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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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 ریکور  اندیشةدر  روایت و کنش، فهم با استعاره  رابطةواکاوی 
 اکرم برکاتیسیده

 دکتری فلسفة دانشگاه اصفهان  آموختةدانش

 *یوسف شاقول

 دانشگاه اصفهان ة گروه فلسفدانشیار 

 صافیان  محمدجواد
 دانشگاه اصفهان ة گروه فلسفدانشیار 

 ( 40تا  21)از ص 

 29/3/1400، تاريخ پذيرش مقاله: 21/2/1399تاريخ دريافت مقاله: 

 پژوهشی -علمی

 

 چکیده 
 و کنش   ، روايت های میان استعاره ... که سرشار از نسبت   ها ودر مواجهه با متون ادبی، آثار هنری،  فیلم

با   هاآنبا يکديگر و نیز نسبت    هاآن  هستند، ممکن است همواره اين پرسش مهم مطرح شود که نسبت 

است چگونه  ما  اين    ؟فهم  به  پاسخ  برای  حاضر  پژوهش  بررسی    انديشة  ،مسئلهدر  را   .کنیممیريکور 

که    نظرية است  اين  تفکر  ما  در  کنشريکورفهم  و  روايی  استعاری،  ويژگی  از  است.  ،  برخوردار  مندی 

در عین ها  شباهتو درک    در فهم  ة«منزلبه»اساس ساختار    استعاری فهم در تفکر ريکور را برويژگی  

در تلقی ريکور روايت و طرح روايی نیز مانند استعاره، امور همگون را از میان    .نشان خواهیم دادها  تفاوت 

متکثر گرد می  و  ناهمگون  نظام امور  و وحدتی  به آن می آورد  نظر ویبخشد.  مند  و خالقیت    ،به  ابداع 

  به   .باشد  و نمودار نسبت فهم و کنش  های فردتواند منشأ کنش با ارجاع به واقعیت، میط  روايی در ارتبا

فهم،   درو  هستند  فهم  روايت و کنش از وجوه ذاتی ،استعاره ريکور،  انديشةتوان گفت در می ،ترتیب اين

را به  متنهرمنوتیک، متن و فهمِ  ةکه وی در حوز آنجا از. مبنايی در ارتباط با يکديگر قرار دارند به نحو

مان با انواع متون، در مفهوم  اهمیت نوع مواجهه  ازما را  ،مطلب اين تحلیل  ،دهدفراسوی نوشتار بسط می 

   آن آگاه خواهد کرد.  ةگسترد
 

 . ريکور، فهم، استعاره، روايت، کنش  :کلیدیی هاواژه
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   مقدمه . 1
،  استعارههای میان  نسبتکه سرشار از    ...  ها و فیلم  ادبی، آثار هنری،  متوندر مواجهه با  

  هاآننسبت  هستند، ممکن است همواره اين پرسش مهم مطرح شود که    کنش  و  روايت

استعاره، روايت و کنش از مفاهیم  ؟  با فهم ما چگونه است  هاآنبا يکديگر و نیز نسبت  

در اين نوشتار تالش    ،شدر پاسخ به اين پرس پل ريکور هستند.    هرمنوتیکی  ةمهم فلسف 

با  دربارة  شود  می فهم  میان  مفهوماين  نسبت  منظر  ،سه    . شودتأمل  ريکور    انديشة  از 

که سپس   داد  خواهیم  فهم  استعاره  او   انديشة در    نشان  ذاتی  وجوه  از  کنش  و  روايت   ،

 .  در ارتباط با يکديگر قرار دارندهستند و  در ساختار فهم به نحو بنیادين 

آن از  سنتی  برداشت  با  تقابل  در  را  استعاره  مفهوم  آرايه  ، ريکور  بالغی  اصرفاً  ی 

آن را  برد و  ی فراتر از يک جانشینی ساده در کلمه میاداند. وی استعاره را به حوزهنمی

کند. استعاره در  قابل بحث تلقی میيعنی در جمله و سپس متن    ،ترای گستردهدر زمینه

او   باشد.  دارد و می  شناختی هستی  حیث ديدگاه  ابداع در هستی  تواند منشأ خالقیت و 

استعار تفاوته حفظ شباهتويژگی  به  هاها در عین  از يک سطح معنايی  انتقال  و  ست 

معنايی    ة بر فاصل  ، دهد. به اين ترتیبامری است که در استعاره روی می  ، سطحی ديگر

در يک استعاره در وحدت با هم قرار    ،شود و آن دو سطح معنايی میان دو واژه غلبه می

کنشمی نیز  و  روايت  تخیل،  فهم،  در  مهم،  ويژگی  اين  متن    ،گیرند.  نوعی  عنوان  به 

می  ،نوشتارینا و  است  دريافت  حوزتواند  قابل  عمق  و  گسترش  و    ةسبب  شود  معنايی 

و مبدأ   آزادی در کنش  و  نوآوری  واقعیت جهان  نیز  آغازگری،  بازسازی  و  از    بازتوصیف 

روايت ادامه  ها طريق  در  نحوة  ،باشد.  در    دربارة  يکديگر  با  مفاهیم  اين    انديشة ارتباط 

 یم. کن بحث می تفصیل به ،ريکور
    

 استعاره و نماد فهم با نسبت. 2

استعاره از  واژة  از    «Metaphora»يونانی    واژة ،  خود  که  شده  معنای    «Meta»گرفته  به 

خاصی    ةدست  ،مقصود از اين واژه  .استشده  مشتق    «بردن»به معنای    «Pherein»و    «فرا»

يا    «فرابرده» هايی از يک شیء به شیء ديگر  جنبه  ،هاآناست که در  های زبانی  فرآينداز  

رود که گويی شیء اول  ای سخن میکه از شیء دوم به گونه  شوند؛ به نحویمی  منتقل 

اصلی.  ((Bedell Stanford, 1936: Metaphorاست   مجازی  استعاره  زبان  شکل  ترين 

می کهشناخته  زبانی  يعنی  می  شود؛  که  نیست  همان  ديدگاه  مقصودش  طبق  گويد. 

شود  ساده محسوب می  (displacement)  استعاره نوعی مجاز است و يک جانشینی  ، سنتی
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شود  ای حقیقی میای مجازی بر اساس شباهت معلومی، جانشین کلمهکه در آن کلمه

جمع اين دو عمل،  توان آن را به همان مکان اول بازگرداند. حاصلتفسیر می  که با عملِ

برابر صفر است؛    ،سازی توسط گوينده و بازگشت توسط مفسر يا خوانندهيعنی جانشین

 آموزيم. چیز نمیآيد و ما هیچهیچ معنای جديدی به وجود نمی

مخالف  ضمن  استع   تريکور  کارکرد  و  معنا  از  سنتی  تبیین  چندجا    ،ارهبا    نظرية در 

می  ، استعاره  دربارة  را  بالغی مطرح  نوزدهم  قرن  تا  ارسطو  زمان  میاز  و  در    :گويدکند 

است؛   (denomination)  گذاریاستعاره يک مجاز است که مرتبط با نام  .1ديدگاه سنتی  

نام است  .2 از    با   استعاره بسط  اين    .3کلمه؛    (literal)  اللفظی معنای تحتانحراف  دلیل 

است؛   شباهت  استعاره،  در  معنای    .4انحراف  جايگزينی  که  است  اين  شباهت  کارکرد 

با  تحت را  کلمه  مجازکار به  کلمةاللفظی  صورت  در  کند؛    رفته    کلمة  .5توجیه 

تازهجانشین معنای  هیچ  مجازی،  معنای  در  نمیای  شده  توان  می  ،بنابراين  ؛ کندايجاد 

ترجمه با  و  کرد  ترجمه  را  حاصل  کلمة  ،استعاره  و  بازگرداند  را  اين  اول  جبری  جمع 

که استعاره متضمن هیچ نوآوری معنايی    آنجا  از  .6جانشینی و بازگرداندن، صفر است؛  

توان آن  تزئینی دارد و می  ة دهد و صرفاً جنبقعیت به ما نمیوا  دربارة نیست، هیچ دانشی 

 ,Jervalinoبه نقل از:  ) بندی کرد  گفتار طبقه  (emotional)رکردهای هیجانی  را در میان کا 

1990: 105) . 

بالغی   الگوی  اين  ارسطو سرآغاز  مبنای  است  البته گرچه  به شمار  انگاری نام»که   »

انگاری سازگار نیست. وی  استعاره دارد که با نام  دربارةرسد نظرياتی  ، به نظر میآيدمی

معرفت نقش  استعاره  شاعر  برای  که  است  معتقد  ارسطو  است.  قائل  کمکشناختی    با 

می ما  به  انتقالاستعاره  و  استعاره    ة دهندآموزد  در  ماست.  به  دو  هجاب  تنها دانش  جايی 

خوب، مستلزم    استعارةشود.  ايجاد می  کلمه با هم مطرح نیست، بلکه میان دو واژه تنش 

اين موهبتی است که   ؛هاستدرک شهودی شباهتی نو و رازآمیز يا پنهان در میان تفاوت

باور    اين  بر  قانون استعارهشاعر و فیلسوف در آن با يکديگر سهیم هستند. ريکور نیز در  

به نقل  دهد )میهم پیوند  شناسی را به  ی است که شعر و هستیاهاست که الهام استعار

  .(Jervalino,1990: 105-106 از

  به کمکی نیست که فرآيند به نظر ريکور ديدگاه سنتی قادر به توضیح   ، با وجود اين

استعاره میآن  وجود  به  جديد  میای  زمانی  که  است  باور  اين  بر  وی  اين  آيد.  بر  توان 

 بدانیم:   «گزاره» يا  «جمله» ، «کلمه»مشکل فائق آمد که واحد استعاری اصلی را به جای 
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توان آن را  اما بر يک کلمه تمرکز دارد که می ؛معلول کل عبارت است ،معنای استعاری 

ام  ظاول به ن   ةاستعاره نامید؛ به همین دلیل بايد گفت که نوآوری معنايی در مرتب  کلمة

در جانشینی(    دوم به نظام واژگانی )عدول  ةای )ارتباط جديد مفهومی( و در مرتبگزاره 

   .( Ricoeur, 1978a: 156تعلق دارد )
رف نوعی مجاز است که به عنوان  ريکور از استعاره چیزی بسیار فراتر از صِاما مقصود  

آن    به کمک ی است که  فرآيند. به نظر وی، استعاره  رودبه کار میکالمی و بالغی    ةآراي

شکل  چندمعنايی   تغییر  و  گسترش  هستی  يابدمیکلمات  هیجان  دارای    ای شناختیو 

(ontological excitement)  تواند  دهد و میاست که ما را به تبیین مجدد واقعیت سوق می

دانستیم؛ اين کشف و ابداع در  هرگز نمی  چیزی بگويد که قبالً  خود ما و جهانمان   دربارة

فراتر نمیاستعاره، زبانی است و اليه از مرزهای زبان  بر نظر ريکورهای معانی  بنا    ، رود. 

شود. عمل استعاره يافتن شباهت در میان  حقق میدر استعاره م  ،اجتماع دو امر متفاوت

آن معانی جديد    واسطةبهانجامد و  معمول میناهای  تفاوت است که به استفاده از گزاره

بلکه گذر از معنای    ،بازگشت به معنای اولیه نیست  تنهاتفسیر آن    ةشود. نتیجخلق می

که    فظیلالتحت است  ديگری  معنای  به  ظاهری  وسعت  میو  و  عمق  ما  فهم  به  تواند 

يافتن شباهت فاصل  ،بخشد.  آن  رابطه است که در  برقراری مجدد  منطقی میان    ة نوعی 

آيد که  معنايی به وجود می  یرود و شوک های معنايی دور از هم ناگهان از بین میحوزه

   .(Ricoeur, 1994: 122)کند خود معنای استعاره را ايجاد می ةبه نوب

  استعارةنامد که در آن معنای يک  می«  تنشی»  نظريةخود را    استعارة   نظريةر  ريکو     

  موقعیت  های گوناگونِ درون آن است. اين تنش در سهموفق، منتج از تأثیر متقابل تنش

می محمول  .1افتد:  اتفاق  و  حامل  میان  عبارت:  کانوندرون  میان  چارچوب  ،  میان  و   ،

  .3... و    اللفظی و استعاریتأويل تحتمیان دو تأويل:    .2  ؛موضوع اصلی و موضوع ثانوی

پیوندی   عبارت  ارتباطی  کارکرد  درون  تشابه( تنش  متقابل  تأثیر  در  تفاوت  و  همانی   )میان 

(Ricoeur, 1978b: 247).    دهد، ابداع آنی معنايی  استعاره روی میآنچه در    ،اين ترتیببه

تواند  . استعاره میاستاللفظی و استعاری  است که برآمده از تنشی میان دو تأويل تحت

ايجاد گسترش   معنايی  «شبکه »ضمن  ما    ةدر حوزی  به  از جهان  بديعی  توصیف  زبان، 

می وسعت  ما  نگاه  در  جهان  دهد؛  جهانارائه  از  فراتر  جديدی،  ابعاد  و  و    يابد  عینی 

د. اين نکته را بايد متذکر شويم که گرچه ريکور استعاره را  شوملموس بر ما آشکار می

زيرا به   ؛ کندداند، ارتباط آن با هستی و واقعیت را انکار نمیتنها در قلمرو زبان و معنا می
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ر  پذيريق زبان و معنا امکان، تنها از طآننظر او هرگونه فهم واقعیت و ارتباط انسان با  

 است.

نحوه را  معرفت  و  فهم  تخیل،  و  استعاره  زبان،  میان  پیوند  ايجاد  با  ای کشف  ريکور 

داند و مراحل  دارای ويژگی زبانی می  ،به محسوسات را  داند. وی معرفت انسان  معنا می

معقول   به  محسوس  از  معرفترا  سیر  می  ،در  تبیین  زبان  اساس  سیر  کن بر  اين  در  د. 

از تخیلمعرفتی،   ذهنی  تصوير  داشتن  معنای  به  معنای    کردن  به  بلکه  نیست،  چیزی 

  فرآيند های زبانی است؛ خودِ  در انگاره  هاآنکردن  ها در حالت تجسمکردن نسبتآشکار

امور محسوس در زبان    (reverberation)  درآمدن انعکاسبهها نیز، همان  د انگارهخاص تولی

ای پیداکردن  گونهکه    (schematization)  کردن مند شاکله  فرآيند از نظر او    ، به عالوه  .است

تفاوت میان  در  استفرآيند  ،هاستشباهت  استعاری  فر  ؛ ی  اين  استعاری،آدر    يند 

اساس شباهت  را  زبانی  هایانگاره  ،مندیشاکله بر  کنترل    ند،ايافته  پیوند  هاکه  و  ايجاد 

د. ويژگی  نماي زبانی را آشکار می  مرز میان امر زبانی و غیر های زبانی،  . اين انگارهندکمی

نیمه اين است که  نیمه  (quasi-verbal)  زبانیشاکله  و به عبارتی    (quasi-optic)ديداری  و 

فک تجربی  نیمی  نیمی  و  شاکلهری  مدد  به  تخیل  استعاریاست.  اتحاد  اين  رقم    ها  را 

ی و به  حس    ةو يک لمح  منطقی    ةيک لمح  ،در ويژگی استعاری تخیل  ،بنابراين  ؛زندمی

  کنند. بدين ای واحد همکاری میزبانی، به شیوه  غیر  ةزبانی و يک لمح ة عبارتی يک لمح

آن  با کمک تخیل    ،ترتیب استعاری  کارکرد  و  نقش  در شکل  ،زبان  ايفای  گیری معرفت 

ريکور، امر محسوس و امر معقول در وحدتی    انديشةرسد در  به نظر می  ،بنابراين؛  کندمی

 شوند.با يکديگر جمع می ،که حاصل کارکرد استعاری است

بهريکور  بحث   برای    دربارة تبع بحث  از استعاره  بار در  نخستیننماد مطرح شد. وی 

سپس در توضیح نسبت نماد، زبان و    .ماهیت نمادها بحث کرد  بارة، درنمادين شر  ةسوي

به  ،معنا نماد پیش   ةمنزلبه مبحث استعاره پرداخت و آن را    ابزاری در جهت فهم بهتر 

جزء    (symbol)   «نماد»  واژةکشید.   دو  از  يونانی  اصل   « ballein»و    «syn= sym»در 

معنی   به  اول  جزء  است.  شده  معنی    «هم   با»،  «هم»،  « با»ساخته  به  دوم  جزء  و 

به    «  symballein»  کلمةپس    ؛ است  «کردنجفت« و »گذاشتن»،  «ريختن»،  «انداختن»

است.    « کردنهم جفت  با»و    « هم گذاشتن  با »،  «هم ريختن   با »،  «هم انداختن  با»معنی  

  روداصل است و به معنی نشانه يا عالمت به کار میدر يونانی از همان    «symbole»  کلمة 

(Baldwin, 1960: Symbol & Babcock Gove, 1966: Symbol ) . 
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کنند که در پس  نمادها دارای معانی چندگانه هستند و از معنايی پنهان حکايت می

با اين تفاوت که    ؛معنای ظاهری وجود دارد. نماد در اين ويژگی با استعاره مشترک است

که معنای ثانوی در نماد به فراسوی    حالی  در استعاره معنای ثانوی هم زبانی است، در

رود. در يک نماد اصیل چیزی وجود دارد که در برابر تحويل به عملکرد  زبانی می  ةنشان

می مقاومت  حوزصورتی    در.  کندمعنايی  در  پیش  از  استعاره  اتفاق    ةکه  عقل  و  زبان 

، مرز تمايل و تفکر عقالنی  (logos)  و لوگوس   (bios)  د، نمادها در مرز میان بايوسافت می

توان تأويل  ها را به کمک يکديگر و نمادها را نیز از طريق يکديگر میقرار دارند. استعاره

ساير نمادها،    ة به واسط  ها، صرفاً آننمادها معتقد است که تاويل    دربارة اما ريکور    ؛ کرد

. گرچه پديدارشناس ممکن است به اين انسجام  شودمیحقیقت    ة مسئلموجب غفلت از  

نظام يعنی  بدرونی،  حقیقت  نام  نمادها،  جهان  بدون  اما  ،  گذاردمندی  حقیقتی،  چنین 

 د. کراعتقاد است. وی معتقد است نمادها را بايد در نسبت با واقعیت تفسیر 

معر نقش  بر  تأکید  استعارهفتريکور ضمن  که    ، هاشناختی  کسانی  نظر  به  اشاره  با 

مفهومی  مینانمادها    دربارة   را   تفکر  که  ممکن  است  معتقد  ها  استعاره  نظرية دانند، 

های معنايی  دهد چگونه حوزه مینشان    متفاوتی برساند. استعاره  ةتواند ما را به نتیجمی

سازی، امکانات جديدی از واقعیت را به بیان و  تواند از طريق همگونمی  ،ظاهر متفاوتبه

ظهور چنین    ةتنها بخشی از تفکر مفهومی است، بلکه نشاندرآورد. استعاره نه  «مفهوم»

استعاره، ما را    نظرية  از طريقنمادها،    نظرية به همین دلیل است که    هست؛ تفکری نیز  

میمندی  شاکله  دربارة کانتی    نظريةبه   هدايت  مفهومی  ترکیب  هیچ    کند.و  گرچه 

تبع آن نماد را دربرگیرد، اما  تواند تمام امکانات معنايی استعاره و بهای نمیمندیشاکله

است که می مفهوم  کارِ  استعاره  ةافزون  ر گلتدال تواند  اين  در  باشدمعنايی  نمادها  و    ؛ها 

تواند در کسب معرفت مفهومی از جهان  اش، مینماد به جهت ويژگی استعاری  ،بنابراين

به رساند.  ياری  ما  به  گستر  ،عالوه  واقعیت،  با  را    ةنماد  ما  جهان  دربردارد،  که  معنايی 

ای  معناشناختی  رسد، از جمله مفاهیم غیر گسترد؛ و آنچه در نماد به ظهور زبانی میمی

ا  ناخودآگاه  امرمقدس،  به  همچون  را  امکان  اين  ادبیات،  و  شعر  در  خیالی،  امر  و  نسانی 

 ند.شوپايان تبیین های بیآورند تا به کمک استعارهدست می

ريکور   نظر  استعاریبه  قرار   ، کشف  نامنظمی  کثرت  معرض  در  برای    ابتدا  که  دارد 

علمعرصه چون  نیاز    هايی  ثابت  مفاهیم  به  هنگامی  دارد،که  اما  نیست؛  که    مناسب 

به نظم آورده می  ةعاره مورد مداق است اين کثرت  قرار گیرد،  به مفهوم يا  فلسفی  شود و 
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توان به  درستی میمعنايی که در تفکر نظری، به  ؛گردد معنايی ثابت و نیرومند تبديل می

تکیه کرد. طبق نظر ريکور آشکارسازی استعاره، توسط    مفهومی پذيرفتنیآن، به عنوان  

فرد و پايدار  های منحصربهت قانون همانی و ويژگیفلسفی، که تحابزار و تکنیک گفتمان  

قاعده و مبهم، مفهومی ثابت و پايدار  معنايی بی  شود از دلِ گیرد، سبب میآن صورت می

باشد کاربرد  قابل  علمی  گفتمان  در  که  شود  اما    xمثال  رای  ب  ؛ حاصل  است،  مجهول 

و    « همانی»که برای ما آشناست و نیز بر اساس اصل    yتوان معنای آن را برحسب  می

است»قانون   محال  نقیضین  فهمید.«جمع  نظر    ،  نظری  ريکوراز  تمان  گف،  گفتمان 

محدوديت و  ارتباطات  که  است  طرحفرامفهومی  میهای  بنیاد  را  مفهومی  گذارد  های 

(Meservy, 2014: 8-9).   را بنیاد    مبنايی  تصورات  واقع »گفتمانی است که  تفکر نظری در

اين  نهمی که    بنیادين،   تصورات د.  هستند  اساسداصولی  مفهوم   ةگستر  ،ر  را    يک 

 . ( Ricoeur, 1978b: 300)  «کنندبندی میصورت

با کمک  شناختی است که  زبان  سازوکاریاستعاره برای ريکور جايگاهی ممتاز دارد و  

که    آن، پیشازبانی  طريقمعانی  معمول    از  توضیح  واژگان  درک  نیقابل  طريق  از  ستند، 

ی گوناگون  هاانشوند و سپس وارد گفتممفهومی می  با معانی آشکار ديگر،  ها آنشباهت  

شود که  به کار گرفته می  ( predication)  کردن در استعاره نوعی حمل  ، بنابراين  ؛ ندگردمی

، نقش مهمی در تحلیل ريکور  کنیم. حملآشفتگی معنايی غلبه میآن بر    با استفاده از 

دادن  د و با پیوندکناز استعاره دارد. حمل، شباهت میان دو قلمرو متفاوت را آشکار می

اساس   بر  قلمرو  دو  میآن  ايجاد  معنايی  نوآوری  زمینهشباهت،  خود  اين  و  ای  کند 

تا در پرتو آن شباهتمی اين حملشود  از نوع خاصی    ، ها و روابط ديگری ديده شوند. 

نمی و  عنوان  است  به  را  چیزی  استعاره  در  ما  باشد.  حقیقت  از  ظاهری  توصیفی  تواند 

يعنی   ؛ دکناری را آشکار میبه همین دلیل استعاره، حقیقت استع ؛فهمیممی چیزی ديگر

زمان بود و نبود است  هم  ة کننداستعاره تحمل  ،...، و بنابراين  بیانِ بودنِ چیزی به عنوان

(Mesrvy, 2014: 10 ).  می نظر  خودِ  به  ريکور،  ديدگاه  در  امور   فرآيندرسد  و    نامیدن 

ويژگی حمل و انتقال  ، از طريق  هاآنشدن  آوردن، و در واقع آشکار  غیرزبانی را در زبان

امکان استعاره  میدر  حمل    د.شوپذير  میاين  وحدترا  نوعی  چارچوب  توان  در  بخشی 

دانست میچنان  ؛ استعاره  ريکور  همچونکه  »ديدن  کامالًبه  (seeing as)  « گويد:    طور 

بخشد«  محتوا و تأثر نابینا را وحدت میکه مفهوم بی کند ای را ايفا میدقیق، نقش شاکله
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(Ricoeur,1994: 213)رو  ،بنابراين  ؛ فهم  در  میآنچه  چیزی  ی  فهمیدن  همواره  دهد، 

 است. اين امر نمودار ويژگی ذاتاً استعاری فهم است.   («structure «as) چیز ديگر  منزلةبه

می بازتوصیف  را  جهان  استعاره  که  است  باور  اين  بر  بازتوصیف،  ريکور  اين  و  کند 

هستی فعلِ پیامدهای  از  ما  فهم  بر  که  دارد  عمیقی  می  «بودن»  شناسی  گذارد  تأثیر 

(Ricoeur, 1978b: 248)  .  بالغی ابزار  صرفاً  ساد  يا استعاره  بلکه    ةبازی  نیست،  کلمات 

جهان   کشف  و  واقعیت  بازتوصیف  محرک  که  است   هر  در  .(ibid: 245)است  موتوری 

می  استعارة زندگی  آن  در  که  را  جهانی  میهم  ،کنیمخوب،  خلق  و  کشف  کنیم.  زمان 

 . (ibid: 306)را دارد   «بودن و نبودن»زمان ويژگی آشکارگی استعاره هم

در زبان   ویبه نظر اهمیت خاصی قائل است.  ، ماهیت استعاری آنريکور برای شعر و 

آيد و بُعد  به حال تعلیق درمی  (reality)  متداول زبان به واقعیت  شاعرانه است که ارجاعِ

ارائه میمتفاوت و غنی از واقعیت  اين ترتیب  .( Jervalino,1990: 110)شود  تری  شعر   ،به 

با هستی قرار میدر نسبت  به عالوهشناسی  را    ،گیرد.  امکان  اين  به هرمنوتیک  استعاره 

زبان پرده بردارد. با استعاره، ارتباط اولیه میان    ةکنندد تا از از بُعد شاعرانه و آشکار دهمی

ثانويه ارتباط  به  را  خود  جای  واقعیت  و  میزبان  زبان ای  میان  که  بازتوصیف    دهد  و 

می  واقعیت عم  گیرد. شکل  تغییر  امکان  با  شاعرانه،  تغییر  تازه    واقعیت   لی اين  خلقی  و 

  ؛کردن و ساختن استعاره آفريدتوان معنا را با نقلوی معتقد است که میمرتبط است.  

با   با    گری روايتيعنی  واقع  در  استعاره،  او  نظر  از  شاعرانگی.  ارجاع  معلقو  گذاشتن 

 کند.ارتباط پیدا میپوياتری با حقیقت و واقعیت  ةگون، بهاللفظیتحت

بی معانی  از  را  جديد  معانی  بیرون  »استعاره  معنايی،  میارتباط  نوآوری  با  و  کشد 

گاهی استعاره    .( Ricoeur, 1978b: 291)نمايد«  های جديدی از واقعیت را آشکار میجنبه

مفهومی که خود    ةرود و از ديد شبکای که خود حامی آن است، فراتر مینظام فکری  از

می ناپديد  است،  کرده  در   ؛دشوايجاد  فکری    ، صورت  هر  اما  جريان  يک  درون  استعاره 

 . (Mesrvy, 2014: 13,14)کند  را هدايت می ها آنگشايد و خاص، امکانات معنايی را می

اکتشافی  انديشةدر   ابزار  استعاره  میريکور،  مجال  ما  به  که  است  از  ای  آنچه  دهد 

می مکشوف  ما  بر  طريق    ، دشوجهان  وقتی  شباهت  فرآيند از  شود.  آورده  بیان  به  يابی 

نمی را  شباهتچیزی  طريق  از  میفهمیم،  که  چیزی  با  آن  درک  دادن  را  آن  فهمیم، 

نمودار    ؛ کنیممی اين شیوه،  به  تقابل محسواما ظهور معنا  به  در    -سباور    نظريةمعقول 

ازبان   تجرب  او زيرا    ؛ ستريکور  ابتدا  ما  از    ةمدعی است که  را  آن  داريم و سپس  حسی 
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می معقول  خود  برای  استعاره،  به  بازگرداندن  نظر    ؛یمکنطريق  به  خود    رسدمیاما  در 

استعاره برقرار می  ،ساختار  و معقول  به  اين وحدت میان محسوس  را  استعاره  اگر  شود. 

  استعاره  خودِ  ،زبانی و زبانی در نظر بگیريم  عنوان وحدت همانی و تفاوت میان امر غیر

در خود    ، رواين  از   ؛وحدت امر محسوس غیرزبانی و امر معقول زبانی خواهد بود  محمِل

توان به جای  می  ،شود. بنابراينار گذاشته میمعقول کن  -کارکرد استعاره، تقابل محسوس

تقابل محسوس بر  مبتنی  را  استعاره  از  -اينکه  را  آن  بدانیم،  تقابل   ةبرندبینمعقول  اين 

کنیم از    ؛ تلقی  پس  وحدت،  از  حاصل  ثباتِ  حالتِ  در  را  استعاره  درونی  ساختار  زيرا 

 اين تقابل دانست. فعاتوان رانتقال، می ةمرحل

  ، که فهمیدن  گفتیمدر تلقی وی دارد؟    استعارهاما فهم در تفکر ريکور چه نسبتی با  

به را  اساس درک شباهت  و   ديگر  یچیز  منزلةهمواره چیزی  است.  ،هابر  اين    فهمیدن 

که   است  استعاره  عین ها  شباهتپیوند  نمايانگر  ويژگی  و  هاتفاوت  در    را  هاآنست 

چیزی    (as if)  « منزلةبه»شود، همواره  فهمیده می  آنچه  کند. حفظ می  در خود   زمان هم

  ،ترتیب  به اين  سازد.پذير میگیرد و بافت معناداری اين امر را امکانمورد فهم قرار می

 .شوندبا يکديگر مرتبط می به نحو بنیادين  فهم و استعاره

آن بر  پیوند  می  ،عالوه  به  هرمنوتیک  توانیم  و  اشاره  پديدارشناسی  ريکور  تفکر  در 

اپوخهمیريکور    کنیم. پديدارشناختی  ( epoche)  ان  تعلیق  فهم  معناکردن   و  يا  متن    و 

می برقرار  او  .  کندارتباط  نظر  لحظاز  واقع،  در  متن،  و    ةمعناکردن  فاصله  ايجاد 

تجربواپس از  قدمی  است.    ةنهادن  ا،  زيسته  تجربةزنده  و  مساوق  به سنت  تعلق  با  ست 

مستلزم فاصله نیز هست. پديدارشناسی هنگامی    ،اما اين تعلق؛  تاريخی  تجربةتبعیت از  

يا دوبارهآغاز می از زيستن رضايت نداريم  اين  زيستن آغاز میشود که ديگر  کنیم و در 

می  تجربةحالت،   متوقف  را  معنا  زيسته  را  آن  تا  رويدادکنکنیم  اپوخه،  و    ییم.  واقعی 

ها با يکديگر و  ها، ارتباط نشانهکنش تخیل است که آغازگر تبادل میان چیزها و نشانه

ن صدور  و  درآن،  شانهدريافت  که  ارتباطدن  معناکر  فرآيند هاست  محقق  برقرارو  کردن 

درشومی که  است  واقعی  رويداد  اين  آشکار  احیاء  پديدارشناسی  رفتار    د.  و  عمل  مقام 

گونه است که  و اين  ؛کندشود و آنچه فقط عملی بود، موضوعی میمیفلسفی برانگیخته  

به میمعنا  آشکار  معنا  معنا  .( Jervolino, 1990: 96)د  شوعنوان  نظر    ،کردن اين    ريکور از 

فاصل بر  غلبه  پديدارشناختی    از  حاصلة  مستلزم  فاصلهاستتعلیق  اين  تحلیل    .  با 

در   عبارتی  به  و  تفسیر  و  فهم  قرار  فرآيندمعناشناختی،  غلبه  مورد  هرمنوتیکی  ی 
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رقراری پیوند  رسد فهم در تفکر ريکور، در واقع نوعی ببه نظر می  ،گیرد. بر اين اساس می

فاصله قائل  از  های دورمیان  و  اين  هم  فاصله است.  پیوند در عین وجود  ايجاد  به  شدن 

  ؛ ژگی استعاره است که شباهت در عین تفاوت و پیوند در عین فاصله را در خود داردوي

ری دارد  وی کارکرد استعا  انديشةفهم در    اين جهت نیز  بر مبنای  توان گفتمی  ،رواين  از

 برخوردار است.  و ذاتاً از ويژگی استعاری 
 

     در نسبت با فهم  و روایت استعاره پیوند. 3

ريکور دو ويژگی استعاره و روايت در پیوند نزديک با يکديگر و در نسبت با    انديشةدر  

تالش خواهیم   ، بودن را ويژگی بنیادين فهم دانستیم. در ادامهما استعاری فهم قرار دارند. 

روايت ويژگی  دهیم کرد  نشان  نیز  را  فهم  بنیادين  پذيرش    اما  ؛مندی    نظريةآيا 

 پذير است؟  مندی بنیادين، امکاندن به نظامشمندی بنیادين، بدون قائلروايت

روايتدربارة  ريکور   میبه  موضوع  بحث  وی.  دکنتفصیل  نظر  زبان    از    چنان کاربرد 

در و  مردمی  و  آشکار  عین  گسترده  و    ةکنندحال  ديگران  و  زندگی  با  عمیق  پیوندهای 

امر روايی امر روايی ورای کارهای زبانی  انای تمامگنجینه  ،جامعه است که  شدنی است. 

ريکور فهم زمان را تنها  .  (16: 1397)ريکور، با زمان نیز مناسبت دارد    ،که شاخص آن است

امکان روايی  گفتار  طريق  میاز  آشکار  پذير  روايت  در  زمان  به  میداند.  روايت  و  شود 

نسبت با    ة کنندزمان و برقرار  ة کنندزبان روايی آشکار  ،بنابراين  ؛ يابدزمان نظام می  ةواسط

 ديگران است.

ريکور مهم  روايتو    زنده  استعارة  يعنی  ،دو کتاب  و  از ديگری  زمان  پس  يکی  ، که 

پديداند. هرزمان شکل گرفتهاند، هممنتشر شده بر  بنا شده  ة دو  واحدی  ه  اند کمرکزی 

هر  در  و  معناست  در  نوآوری  صورت    همان  گفتمان  سطح  در  تنها  نوآوری  مورد،  دو 

زبانی  ؛گیرد می اعمال  سطح  در  اندازيعنی  در  که  در    ة ای  باشد.  آن  از  بیش  يا  جمله 

رنگ  شود و در روايت، به کمک طرح/پیزنده، مناسبتی تازه در اِسناد ايجاد می  استعارة 

(plot)  حادثهتازه  نوايیهم تنظیم  و  ترتیب  در  میای  وجود  به  مورد،  ها  دو  هر  در  آيد. 

 توان به تخیل آفريننده بر اساس قواعد نسبت داد. نوآوری معنايی را می

دريافت امر  ؛  سازیِ درست، يعنی دريافت امر مشابهاستعاره  ،گفتکه ارسطو میچنان

نخست از هم    ة هايی که در وهلکردن واژهاز راه نزديک نهادن همانندی  يعنی بنا  ،مشابه

آيند. همین تغییر فاصله در فضای منطقی، کار تخیل  دورند و ناگهان نزديک به نظر می

طرح از  است  عبارت  پديدآورنده  تخیلِ  است.  و  آفريننده  ترکیبی  عملیات  افکندن 
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همسانتصوير اِسنادیکردن  نوآوری  سازی  موجد  که  اين  ای  به  است.  ترتیب،  معنايی 

کند، عبارت است از توانايی آفريدن  استعاره عمل می  فرآيندای که در  پديدآورنده  تخیلِ

تازگونه همسان  ةهای  راه  از  بهمنطقی  اِسنادی،  مقولهسازی  در  که  مقاومتی  بندی  رغم 

پراکنده را  سازی اِسنادی، رويدادهای متعدد و  متداول زبان هست. در روايت نیز همسان

  ،ترتیبکند و به اين را در داستانی تمام و کمال ادغام می  ها آنگیرد و جا در نظر میيک 

  ؛(22-21:  همان)افکند  میطرح    ،کل مرتبط است  منزلةداللتی قابل فهم را که با روايت به

  ،طرح روايی  پیوندی عمیق وجود دارد.   ،میان روايت و استعاره در تفکر ريکور  ،بنابراين

نمودار نظم و ساختار روايی است. در اين نظام، رويدادهای پراکنده در وحدتی گرد هم  

  تا   ؛با محاکات روايی، آمیزشی تنگاتنگ دارد   بازتوصیف استعاری»نظر وی    نا برب  آيند.می

واژه  که می  جايی و قدرت  توان دو  تقلیدی گفتمان شاعرانه  ارزش  از  و  را معاوضه کرد 

 . (25:  همان)زی روايی سخن گفت« پردا داستاندر توصیف باز

روايی   طرح  بیرونکار  از  است  يا  عبارت  رويدادها  از  معقول  داستانی  کشیدن 

گوناگون   تغییر  ارسطو(  پراگمای  )همانپیامدهای  يا  يک  و  به  حوادث  يا  رويدادها  دادن 

سازد و  میرويدادها، يک پیکربندی    ة که از توالی ساد  سازی، عملیاتی استداستان. طرح

ها و نتايج  های متقابل و وضعیتها و کنشعوامل ناهمگونی مانند عامالن و اهداف و راه

 .(157-156:  همان)کند ا هم ترکیب مینامنتظر و جز آن را ب

ای که بر اساس  پويندگی  ةعبارت است از دريافت دوبار  « فهمیدن» استعاره،    مورد   در

ای  نايی تازه و گزارهلفظ، مناسبت معبههای مناسبت معنايی در خواندن لفظآن، از ويرانه

سر پیبرمیاستعاری  مورد  در  دوبارآورد.  دريافت  از  است  عبارت  فهمیدن    ة رنگ/طرح، 

های متقابل،  ها و کنشها، اقدامیلهها و وسعملیاتی که گوناگونی حاصل از اوضاع، هدف

ناشی از  اعمال بشر را طی کنشی تمام و کمال    ةنتايج ناخواست  ةها و همبرگشتگیبخت

حد زيادی    تا  ،شده در استعاره يا در روايتشناسیِ مطرحمعرفت  ةمسئلبخشد.  وحدت می

به توضیح  است که  اين  از  علوم   شدهگرفتهکارعبارت  با  زبان-شناسی نشانهدر  را  شناسی 

به آشنايی  بر  مبتنی  مرتبط سازيم که  متقدمی  زبانی دستفهم  از کاربستِ  ،  است  آمده 

زبان،    ةبه نظر ريکور عملکرد شاعران  .(24-23:  همان)، خواه زبان روايی  خواه زبان شاعرانه

نمی واقعیت  به  ارجاع  بدون  زبان،  قلمرو  به  محدود  همانصرفاً  زبان  شود.  در  که  گونه 

توصیفی غالب است، در شعر نیز فهمی مقدم وجود دارد که در نسبت مستقیم با واقعیت  

زبان منتقل میاما در گفتمان شاعرانه، کیفیات و جنبه  ؛است به  از واقعیت  شوند  هايی 
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مستقی زبان  در  ندارندکه  راهی  زبان  به  توصیفی  معنای    ، بنابراين  ؛ ماً  بر  عالوه  شعر  در 

نیز سخن می  ، استعاری استعاری  ارجاع  بیانگر قدرت    که   « مثل  ديدنِ»  ة گويیم. مقولاز 

شناختی است. از  ترين سطح هستیدر قاطعانه  « بودن مثل»  ةکننداستعاره است، آشکار

ريکور نیز    ، نظر  روايت  تقلیدی  با  مسئلهعملکرد  موازی  دقیقاً  است  ارجاع    ة مسئلای 

يعنی    ؛ استعاری و حتی صرفاً کاربست خاص ارجاع استعاری است در قلمرو فعل انسان

رسد در  به نظر می  کارکرد صرف تخیل نیست.  تنها روايت نیز به واقعیت ارجاع دارد و  

نیز   واقعیت  از  روايت  تقلیدی  نقش  ا  « منزلةبه»ساختار    ،استعارهون  همچکارکرد  يفای 

از ويژگی روايی    عالوه بر ويژگی استعاری،   ، ريکور  انديشةفهم در    ، به اين ترتیب  کند.می

 است. نیز برخوردار

بُعد خالقان  ،دوهرخلق استعاره و ساختن و پرداختن روايت،    ، به نظر ريکور   ة نمودار 

تخیلِ  نوعی  استعاره  در  بازتولید    زبان هستند.  و  تولید  به  که  است  کار  در  زبانی  زايای 

اند،  های زنده که پويايی خود را از دست ندادهپردازد. استعارههايی تازه میمعنا به شیوه

ترجمنبوده،  بالغی    ة آراي  اً صرف  شناخت    نیستند اللفظی  تحت  ةقابل  در  مهمی  نقش  و  

های تازه، به  ها و شخصی تن طرح، با آفريدگری نیز به همین ترتیبدارند. عمل روايت

رغم قواعد فراوان حاکم بر کاربرد زبان، همواره  به  ،بنابراين  ؛پردازدمعانی نو می  آفرينش

دارد. وجود  تازه  معانی  خلق  عالوه  امکان  و    ،به  متندرک  از  خواننده  ساختار    ،دريافت 

که مجال    یم، اين گفتار روايی استکنروايی دارد و اگر ما بخواهیم فهم خود را آشکار  

   فهم است.  و روايی دهد و اين امر نمودار ساختار زبانی آشکارسازی به ما می
 

 بنیادین فهم سه وجه  :روایت کنش در نسبت با استعاره و. 4

دانند؛ اين وجه  غیرواقعی می  و وجه استعاری آن  بودنجهت تخیلی  را اغلب به  ها انداست

است ايجابی  ،سلبی  وجه  داست  ،اما  که  است  تغییر  هاانآن  و  و    ةدهندنمايانگر  زندگی 

هستند.   رسوم  و  خوانشمتون  آداب  طريق  است  از  تفسیر  را که    و  زندگی    ما  به 

میان استعاره، روايت و    ،بنابراين  ؛عملی و احساسی زندگی   ة يعنی به عرص  ؛دن گردانبازمی

 کنش پیوندی نزديک وجود دارد. 

استعاره  در  ناهمگون  امور  طرحترکیب  و  زمینها  تخیل،  مدد  به  از  گسترده  ة ها  ای 

بخشی ساختار فهم و عالم فرد و  گشايد که خود سبب صورتها را بازمیتفاسیر و خوانش

ش و  زيرا میان کن  ؛گذار استیرهای او و جامعه تأثفرد بر کنششوند. فهم هر  جامعه می

 فهم ارتباطی عمیق وجود دارد. 
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ريکور ديدگاه  که    ، در  بدانیم  امری  را  آن  که  است  اين  کنش  از  صحیح  برداشت 

طرح و  دنیوی  میرويدادهای  هم  گرد  را  نه  ؛ آوردها  کنش  انجامچراکه  و  تنها  دادن 

بلکه دريافت نیز شامل میساختن،  را  برتافتن  و  نظر وی کنش، مشتمل  کردن  از  شود. 

، از آن حیث  «عادی  کنش. »2، از آن حیث که نوعی کردار است؛  «سخن. »1است بر:  

مداخله است؛  که  امور  جريان  در  روايی  «روايت»  .3ای  بازگردآوریِ  که  حیث  آن  از   ،

استزندگی گسترده  زمان  در  که  است  نسبت  ، ای  توانايی  نهايت  در  مسئولی ت  و  دادن 

يا ديگران   به خود  پالور،  و)داکردار  و  اساس   .(28:  1394نهاور  اين  ريکور    ،بر  تفکر  هر  در 

بهکنش،   روايت  منزلةخود  است    ،يک  نظام  و  طرح  تفسیر  می  ودارای    ازشود؛  تواند 

های جهان هستند.  ها از جهتی مرتبط با تخیل و از جهتی مرتبط با واقعیتکنش  ،رواين

 ها و خلق در جهان باشند.  توانند منشأ آغازگریها از جهت نسبت با تخیل، میکنش

تواند وضعیت مادی خود را تغییر دهد، بلکه در عین  تنها میشخص از طريق کنش نه

تازه ديرپای  روابط  قادر است  برقرار کندای  حال  ديگر  افراد  آغازگری،  ؛  با  يا  پس کنش 

که بافتارشان را  پردازند  میآن به اشخاص و چیزهايی    ةها به واسطچیزی است که فاعل

دهند. نتیجه اينکه به  و از اين راه بافتار و روند متعاقب آن را تغییر می  ،دهندتشکیل می

دهنده با جهان دارد.  بتی پیوندآفرين و هم نسبتی گسستهم نس  ، رسد آغازگرینظر می

»مرحله دارای  گسستآغازگری  الجرم  ای  ماهیت  به  آن  پايان  در  که  است  آفرين 

بريم؛  پی می  ، های علیت دارد در نسبت با ساير شکلکه علیت آغازين فاعل    یاهانخصم

  ةافزايانهمکردن دهنده دارد که در پايان آن ضرورت هماهنگ ای پیوندکه مرحلههمچنان

 ،بنابراين  ؛(Ricoeur, 1992: 102)يابیم«  علیت آغازين فاعل با ساير اشکال علیت را درمی

آغازگری يا  علیت  های معمولاز جهتی تحت علیت  کنش  بند  از  از جهتی  و  های  است 

  نمودار  در هر کنش  ،گسست در عین پیوند با جهان  بودیوحدت و هم  معمول آزاد است.

امور متغیر    ، همچون در هر طرح روايی  در هر کنش   ،. به عالوهآن استويژگی استعاری  

در تفکر ريکور استعاره، روايت   ، آيند. به اين ترتیبو متکثر تحت نظامی واحد گردهم می

 گیرند.و کنش در پیوند با يکديگر قرار می

کند يا  ردی کاری میکنند چرا ف که توجیه میدهند  ارجاع میهايی  ها به انگیزهکنش

عالوه به  است.  کرده  میکنش  ،کاری  که  دارند  عامالنی  برخی    هاآنتوان  ها  مسئول  را 

کنش وضعیتنتايج  در  کنش  عامالن  کرد.  قلمداد  میهايشان  عمل  رنج  هايی  و  کنند 

نکردهمی ايجاد  اين وضعیت  ؛اندکشند که خود  به عرصاما  دارند    ة ها  تعلق  )ريکور،  عمل 
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فاعل باشند و ممکن    ةها ممکن است مبتنی بر اراده و انگیزکنش  ،بنابراين  ؛(136:  1397

وضعیت در  نیستاست  فرد  کنترل  و  اختیار  در  که  شوند  انجام  حال  .هايی  هر    ، در 

فاعل را در نسبت    ة ها و اراداما انگیزه  ؛دهند های فاعالن خود ارجاع میها به انگیزهکنش

با جهان  و  ديگران  چیزها،  هدف  با  يا  طرح  متضمن  را  اراده  ابتدا  ريکور  فهمید.  يد 

تی  ای دانست که اساساً خودبسنده است؛ اما بعداً دريافت که شخص تنها در صوردرونی

از طرحمی نیات سرتواند  و  فهم کند که همواره    هاآندرآورد که  ها  اموری  به عنوان  را 

جهان رويدادهای  با  در    ،بنابراين  ؛ ندامرتبط  را  بايد  اراده  فاعل  بیرونی  جهان  با  نسبت 

 د. کرتحلیل 

اين صورت است که وقتی می«  چرايیِ کنش »با    «چیستیِ کنش»ارتباط   گويیم  به 

انجام می واقع می  ،دهیمچه کنشی  انجام میدر  ارتباط  گويیم، چرا چنین کنشی  شود. 

اجتناب دو  بهاين  است.  میناپذير  انجام  سختی  کنشی  که  بگويیم  کسی  به  توانیم 

هممی اينکه  بدون  توضیح  دهیم،  با  چیستی  توصیف  بگويیم.  نیز  را  آن  چرايی  زمان 

منطقی    ة در اينجا فاصلدر واقع توصیف بهتر است.    ،شود و توضیح بیشترچرايی آغاز می

می آشکار  کنشِ    ؛ شودجديدی  با  ارتباط  در  انگیزه  عل ت.  و  انگیزه  میان  جدايی  يعنی 

شود يا بايد انجام  لحاظ منطقی مستلزم مفهوم کنشی است که انجام میانگیزه است و به

عل ت،    ،به عبارت ديگر  ؛شود نیست. مفهوم  قابل ذکر  بدون مفهوم کنش،  انگیزه  مفهوم 

بهحداق  هیومی،  معنای  در  واژهل  بعنوان  ارجاع  برای  میه  ای  و  کار  عل ت  میان  و  رود 

هرنامعلول   و  دارد  وجود  منطقی  میهماهنگی  ديگری  بدون  را  آورديک  بیان  به    ؛ توان 

با ارتباط    ، مانند کبريت و آتش. ارتباط ضروری، درونی و منطقی که ويژگی انگیزه است

ناسازگار است. انگیزه، دلیل منطقی کنش است و نه    محتمل و بیرونی و تجربی عل یت،

البته اين بدان معنا نیست که تمام    ؛انگیزه، عل ت کنش نیست  ،بنابراين  ؛عل ت تجربی آن

بلکه بدان معناست    ،شامل تمايل نخواهند شد  ،زيرا با اين وصف  ،ها عقالنی هستندانگیزه 

يکديگرند ملزوم  و  الزم  و کنش،  انگیزه  میان    که  داردد  رابطة  ها نآو  وجود  اين  وری   .

تمايل شمولی ت بیشتری دارد و    واژة  از شود که  مقايسه می  خواستن  واژة ويژگی انگیزه با  

دوست معنای  انجامبه  اراده  با  و  کاری  انجام  خواستن،  داشتنِ  میان  است.  آن  دادن 

ند. ما در  ايکديگر متعل قد دارد و آن دو به  متقابل منطقی وجو  رابطةدادن و کنش،  انجام

و در نهايت    کنیم میدادن تالش  سپس برای انجام  ومنطقی از خواستن آغاز    ةيک زنجیر

انجام می را  نظر می  ،بنابراين  ؛( Ricoeur, 1992:63)  دهیمکنش  مانند  به  نیز  رسد کنش 
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  نسبت   عبارتی   و به  عین نسبت متقابل میان جهان ذهن و جهان    نمودار استعاره و روايت  

 فهم و واقعیت است. 

آدمیان کردار  و  گفتار  ريکور  نظر  روندهای    ، از  قید  از  متناهی  آزادی  مستلزم  هم 

برای کار اين روندها  به  گويیم و  شان. آنچه میيیا طبیعی است و هم مستلزم وابستگی 

می يک   ، دهیمانجام  از  بهاگر  که  پیشینی  الگوهای  و  ساختار  با  روندهای    ةواسطسو 

با گفتارها و کردارهای    ،طبیعی اسقرار يافته است، تناسب نداشته باشد و از سوی ديگر

بی نباشد،  متناسب  ما  ماقبلی  و کردار  گفتار  از  مقصود  بود.  معنای    ، معنی خواهد  ابراز 

ما    ةتمامی برساختاست به بافتارهايی که بهچیزی است که اکنون وجود دارد و پاسخی  

حال عین  در  ارزش  ، نیستند.  و  معانی  ابراز  موجب  است  ممکن  ما  کنش  و  های  گفتار 

اغلب هم چنین میتازه و  ترتیبای شود  اين  به  امک  ،شود.  و  هاانبه  نشده  مراد  که  يی 

نیافته تحقق  می  است،  هنوز  بروز  اختیار  ،بنابراين  ؛دهدمجال  به  انسان    ريکور  متناهی 

داند که تا حد  قائل است و دلیل آن را تجسد انسان در محیطی طبیعی و فرهنگی می

اما وی بر اين باور است که اين جهان، جهانی است که    ، خود ما نیست  ةزيادی برساخت

داونهاور و پالور،  به نقل از )کوشیم از طريق گفتار و کردارمان در آن دخل و تصرف کنیم  می

ترتیب  .  (22-23:  1394 اين  شبک  ، به  يک  در  همواره  کنش  کنش  ةهر  از  های  مفهومی 

 ثیرگذار است.بر اين شبکه تأشود و در عین حال ديگر معنادار می

ريکور به ارتباط میان فهم عملی و فهم روايی قائل است. فهم عملی، عبارت    ،بنابراين

احاطه از  بر شبکاست  بهفهومیم  ةداشتن  قابلیت  آن  شدن کنش در  گرفتهکار ای که در 

در   که  است  اين  عملی  فهم  با  روايی  فهم  ارتباط  است.  شبکه  مفاهیم  ساير  با  تلفیق 

هايی مانند عامل، هدف، وسیله، وضعیت، امداد،  انگاشت هر روايتی، مخاطبان با واژهپیش

جزآن و  ناکامی  موفقیت،  ستیز،  تعاون،  در    خصومت،  کنش  ةشبککه  معنا  مفهومی  ها 

ی کنشی است به  اروايی، جمله  ةرين حد جملکمت  ،آشنا باشند. به اين ترتیب  ،ندشومی

و اين نکته که  کند،  صورت که فالن شخص در اين يا آن وضعیت، فالن کار را میاين  

می ديگری  کار  متفاوت  يا  همسان  وضعیتی  در  ديگر  روايتشخصِ  مضمون  ها  کند. 

ای از واکاوی ساختار  هیچ نمونه  ، کشیدن است. به اين ترتیبکردن و رنجدرنهايت عمل

اقتباس نکرده باشد. گذر از    «کردار» روايت نیست که از پديدارشناسی ضمنی يا صريح  

کنش    ة های معناشناسانشود واژهنظام الگوبنیاد کنش به نظام نحوبنیاد روايت، سبب می

کند،  آيندها که طرح روايی تفويض میکه صرفاً داللتی بالقوه داشتند، به مدد تسلسل پی
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گی با هم در  ها در هماهنهای کنشها و وضعیتداللتی بالفعل بیابند و عامالن و انگیزه

زمان روايتکلیت  نحومند  به  کنند  ،  عمل  داستان،    ،رواين  از  ؛ بالفعل  يک  فهمیدن 

ناشی از آن است.    هاای است که نوع طرحفهمیدن زبان کردار و فهمیدن سنت فرهنگی

 . (139-135:  1397)ريکور،  

کنش  ريکور او  نظر  به  است.  قائل  نیز  تجربه  پیشاروايی  ويژگی  میبه  به  ها  توانند 

درآيند کنش  ؛ روايت  نشانهزيرا  در  پیش  از  شدهها  آشکار  هنجارها  و  قوانین  ؛  اندها، 

فهم روايی  ،بنابراين نظر وی  به پیش  ، به  با شبکفرضمحدود  آشنايی     ِمفهومی  ة گرفتنِ 

ای است که  بندیه مستلزم آشنايی با قوانین ترکیبمعناداری کنش نیست، بلک  ةسازند

روايت وجود دار از  را کنترل میپیش  نظم زمانی داستان  و  نظر می  کند.د  اين  به  رسد 

مندی بنیادين را  و اين نظام  نظم روايی دانست  نوعی  توانبندی را نیز میقوانین ترکیب

روايی هستند و    تجارب ما ذاتاً  ،مندی بنیادين تلقی کرد. بر اين اساستحت عنوان روايت

 د مورد فهم و تفسیر قرار گیرند. توانندر قالب روايت می

میان   ،عالوه  به می  ريکور  برقرار  ارتباط  متن  و  میان  کنش  و  به    ها آنکند  قائل 

آوردن  الگوی متن: درنظر»   ای بسیار مهم با عنوانهدف ريکور در مقاله  پیوستگی است.

هم عبارت است از تعیین مقومات ذاتی    (Ricoeur,1991 )   « متن  ة مثابدار بهکنش معنی

پذير است و موضوع مناسب علوم  دادن اين امر که کنش، فهمها و هم نشانتمام کنش

انجام برای  او  است.  گفتار،    دادناجتماعی  از  خويش  برداشت  بر  را  خود  بحث  کار  اين 

می استوار  کاربرد،  مقام  در  زبان  و  يعنی  شاعرانه  تخیل  راه  از  تنها  ريکور  نظر  به  کند. 

توان از متن به کنش گذر کرد. متن با  کردن میکردن و عملزيستن، حس  ةامکانات تاز

به اين    .  (16:  1397  ريکور،)    آورد بازتصويرسازی دنیای کنش اين امکانات را به وجود می

فهمهر کنش متنی است که می  ،ترتیب و  قرار گیرد  تأويل  و هر  تواند مورد  پذير است 

های بشری است و به مدد تخیل و از طريق استعاره و  متن هم نمودار و بازتوصیف کنش

پیوستگی و تأثیر  اين  های ديگر تأثیرگذار است.  روايت، در تغییر جهان و آغازگری کنش

 يابد.و تأثر متقابل پیوسته ادامه می

رنگ/طرح که آن را عبارت از تقلید يک کنش  پی  دربارةريکور با توجه به نظر ارسطو  

از  می معنا  سه  می  « محاکات/تقلید»  واژةداند،  دست  پیش  .1دهد:  به  به  فهم  برگشت 

پیکربندی تازه از ترتیب    . 3  ؛پردازیورود به قلمرو داستان  .2  ؛آشنايمان از ترتیب کنش

به نظر وی اين مفهوم آخر  .  (25-24:  همان)پردازی  کمک داستانکنش به    ة شدفهمپیش
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آوری زيرا با نوع  ؛ دهداست که عملکرد تقلیدیِ طرح روايی را با ارجاع استعاری پیوند می

در او  است.  مرتبط  ابداع  و  عرص  حالی  معنايی  در  استعاره  است  معتقد  های  ارزش  ةکه 

زيبايی عاطفی،  ارزشحسی،  و  به  شناختی  را  دنیا  جهت  اين  از  و  است  حاکم  شناختی 

ها نیز، در  کند، بر اين باور است که عملکرد تقلیدی روايتتبديل می  پذيردنیايی سکونت

  ، از نظر وی استعاره و روايت  ،بنابراين  ؛آيدهای زمانی آن به کار میش و ارزشکن   ةعرص

می  ،دوهر نقش  ايفای  واقعیت  بازسازی  به  در  روايی،  طرح  در  و  و    تجربةکنند  مبهم 

 شود.ان، پیکری دوباره بخشیده میزم  بارةشکل دربی

ره، تقلید روايی و  بازسازی و نوآوری معنايی و عملی، کارکرد مشترک استعا  ،بنابراين

های آينده روايت کرد و »به همین دلیل است که  توان از کنشکنش روايی است و می

روايتسخن بیرق  زير  هم  آن  زندگی،  روايی  وحدت  از  میگفتن  ما  به  که  آموزند  هايی 

شیوه به  واپسچگونه  روايی،  فراپیش  (retrospection)نگری  ای  را   (prospection)نگری  و 

به هیچ عنوان پوچ و بیبه بیان کنیم،  و به   (Ricoeur, 1992: 163) معنا نیست.«  روشنی 

های گذشته، حال  بخش استعاری خود، کنشرسد طرح روايی در کارکرد وحدتنظر می

 آورد. مفهومی و معنايی در وحدت می ةهای يک شبکمندیو آينده را در پرتو نظام

که استعاره   آنجا  ويژگی استعاری و روايی دارد. از ،نشان داديم که فهم در تفکر ريکور

توان  های آينده هستند، میهای گذشته و منشأ کنشزمان نمود کنشخود هم  ،و روايت

قائل شد. به عالوهريکور ويژگی کنش  انديشة برای فهم در   فهم،    ة واسطتأمل به  ،مندی 

عنوان کنش  ها بهدر فهم است که کنش  ،بنابراين  ؛دهداختصاص می  خودها را به  کنش

می بازشناخته  عالوهکنشگر  به  کنش    آنجا   از  ،شوند.  نیز  را  سخن  و  روايت  ريکور  که 

میمی و  داند،  روايی  بنیادين  ويژگی  جهت  به  وی  تلقی  در  نیز  فهم  که  گفت  توان 

 شود. اش، کنش محسوب میزبانی
 

  نتیجه .5

به    ة مسئل پرداختن  حاضر  کنش    ارتباط چگونگی  پژوهش  و  روايت  استعاره،  با  میان 

از    را  پرسشبه اين  پاسخ    ديمکرتالش    است. در اين نوشتار   فهم   در نسبت با و  يکديگر  

واکاوی    انديشةمنظر   که  . کنیمريکور  داديم  گفت می  نشان  ريکور    ديدگاهدر    توان 

با   متقابل  و  نزديک  نسبت  در  و  هستند  فهم  بنیادين  وجوه  از  کنش  و  روايت  استعاره، 

دارند. قرار  استعاری  يکديگر  ويژگی  بیان  شباهت  ، در  میان  پیوند  حفظ  به  عین  در  ها 

اشاره  تفاوت نشانکرها  با  و  بهديم  را  فهم که همواره چیزی  چیزی    منزلة دادن کارکرد 
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را مدلل    يابد، نسبت فهم و استعاره بیند و درمیمی  هاآنمیان    ديگر و بر اساس شباهت

ريکور   هرمنوتیکی  پديدارشناسی  منظر  از  فهم  تبیین  در  ويژگی  اين  قابل    نیزنموديم. 

فهمِ  است.  فاصل  دريافت  بر  است  ةهرمنوتیکی  تعلیق  حاصل  که  پلی    ،پديدارشناختی 

برقراری پیوندايجاد می از ويژگی  کند.  نیز  را  انتقال استعاری  در عین وجود فاصله  های 

زباندانستیم فهمِ  هستی.  کارکرد  ريکور،  ديدگاه  در  معرفتمند  و  شناختی  شناختی 

 استعاره را توأمان در بردارد.  

نظر    گفتیم     از  نماداستعاره  ريکورکه  روايی  تخیل  ،،  آثار  نیز  مه  ،و  در  م نقش  ی 

نیز   و  واقعیتبازتوصیف  روايت  نماد   استعاره، دارند.    بازسازی  ارجاع    ،و  واقعیت  به 

اما با ايجاد جهش معنايی و نقشی که در ساختار    ؛ريشه در واقعیت دارند  هاآندهند.  می

دهند. اين فهم در  توصیف بديع و متفاوتی از واقعیت ارائه می  ، کنندتخیل و فهم ايفا می

بر  نوع کنش و  فرد  به جهان  صورت  نحوةهای  او نسبت  بر ديدگاه  و  از مسائل  او  بندی 

تأثیرگذارند. فهم بديع  واقعیت  اين  منشأ کنش  ،اين  های تازه خواهد شد. تفسیر و فهم 

شوند و  ها و آثار هنری و در زبان استعاری و نمادين آشکار میکه در روايت  نیز  هاکنش

بیان می بازسازی و خلق واقعیتِ به  تأثیرگذار است.  پیرا  آيند، در  به نظر    ، عالوه  بهمون 

بنیادين  رسد  می روايت کارکرد  و  استعاره  فهم  کنش،  میان    ،در  متقابل  نسبت  نمودار 

 است.نسبت فهم و واقعیت  ،جهان ذهن و جهان عین و به عبارتی 

که  همچنین   داديم  توالی    «طرح»مفهوم  نشان  معنای  به  روايت،  و  در  منظم 

رويدادهاستکنش  ةيافتسازمان و  روايی   ريکور   انديشة در  .  ها  کنش    طرح  هر  نیز  و 

نظام،به و  دارای طرح  روايیِ  متن  در    عنوان يک  را  ناهمگون  امور  استعاره،  در  همچون 

ها به  ها و طرحد. ترکیب امور ناهمگون در استعارهنکن د و حفظ مینآوروحدتی گرد می

زمین تخیل،  خوانشگستردهة  مدد  و  تفاسیر  از  بازمیای  را  سبب  ها  خود  که  گشايد 

های او و  فرد بر کنششوند. فهم هر  بخشی ساختار فهم و عالم فرد و جامعه میصورت

تأثیر فهم  ؛گذار استجامعه  در    ،بنابراين  ؛ارتباطی عمیق وجود دارد  ، زيرا میان کنش و 

ارکرد مشترک استعاره، تقلید روايی و  تفکر ريکور بازسازی و نوآوری معنايی و عملی، ک

 . کنش روايی است

نحو بنیادين  ريکور، استعاره، روايت و کنش به  انديشةگفت در  توان  می  ،بر اين اساس

مرتبط فهم  با  نیز  و  يکديگر  اين    ند.ابا  می  مسئلهاز  منفی  و  مثبت  نحو  دو  هر  توان  به 

منفعلبهره  از  را  ما  مورد،  اين  در  خودآگاهی  کرد.  اطالعات، برداری  انواع  برابر  در  بودن 
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صورتخوانش  و  مسائلبندیها  مختلفِ  را    های  ما  و  داشت  تربیت   برایبازخواهد 

   های آينده هوشیارتر خواهد کرد. نسل
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