتوان ابژههای قص دی مح

اینگاردن در کتاب شناخت اثر هنری ادبی بر این باور

اشتقاقی نیز تلقی کرد .ب هتعبیرِ دیگ ر ،آنه ا وج ود و

است ک ه «ح داقل بعض ی از الی ههای اث ر و ب هطورِ

ذاتش ان در گ رو الی ۀ معناش ناختی اث ر اس ت ک ه از

خا

الیۀ عینی آن ،رش تهای از نق ا ع دمِتعیّن ۵را

واحدهای متنوعی همچون کلمات ،جمالت ،جمالت

ش امل میش وند» ( .)Ingarden, 1973b: 50ازنظ ر

ترکیبی و ...تشکیل شده است .درنهایت اثر هنری ،در

اینگاردن این ویژگی عرضی نیس ت؛ بلک ه خصیص ۀ

اس ت .مهمت رین

ذاتی و ضروری اثر هنری شناخته میشود و ریش ه در

نظر اینگاردن ،ابژۀ قص دی مح

نکته در اینجا آن اس ت ک ه ابژهه ای هن ری و وض

محدودیت ساختاری و ماهیت قصدی خود اث ر دارد.

امور 1قصدی نیازمن د ک نش آگاهان ۀ مخاطبان د ت ا

برای مثال ،اثر موسیقایی یا نتنوشت آنچن ان ک ه م ا

پدیدار شوند یا بهزبانِ اینگاردن به عینیت برسند.

درکش میکنیم ،از س طوح متن وع واح دهای معن ایی
مشخ

همچون ن ت ،ری تم ،عبارته ای ملودی ك،

هارمونی ،رنگ صدایی و ...تشکیل شده است .ابژهه ا

طرحوارهسازی ،ناتمامبودگی و عدمِتعیّن
در اینجا میتوان ب ر نت ایج ویژگ ی قص دی آث ار

و وض

ام ور در اث ر هن ری بهواس طۀ ویژگیه ای

هنری براسا ِ رابطۀ بین اثر هنری و مخاطب متمرکز
شد .ابژههای قصدی همانند ابژهه ای واقع ی بهش کلِ
state of affairs

1.

2.

indeterminacy
schematic
4. schematization
5. places of indeterminacy
3.

 /6متافیزیك ،سال یازدهم ،شماره  ،28پاییز و زمستان 1398

نامح دود و هم واره متغی ر تع یّن مییابن د و ای ن

میت وان گف ت ابژهه ایی ک ه در اث ر هن ری نم ودار

ویژگیها بهعنوانِ عناصر معنایی مرتبط ب ا واح دهای

میشوند بهمعنایی هستیشناختی ،ناتمام هستند.

معن ایی ارائ ه میش وند .ب هعبارتِ دیگ ر ،ع دمِتوازن

بری اس میت بهروش نی تم ایز ب ین ناتم امبودگی

بنیادین در چیزهایی که در اثر هنری نمود مییابن د و

معرفتشناختی و هستیشناختی را ب ا کم كگرفتن از

عناصر معنایی بازنماییشده در اثر هنری وجود دارد و

اصطالح «دسترسی» توصی

میکند ( Smith, 1979:

این عدمِتوازن منجر به شکلگیری س اختار ط رحوارۀ

 .)379او اینگون ه اره ار میکن د ک ه م ا دسترس ی

اثر میش ود .اینگ اردن در ش ناخت اث ر هن ری ادب ی

مستقیم و بیواسطهای به انسان معاصر از می ان ان واع

اینگونه اشاره میکند :غیرممکن اس ت ک ه روش ن و

متنوعی از برخوردهای فیزیکی داریم .ازسوی دیگ ر،

جام بتوان کثرت نامتناهی تعیّنهای ابژههای منفردی

به انسانهای اولیه و پیشین دسترسیهای ض عی تری

را که در اثر به نمایش درآمدهاند ،با تعدادی متناهی از

داریم .بهواق  ،دسترسی م ا تنه ا از می ان یادآوریه ا،

کلمات یا جم الت مق رر ک رد ( Ingarden, 1973b:

گزارشهای جراید و مستندات ت اریخی و ...ص ورت

 .)51ی ا ب هتعبیری موس یقایی ،ب ا ص رف اتک ا ب ه

میگی رد .ش ناخت و ادراک م ا از آنه ا وابس ته ب ه

نتنوش ت ،ارکستراس یون و دینامیكه ای ص دایی،

دادهه ای مح دود حاص ل از چن ین ابزاره ای

نمیتوان به تمامی یك اث ر موس یقایی تع یّن بخش ید.

اطالعرس انی اس ت؛ درنتیج ه ای ن ش ناخت و ادراک

درنهایت باید اذعان کرد که اثر هن ری هم واره واج د

همیشه ناتمام است .این ناتمامبودگی در ماهیت خ ود

ناتمامبودگی 1ذاتی است .در عین حال ،ای ن س اختار

معرفتشناختی است .زمانی که به آثار هنری همچون

طرحواره به مخاطب اثر ،آزادیِ عمل میده د ک ه ب ه

آثار موسیقایی میرسیم به آنها نیز دسترس ی ناتم امی

روشهای متنوع ممکن ،به اث ر انض مامیت 2ببخش د.

داری م .ب ا ای ن ح ال ،میت وانیم آنه ا را بهواس طۀ

3

تعیّنه ایی ک ه توس ط اج را ب ه اث ر داده ۵میش ود

دارد .اینگاردن در نام های ب ه ج ان فی زر ۴ب ه رابط ۀ

دردَس تر

ق رار ده یم .درواق  ،بهواس طۀ س اختار

ساختار طرحوارۀ اث ر و ویژگ ی قص دی آن اینگون ه

طرحوارۀ خود اثر هنری ،شناخت ما از ویژگیهای اثر

ک ه بهواس طۀ

ناتمام باقی میمان د .ای ن ناتم امبودگی ،در تقاب ل ب ا

ابزارهای زبانی و کنشهای آگاهانه نم ودار میش وند،

ناتمامبودگی شناخت ما از شخصیتها و روی دادهای

بهضرورتْ قلمروی از عدمتعیّن را در محت وای خ ود

تاریخی ،نوعی ناتم امبودگی درون ذات ی اس ت .ای ن

دارن د» ( .)Ingarden, 1970: 541از ای ن ق رار،

ناتمامبودگی بهواس طۀ خصوص یت ابژهه ای قص دی

ناتمامبودگی اثر هنری نه امری معرفتشناختی ،بلک ه

پدید میآید .ب هعبارتِ دیگ ر ،ویژگ ی چ الشبرانگیز

امری هستیشناختی اس ت .وض عیت مش ابهی ب رای

دسترسی ما به ابژههای هنری نمیتواند نشئتگرفته از

ابژههای قصدی اشتقاقی نیز ص دق میکن د .بن ابراین

ناتم امبودگی معرفتش ناختی باش د .ب ه ای ن معن ا،

بهتعبیرِ دیگر ،این ناتم امبودگی اث ر ماهی ت س ازنده

اشاره میکند« :ابژههای قصدی مح

ابژههای واقعی یعنی ابژههایی ک ه وج ود دارن د و در
1.

incompleteness
concretization
3. productive
4. John Fizer

گذش ته وج ود داش تهاند ،نمیتوانن د از منظ ری

2.

given

5.
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هستیشناختی ناتمام باشند .بهبیانِ رنه وِلِك ه ر اب ژۀ

مخاطب اثر در ادراک ماهیت این ساختار غفلت ک رد.

واقعی بهطورِ کامل متعیّن میشود و در تجربۀ این ابژه

ساختار طرحوارۀ اثر که شامل نقا ع دمتعیّن اس ت،

عینیته ای جدی دی هس تیم

مخاطب خود را به درک این جهان به نمایش درآم ده

( .)Wellek, 1981: 60بن ابراین اگ ر ص حبت از

فرامیخوان د ،ب ه ای ن منظ ور ک ه خ وانش اث ر در

ناتمامبودگی ابژۀ واقع ی میش ود ،ای ن ناتم امبودگی

کاملترین شکل ممک ن خ ود مق داری از بخشه ای

فقط میتواند منش أ معرفتش ناختی داش ته باش د؛ در

نامتعیّن را از ب ین بب رد .فراین د پرک ردن ش کافها و

ح الی ک ه ناتم امبودگی ابژهه ای هن ری ن وعی

تعیّنبخشیدن به بخشهای نامتعیّن همان چیزی است

ناتمامبودگی هستیشناختی است که ذاتی وج ود ای ن

ک ه اینگ اردن آن را «انضمامیس ازی» 2اث ر مینام د.

ابژههاست .البته باید در اینجا به این نکته اش اره ش ود

خواهیم دید ک ه اث ر هن ری ب ه روی انض مامیتهای

که ساختار طرحواره ،در اثر هنری درون ذاتی است و

متنوعی گشوده است که همۀ آنها بالقوه ارزش برابری

به این اعتبار وجود این ساختار اجتنابناپ ذیر اس ت؛

دارند .ازنظر اینگاردن به لط

فرایند انضمامیس ازی،

اما مرتب ه ی ا درج ۀ طرحوارگ ی اث ر در آث ار هن ریِ

مخاط ب در عم ل خ وانش ب ه نق ش دریافتکنن دۀ

متفاوت فرق میکند .این تمایز درجه ممکن اس ت در

غیرفعال مح دود نمیش ود و ای ن عم ل خ وانش او

نتیجۀ تمایزات سبکی و ساختاری ب ین آث ار مختل

بهمنزلۀ همکاری فعال با خال اث ری خل ش ده تلق ی

باشد .درواق این بدان معناست که میت وان از ن وعی

میشود .عالوهبر این ،امکانپذیری انضمامیسازیهای

طرحوارهسازی عم دی 1نی ز ک ه خ ال اث ر ب هخاطرِ

متن وع اج ازه میده د ک ه مخاط ب از ن وعی آزادی

ساختار هنری اثرش یا بهمنزلۀ شگردی ب رای ک اربرد

برخوردار باشد؛ به این معنا ک ه او مجب ور نیس ت ب ه

نوعی تکنیك هنری قصد میکند سخن به می ان آورد.

درک اثر بهشیوهای از پیش تعیینشده بپردازد.

ما همیشه شاهد کش

بهطورِ مثال در برخی آثار مدرنیستی ساختار طرحواره

حال باید دید جزئیات این انضمامیس ازی ش امل

اثر بهش دت متح ول میش ود و ب ا تأکی د ب ر ن وعی

چ ه چیزه ایی میش وند .بن ابر ب اور اینگ اردن،

طرحوارهسازی عامدانۀ مبهم که منجر به افزایش نق ا

انضمامیسازی فرایندی است که ط ی عم ل خ وانش

عدمِتعیّن در اثر میشود ،چرخشی در پارادایم تفس یر

اثر رخ میدهد؛ زمانی که مخاطب بهشکلِ مشرو ب ه

اث ر نی ز رخ میده د .اینگ اردن ای ن ن وع از

«پرکردن» بخشهای متن وعی از نق ا ع دمِتعیّن اث ر،

طرحوارهسازی را بهمنزلۀ نوعی تکنیك میپ ذیرد؛ ام ا

بهواسطۀ ابتکار عمل و خالقیت فردی خود میپردازد.

این امر درنهایت موضوع مهمی در نگ رش او درب ارۀ

این خالقیت با استفاده از عناصر ممکنی اس ت ک ه از

ماهیت اثر هنری تلقی نمیشود.

میان عناصر بیش مار انتخ اب ش دهاند« :مخاط ب ب ه
خوان دن ”ب ین س طرها“ میپ ردازد و بهش کلی

مخاطب و انضمامیسازی
حال ب ا مشخ

غیراختیاری بسیاری از وجوه عینیته ای ب ه نم ایش

ش دن بنیانه ای هستیش ناختی،

درآمده ام ا متعیّننش ده در خ ود م تن اث ر را تکمی ل

ساختار و ماهیت طرحوارۀ اثر هن ری ،نبای د از نق ش

فه م ”ک امالً مشخص ی“ از

deliberate schematization

1.

میکن د؛ آن ه م ازطری

concretization

2.
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ازطری اسامی راهرش ده در

برجستۀ دوران کالسیك و رمانتیك ضبط ش ده اس ت

جمالت و بهطور خا

آنه ا .م ن ای ن تعیّنپ ذیری تکمیلکنن ده را

که هری ك چالشه ای زی ادی را ب رای ررفیته ای

”انضمامیسازی“ ابژههای به نمایش درآم ده مین امم.

اجرایی و امکانات تعیّنپذیری ای ن آث ار و فه م آنه ا

در فراین د انضمامیس ازی ،ک نش خالقان ۀ مش ترک

رقم زدهاند .این امر حتی در آثار موسیقیدانان معاص ر

مخاط ب وارد عم ل میش ود» ( Ingarden, 1973b:

نی ز مش اهده میش ود .ب هباورِ اینگ اردن ،تن وع

.)53

انضمامیسازیهای ممکن اثر میتواند سوقدهندۀ اث ر

همانطور که اشاره شده است ،میت وان اینگون ه
استنبا کرد که تمایزاتی بین انضمامیسازیهای ی ك
اثر واحد با مخاطبهای متف اوت ی ا حت ی مخاط ب

بهس وی ابژهه ای زیباییش ناختی گون اگون بهمنزل ۀ
فراوردههایی از فرایند انضمامیسازی باشد.
پ

از اینگ اردن ،بس یاری از فالس فه و

واحد با خوانشهای متفاوت وجود دارد  .باید به ای ن

نظریهپردازان ازجمله فالسفۀ سنت تحلیلی به ماهی ت

نکته اشاره کرد ک ه اگرچ ه ای ن انضمامیس ازیهای

ناتمام اثر هنری توج ه کردهان د .ب هطورِ مث ال ،نوئ ل

ممکن اثر با الیههای اثر محدود میشوند ،باز میت وان

کرول دربارۀ ساختار ناتمامبودگی اثر هن ری اینگون ه

از انضمامیسازیهای متنوع در میان این محدودیتها

ارهارِنظر میکند :بهخوبی میدانیم روایتها میتوانن د

صحبت کرد .باید دو منب مه م را در انضمامیس ازی

هم هنوع پیشفرض ی را ش کل دهن د؛ پ

وریف ۀ

در نظ ر گرف ت :ررفی ت مخاط ب و ماهی ت ناتم ام

خواننده ،بیننده و شنونده است که این پیشفرضها را

شناخت .منظور از ررفیت مخاطب چی زی مس تقل از

عیان سازد« .ماهیت روایت بهطورِ ذاتی ناتم ام اس ت.

وضعیت یا نگرش ی نیس ت ک ه در آن او خ ود را در

ه ر روایت ی س ازندۀ تع داد نامشخص ی از

بزنگاه عمل خوانش مییابد؛ به طور مث ال نوازن دهای

پیشفرضهاست که مخاطب باید آنه ا را از دل م تن

ک ه ب دون ه یچ تجرب های اث ری موس یقایی را اج را

بیرون بکشد ...نویسندگان همیش ه در اف

1

میکند .بنابراین انضمامیسازیها تمایزاتی از خود در

مینویسند که مخاطبان بتوانند آنچ ه را ناگفت ه مان ده

تاریخ هنر نشان میدهند .در ای ن ب اره

است بهدرستی عیان سازند ...هیچ هنرمندی نمیتوان د

اینگاردن میگوید :ما میتوانیم از «حیات» یك اث ر در

همهچیز را دربارۀ موض وعی ک ه میخواه د روای ت

اعص ار گون اگون س خن بگ وییم آن ه م «بهمنزل ۀ

کند ،بهطورِ کامل عیان سازد» (.)Carroll, 2003: 280

فرایندی تاریخی که در آن استمرار وجودی و هوی ت

بهنظرِ کرول ،نقا ع دمِتعیّن م تن بهواس طۀ اف

اثر باوجودِ همۀ تغییرات حفظ میشوند» ( Ingarden,

انتظار تحدید میشوند .آنچ ه م د نظ ر ک رول اس ت،

 .)1973b: 55مخاط ب در ک نش انضمامیس ازیاش

میتواند شامل گسترۀ وس یعی از داللته ا باش د ک ه

امکانات بالقوه و متعیّنساختن نقا عدمِتعیّن را فق ط

شاید بهراحتی استنتاج نشوند .ای ن برداش ت ب ا فه م

بهشکلِ جزئی فعال میکند .غیرممکن است ک ه حت ی

اینگ اردن از طرحوارهس ازی همس و اس ت؛ ام ا

با بهترین قصدیتها تمامی نقا عدمِتعیّن در اثر را از

محدودیتهایی هم دارد .به این معنا ک ه اف

انتظ ار

بین بب ریم ()ibid, 241؛ م ثالً در موس یقی کالس یك

مخاطبان بیش از آن چیزی است که اینگاردن از نق ا

اعصار مختل

انتظ اری

غرب ی اجراه ای بس یار متف اوتی از آث ار آهنگس ازان
expectation

1.
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عدمِتعیّن مراد میکند .برای اینگاردن چیزی را ک ه ت ا

میخواهد بگوید ح دود اث ر موس یقایی ت ا ان دازهای

حدودی روشن و بیانگر در متن اثر ذکر نش ده باش د،

انعطافپذیر است و برخی از دگرس ازیهای اجرای ی

بهضرورت نمیتوان نقطۀ عدمِتعیّن تلقی کرد .مثالً در

هیچ ربطی به هویت اثر ندارند؛ زی را خ ود اث ر ورای

تر

دگرسازیها دستنخورده میماند ( Ingarden, 1989:

در سنت کالسیك غربی تن دا ،ش دت ،جملهبن دی و

به

سنتهای مختل

نگارش موسیقی و بهطورِ خ ا

حالت بیانی اجرای اثر در ارتبا با ری تم درون ی اث ر
مشخ

 .)12بنابراین اینگاردن تندا و شدت را ن ه متعل
دامن ۀ بیربط ی بلک ه متعل

ب ه خ ود اث ر میدان د

میشود .همچنین در موسیقی کالسیك غربی

( .(Benson, 2003: 87حاصل اینکه فهم اینگ اردن از

انتخاب میزانبندی و دیرند نتها ازسوی آهنگس از و

انضمامیس ازی ،ق درت خالقان ۀ چش مگیری ب ه

اجراگر اثر با اجزای س اختاری اث ر همچ ون س اختار

مخاطب یا اجراکنندۀ اثر میبخشد .همچنین توجه ب ه

ملودیك میتواند تعیّن یابد .این مفاهیم در نتنوش ت

این قدرت خالقانه ،الهامبخش فالسفۀ معاصر دیگ ری

بهروشنی ذکر نمیشوند؛ اما بهراحتی بهمنزل ۀ مف اهیم

بنسن نیز ب وده اس ت .او از ای ن

ازجمله برو

الی

و قابلِفهم از تعیّنات دادهشده 1ب ه م تن اث ر

دستاورد اینگاردن در طرح مدل پدیدارشناس انۀ خ ود

موسیقایی اس تنتاج میش وند .بهگفت ۀ اینگ اردن ،ای ن

دربارۀ ماهیت بداههپردازانۀ موسیقی بسیار س ود ب رده

مفاهیم بهاندازهای خودپیدا 2به نظر میرسند که نی ازی

است (نك.)Benson, 2003: x .

مشخ

به ذکرش دن آنه ا نیس ت (.)Ingarden, 1973b: 243

حال ممکن است این سؤال مطرح ش ود ک ه :اگ ر

هرچه در درون اثر ناگفته میماند ،نمیتواند در زم رۀ

انضمامیسازی اثر کامالً وابسته به کنشهای سوبژکیتو

نقا عدمِتعیّن تلقی شود .آنچه بهمنزلۀ نقا عدمِتعیّن

اجراگ ر ی ا مخاط ب اس ت ،هوی ت اث ر در نظری ۀ

ن زد اینگ اردن م د نظ ر ق رار میگی رد ،حفرهه ا ی ا

اینگاردن چگونه مد نظ ر ق رار میگی رد پاس خ ای ن

شکافهایی در اثر است که بی ان نمیش وند و ی ا ب ر

پرسش در تمایز مفهوم اثر هنری بهمنزلۀ «ابژۀ هنری»

۴

عناصر تعیّنیافتهای که به اثر داده ش ده اس ت دالل ت

و اثر انضمامیت یافته است ک ه اینگ اردن آن را «اب ژۀ

اف انتظ ار ،قلم رو وس ی تر و مبهمت ری

زیباییش ناختی» ۵مینام د .ای ن تم ایز در س ه ش یوۀ

نسبت ب ه نق ا ع دمِتعیّن اث ر اس ت .اینگ اردن ک ه

مرتبط رویک رد ب ه اث ر هن ری منش أ دارد .اینگ اردن

بهخوبی متوجه است آثار موسیقایی از تمامی جه ات

همواره تأکید میکند که نگرش متناسب مخاط ب اث ر

بهطورِ کامل و تكمعنا متعیّن نیس تند ،ب ین خ ود اث ر

برای درک اثر هنری ،نگرش زیباییشناختی است؛ ب ه

بهمنزلۀ موجودی تغییرناپذیر و دگرسازیها یا ب هتعبیرِ

ای ن معن ا ک ه او بای د اث ر هن ری را ب ا رویک ردی

دیگ ر انضمامیس ازیهای اث ر تف اوت قائ ل اس ت

زیباییشناختی عینی ت ببخش د .ب ا ای ن ح ال ،ک امالً

( .)Benson, 2003: 85او برای توضیح تفاوت اث ر ب ا

مشخ

است که ادراک زیباییش ناختی اث ر تنه ا راه

آنچ ه در اج را ش نیده میش ود ،از اص طالح «دامن ۀ

ادراک آن نیست .میتوان از شیوههای متف اوت دیگ ر

بیربطی» 3استفاده میکن د .اینگ اردن ب ا ای ن مفه وم

نیز صحبت کرد .مورخ هنری میتوان د اث ر هن ری را

ندارند .پ

1.

given
self-evident
3. irrelevance Sphere
2.

4.

artistic object
5. aesthetic object
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برای رسیدن به نکاتی دربارۀ نحوۀ زندگی آفرینندۀ اثر

این تمایزات به اینگاردن امکان تفکیك ابژۀ هنری

تمرک ز خ ود را

و ابژۀ زیباشناختی را بهمنزلۀ نتایج دو ک نش متف اوت

بر الیههای زبانشناختی اثر بگذارد؛ به این منظور ک ه

2

مورد خوانش قرار دهد یا زبانشنا
ساختار زبانشناختی اث ر را کش

داده اس ت .اب ژۀ هن ری ازطری

ن وعی بازس ازی

کن د ی ا خوانن دۀ

پیشازیباییشناختی ساخته میشود؛ در حالی ک ه اب ژۀ

معمولی که صرفاً برای تفریح یا مش غولیت ب ه ادراک

زیباییشناختی محصول انضمامیسازی زیباییشناختی

اث ر میپ ردازد .اینگ اردن بس یاری از ای ن ش یوههای

اس ت .تم ایز ای ن اص طالحات در نظری ۀ فلس فی

ممکن مواجه با اث ر را خ ارج از ح وزۀ ک اری خ ود

اینگاردن خالی از فای ده نیس ت .منظ ور اینگ اردن از

میداند و تأکید میکند ک ه ای ن ش یوههای ادراک اث ر

بازس ازی ،ادراک خالقان ۀ اث ر ازس وی مخاط ب ی ا

هن ری نامتناس ب ب ا ک ارکرد ذات ی اثرن د ک ه اب ژۀ

اجراکنن ده در تأم ل پیشازیباییش ناختی اس ت .ای ن

زیباییشناختی را برمیسازد .کارکردهای دیگ ری ک ه

وضعیت پیشازیباییشناختی م ورد محدودکنن دهای از

میتوانند نسبتی با اثر هن ری داش ته باش ند ،همچ ون

«انضمامیسازی» اثر را شکل میدهد که در آن تم امی

کارکردهای جامعهشناختی ،روانش ناختی و مطالع ات

نقا عدمِتعیّن و هم ۀ بالقوگیه ای اث ر همچن ان در

فرهنگی درنهایت کارکردهای ثانوی اثرند.

خود اثر پابرجا میمانند؛ به این معن ا ک ه ن ه آنه ا پ ر

اینگاردن بهطورِ مشخصی دو نوع شناخت نارر به

میشوند و نه کامالً تحق پی دا میکنن د ( Ingarden,

اثر هنری را بررسی میکند که تفاوتش ان در قص دیتی

 .)1973a: 337این تم ایز درنهای ت ب ه اینگ اردن در

است که عمل خوانش را شکل میده د .اول ین ن وع،

نظ

ری و ارزش

رویکرد «زیباییشناختی» است که در آن ه دف عم ل

زیباییشناختی بهمنزلۀ موجودیتهایی متفاوت کم ك

خوانش این است که به تحق ن وعی انضمامیس ازی

میکند .ب هعالوه ،چن ین تم ایزاتی در برس اخت اث ر

زیباییشناختی بینجامد ،بدین منظور که از اث ر ب هطرزِ

هنری بهمنزلۀ ابژهای بیناالذهانی 3یاریدهن ده اس ت.

زیباییش ناختی ل ذت بب ریم و در آن تأم ل کن یم

بنابراین میتوان گفت که هر انضمامیسازی محص ول

( .)Ingarden, 1973b: 170دوم ین ن وع ،رویک رد

تجربۀ ویژهای از خوانش ویژه متعل به سوژهای ویژه

» است ک ه ه دفش ایج اد

اس ت .آنج ا ک ه رویک رد پیشازیباییش ناختی ارزش

دان ش عین ی از خ ود اث ر ی ا ص ور انضمامیس ازی

بالقوگیها و نقا عدمِتعیّن در اثر را نمود میبخش د،

زیباییشناختی اثر است .رویکرد تحقیقی به دو ش یوه

نگرش تأملی زیباییشناختی عمدتاً دلمش غول ارزش

انج ام میگی رد :نگ رش پیشازیباییش ناختی 1و

زیباییشناختی انضمامیسازیهای منفرد و تجربههای

وانش

زیباییشناختی متنوع است .آنچه در اینجا مهم اس ت،

پیشازیباییشناختی به تحقی در ساختار طرحوارۀ اثر،

تأکید بر این است که تنها ب هلط ِ س اختار ط رحوارۀ

یعنی خود اثر ،میپردازد؛ در ح الی ک ه ش یوۀ دوم در

اثر هنری است که امکان چنین تمایزاتی بین گونههای

«تحقیقی یا شناختی مح

تأملی

زیباییشناختی .ش

یوۀ خ

مختل

انضمامیسازی اثر در تجربۀ زیباییشناختی به تحقی

رورزی در تف

اوت ارزش هن

رویکرد میسر میشود .تنها زم انی میت وان از

میپردازد.
pre-aesthetic

1.

reconstruction
intersubjective

2.
3.
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ابژۀ هنری ک ه متم ایز از اب ژۀ زیباییش ناختی اس ت،
سخن گفت که بتوان فرض کرد بدون پرک ردن نق ا
عدمِتعیّن و تحق

بالقوگیه ای اث ر میت وان ب ه آن

علمی پژوهشهای فلسفی دانشگاه تبریز ،سال

نتیجهگیری
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اث ر

هنری بهمنزلۀ ابژهای طرحواره ک ه نیازمن د کنشه ای
خودآگاهانۀ مخاطب اثر ب همنظور انضمامیس ازی اث ر
اس ت ،خیل ی پیشت ر از بهرهوررِس یدن نظری ههای
مخاطبمحور ،نقش اجتنابناپذیر مخاط ب اث ر را در
شکلگیری اثر هنری نشان میدهد .با توجه به ماهیت
قصدی ابژههایی که در اثر هنری ب ه نم ایش گذاش ته
میشوند و همچنین س اختار ط رحواره و الی های اث ر
هنری ،مخاطب به خال اب ژۀ زیباییش ناختی بهمنزل ۀ
محصول نهایی ادراک زیباییشناختی اثر هن ری مب دل
میشود .همچنین این پژوهش دریافت که اث ر هن ری
نوعی ساختار معناشناختی بسته با معنای ثابت نیس ت
که مخاطب آن را آشکار کند .درمقابل باید گف ت اث ر
هنری ،موجودیتی گشوده است که ساختار تعیّنیافت ۀ
خ ود را از می ان خوانشه ای اث ر ش کل میده د.
بهعالوه ،به جای معنایی ثابت که باید ب ا کن دوکاو در
متن کش

شود ،آنچه نظریۀ اینگاردن پیشنهاد میکن د

وجود معناه ای ممک ن چندگان ه اس ت ک ه از می ان
انضمامیسازیهای ممکن متن وع برمیآین د .ب ه ای ن
اعتبار ،اثر هنری ساختار زندهای است که در دورههای
متفاوت و متنوع ت اریخ هن ر ی ا در دورهای واح د از
رهگذر انضمامیسازیهای مخاطبان متن وع دگرگ ون
میشود.

غالمیفرد ،وحید (« ،)1398هستیشناسی ابژههای
داستانی با نگاهی به رأی اینگاردن» ،فصلنامۀ

نزدیك شد.

همانطور که دیده شد ،اینگ اردن ب ا تعری
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