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  0مترجم ی مقدمه
  

  
  
  
  

ای، در چارچوب  یا اندیشه  توان اکتاویو پاز را نیز مثل هر شخص می
 - در غرب رایج است   ویژهکه به - یک  ایسم اسیر کرد و به همان سادگی

زعم خود و یا به(پاز شاعر، نویسنده، دولتمرد و ناشری ساختارگرا   : گفت
تعریفی جامع و مانع، اما ابعاد حقیقت فراتر از یک واژه و یا . است) مدرن

تخیل فراتر از هر نیرو و قدرتی در حال کشف ”: به قول خود پاز. ایسم است
و انسان خالق در این رهگذر، همواره در پی “ .سانی استی ان دنیاهای تازه

درهایی به نام واژه، مستتر در واژه و . آن است که درهای دیگر را بگشاید
 -تخیلی که در عبور از این درها قدم به دنیای واقعیت . برانگیخته با واژه

ا گریزد ت گذارد و همزمان از آن می می -ی انسان  واقعیت ساخته و پرداخته
واقعیتی که در . ی جدیدی از آن را کشف کند به واقعیت بعدی رسد، تا الیه

اصل در دل مناسبات اجتماعی، فرهنگی و زبانی ما نهفته است و تابع منطق 
واقعیتی نسبی و متکی بر زاویه . شود و نگاه زبانی و فرهنگی ما ساخته می

ما تبلور یافته است  نگاه ما به جهان، زاویه نگاه خاصی که در فرهنگ و زبان
  .)نک به بخش آخر( و از آن گریزی نیست

ای است که از درکی واژه-ساختارگرایی نیز از این نظر کلیدپسا
 - راهی برای اندیشیدن . گیرد سرچشمه می  متفاوت و زاویه نگاهی خاص

دستگاه  و دنیایی برای سیر کردن، مثل دیگر دنیاها؛  -ها  مثل دیگر راه
زیرا بر این . های درونی هیچ فرهنگ و تمدنی نیست افی ارزشای که ن فکری

تر گفته باشیم هر زبانی، یک  باور است که هر فرهنگ و تمدنی و دقیق
. شده وت از جهانی که در زبانی دیگر ساختهجهانی متفا -است   جهان خاص

گذار آن نیز متفاوت است، زیرا که درک و  سان نظام تمایزگذار یا ارزش بدین
زبان بستگی دارد و صورت نسبی به  مناسبات درونی هر واقعیت به  زشار
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ساختارگرایی یک کهکشان پساهر زبان از دید . یابد بازتاب می تنها تابع آن،
از  -ی خود را دارد، و تمام اجسام  ویژه  و رانش  است که نیروی کشش  خاص

را در نظام و نظم  - اتم تا ستاره، از واقعیت تا پدیده، از تفسیر تا تمایز 
کند و باالخره در ابعاد  گذاری می بندی و ارزش بندی، طبقه دسته  اش ویژه

  .دهد ی خود تبلور می ادراکی ویژه
شناسی، دیگر بر مبانی زبان  از هر نگرش  ساختارگرایی بیشپسا

ین نظر، نقطه در واقع از ا. شناسی معاصر استوار است شناسی و نشانه معنا
عنوان زاویه نگاه و چه ی چه بهنوگرای. قرار دارد )مدرنیسم (ی مقابل نوگرای

های هفده تا نوزده اروپا  ی علوم طبیعی و تجربی سده عنوان سبک بر پایهبه
  هم از این رو، توجه به جزئیات و استنتاج از جزئیات نقش  شکل گرفته،

و  ی، ساختارگرای برعکس. ی شناخت آن داشته است بسیار موثری در شیوه
ی  مثابهزبان تکیه دارد و آن را به مندیدستگاه بربیشتر  پساساختارگرایی

ها به کار ابزاری مهم برای رسیدن به واقعیت و درک از واقعیت و پدیده
از هر چیز   گیرد، و بر این باور است که ادراک ابعاد مختلف واقعیت پیش می

  .دارد  بستگی به ساختار، مناسبات و منطق درونی هر زبان
طور جدی روی به 1914تا  1860های  از سال پِرس سندر چارلز
یافت که  1ها وی زبان را دستگاهی از نشانه. های زبانی کار کرد دستگاه نشانه

از   ها روس فرمالیست. ای هستند پیوسته و پیچیده همه از درون دارای نظام ب
رم و معنا تشکیل ف  سوی دیگر، به این نتیجه رسیدند که زبان از دو بخش

  .شود می
ها است،  معنا، مفهوم یا برداشت حسی و عقلی ما از اشیا و پدیده

صداهایی که به دلیل . ی مادی و فیزیکی زبان یعنی صداها است فرم اما گونه
. آورند صرفی و نحوی را پدید می 2آواهای - الگویی، طرح هایلداشتن شک

فرم در  ی  درباره هافرمالیست هایها و بحث روی نشانه پِرسی کار  مجموعه
ی پراگ  را درحلقه 4شناسی و نشانه 3آواشناسی  زبان، مبانی دو دانش

ینجا پایان ه اهای روس باما تاثیر فرمالیست. گذارد) ساختارگرایان پراگ(
-می ی پراگتر دیگری را نیز در اختیار حلقه مو در واقع میراث مه دریگمین

ی زبان و مهمتر از همه  ی کارکردهای ششگانه بارهمبانی بحث در : گذارد
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رومن یاکوبسن متاثر از این دید، جدول . زبان 5بوطیقاییکارکرد شعری یا 
ی  عنوان یک مسئلهفرازبان به”ی  وی در مقاله. نگارد کارکردهای زبان را می

 لفظی زمان لفظی و های نشانه، لفظی هنرهایو کتاب “  شناختیزبان
نویسد زبان یک  وی می  6.پردازد مبانی این اندیشه می  به بحث و گسترش

ساختن معناهای جدید،   ی شاعرانه است، زیرا پویا است و در کنش پدیده
عبارتی زبان با به. کند آواها را دگرگون می - ها و طرح و کارکرد نشانه  نقش

ه به تصویر و ، یا تبدیل استعار نماد به استعاره و برعکسشدن تبدیل 
آفریند  می پندارهاییآواهای محدود مفاهیم و  - ها یا طرح ، از نشانه برعکس

ی اول شاعرانه است، زیرا ساختار استعاری دارد، و بعد تبدیل به  که در وهله
سخن، های بانمک، شیرین عنوان نمونه، واژهبه. دشو های دیگر می گونه

ها در فارسی  این واژه. نظر بگیرید ، را در...دهان، سخن زهرآگین و شیرین
های بسیار ساده و مصطلحی هستند، حال آنکه ساختار استعاری  امروز صفت

ی شعری  ت یک پدیدهدهد که زمانی دور یا نزدیک به صور آنها نشان می
دانند که سخن چشیدنی نیست و اگر آن را  همگان می  7.اند دهوارد زبان ش
ی زبان  است که کارکرد شاعرانهین دلیل ا بهتنها ،  پذیرندش همگان می

دهد تا ترکیبات پایدار و ناپایداری  اهل زبان می  میدان به قدرت آفرینش
  .سخن و سخن زهرآگین پدید آورند چون شیرین
 8نمـــادین،: شوند به سه دسته تقسیم می پِرسها از نظر  نشانه

اند که هر نشانه -بسیاری بر این تصور 10.ایو نمایه   9تصویر یا شمایلی
تنها یکی از ) ی بسیط باشد یا ترکیبی و یا حتی جمله کند واژه تفاوت نمی(

شناسی  ی نشانه درباره“  اش این سه وجه را دارا است، اما یاکوبسن در مقاله
ها تنها یکی از این سه  اعتقاد نداشت که نشانه پِرس”: نویسد می“ پیرس

سه وجه   آنها صرفا به قصد نمایشبندی  خصوصیت را دارا هستند؛ تقسیم
گرنه این وجوه همه با یکدیگر و همزمان در یک نشانه  مختلف آن است، و

کند؛ وی که این سه وجه را  پاز نیز بر این نکته تاکید می 11“.یابند هستی می
و  13جای شمایل،ه بازنما ب 12جای نمایه،ه های متفاوت داللت ببا نام

ای را  هیچ واژه”: گوید دهد، می شان میجای نماد نه ب 14انگیزانندگی
توان یافت که از این عناصر حسی و داللی عاری باشد، چنانکه باید  نمی
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 )بخش دوم: نک( “.و مدلولی بدون واژه وجود ندارد  اذعان کرد که هیچ حس
ی مهم این است که این سه وجه در هر واژه و جمله به یک میزان  اما نکته

ی  شان در زنجیرهو جای ی کاربردها بنا به نحوه  واژهعموالم. دنکارآیی ندار
دهند و تابع قدرت آن،  تر و متمایزتر نشان می گفتار یکی از وجوه را برجسته
قدرت و ضعف هر یک از این وجوه در . روند وجهی از معنا را نشانه می

معنا کشد، که با  یبیرون م  شرایط و مکان ویژه، از واژه معنا و تصویری خاص
های چرک یا نوار  مثال واژه. و مفهوم همان واژه در جای دیگر متفاوت است

ها در زبان  این واژه) اینمایه(بندی را در نظر بگیرید، وجه داللی زخم
یا (های تصویری و نمادین  روزمره بیشترین قدرت را دارد، در این حالت وجه

ها را در  ند؛ اما همین واژهآنها کاربردی ضعیف دار) به تعبیر پاز انگیزاننده
شاملو مالحظه کنید که چگونه با قدرت انگیزانندگی و  “تعویذ”شعر 

  :اند تصویری، از رهگذر فرازبان به شعر رسیده
  

  نشیند به چرک می
  خنده

    15ار بندی  شابندیبه نوار زخم
  

های ی مباحث فرمالیست اما ساختارگرایی در این حوزه از گستره
 -1. ی کار سه فرد و جریان است این تحول نتیجه. رود یفراتر م  روس

زبان ’و  16‘زبان الگویی’ی  گونه در تقسیم زبان به دو سوسور دو فردیناند
ی  زبان بر پایه یآواشناسی و جدول کارکرد  دانش -2. 17‘اجرائی
 - 3. مکاروفسکییاکوبسن و  ویژهبهی پراگ  شناسی به توسط حلقه نشانه

در بحث  18 بوآسو  بلومفیلد، ورف، ساپیرشناسان امریکایی، کار زبان
این مقدمه در آن است   تالش. “زمان در زبان”و “ نسبیت زبانی”مربوط به 

ز آن باره، و متاثر ا که با بررسی کوتاه این سه مبحث، نقطه نظرات پاز در این
  .دی شعر را برجسته کن درباره

به نتایج بسیار  سده این غازآو  ی نوزدهمشناسی در آخر سدهزبان
مطالعه و . مهمی در شناخت موقعیت زبان در رابطه با اندیشه و جامعه رسید

های درونی زبان یکی از  تجزیه تحلیل زبان بر مبنای ساختار و دستگاه
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سوسور به این نتیجه رسید که  دو   فردیناند. مهمترین نتایج آن بوده است
زبان در مفهوم : دشو تقسیم می  به دو بخشلحاظ موقعیت و کاربرد زبان به

و آگاهی و بنابراین درک ما را در طول تاریخ و   گسترده که تمام دانش
ی زبان نمود  ویژه  گیرد و در دستگاه تمایزبخش ی جامعه در بر می گستره

نامگذاری کرد، )  زبان الگویی(وی این زبان را با اصطالح کلی النگ   یابد؛ می
که فرد  -عنوان اصطالح برای زبان کاربردی را به) زبان اجرا(ول در مقابل پار

مطابق با این  19.مورد استفاده قرار داد -کند  با آن تفهیم و تفاهم می
  ساخت و نقش یاز هر چیز متوجه  توان گفت سوسور بیش بندی میتقسیم
لد نیز البته بلومفی. ادراک ما از واقعیت بوده است بر روندهای زبان  دستگاه

بندی زبان را مورد  کرد که فرآیند طبقه  تالش) 1930-40(ها  در همان سال
دگرسان است؛ وی فرآیند  وی با سوسور  دهد، اما نگرشبررسی قرار 

کمی   داند و نقش بندی و تقسیمات ساختار زبان را مادی و بیرونی می طبقه
ه با سوسور نیز از همین زاوی چامسکی نوام. دهد به تجریدهای ذهنی می

تقسیم   بلومفیلد زبان را به دو بخش  وی مطابق با نگرش. اختالف دارد
مقایسه کنید با روبنا و زیربنا  - 21ساخت در مقابل ژرف 20روساخت: کند می

ساخت و روساخت را  الزم به توضیح است که چامسکی، ژرف. در مارکسیسم
ل اصطالحات النگ و برد و در مقاب زبان به کار می ی دستور بیشتر در حوزه

یاکوبسن بر این باور . کند را پیشنهاد می 23و اجرا 22های توانش پارول واژه
و  24شناسان امریکایی در کل برای النگ اصطالح الگوی زبانیاست که زبان

نیز از  دریدا ژاک  26.برند را به کار می 25راندنبرای پارول اصطالح سخن
  .گیرد میجای النگ بهره هب 27اصطالح نوشتار

از نظر سوسور زبان الگویی نسبت به زبان اجرایی در وضعیتی 
 - در زبان گفتار  -در واقع درک ابعاد واقعیت . تر قرار دارد تر و گسترده کلی
انی زب. از هر چیز بستگی به قدرت و قابلیت تاریخی زبان گسترده دارد  بیش

و یا (یت گفتار ی، ماهپندارذهنی و  هایکه با اولویت دادن به ویژگی
ی  ی واژه، رابطه دهد؛ گذشته را به تاریخ و گذشته پیوند می) روبرو ی  نوشته

ماه ’؛ برای نمونه، ...ها و نحوی جملهها و ساخت آن با دیگر واژه
-است، زیرا هم پذیرمعنا فارسیزبان  ی معناییتنها در شبکه ‘سوار دوچرخه
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پنداری مستتر در ذهنی و  یهاویژگیخاطر نشینی این دو واژه صرفا به
ی  با نقل این بحث پیچیده هارلند ریچارد. کن شده استممی ماه  واژه

ی استدالل از زاویه دید علوم  ترین شیوه این عجیب”: نویسد سوسور، می
های مادی و قابل اثبات و بنابراین موثق که بر فاکت  ویژهبه –طبیعی است 

آورد که  ین خاطر میه ای معترضه را ب هارلند این جمله  28“.تکیه کرده است
ی  را معتبرترین شیوه گرای اثبات همچنان شیوه 1900های  سوسور در سال

  .دانسته است می شناخت
برای روشن شدن تفاوت میان زبان الگویی و زبان اجرایی سوسور  

  آید که با آموزش نظر کافی میدر برخورد اول، به : زند شطرنج را مثال می
اما این . شطرنج را فراگرفت ها، ها در تمام بازی ی حرکت مهرهچگونگ
که بازیکن حرکت ممکن را از میان  هستندمکن شرطی م، بههاحرکت

شطرنج باید   در آموزش. احتمالی برگزیند هایتتر حرکگستردهی  مجموعه
 29.به دستگاه احتماالت مطابق با قواعد بازی و حرکت هر مهره توجه کرد

  خاص یای که از دل آن، هر حرکت ویژه، در هر لحظه دستگاه پیچیده
ی هحدودمدر همان  کمدست –د شو قعی و ممکن میمنتهی به حرکت وا

به صورت مفهومی ذهنی با او همراه شده  پیشاز  بازیکن، که آن هم  دانش
  .است

ی ممکنی از  دستگاه زبان الگویی مجموعه. زبان نیز چنین است
شود که  های گفتار را در خود جمع دارد، اما زمانی پدیدار می ی گونه همه

داند چگونه  ای که می گوینده با آگاهی قبلی بر زبان جاری کند؛ گوینده
ناگفته  .ها برای داللت و انتقال اطالعات بهره گیرد سخن براند و از کدام واژه

های بیان  ست نسبی و بنابراین شیوهاست که آگاهی گوینده امری  مشخص
ها  ها، مهره با شطرنج، زبان گسترده تمام قاعده  در قیاس. نیز تابع آن متفاوت

یا کاربردی تنها آن  ییشود، اما زبان اجرا های احتمالی را شامل می و حرکت
گیرد که در یک بازی به کار  یهایی را در بر م ها و مهره ها، قاعده حرکت

  .د تا نتیجه مشخصی به دست آیدآین می
منطق، دید (های ممکن  زبان الگویی دستگاهی است از حرکت

ها در  واژه(های موجود  ، مهره)طور ویژهها به طور کلی، و واژهحاکم بر زبان به
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این دستگاه بر  بنیاد). نحوی، صرفی و آوایی(و قواعد ) معنایی یشبکه
نظامی . استوار است ‘گذارنظام تمایز’یا ‘ نظام ارزشی’ا نام ری ذهنی بپندا

خود را از زاویه دید فرهنگی و منطق زبان   و رانش  که نیروی کشش
گذار  گذار و یا ارزشست که هر زبان نظام تمایزا گیرد و از همین رو می
ی علمی نیز  دههای اثبات ش طوری که حتی داده، بهآوردای به وجود می ویژه

زبانی   به واقعیتی انسانی و سپس) رسمی(تنها با اتکا بر این نظام رایج 
یاکوبسن و  30‘زبانفرا’توان در  گذار را می نظام ارزش. ندشو تبدیل می

  .کرد نیز جستجوالکان  31‘ناخودآگاه جمعی’
ی خودآگاه  ی مسئله شناختی دربارهنتایج زبان”ی  یاکوبسن در مقاله

  ی بوآس باره، به نتیجه ی مطالعات مختلف در این  ضمن ارائه“ ناخودآگاهو 
گاه موقعیتی خودی است که هیچاستفاده از زبان چنان خودبه“  :رسد که می

ها  همین دلیل اندیشهبه خودآگاه راه یابند، بهها  آید تا اندیشه نمی  پیش
ی  در همه  32“.ندکن میخطور همیشه چون موضوعی بیرونی به فکر ما 

  بخشعنوان عوامل وحدتها، بنیادهای ساختاری دستور زبان را باید به زبان
ای که در ناخودآگاه جمعی اهل  پیوسته ی به هم مجموعه”روان قلمداد کرد؛ 

یابد، یا آن را به حرکت در  زبان جای دارد و تنها آن زمان به خودآگاه راه می
ی مورد نیاز به  عنوان یک مجموعهرا بهآورد که ساختارهای بنیادین زبان  می

گونه تعبیر کرد که فعال شدن  توان این مفهوم را بدین می 33“.کار گیرد
های اجتماعی، و برجستگی ارزش  ی تشخص قواعد دستوری زبان نتیجه

ناخودآگاه ”ای است که در فرازبان و یا به تعبیر الکان  تاریخی و فرهنگی
گیری قواعد روانی استفاده از  قع روند شکلجمعی، ما حضور دارد و در وا

طبیعت هر واژه را  35شروزیااز این زاویه   34“.زبان را در خود نهفته دارد
این  آوردنیاکوبسن با “ .طبیعت فردی و طبیعت جمعی”: یابد دوگانه می
کند همیشه بیشتر  میزان اطالعاتی که یک واژه منتقل می”: دافزای نکته می

ها بر  ویژه اگر واژهکه خودآگاه ما قادر به دریافت است، به از آن مقداری است
  36“.شناختی ناخودآگاه استوار باشندهای زبان مجموعه

کننده ینتع  زبان بر درک ما از واقعیت نقشگذار در فرا نظام ارزش
جهان واقع، ناخودآگاهانه، مطابق با خو و عادات ”: نویسد ساپیر می. دارد
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 ساختهجهانی که  ساند؛ بدینشو می ساختهوه یا جامعه کالمی، زبانی هر گر
شود همان جهان بیرونی نیست، حتی رونوشت آن هم نیست، بلکه  می

های دیگر  واقع متفاوت از دنیاهای بیرونی دیگر که در زبانبهدنیایی است 
الکان نیز درک حسی ما از جهان واقع را در گرو   37“.شودمیپدیدار 

اصوال بسیاری از رفتارهای ما ناشی از وجود . داند ناخودآگاه جمعی می
مثالً خوردن یا نخوردن نوع   ناخودآگاه جمعی پنهان در زبان گسترده است؛

در واقع زبان حامل و . از اشیا شت و یا درک حسی و تصویری ویژهخاصی گو
ی  عنوان نمونه واژهبه. ی تمام حسیات و باورهای فرهنگی است دهنده انتقال

های دگرسانی را  های مختلف چه واقعیت را در نظر بگیرید که در زبانماه 
در . ماه در فارسی بر زیبایی و معصومیت داللت دارد. گذارد میپایه 

را ی احساسات عاشقانه است، اما گذشته از آن، این باور  انگلیسی، رساننده
ده روی طبیعی زیر پرتو ماه چهاردارد که وقایع ترسناک و غیر با خودنیز 
کار و قاچاقچی  مخفی( Moonshinerد؛ از همین رو ترکیباتی چون نده می

 Lunaticو ) زده زده، دیوانه یا جن ماه( Moonstruckو ) مشروبات الکلی
 .بینیم می )زیر پرتو مهتاب( moonlitو ) مهتاب( Moonlightرا کنار ) دیوانه(

برای . شود تصویر می  ندرت نیز به صورت مردی تقریبا خسیسالبته به
نشان از درخشندگی ) La Luna(ها ماه  که  فقط مونث است  زبان - اسپانیایی

: در روسی ماه دارای جنسیت است. موی دختران دارد و نه زیبایی کلی آنها
ها تصاویر و احساسات  این تفاوت). Mesjac(و ماه مذکر ) Luna(ماه مونث 

های زبانی دگرسانی را پدید  گر واقعیتعبارت دیبه. دهند متفاوتی ارائه می
ها وجود دارند و در بعضی نه، درست به  آورند که در بعضی زبان می

واقعیتی را در ) هیپنوتیزم(مصنوعی  کننده با خواب  گونه که یک خواب همان
مثال تجربی الکان به روشن . آورد و یا به وجود می شونده ناپدید ذهن خواب

شونده مطابق با در خواب مصنوعی، خواب. کند شدن مطلب کمک می
دهد که فعال و مستقیم  کننده به ناخودآگاه خود میدان می دستورات خواب

کننده بخواهد  در این حالت اگر خواب. کننده قرار گیرد در ارتباط با خواب
شونده  ی سیب، بو و مزه پرتغال را به یاد آورد، در خواب که با شنیدن واژه
 38ن معنا که داله ایب دهد، اتفاقی در واقع زبانی؛ خ میراتفاقی دگرسان 
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 جایی واقعیت نیز دگرگونهشود و با این جاب جا میهجاب 39ثابت اما مدلول
زیرا در  ،ی صرف قلمداد کردجایهرا نباید یک جاب این دگرگونی 40 .دشو می

شونده  شود، چون خواب یک معنا بخشی از واقعیت یعنی سیب، محو می
از این نظر . ای جدید در اختیار نخواهد داشت ی آن دال یا نشانهدیگر برا

از آنکه روانی باشد فراشدی زبانی است،   جایی و حذف واقعیت پیشهجاب
دهد تا با مصالح موجود واقعیتی  همان فرآشدی که به شاعر میدان می

و همزمان معنای موجود را در بیتی یا بندی ناپدید  ی خود پدید آورد ویژه
  ).بخش چهارم(کاری پاز به تردستی تعبیرش کرده  .ندک

نظام تمایزگذار در اصل خطوط و مرزهای ذهنی میان اشیا و 
زبان “  :نویسد می کریستواجولیا . کند عدی میبُ ها را برجسته و سه پدیده
های اجتماعی  ای جبار ولی ناپایدار است، زیرا تمام پدیده دهنده انتظام
پاز به این نظام اهمیت  41“. ستا ها ی آن دهنده زبان نمایش... اند و نمادین

های  فرهنگی و دیدگاهی میان اقوام و  از نظر وی دگرسانی. دهد ای می ویژه
و دستگاه گذار و به تعبیر ا ام ارزشهای مختلف ناشی از اختالف نظ ملت

درک متفاوتی از زمان   اگر سرخپوستان هوپی بنابراین. منطقی هر زبان است
ها دگرسان است، یا به دارند، به دلیل آن است که ساخت و منطق زبان آن

گذار ها، نظام تمایزها، از زبان آن عبارت دیگر زاویه دید دگرسان در هوپی
پاز . ندنیست  قادر به درکش) پاز از نظرها  غربی(ه است که متفاوتی پدید آورد

ها  های اروپایی، چینی و هندی نیز به این تفاوت فرهنگ میان ی در مقایسه
ساخته شده اما جهان  گینو  ینها از دو نیروی  جهان چینی: کند اشاره می

نتز؛ یا تز، ستز، آنتی پدر، مادر، فرزند؛  :نتیجه و ماحصل سه نیرو است غربی
 هایوزنگیرد که حتی  وی نتیجه می .آریستوکراسی، مونارشی و دمکراسی

 هجا،: اند گرفته های مختلف تابع این دیدگاه دگرسان شکل  شعری در زبان
و سه امتداد  ؛گ در زبان چینیینو  ین های غربی؛ در زبان 42تکیه، مکث

هر فرهنگ در دل زبان اهل آن   از نظر پاز نبض .فارسی در و دراز بلند کوتاه،
  .زند فرهنگ می

برای   صای خا نیز بر این تصور است که هر زبان شیوه بارت روالن
چندین جا “ و چیپساستیک ”معروف خود  یوی در نوشته. اندیشیدن است
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برای بیان و انتقال نگاه آنها بهره  ‘ی انگلوساکسونی ی اندیشه شیوه’از عبارت 
ای دارد  گوید هر واژه مفاهیم و احساسات ناگفته و نانوشته وی می. برد می

همان  -کنیم  در زبان درک می  اش ی تاریخی که ما تنها از طریق سابقه
 بر این باوربارت  -ای که یاکوبسن نیز مطرح کرده است و در باال آمد نکته

در واقع  هانها یک تکه گوشت خوشمزه نیست و امریکاییاستیک تکه است 
ی آن یعنی قدرت و  ای نهفته در واژه هنگام خوردن آن از مفهوم اسطوره

ای که نوشته و گفته نشده ولی  مفهوم اسطوره .ندبر سالمتی نیز لذت می
اما نکته اینجاست که این باور تنها در حوزه  43.ها بدان باور دارند امریکائی

شراب در فرانسه با  است، چنانکه  فرهنگ امریکایی قابل بیان و احساس
های غذا برای  و یا چاشنی. ای در هم آمیخته است چنین باور اسطوره

  .هندیان و یا روغن حیوانی برای ایرانیان
مهمی بازی   گیری ژانرهای ادبی نیز نقش زاویه نگاه زبانی در شکل

-گون هندو که از دید سه لختی یا تثلیث ‘اصل شدن’مثال بر پایه . کند می
ای در فرهنگ  گیرد، سرنوشت جبری و محتوم جای ویژه ت میانش اروپایی 
رو، تراژدی در غرب از انواع بسیار مهم  به همین . کند غربی اشغال می - یونانی

های شرقی و تا حدی  در مقابل در فرهنگ. شود ادبی و هنری محسوب می
و قدرت انسان نتایج غیرقابل   ایرانی، تقدیر همیشه در جدال با تالش

که  -مرغ عطار در سیر سلوک برای نمونه، سی . پدید آورده است بینی پیش
یابند و  نیروی عشق را می - خود تعبیری از مراحل مختلف سرنوشت است 

شوند، سیمرغی که بر سرنوشت  در پرتو قدرت آن تبدیل به سیمرغ می
اد جدال شهرز. پیوندد یابد و از ورای آن به ابدیت می غلبه می) مرگ(محتوم 

شهرزاد در جدال . نیز چنین است هزار و یک شبدر ) پادشاه(و شهرباز 
حتی مرگ . دهد سرنوشت خود و دیگر زنان را تغییر می) پادشاه(با تقدیر 

شکل ) ناآگاهی(ورزی  سهراب در شاهنامه نیز بیشتر بر توطئه و کینه
ن ی چینی همتای شاهنامه حتی پایا حماسه -گیرد تا سرنوشت تقدیری  می

  44 .پذیرد تراژیک را نیز برای همتای سهراب نمی
هر اهل زبان ‘ درک زبانی’گذاری را ناشی از  اوت نظام ارزشپاز تف

وی درک ما از واقعیت نسبی است و عامل نسبی بودن آن  از دید. داند می
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قابل ذکر است که . مان به جهان استی زبان نیز زاویه نگاه ما یعنی دریچه
ی مقابل این اندیشه قرار دارد، زیرا معتقد است  نقطه مدرنیسم درست در

گذاری مستقل از دید و اختالفات فرهنگی و زبانی، امری بیرونی،  نظام ارزش
  .است) یونیورسال(تجربی و جهانشمول 

عنوان واحد معنادار شناسی با تکیه بر نظام تمایزگذار، واژه را به معنا
مورد بررسی ) ی زبان دود صفحهخارج از ح(تاریخی  - در مسیری عمودی

عامل بسیار مهمی ) رسمی(شناسی تفاوت رایج در واقع در معنا. دهد قرار می
پود زبان  و ی معنایی هر واژه و منطق حرکت آن در تار شبکه ینبرای تع

قواعد واژگانی پدید آمده،  زبان از تار قواعد نحوی و پود. شود محسوب می
از هر چیز به دستگاه آوایی زبان بستگی   یشاین تار و پودها ب ماندگاری

آوا است؛ در اصل، تکرار  - ی نحوی یا صرفی خود نوعی طرح هر قاعده. دارد
- مثال بسامد طرح. شود قواعد دستوری می  آواها باعث پیدایش -  این طرح

های قید و اسم  ای به نام های ویژه بر اثر تکرار، ساخت“ نده”یا “ ـانه ”آوای  
ها در جمله  البته مکان ویژه واژه. سازند می -جوانمردانه و نویسنده  -فاعل 

گیری قواعد و انتقال مفهوم بسیار  ها نیز در شکل نشینی آنیا عبارت، و هم
آوا  -  آوا و یا آرایه -  ها نیز خود نوعی طرح ها و عبارت اند، بنابراین جملهمهم

آواهای صرفی  - توان طرح می را... ها، افعال کمکی و واژوندها، تک. هستند
- ها را طرح پردازیها و عبارت بندی ها، جمله نشینی واژهی هم نامید و شیوه

  .آواهای نحوی 
بنابراین گذشته از این سه دستگاه، زبان از دستگاه چهارمی نیز 

گذار یا  بندی معنا، که با اتکا بر نظام ارزش دستگاه طبقه: کند پیروی می
در دهد که  ای به هر واژه می حسی، تاریخی و فرهنگی ویژه  گذار ارزشتمایز

نطقی که از یک سو تبدیل م. دکن می بلورآن زبان را مت  نهایت منطق خاص
نشینی شود و از دیگر سو موجد هم درک واقعیت می به ساختار ذهنی ما در

، یعنی دهد ا میزبان ارتقی فرا این فرایند زبان را به مرحله. ها و ترکیب واژه
؛ در این فراشد است که تر ولی کامل از زبانالگویی کوچکتر، خالصه

در انگلیسی تجاوز و  Rapeمثال معنای قاموسی . معناهای نو زاده می شوند
،  مطابق با درک زبانی غرب در پنجاه یا صد سال پیش. تجاوز جنسی است
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ها  پژوهش. رفته است به کار می ‘تجاوز جنسی نامشروع’این واژه در مفهوم 
های اخیر  زنان در دهه  شناختی و جنبششناختی و روان و مطالعات جامعه

مطالعات . کرده است بنیادی هایدگرگونی  عنای این واژه را دستخوشم
ی بعضی زن و شوهرها،  اند که رابطه دهبحث را به این نتیجه رسانمذکور 
مطابق با این  45.شونت استندارد و همراه با هتک حرمت و خ برابرمبنای 
گذارد و  بیرون می اشی قانونی و شرعی پا از حوزه Rapeها مفهوم  پژوهش

توان گفت  سان می بدین. شود روابط جنسی زن و شوهرها را نیز شامل می
  ‘.تجاوز نامشروع’است و نه صرفا ‘ تجاوز جنسی به زور’ Rapeمعنای امروزی 

های معنایی زیادی  گرگونیدچار دفارسی نیز در صد سال گذشته 
 در فارسی امروز اشراف بر مفاهیمی چون‘ عدالت’ی  مثال واژه. ده استش

توان محمدرضا  در این معنا قطعا نمی. داردانصاف اجتماعی و حقوق انسانی 
از همین . ی آن دوران را مبتنی بر عدل دید یا جامعه دانست،شاه را عادل 

اما اجازه دهید . رود نیز زیر سئوال می زاویه نگاه، عادل بودن انوشیروان
) درک پیشین فارسی زبان از این واژه(معنی عدالت را مطابق با نظر غزالی 

دین به ”: نویسد می الملوکنصیحه غزالی در . نیز مورد بررسی قرار دهیم
پادشاهی، پادشاهی به سپاه و سپاه به خواسته و خواسته به آبادانی و آبادانی 

عدالت صفت  نگرش، تر طبق این تعریف، یا دقیق 46“.به عدل استوار است
دل بودن نیز آبادان و شرط عا -نه مفهومی حقوقی  -پادشاه یا حاکم است 

. زیرا جهان را آبادان کرده است ست،بنابراین انوشیروان عادل ا. کردن جهان
عدل : الملک اما عدل بر چه استوار است؟ مطابق با نظر غزالی و طبعا نظام

از رعیت، تعمیر و حفظ ) نه کم و نه زیاد(یعنی گرفتن مالیات مناسب 
مفهوم انصاف   پس. آبیاری و نظارت بر قوانین حاکم بر تقسیم آب یشبکه

 و احتماال با دگر شدن )گرفتن مالیات مناسب(ه نیز در این واژه مستتر بود
- هم شرایطها بر  معنای واژه دگر شدن. اسبات اجتماعی تعمیم یافتهمن

درک پیشین ما از عدالت . گذارد ها نیز تاثیر می نشینی آنها با دیگر واژه
ترکیباتی . داد می ‘گستر عدالت’و  ‘پرور عدالت’هایی چون میدان به ترکیب

مفاهیمی چون  را برای و درک نوین میدان - آیندکار نمی  که دیگر به
  .کند باز می ‘عدالت اجتماعی’و ‘ عدالتخانه’
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 ‘کاال’و  ‘پارچه’های  واژه یشده-توانند سیر دگر های زیر می ونهنم
-هتجرب از ها که ناشی این تفاوت. دهند را در فارسی افغانی و تاجیک نشان 

رغم زبان یکسان، با ن دیار است ما را بهتاریخی و فرهنگی متفاوت آ های
ی  از مرتبه ‘پارچه’در فارسی افغانی . کند منطق معنایی متفاوت روبرو می

از  ‘کاال’دهد؛ در مقابل اسم فراتر رفته و در حالت تجریدی، معنای قطعه می
را به ) پارچه(پائین آمده معنای محدود یک نوع کاال  جنسی اسم  مرتبه

ها یا  هم از این رو است که در فارسی  افغانی شاهد جمله .تاس خود گرفته 
یک قطعه ( ‘یک پارچه کمپوز کردم’: مثال های متفاوتی هستیم؛  عبارت

  ).شویی لباس( ییا کاالشو) آهنگ ساختم
ضخامت معنا . هر واژه است) حسی و تجربی(عد تاریخی معنا بُ

و ابعاد مختلف معنا نشان ها  حکایت از دیرینگی واژه دارد و خود را در وجه
ی مستتر در هر  طور خالصه در سه جنبهتوان به این بعدها را می .دهدمی

تر هر واژه و یا دقیق. داللت، بازنمایی، و انگیزانندگی: واژه مشاهده کرد
نشانه، بدون استثنا این سه جنبه را در خود جمع دارد؛ اما بسته به نوع متن 

ی دیگر قدرت بیشتری  ها نسبت به دو جنبه و بافت کالم، یکی از جنبه
گر دارد تا بازنما  ی داللت ماه در یک متن علمی بیشتر جنبه یواژه. یابد می

  اش ی بازنمایی و انگیزانندگی ، در بافت شعری جنبه یا برانگیزاننده، برعکس
ترین وجه واژه دانست، زیرا  انگیزانندگی را باید پرقدرت. تر است قوی

 ی ماه در مثال واژه. با درک حسی خواننده یا شنونده سر و کار داردمستقیما 
یک واقعیت  ‘گردد است که به دور کره زمین می ماه تنها قمری’ی  جمله

- ماه دوچرخه’اما این واژه در عبارت . کند بر یک دانش میداللت است، و 
ن بازنمایی واقعیتی است زبانی و بنابراین برانگیزاننده، که از آشتی توا ‘سوار

عبارت دیگر ماه ضمن به. سوار حاصل آمده دوچرخه  ی نامانوس ماه با واژه
ی معنایی خود را  سوار تمام ابعاد تاریخی و شبکه نشینی با دوچرخههم

  ی داللی و قدرت بخشیدن به انگیزش فراخوانده و با ضعیف کردن جنبه
باره در مقابل یک معنایی خود را به هایتمام مفاهیم و هاله تجربی-حسی

به . خود بشنود  خواننده یا شنونده گذارده تا به چشم خود ببیند و با گوش
شد و مژ  ر کژ میچون کشتی بی لنگ: / این مصراع از غزل موالنا توجه کنید
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 بیشترینمعنا و  با کمترین )های کژ و مژ و نه واژه( ‘کژ و مژ’ی  واژه/ شد  می
محوری و مهمی در این مصراع بازی   ی، نقشتوان بازنمایی و انگیـزانندگ

و ‘ مژ و  کژ ’به صورت ‘ غژ و  غژ ’و  ‘مج و کج ’واژه ترکیب دو صوت. کند می
 ار و توالی، خواننده را دچار جنبشمیانوندی تکر ‘و’با ‘ شد’تکرار فعل 

غژ  کند و با بازنمایی فضای کشتی، صدای غژ ای کشتی روی آب می گهواره
دهد و خواننده بدون واسطه معنایی  ها پژواک می موج  ر کشاکشها را د تخته

  گیرد و حس و توصیفی، به ناگهان در کشتی و میان امواج پر تالطم قرار می
پاز از این زاویه نگاه، . دشو لنگر در او برانگیخته می سرگردانی در کشتی بی

بینیم و  که میفهمیم و نباید بفهمیم، بل دارد که بگوید ما شعر را نمی  تالش
  .شنویم و باید بشنویم باید ببینیم، می

در  Moonی  نهاد واژهعنوان واقعیتی انسانی برابری ماه به واژه
ها مطابق با  نشینی این واژهی هماهی معنایی و راه یسی است، اما شبکهانگل

. دنآور پدید می یهای زبانی متفاوت گذار در هر زبان، واقعیتنظام تمایز
زیرا ترجمه تنها قادر . کاری است بسیار مشکل های این ویژگی ان همهبرگرد

وجه ی مستتر در هر واژه و به  به انتقال یک یا حداکثر دو وجه از سه جنبه
است،  پذیرترجمه در یک کلیت‘ ماه زیبا’یا ‘ ی ماه سیاره’. اولی عبارت است

- چه صفت زیبا صرف اگر (ها است  تر از دیگر جنبه زیرا وجه داللی آنها قوی
های متفاوت در هر زبان  و انگیزانندگی معیارهادارای   اش نظر از وجه داللی

ای است که بر  است، زیرا استعاره ناپذیرترجمه ‘سوار ماه دوچرخه’اما  )است
طور است دو اصطالح همین .ساخته شدهی مناسبات درونی زبان فارسی پایه

Moonshiner47 )کارپنهان ( وOnce in a blue moon48 ) سالی، ماهی کاری
مگر به صورت  شدنی نیستند، که به فارسی ترجمه) کردن یا اتفاقی افتادن

  . ی آنها ای برابر استعاره گذاردن استعاره استعاری یعنی 
خود را در زبان نشان   ی دیگر نیز نقش نظام تمایزگذار از یک جنبه

نسبت به یکدیگر از یک نظام ها و یا واحدهای معنادار  واژه. دهد می
از هر چیز به تجربه و   ها بیش بندی این طبقه. کنند بندی پیروی می طبقه
ها تقریبا  بندی بعضی از این طبقه. اندما از واقعیت وابسته) درک زبانی(درک 

گویم  می. ها ها، سبزی بندی میوه اند؛ مثال طبقه ها همسان در بسیاری از زبان
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مثال پیاز، . اند ها دچار اختالف بندی ها نیز طبقه ین بخشتقریبا، چون در ا
گیرند، در  جای می Vegetableزمینی، گوجه، ذرت در انگلیسی زیر نام  سیب

در مقابل پرتقال،   49.وجود ندارد جنسها اسم  فارسی ولی برای این نام
ب اند حال آنکه در فارسی سی برای انگلیسی زبان زیر نام میوه... سیب، هلو و

و پرتغال در کنار لیمو و نارنگی زیر نام  جای دارندو هلو زیر نام میوه 
بندی وسایل صنعتی یا  اما طبقه. اند گرچه در یک کلیت همه میوه ،مرکبات

و هر زبان  ندگونه نیست  های مختلف به یک مفاهیم تجریدی در  زبان
ک ام مقایسه یهنگ ویژهاین تمایزها به. ی خود را دارد های ویژه بندی طبقه

توان  د، اما در یک زبان نیز مینشو می زبان با زبان دیگر روشن و برجسته
دانیم که  می. کرد ها، دنبال ی معناشناختی واژهآنها را از طریق مطالعه

- بهتنها های درخت، میوه، ماشین و دستگاه وجود خارجی ندارند، بلکه  واژه
به این . کنند بندی می ا دستهها و مفاهیم ر عنوان یک واقعیت زبانی نام

 ،‘اسم جنس’. شود گفته می Super ordinateشناسی  ها در اصطالح معنا واژه
عنوان تواند در اینجا به میدر زبان فارسی است، که اصطالحی دستوری 

های کاج،  اسم جنس اشیایی به نام ‘درخت’ بر این پایه،. کار آیدبرابرنهاد به 
 ایمفاهیم تجریدی جنس، اسم ‘تولیدات’ه چنانک. است... صنوبر، چنار و

 یهای زیرطبقه میان نام هایتفاوت.... چون تولید، محصول، فرآورده و
و  ‘محصول’، ‘تولید’میان  های معناییدرخت روشن و واضح است، اما تفاوت

طور اما به. دهند هل زبان تفاوت را توضیح نمیدر چیست؟ زبان و ا ‘فرآورده’
برای نمونه، اهل زبان ممکن است که تولید و فرآورده . رندب کار میجدی به 

های ذوب آهن و یا آهنی،  را مترادف بداند اما امکان ندارد که بگوید فرآورده
های صنعتی؛ چرا؟ چون تجربه،  گوید تولیدات دامی و یا ساخته چنانکه نمی

. اندک میان آنها است  ل به یک تفاوتیها قا زبان ت و ادراک فارسیشناخ
-فرآورده جای می 50نفت و شیر و گاز مایع یا گاز هستند و بنابراین زیر نام

ند و ا- آهن و مواد معدنی اما جامد. لبنی یا دامی های نفتی، فرآورده: گیرند
سرچشمه، تولید   تولیدات مس: ندشو بندی می زیر نام تولید طبقه سانبدین

بندی وسایل برقی را در  ای طبقه نمودارهای زیر به صورت مقایسه..  . .آهن و
بندی زبان  تفاوت میان طبقه. دهند دو زبان انگلیسی و فارسی نشان می
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اه ما نسبت به منطق، درک و زاویه نگ انگلیسی و فارسی نشان از تفاوت
  ویژههای مختلف و به واژه ها در وجود این تفاوت. ها دارد زبانانگلیسی

چنانچون انگلیسی، . سازد های تجریدی از زبان ما دنیایی متفاوت می واژه
  . هایی متفاوت هستند که زبان... چینی و

  
  
  

  بندی وسائل برقی در زبان انگلیسی طبقه: نمودار اول
  ماشین  : اسم جنس

  
  فتوکپی ،تایپ ،اره ،پرس ،صوت ضبط ،ویدئو ،دوربین ،پومیکروسک ،اتومبیل: اسم

  سواری ،باری: برای اتومبیل زیرنام
  ، دوربین ویدیوفیلمبرداریدوربین  ،عکاسیدوربین : زیرنام برای دوربین
  ...دستی، واکمن: صوتزیرنام برای ضبط

  
صوت، دوربین و  زبان ضبطاست، انگلیسی  طور که در نمودار مشخصهمان

یا دستگاه تایپ که مکانیکی هستند،  مانند ارهنیز ل الکتریکی را یدر کل وسا
صوت،  گوید ماشین فیلمبرداری، ماشین ضبط بنابراین می: شناسد ماشین می

بندی برای  این طبقه. گوید ماشین اره چکشی چنانکه می ؛ماشین فتوکپی
زبان بین اره و دوربین تمایزی قائل غریب است زیرا فارسیکمی زبان فارسی

  .زبان این تفاوت معنا نداردگلیسیاست؛ در حالی که برای ان
-شاید به. دهد بندی فارسی را نشان می دو نمودار زیر تفاوت طبقه

گرفت و   ی تولید و مصرف انرژی را اساس بتوان شیوه عنوان معیار تمایزگذار
زبان میان وسایل الکتریکی و الکترونیکی و نوع کاری که انجام  گفت فارسی

ها توسط زبان اصرار  گذارد، و در نشان دادن این تفاوت دهند فرق می می
  . دارد

  
  ل برقی در زبان فارسیطبقه بندی وسای: نمودار دوم

  شین  ما  : اسم جنس) الف
  اره  ،تایپ ،اتومبیل  :اسم

  ... چرخوانت، ده ،باری، سواری: زیرنام برای اتومبیل
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  ...و  ، کامپیوتریبرقی، دستی: زیرنام برای تایپ
  ... چکشی، گردبر و : زیرنام برای اره

  
  دستگاه                    :اسم جنس) ب

  فتوکپی ،دوربین ،میکروسکوپ ،صوت ضبط ،تلویزیون  : اسم
  ...دستی، مبله، رنگی: زیرنام برای تلویزیون

  .دستی، واکمن: صوتزیرنام برای ضبط
  

بندی هنوز در فارسی شکل ثابتی به خود  الزم به توضیح است که این تقسیم
شود هم ماشین؛ یا  نگرفته است، مثالً فتوکپی هم دستگاه محسوب می

اسناد مالکیت  به در   خصوصها به صورت دستگاه ماشین سواری، به اتومبیل
  .شوند کار برده می
با تکیه بر این دقایق موجد  شناسی و معناشناسی ساختارگرازبان

های کارکردی زبان شده است و طبعا موجد تحولی عظیم در کشف سیستم
مطالعات  یپایه”: گوید هارلند می. های اخیر گردیده دیدگاه و مطالعات دهه

ی است، زیرا زبان عامل بسیار مهمی در شناساجتماعی و فلسفی معاصر زبان
گوید در ادبیات و نقد معاصر نیز  آنچه هارلند می 51“ .درک ما از واقعیت است

شناختی ی یا ادبیات درونتوان گفت رئالیسم جادوی ر واقع مید. مصداق دارد
البته . ی رشد و تکامل این دیدگاه است ، نتیجه نابوکف و بورخس

چنانکه مدرنیسم نیز  -توان یک سبک ادبی دانست  ساختارگرایی را نمی
فلسفه از هر چیز یک مبنای دیدگاهی در   ساختارگرایی بیش. چنین نیست

های از آنجا که در پی یافتن ساختار با این همه. های انسانی است و دانش
ای در  ی متغیر و از جمله ادبیات و هنر، بوده، جایگاه ویژه پایدار در هر پدیده

ی  عنوان حلقهی نقد ادبی و اجتماعی داشته است؛ و باید آن را به عرصه
های  مدرنیسم از یک سو و از سوی دیگر سبکواسط میان مدرنیسم و پست

ذهن، مورد مداقه ای چون رئالیسم جادویی یا جریان سیال  ادبی و هنری
  .قرار داد

 فرهنگ غنی شرق و های قله از یک سو. پاز در این مرز قرار دارد
، ، ساختارگراییاز دیگر سواند و  سر بر آسمان کشیده  مدرنیسم
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پاز از یک سو، با معیارهای یکسان و جهانشمول منظور . پساساختارگرایی
فرهنگی و زبانی و  زیرا با توجه به اختالفات -نظر مدرنیسم مخالف است 

رغم آنکه های هنری معتبر در هر زبان، معتقد است آثار شرقی به ارزش
اند، دارای ساختارهای  های غربی نوشته نشده ها و سبک مطابق با اسلوب

؛ اما از سوی  ی هنری و زبانی هستند که از چشم غرب پنهان مانده ویژه
مدرنیسم نیز مخالف پست) ندوقایع غیرقانونم(  آسـ   دیگر، وی با تئوری کی

باور او بر این است که با وجود اختالفات زبانی، فرهنگی و دیدگاهی، . است
یعنی ورای قوانین، اصول و . اند ها در معیارهای کلی با یکدیگر مشترک انسان
های غربی آن، ساختارهای فکری و مادی  تر گونههای علمی یا دقیق اسلوب

  از همین رو وی تالش. دشون ای دگرسان میه فرهنگموجب پیوند مشترک 
عنوان عنصر مشترک و جهانشمول در ی ناب شعر را به کند که جوهره می
فرازبان توان در  رد این اندیشه را می. هدها بیابد و توضیح د ی زبان همه

ناخودآگاه جمعی   سازی زبان، و کنش یاکوبسن، کارکرد شعری یا استعاره
  .الکان یافت

، ادبیات و فرهنگ هند، مدرن از سرودن شعر، معرف شعر زجپاز به 
وی هایکوهای ژاپنی را با مشارکت سه شاعر دیگر . چین و آزتک نیز هست

ها و ادبیات هند، چین و  و در بازشکافی اسطوره. شناساند به غرب می
کند و ضمن نشان دادن  ها، نمایی کلی از دیدگاه انسانی ترسیم می آزتک

ها تاکید  زبان در این تفاوت  ادراک دگرسان آنها، بر نقشنگاه، منطق و 
: گذرد تا بگوید ها و معیارهای هنری غرب فرامی ها، سنت ورزد، و از سبک می

ها، یا تاریخ و سرگذشت شاعر مورد بررسی  ی سبک توان بر پایه شعر را نمی
دبیات و ها را ، آن زمان که هدف بررسی ا توان و باید این شیوه می. قرار داد

ی حسی و  ی شعر، جز جوهره تاریخ ادبیات است، به کار گرفت، اما از زاویه
ای از  عنوان مجموعهبه(توان انگیزانندگی آن، هیچ چیز و از جمله سبک 

،  با این نگرش. اهمیت ندارد) ها و یا بسامد آنها در کار شاعر)تکنیک(شگرد
های شرقی را کنار آثار  تانها گلچینی از اشعار و حتی داس پاز از فراز سده

گذارد تا توان بیان،  می -های سبکی و تاریخی  ویژگیو برکنار از  -غربی 
. دگذاربررسی  بهعنوان یک اصل جهانشمول بازنمایی و بازآفرینی آنها را به
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تودورف مثال، . متفاوت است ، تا حدودی با ساختارگراییدید پاز از این زاویه
دارد با کشف ساختارهای   دهد و تالش ی قرار میصرفا اثر را محور بررس

پذیرد که زبان محل حدوث  پاز مثل تودورف می. معنا رسد  مند آن به قاعده
و از درون آن  -کند، اما شعر  مهمی در نقد ایفا می  اثر است و بنابراین نقش

ی اول اثر دانسته و تا آن زمان که خواننده آن را  را تنها نیمه - شاعر
هم نکرده که استقالل متن   گرچه مشخص -داند می  رینی نکرده، ناقصبازآف

این نگاه او را به . دارند  و بازیگری زبان تا چه اندازه در این بازآفرینی نقش
و حتی فراتر از آن به هرمنوتیک  کندبارت نزدیک می ‘مرگ مولف’بحث 

است و ) اول ی نیمه ( ، شعر برای او جریان اصلیسانبدین. رساندمدرن می
که متاثر از شعر ) ی دوم نیمه (هایی  ، جریان...ادبیات منظوم، شفاهی، عامه و

و   شاعر و خواننده، شعر و ادبیات منظوم، آتش: روند می  آیند و پیش پدید می
ها را در  آن یک تمامیت کهکشان. های آن های آن، خورشید و سیاره شراره

. بخشد عد میتوان آن دیگر، به جهان بُاین یک در قابلیت و . خود جمع دارد
کهکشان زبان  هایگوشهشود و خواننده متاثر از آن،  شاعر در شعر جاری می

شعری که کلیت جهان است و ادبیات منظومی که آن . کند را بازآفرینی می
  .بخشد خود ابدیت می  گوش های شش کلیت فشرده را در آینه

اقعیت وجودی و چگونگی ی زمان، و ذهنمشغولی دیگر پاز مسئله
ی بیستم، ی اول سده ی نوزدهم و نیمه در ربع آخر سده. درک آن است

. اند ی زمان کلنجار داشته تقریبا تمام اندیشمندان و هنرمندان غرب با مسئله
کند، بحث  خود را چاپ می نسبیتزمانی است که انیشتن کتاب  1916

ی نسبیت ادراکی ما از زمان نیز موضوعی است که در این  سوسور درباره
شناسی موضوع زمان تنها در زبان. شود گستردگی مطرح میها به سال

، ساپیر، ورف و یاکوبسن از مکاروفسکی، پِرس. شود منحصر به سوسور نمی
  ما از آن کار و پژوهشجمله کسانی هستند که روی زمان و درک زبانی 

بینیم که از قضا تاثیر زیادی بر پاز در فلسفه هایدگر را مثال می .اندکرده
ی اصلی برای مارسل پروست  در ادبیات نیز شاهدیم که مسئله .داشته است

فاکنر بر . گذشته، حال، آینده: و یا ویلیام فاکنر، زمان به مفهوم واقعی است
در واقع از نظر او  .افتتوان دری یگری را نمیآن است که جز اکنون زمان د
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هرچه قدرت درک بیشتر . گذشته و آینده چیزی نیست جز درک ما از آن
. شود تر می تر و مشخص ها و مرزهای آن روشن باشد به همان میزان فاصله

تنها اکنون را در ) هیاهو خشم ومثل شخصیت بنجی در (انسان ابله 
خاطر آنکه شرایط حال را در کل قبول شعور به یابد، در مقابل انسان با می

پذیرد و امید دارد که تغییر یابد و یا خود تغییر دهد، به آینده  ندارد یا نمی
مانند درگیری فاکنر با زمان دقیقا به 52.نگرد عنوان زمان مطلوب میبه

ی برخورد و نتایج آن متفاوت  اگر چه شیوه -درگیری خیام با آن است 
یابد و توصیه  ی نامطمئن می گذشته را رفته، آینده را نامدهخیام . است
های ناپایدار  اما این دم از نظر خیام لحظه یا لحظه.  باش  دمی خوش: کند می

توان به شرایط  و گریزنده نیست بلکه آن جزء از زمان است که در آن می
ط دم، کوچکترین واحد زمان که در رسیدن به شرای. مطلوب و دلخواه رسید

  . ابدیت دم: دشو دلخواه تبدیل به ابدیت می
زمان . ای قراردادی و اسطوره: از نظر پاز زمان بر دو گونه است

مفهومی است که به توسط ساعت و  ی آن قرار خشک و بی قراردادی نتیجه
 ی ی که هیچ چیز جز لحظهساعت و تقویم. شود تقویم بر ما تحمیل می

و   طی و قراردادی خالی از هر نوع حسجریان خ. دهد اکنون را نشان نمی
اول  ،اسفند 29آید و بعد از  ظهر می از بعد از دوازده ظهر، یک بعد: درک

ظهر دیروز یا فردا  از ظهر امروز هیچ تفاوتی با یک بعد از یک بعد. فروردین
ظهر در این لحظه و یک و  از دهد یک بعد ندارد و تنها یک چیز را نشان می

اسفند  29مانند هاسفند نیز همیشه ب 29؛ ...ی بعد و ظهیک دقیقه در لح
درک ما از این . ی حسی و معنایی ست، بدون اندک اندوختها های سال همه

توان آن را  می. گردد رود، دیگر باز نمی آید، می می: گونه زمان چنین است
شود و از  خطی که از پشت سر لحظه به لحظه کوتاه می  :چنین تصور کرد

کشیدن که در هر   گردد، به مانند نفس رو لحظه به لحظه افزوده می  پیش
این . افزاید ی بر آن می ا کاهد و لحظه دم و بازدم یک لحظه از عمر آدمی می
  : دهداز زمان ارائه می شاهنامهتصور همانند است با درکی که زال در 

  
  53...هم او برفرازد هم او بشکرد □همی دم زدن بر تو بربشمرد 

  همانش نبیره همانش نیا □دروگر زمان است و ما چون گیا 
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  54شکاری که پیش آیدش بشکرد □ به پیر و جوان یک به یک ننگرد
  

ای و انبوه گفتمان های تولید زنجیرهها همزمان با کشف راهاین ذهنمشغولی
هم از این رو، بیشتر . دهدهای غربی انسجام میزمان را در فلسفه و تئوری

روندی . ارکرد ساختاری و سیستمیک زمان دارد تا هر چیز دیگررو سوی ک
کند و بیشتر متوجه ایجاد ی بیستم مسیر عوض میی دوم سدهکه در نیمه

بر این پایه هم تمنای داشتن چیزی در . شودنیاز برای مصرف بیشتر می
در این حالت، ضمن . شودنیازی امروز میآینده جایگزین نیاز و حتی بی

چیزی، مثال یک کامپیوتر یا خودرو، در فکر داشتن نوع بهتر آن داشتن 
و این بخشی از آن زمان قراردادی است که انسان امروز را از . هستیم

ی اکنون اش دور کرده و هماره در یک تمنا در لحظهدیروزش و حتی فردای
  . داردنگه می

ی  همهپاز بر این باور است که زمان قراردادی جعلی است، زیرا با 
ارتباط دارد اما کمترین ... وضعیت زمین، خورشید و -عوامل بیرونی ممکن 

ها ندارد، قراردادی که تنها اکنون را  ارتباطی با حاالت و احساسات انسان
ی ینزمان آ: پاز اما در مقابل به زمان دیگری نیز اشاره دارد 55 .دهد نشان می
ای؛ یا زمان درونی، زمانی که به دو عامل بیرونی و درونی واقعه و  و اسطوره

ها، ما را  ها و سده و سال... ها حاالت روحی انسان، بستگی دارد و ورای ثانیه
 هایحالت تابعواقعیت  از نسبی شناختیعنی  -به زمان اصلی و طبیعی 

گذری، طوالنی شدن دیرپایی و زود: گوید وی می. دهد ارجاع می -درونی 
ی درک طبیعی  ها نتیجه ها و محو ناگهانی بعضی روزها و سال بعضی لحظه

ی منسجم از نگرش پاز شعر را بنایی این  بر پایه. ما از زمان درونی است
ها ما را به  نشانه: داند می) وزن(و زمان مجسم ) ها ها و عبارت واژه(ها  نشانه

ها را  اما زمان درک ما از آن اشیا و اندیشهکنند،  ها هدایت می اشیا و اندیشه
را عنصر  56آهنگ - از این زاویه است که پاز وزن. کند بازسازی و بازنمایی می

بازگشتی به ارسطو البته با یک تفاوت . کند ناپذیر شعر اعالم میتفکیک
بیند، حال آنکه پاز شعر را بیان  اساسی؛ ارسطو شعر را کالم موزون می

شیئی در واژه بازنمایانده : داند ها و از جمله زمان می پدیده استعاری تمام
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هجاها   آهنگ برای پاز قالب شعری و یا آرایش - وزن. شود و زمان در وزن می
:  و بحرهای عروضی نیست، بلکه ساختمان ذهنی شاعر است از حاالت انسانی

  .غم  شادی و نمایش  تر نمایش بیان زمان شاد و زمان غم و یا دقیق
و  پاز در بازشکافی نظر خود به اندیشمندان ساختارگرا

شناسی با  شناسی و اسطوره انانس  در بخش. کند رجوع می پساساختارگرا
هند، چین  هایدینها و  نگرشی ساختارگرایانه و همزمان هرمنوتیک به آین

 های و رقص ای و آینی دوزد تا زمان را در ساخت اسطوره چشم میها  و آزتک
ی کارکرد شعری  زبان از  شناسی و بر پایهی زبان در حوزه. زنگری کندبا  آن

منطق زبان در ادراک آن   در مورد زمان و نقش. برد دیدگاه یاکوبسن بهره می
های بنجامین  وی پژوهش. کند های ورف و ساپیر تکیه می نیز بر پژوهش

به صورت های سرخپوستی و درک جهان از طریق زبان را  ی زبان ورف درباره
مورد بحث و بررسی قرار ) هفتم و هشتم کتاب حاضر(ویژه در دو گفتار 

فصل چهارم و   در نگارش  اش ویژه  دهد که ما به علت اهمیت و نقش می
   .دهیم پنجم این کتاب، در اینجا مورد مداقه قرار می

معروف  ‘سایپر - اصل نسبیت ورف’آنچه امروزه در زبانشناسی به 
های سرخپوستی از یک سو و  ورف روی زبان  کار و پژوهشی  شده، نتیجه

ی گذشته و آغاز  ایان سدهدر پ یها و نظریات مربوط به نسبیت زمان بحث
 ینهای سرخپوستی هوپی، م ی زبان ورف ضمن مطالعه. است ی بیستمسده

ها از جهان بستگی تام به منطق  د که درک انساننکمی و ناواتل کشف 
، درک آنها از جهان با زبانشان  یا برعکس. بان آنها دارددرونی و ساختار ز

کرد زمان فیزیکی یک واقعیت مسلم  وی که تصور می. یابد نمود می
های ناواتل و هوپی با درک و ساخت زبانی  جهانشمول است، در زبان
ها زمان در توالی حرکات و وقایع  برای هوپی. شود متفاوتی از زمان روبرو می

از دو بار اتفاق   ک بار این اتفاق افتاد، دو بار اتفاق افتاد، بیشی: معنا دارد
در پنجمین ’گویند  می‘ پنج روز آنجا بودم،’ی  بنابراین برای بیان جمله. تاداف

برای درک زمان از  ‘).از دو بار  با صرف بیش(آنجا ماندم ) توالی واقعه(روز 
یا در غرب هانری  فانیها ممکن است زمان درونی عر تلها و ناوا دید هوپی

توان به  همچنین در ساخت زبان فارسی می. برگسون را مد نظر آورد
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بعید اصوال  یگذشتهدر . بعید یا آینده در آینده متوسل شد هایگذشته
های  دلولآید و نه با م در می  تقدم و تاخر وقایق در توالی دو واقعه به نمایش

در صرف و بیان آینده در  .‘رفته بود وقتی که آمدم‘  :بیرونی زمان قراردادی
ها را  رفیزیکی سرخپوستتوان زمان غیرخطی و غی آینده نیز تا حدودی می

در این جمله  ‘بعد’که   ‘؛ها را بشو ، ظرف بعد از خواندن درس’: کرد  حس
اشاره به مدلول قراردادی زمان یعنی روز، ساعت یا دقیقه ندارد، بلکه 

  .مل و حرکت استبه توالی دو ع  اش اشاره
شود که زمان یک واقعیت مستقل  ورف با کشف این مهم متوجه می

فیزیک در   دانش  از رشد و گسترش  فیزیک نیست، و بیش  و مربوط به دانش
گرفته  اروپایی شکل و های هند زبان فراترهای غربی و  ادراک و ساخت زبان

نسبیت ’ن را جانشی‘ اصل نسبیت زبانی’به همین رو وی . بوده است
  57.کند می ‘انیشتین

زبان چارچوب : گیرد این است که ای که پاز از این بحث می نتیجه
کند و تحوالت اجتماعی قبل از هر  می ینو تب ینفکری و دیدگاهی ما را تع

است و  درک ما از جهان ، زبان ا برعکسشود، ی ت زبان ظاهر میاچیز در هی
اگر آور نیست از این رو تعجب. دهد میرا بازتاب ما از آن تجریدی  درک
مبلغین . کنند خدا را درک نمی یگانگی، مثال، مردمان بینیم برخی می

ی  های گذشته فارغ از اختالفات زبانی، آن را نتیجه مذهبی مسیحی در سده
کردند، حال آنکه  این قبایل اعالم میبرخی از عقب ماندگی و بربریت 

که علت عدم  نشان دادهبیستم  یول سدهشناسی سه دهه امطالعات زبان
-هخاطر نبود مفهوم تجریدی عدد یک در زبان این قبیلبه یگانهقبول خدای 

های میانه نیز نمود خاص خودش را این مسئله در غرب سده. بوده است ها
 شرقاز دنیای  راصفر ی که هنوز شماره ،، غربدر آن زمان. داشته است
دستگاه ای در فلسفه و به شکل بسیار پیچیده مفهوم آن را نگرفته بوده،
آیا درک زبانی غرب : این است  حال پرسش. دادهنشان می اشاعداد التینی

مبنای دهگانی در ریاضیات موجد تحوالت اجتماعی و   از عدد صفر و پذیرش
علمی غرب شد و یا تحوالت اجتماعی و علمی باعث ادراک صفر در این 

  .پیچیده که طرفدار و مخالف فراوان داردبحثی . ها گردید زبان
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توان ثابت کرد جامعه بر زبان مقدم  پاز بر این باور است که نمی
داند  ترین پرسشی می وی این معضل را آخرین و مهم. است یا زبان بر جامعه

رسد، تفاوت  نظر میآنچه مسلم و بدیهی به. ن پاسخ دهده آکه بشر باید ب
آن است که ادراک فلسفی، علمی،   گذاری خاص زشدنیای هر زبان و نظام ار

پاز بر آن است که  . شود می ساختهاجتماعی و فرهنگی هر ملت یا قوم بر آن 
یرا در است، ز و نه واقعیتی اجتماعی انسانیت بیشتر یک واقعیت زبانی

امری نسبی که بستگی تام به زاویه نگاه . دارد ی مفاهیم تجریدی جای حوزه
برای  ‘قرارداد اجتماعی روسو’سان  بدین. مان داردمنطق زبان ما به جهان و

  ی یک تحول زبانی است تا یک حرکت اجتماعی، زیرا بیش پاز بیشتر نتیجه
تابع این . داده است  ی اندیشه گسترش از هر چیز مفهوم انسان را در حوزه

  ی کششنگرد که نیرو ون میگی دنیایی کهکشان مثابهدید، پاز به هر زبان به
عی، هنری ی ابعاد فکری، اجتما همه و رانش خاص خود را دارد و توسط آنها

دنیای چین . دشو همسان، هماهنگ و همنواخت می و فرهنگی اهل آن زبان
  دنیای غرب متفاوت است و هر کدام با نیروی کشش با دنیای فارسی زبان و

ها،  رغم این دگرسانیبه اند، اما ی خود را بنا گذاردهبیننجها ای ویژه  و رانش
، آنها ...اند؛ و موسیقی، شعر، اخالقیات از درون و با خود همگون و همنواخت

 شعریک : گیرد پاز نتیجه می. اند-ای زنده ترجمان یکدیگر چنانچون سازواره
شود تا به شعری  می یک موسیقی چینی برگرداندهبه تر بهتر و دقیقچینی 
به نقاشی باروک بهتر برگردانده  اونامونوچنانکه شعر . اسپانیاییی یا فارس
  ).شش و هفت های بخش: نک( والدزشود تا به شعر مدرنیستی  می

  ایویژهآهنگی  - از نظر پاز کهکشان زبان و فرهنگ هر قوم از وزن
نیک و بد، : آهنگی دو لختی دارد - مثال دنیای چینی، وزن. برخوردار است

گ، بنابراین وزن شعر آن نیز بر ینو  ین  زمستان و تابستان،مرگ و زندگی، 
: آهنگ غربی سه لختی است - در مقابل وزن. گ دو لختی استینو  ینپایه 

، و )فردساالری(، مونارشی )ساالری اشراف(پدر، مادر و فرزند، آریستوکراسی 
) برنهادهبرا(، و سنتز )برنهاده(تز  ، آنتی)نهاده(، تز )ساالری مردم(دمکراسی 

. دشو مکث نمودار میکه در شعر نیز به صورت سه عامل صوتی هجا، تکیه و 
آهنگ  - وزن. ای دارد آهنگ پیچیده و دوگانه - دنیای فارسی به نظر وزن
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خیر و شر، : آهنگ هندی و چینی دو لختی است - عرفان ایرانی مانند وزن
رف نظر از این اما ص. وحدت و کثرت، و کوتاه و بلند در شعر و موسیقی

جریان دیگری نیز در طول تاریخ ادامه حیات داده، جریانی . جریان مسلط
بهشت، دوزخ و برزخ، تقدیر، اختیار : آهنگ سه لختی داشته - که به نظر وزن
کوتاه، بلند و : و باالخره در شعر) یک شب هزار ومثال در (و نیروی ایمان 

  58.تکیه طنین
د، اما ای بشوهای پاز در متن اشارهیشهاند بهشد که   تا اینجا تالش

طرح ی فکری و ادبی وی نیز ها تصویر کامل نخواهد شد مگر آنکه پسزمینه
جریان تاریخی مدرنیسم  و مبانی  خیلی کوتاه سخنی ازین منظور اهب. شوند

یا ی تقابل  حول محور ساختارگرایی نقطه  و سپس خواهیم آوردفکری آن 
  . یمکن مدرنیسم را مطرح میو از این سو پستاختالف وی با مدرنیسم 

-به. قرن نوزدهم است) گراییانسان(مدرنیسم محصول اومانیسم 
 1890های  سال درلحاظ سبک ادبی و هنری نیز در نمادگرایی فرانسه و 

های چهل  و به صورت یک جریان مستمر و یک نواخت تا سال هزاده شد
های  ن در همان سالی آ دامنه. داشته استقرن بیستم در فرانسه جریان 

به بعد در روسیه  1905از . شودبه آلمان کشیده می ی نوزدهم سده 90
از . رسددر انگلستان به اوج می 1912-1908های  بین سال. شودمطرح می

در همین . به بعد نیز شاهد حضور آن در ایاالت متحده هستیم 1912
موج مدرنیسم از . دشو اثر میها امریکای التین و اسپانیا از آن مت سال
نیمایی به جریانی رسد و در شعر  می نیز به بعد به ایران 1920های  سال

های جنگ دوم بسیاری از  در سال. دشو بدل می قوی، و نه لزوما مسلط،
اندیشمندان و نویسندگان غربی از جمله جرج اورول آن را پایان یافته اعالم 

 ی آن دفاع کرده، سوررئالیسم و هنر آوانگارد اما بعضی نیز از ادامه. کنند می
  .کنند ی آن قلمداد می ی دوم و پیشرفته را چهره) پیشرو (

های سبکی مختلفی تجلی  ها در گونه مدرنیسم در طول این سال
در آخر قرن گذشته و در فرانسه، بعد ) نمادگرایی(سمبولیسم . یافته است

ایماژیسم،  59گرایی،یسم و ساختامپرسیونیسم، فوتورفاویسم، کوبیسم، پست
در فاصله   سیسم در کشورهای مختلف اروپایی و امریکایی، و سپس و ورتی
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ای چون اکسپرسیونیسم در نقاشی و  های سبکی دو جنگ بزرگ در گونه
ها و  مدرنیسم در معماری نیز سبک. دادایسم و سورئالیسم در ادبیات

  .کنیم نظر میصرف ها های خاصی پدید آورده که از ذکر آن شیوه
لحاظ شرایط های ادبی و هنری، به گرچه برخی از این جنبش

-اند، اما به خود را داشته  های خاص اجتماعی و تاریخی ویژه، نگاه و اسلوب
 بهها را در چارچوب مدرنیسم  عنوان زاویه نگاه و درک از واقعیت باید آن

ز یک سبک و حتی تر ا ای تر و پایه مدرنیسم چیزی کلی. دگذاربررسی 
های در بحث‘ حقیقتنظام ’ اب چیزی در واقع همانند . دیدگاه فکری است

نگاه غرب  رو، پاز آن را زاویه  از این. به جهان یی نگاه ، یا دریچهفوکو
زاویه نگاهی که از مناسبات اجتماعی، تاریخی و . نامد صنعتی به جهان می

 ییعی و تجربی از سدهگیرد و با رشد علوم طب فرهنگی غرب نشات می
گسترد و دیگر  ، دامن میچیرههفدهم به بعد، به صورت یک جریان فکری 

برخی چون از این زاویه، . دهد ها را تحت تاثیر قرار می ها و زبان فرهنگ
کلی  یهای ادبی و هنری غرب را در سه دسته ها وجریان سبک هارلند

ریچارد هارلند در . دنهد می جایمدرنیسم  رومانتیسیسم، مدرنیسم و پست
: نویسد بندی می ضمن توضیح این تقسیم ساختارگراییپساکتاب 

- گردد، همان بازمی  تاریخی خاص  مدرنیسم فراتر از هر سبک، به یک نگرش
، ساختارگرایی، مارکسیسم شناسی طور که پساساختارگرایی متاثر از نشانه

مدرنیسم را بنیان میشل فوکو، زاویه نگاه پستهای آلتاسری، و اندیشه
  . گذارد می

پاز نیز در بررسی شعر اروپا و امریکا بر اصطالح مدرنیسم تکیه 
مورد از وجوه سبکی آن، سمبولیسم یا فوتوریسم و  چنددر  تنهازند و  می

مدرنیسم را از آن سو  یکنندهدر مقابل، مرز جدا. کند ، یاد میسیسم ورتی
 -  در گیومه – ‘مدرن’. نددا رومانتیسیسم و از این سو مدرن می

ست که خود پاز وضع کرده و در احتراز از مفهوم مدرن در زبان  اصطالحی
های مدرن در انگلیسی از حدود و جنبه. گونه آورده استانگلیسی بدین

. شودصورت صفت بر هر چیز نو اطالق میبهبیرون آمده و   اش اصطالحی
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-رنیسم نزدیک است، اما همانمداصطالح مدرن پاز تا حدود زیادی به پست
  .دارد نیز آمد، اختالفاتی هم با آناز این   طور که پیش

و در  -  رژیم حقیقتیا  عنوان یک زاویه نگاهمدرنیسم به  با پذیرش
یابیم که بپرسیم ماهیت و مبانی آن  امکان می -بندی باال  چارچوب تقسیم

ه چنین پرسشی کرده است؟ هارلند در پاسخ برشد چیست و از چه زمان 
ی هفدهم باعث شد که طبیعت به  دهرشد علوم طبیعی در س”: نویسد می

توجه    .سان جهان مدرن شکل بگیردو بدین... “دشوتبدیل  ‘واقعیت انسانی’
 این تحوالتداشته باشیم که هارلند در پی نفی آن تحوالت نیست، زیرا 

گذشته از آن، . ندده می مهمی از سیر فکری و تکاملی غرب را تشکیل  بخش
 ‘واقعیت علمی و اثباتی’در مقابل را آورده تا  ‘واقعیت انسانی’اصطالح  
اما . نشان دهدشناختی و فلسفی نوین مطالعات زبان اش را بهتوجهمدرنیسم 

ورزان  ی او حقیقتی نهفته است، که هر یک از اندیش به هر نظر، در گفته
های بسیار دور  پاز به زمان. اندکردهمطرح   ای خاص گونهرا به مدرن آنپست

نشان   هراکلیتوس ‘اصل شدن’گردد تا سرچشمه این نگاه چیره را در  میباز
  های تجربی و سرآمد آنها فیزیک، پیش وی بر این باور است که دانش. دهد

در ناخودآگاه جمعی غرب  برسند، با نگاه سه لختی  دانش یاز آنکه به مرتبه
هایی چون  زدن اندیشه  گاه مسلطی که طی زمان و با پسن. اند رسوب کرده

  .ه استگرا، هرم فکری مدرنیسم را پدید آورد ای اثبات برگسون، به شیوه
به چه معناست؟ و چگونه  ‘واقعیت انسانی’اما تبدیل طبیعت به 

های فکری غرب مسلط  بر عرصه روی دادهاست که از قرن هفدهم به بعد 
دیل شد که در اقعیت، زمانی به واقعیت انسانی تبتوان گفت و د؟ میشو می

بدل به الگویی تجریدی شد؛ و به دنبال آن ، های انسانیهاندیش های دستگاه
مهمی از   آب بخش. بندی گردید های انسانی طبقه مطابق با خواسته و

طبیعت، زندگی انسان و حیات اجتماعی است، اما زمانی به واقعیت انسانی 
نیازهای طبیعی انسان درگذشت و در دستگاه  یوزهد که از حشبدل 

: تعاریفی چون. صنعتی و زبانی شدتجریدی ریاضیات عامل تحوالت علمی، 
از  ‘انسان و گیاهان بدان بستگی دارد،ای است حیاتی، یا حیات  آب ماده’

آید و در  می  آب درصد درجه جوش’گیرد؛ اما  شمه میواقعیتی طبیعی سرچ
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و به صورت تجریدی   واقعیتی است که در دانش ‘بندد صفر درجه یخ می
ها در  ی اشیا و پدیده اساسا، همه. شکل گرفته است و بنابراین انسانی است

گذار انسان  قرار دارند و هر یک مطابق با نظام ارزش جایگاه داوری
 انسانی ل به واقعیتیبدشوند و مانند آب ت بندی می بندی و طبقه درجه
  . شوند می

اشیا و : توان طرح کرد نیز می ی سالبه استدالل را به شیوهاین 
های زبانی  ی اندیشگی انسان و دستگاه نشانه ها تنها با ورود به حوزه پدیده

اما علوم طبیعی از قرن هفدهم به بعد، آنها را به . شوند تبدیل به واقعیت می
ی  شیوهکند، زیرا مطابق با مفاهیم تجریدی و  واقعیت انسانی تبدیل می

انسان   ی خاص شناخت تجربی و اثباتی، آنها را کنترل کرده، مورد استفاده
قرن . کند دهد، چنانکه با کنترل دمای آب ماشین بخار را اختراع می قرار می

اصل ’شه در هفدهم سرآغاز این تحول فکری بود، سرآغازی که از نظر پاز ری
اویه نگاه غرب را ها جامعه، فرهنگ، ملیت و ز داشت و طی سده ‘شدن

  .ساخته و پرداخته کرده بود
ها  این دانش. گام بعدی رشد و پیشرفت علوم مکانیک و فیزیک بود

بنابراین هرم فکری . ثابت کردند که واقعیت امری است مستقل و جهانشمول
ی شناخت  های اجتماعی و ادبیات، متکی بر شیوه غرب، حتی در دانش

های  ای را پدید آورد که تمام عرصه اریگذ تجربی و اثباتی، نظام ارزش
. داد فکری، فرهنگی و اجتماعی دیگر جوامع را مورد تردید و نفی قرار می

مانده و  عقب یگونهبار به دو ینبق با این تحوالت، جوامع برای نخستمطا
نظریه سیر جبری و حتی . صنعتی تقسیم شدندغیرنعتی و صپیشرفته یا 

 - سرنوشت گریزناپذیر و تراژیک یونانی داشت  که ریشه در -قهری تاریخ 
گذار یا تمایزگذار رسمی غرب را بر دیگر جوامع حاکم گردانید، و  نظام ارزش

در ادبیات نیز اندیشه و . حتی انسان و آثار انسانی را نیز شامل گشت
و  شگردها چنانکه. شدند  های غربی معیار بررسی و سنجش اسلوب
 هادیگر فرهنگ نقد آثارآفریشن و زان و معیار مینیز های ادبی غرب  سبک
که جوامع در سیر تکاملی محتوم خود  باوری با این  در واقع این شیوه. دشدن

ها  ، در برخورد با آثار ادبی و هنری آنرسیدغرب خواهند  بهباالخره 
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نادیده گرفتن و یا به تردید . ناپذیر به وجود آورد چارچوبی جزمی و خلل
به این . نگریستن در آثار غیرغربی از نتایج اسفناک این تفکر بوده است

کند؛  معرفی می  پوش دلیل، پاز انسان غربی قرن نوزدهم را بربری شیک
ان با برد و همزم بربری که در تاالرهای بزرگ آن قرن بر تمدن نماز می

ی دیگر خود در شرق را به خاک و خون  گرایی غربی نیمه برتریی تیز  تیغه
دوم مانع از آن نشده که هنرمند غربی  یالبته نادیده گرفتن نیمه. کشد می

بدیل نیافریند، چنانکه عدم وجود معیارهای غربی باعث نشد که خیام  آثار بی
عر و نویسندگان مهمی در یا شا های رفیع شعر دست نیازند یا حافظ به قله

زند که در این رهگذر بر  هایی می اما پاز سخن از لطمه. شرق پیدا نشوند
وی که زیان را بیشتر متوجه انسان . انسان غربی و شرقی وارد آمده است

برای نگریستن به   که انسان غیرغربی در تالش بر آن استداند  غیرغربی می
های آن، ادبیات خود را به زائده و  سبک ها و ی غربی و تقلید از اسلوب شیوه

از این   بار این نگرشزیان  ده، و حتی نقشفرهنگ غربی تبدیل کر  پاجوش
حد هم فراتر رفته، موجب نابودی دنیاهایی به نام چین، هند، عرب یا ایران 

در فانون و دیرتر اش سیاسیی گونهاین همان نگاهی است که به. شده است
  .یافت یمتوانشناسی میبا اصطالح شرقدر ادوارد سعید 

های فکری و هنری ایران  های گذشته بر جریان مدرنیسم در دهه
نظر از تاثیرپذیری هنرمندان واندیشگران  صرف . سزایی گذارده استتاثیر به

 –که طبعا مثبت و سودمند بوده  -از آثار ادبی، فکری و اجتماعی غرب 
یز بر ابعاد زندگی اجتماعی و فرهنگی ما و معیارهای غربی ن نظام پایگانی

های  در این رهگذر، جریان. داشته است و غیرمستقیم مستقیم هایتاثیر
اند که ادبیات ما را در چارچوب  کرده  فعال فکری و روشنفکری معاصر تالش

عنوان نمونه، یافتن به. های اروپایی مورد بررسی قرار دهند معیارها و سبک
تنها محدود به منتقدان  شاهنامهای تراژیک در ه ساخت و یا شخصیت

اند که  داشته  غربی نبوده و نیست، حتی بسیاری از منتقدان ایرانی نیز تالش
و در چارچوب معیارهای غربی با  ‘کالسیک’را به عنوان اثری  شاهنامه

تردیدی نیست که میان این سه اثر . مقایسه کنند اودیسهو  ایلیادمدل 
ی  از هر چیز نتیجه  ها پیش انی وجود دارد، اما این همسانیهای فراو همسانی
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 ییا حتی ژانر ،تکنیکی ،های سبکی مند آنهاست تا گونه کارکرد هنری قاعده
. اند که علت نبود ادبیات نمایشی را در ایران بیابندبرخی نیز در پی آن. ها آن

معیارها و  شرط آنکه اعتبارش راالبته یافتن علت کاری است درست اما به
و نتیجه گرفته نشود که عدم تطابق سیر ادبیات  تایید نکندهای غربی  سبک

ای از منتقدان چنین  یا مانند پاره. ماندگی است فارسی با غرب ناشی از عقب
ایم و در این راه نوجویان جوانی  نموده شود که ادبیات داستانی نداشته

وگوها  فارغ از این گفتما ا. زیاد به غرب برسیم  هستیم که باید با تالش
گذارد و ساخت و  می هزار و یک شبمنتقدی چون تودورف دست روی 

 د وگذار بررسی و نقد می غربی بهشگردهای آن را در مقایسه با شگردهای 
  . دشو به ناگهان خاکستر در چشم ما بدل به طال می

ی  در ساختن و پرداختن به شیوه  بریدن از ادبیات گذشته و تالش
های  ی ادبیات داستانی معاصر ما را به پاجوش عظیمی از پیکره  غربی، بخش

در مقابل . هافهمیی کجبر پایهغربی بدل کرده، تقلیدی کورکورانه آن هم 
د و حتی های پویای ادبی در امریکای التین، افریقا، هن توان از جریان می

ادبیات سیاه در امریکا یاد کرد که در گرفتن و با خود آمیختن ادبیات 
موجی که خوشبختانه در ایران نیز قوت گرفته و . اند ی خود را آفریده ویژه
  منظورم بازنگری به ادبیات و نگرش. دشوهای تند  به خیزاببدل رود که  می

 نامه دارابیا  شب و یک هزارتوجه به ساخت : کهن ایران و فارسی است
های پنجم و ششم، البته  و یا بازپردازی به زبان فارسی سده عیار سمکیا 

ی خود را بازشناسیم و   گذار و زاویه نگاه ویژه به شرط آنکه نظام ارزش
بار است و تفاوت آن چنانی نکنیم که تقلید صرف در اینجا نیز زیان  فراموش

  . های غربی ندارد با تقلید از سبک
البته با این تفاوت که . ایم ر شعر نیز شاهد جریانی همسان بودهد

ی ما برای نگریستن به جهان، اجازه نداده که  عنوان مهمترین دریچهزبان به
یا  -پرستان  بحث و جدل کهنه. های شعر گذشته را به کلی نفی کنیم ارزش
دی نیست تردی. و نواندیشان را بعد از مشروطه به یاد آورید -پرستان  سنت

و  انبرخوردار نبودند، زیرا از شاعر از هیچ حقانیتیپرستان  که کهنه
- شیوهبه د ونهای قدیم برنگذر ها و اسلوب از شیوه که خواستند می انهنرمند
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اما از دیگر سو . دنبیفزای کاری تنها مصنوعی بر مصنوعات پیشینی باسمه
از هنرمند  -سی سیاسی و غیرسیا  با هر نوع گرایش -نواندیشان نیز 

گیرند و از های غربی را به کار  ها و اسلوب سبکتنها خواستند که  می
در واقع از نظر اینان، اثر وقتی هنری محسوب . شگردهای کهن پرهیز کنند

-بدین. شده باشد ها، معیارها و دیدگاه غربی ریخته  شد که به قالب سبک می
و واقعاً . کردند می توصیهزی سا مصنوع ی ازدیگر یاندیشان نیز گونهنو سان

هوشنگ ایرانی، که اولی  60وطواط و لوزی چه تفاوتی هست میان مربع رشید
عنوان اولین و یا از زنیم و دومی را به می  ی صنعت مصنوع پس را در حوزه
ست که تردیدی نی 61.دهیم مورد بررسی قرار می شعرهای مدرن  جمله اولین

دیگر  و  های فرهنگی خود  از زمینهباید  شاعر ی نخستهنرمند و در مرتبه
بدون تاثیرپذیری، در واقع شاعر . و آثار شاعران دیگر متاثر شود) غیرخود(

. های خیال دست یازد نه ابزارهای الزم را بیابد و نه به دور دستتواند  نمی
از هر چیز، و بدون آنکه خود بداند، از یک زبان و فرهنگ تاثیر   هنرمند پیش

. کند اثر میمتاو را   اش از آن نیز شرایط و امکانات زمانه پس .دگیر می
تنها راه ممکن برای او . تواند از این تاثیرات بگریزد هیچ عنوان نمیهنرمند به

دنیای  ساختن  ها، آموختن و آگاه شدن، و سپس نزدیک شدن به این پدیده
طور که ارسطو همانتاثیرپذیری . فراز آنها استبر ی خود در دل و یا  ویژه

پاز با محور . یادگیری و تقلید: پذیر است گونه امکان نیز اشاره کرده به دو
گیرد تا  ی مذکور، از ترجمه و بازنمایی بهره می جای دو واژههدانستن زبان، ب

  62.اشکال تاثیرپذیری و تاثیرگذاری را توضیح دهد
. نا نیستترجمه، مطابق با نظر پاز، به معنی برگرداندن صرف مع

 ی کهشود، اما ترجمه واقعی یعنی تاویل البته این عمل نیز ترجمه نامیده می
گذشته از آن   -گیرد  را در بر می... ، فضا و تمام ابعاد مفهوم، معنا، احساس

ترجمه صرفا به معنی برگرداندن مفاهیم از زبانی به زبانی دیگر نیست، 
. ی یک زبان است یم در گسترهترین شکل ترجمه در واقع انتقال مفاه رایج

گوینده و شنونده به هنگام سخن گفتن یا شنیدن کاری جز ترجمه و تاویل 
توان ترجمان را به رمزنگاری  مطابق با جدول یاکوبسن می. دهند انجام نمی
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تعبیر ) گیرنده( از طرف شنونده  ی، و رمزگشای)فرستنده(  از طرف گوینده
    63.کرد

کاری که ما  .داند می امری همیشگی و مستمررا   نیز تاویلگادامر 
ی تمام این نظریات را در  سرچشمه. دهیمدر هر لحظه و هر جا انجام می

“ .ستی دیگری معنای هر واژه همیشه واژه”:  توان یافت می پِرسی  این گفته
این چه معنایی ’ی  در پاسخ به جمله”: نویسد پاز در تایید این نکته می

هنر نیز خود نوعی “ .کنیم ی دیگری دریافت می ه جملهشما همی ‘دارد؟
. و یا خیال خود و دیگران) جهان یا زبان( ی آثار پیشین ترجمه: تاویل است

ی اشعار  حافظ ترجمه هایکه بسیاری از غزل گفت توانمیبر این اساس 
همین نکته در مورد . است... ی، عطار، سنایی وخواجو، ناصر بخاراینظامی، 
صرف نظر از تاثیرات درون فرهنگی، . فردوسی نیز صادق است هشاهنام

ی چینی یاد  کویاجی از تاثیرات متقابل شاهنامه فردوسی و حماسه
ی دیگر این تاثیر و تاویل را سویه شاهنامهو  اوستای مقایسه 64 .کند می

  .دهدنشان می
ن آثار خارجی، برگردادر شعر و ادبیات معاصر نیز، شاهد ترجمه و  

های  عنوان نمونهتوان به بسیاری از اشعار شاملو را می. غربی، هستیم  ویژهبه
عنوان کرد و یا به و اگر ترجمه نمی(بسیار موفق این شیوه معرفی کرد 

  .) کرد ای محروم می نگریست ما را از چه گنجینه ها می مترجم صرف بدان
واقع دست به هنرمند در این شیوه نیز در . نوع دوم، بازنمایی است

ی  به شیوه) خواه هنری، خواه غیرهنری(زند یعنی اثر پیشین را  ترجمه می
کشیدن مرزی روشن میان ترجمه و بازنمایی . کند خود بازنمایی می  خاص
ست بسیار سخت، و شاید تنها بتوان گفت هنرمند در بازنمایی آزادتر و  کاری

وه مشترک میان این دو اما برشمردن وج. کند تا در ترجمه رهاتر عمل می
ی خالقیت فردی  تر است، ترجمه و بازنمایی، هر دو بر پایه تر و ساده آسان
شود و  ی نوین دوباره آفریده می در اولی واقعیت زبانی در استعاره. ندا-استوار

 بنابراین در هر دو. دشو عیت انسانی به استعاره بدل میدر دومی واق
های  پاز جنبه. نامی جدید: شود گذارده می شینی پی ای برابر استعاره استعاره

  . کند که در فصل ششم مطالعه خواهید کرد دیگری را مطرح می
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ی انسانی خالق همیشه در پی رسیدن به دنیاهای  مثابههنرمند به
برای هنرمند مرزهای فرهنگی، سیاسی، دیدگاهی، ایدئولوژیک، . تازه است

هنرمند چه بخواهد . مرگ خالقیت: قومی، سنتی و سبکی نقطه پایان است
. های باال را در خود جمع دارد ویژگیی  ها همه چه نخواهد مثل دیگر انسان

اما . سیاسی بودن و دیدگاهی ویژه داشتن برای هنرمند امری طبیعی است
از آنها مرزی پدید آوردن و آن مرزها را به صورت ابزار و شگرد وارد اثر 

- ی سبک به توان درباره همین نکته را می  . نموهکردن اشتباهی است بسیار 
به جهان،   زاویه نگاهش هنرمند مطابق با ست کهطبیعی. طور کلی گفت

تبدیل به سبکی  اشی بیان زبان و شیوه بیاورد که دررا پدید  ایمنطق ویژه
مانند نکنیم که انتخاب آگاهانه سبک درست به  ویژه شود، اما فراموش

آید یک  در این صورت آنچه پدید می. آگاهی استپیش نوعیسرودن شعر با 
پاز معتقد است هنرمند تنها در . یاباسمهمصنوع است، چیزی است زیبا اما 

غلبه یافتن و فراگذشتن از تمام : رسد می  یک صورت به مرز آفرینش
ی  عنوان یک کلیت در بر گیرندهها و مرزهای سبکی موجود به چارچوب
  . شگردها

سفر به دیروز، به فردا، به زبان دیگر، : اید درحال سفر باشدهنرمند ب
؛ باید که درهای ...به دنیای دیگر هنرمندان و شاعرانو تفکر دیگر، سفر به 

و از ) و درهای گذشته خود از این نظر درهای نویی هستند (تازه را بگشاید 
و  دنیایی که مواد. دنیای او دنیای گشت و گذار است. آنها عبور کند

تنها از آن   بدیلش متعلق به همه است، اما ساختمان و بنای بی  اش مصالح
بنابراین ماندن در چارچوب سبک یعنی تبدیل شدن به . هنرمند است - شاعر

نزدیک شدن  ساز، یعنی استفاده از شگرد آن هم تنها برای باسمهصنعتگری 
  .به سبکی درگذشته دور یا نزدیک

لحاظ ابزار، شگرد، به (ها  اید از  سبکچنانکه گفته آمد، شاعر ب
و . فرارود ی ذهن کند، اما درگذشته ناسد، ملکهفراتر رود، بش) صنایع و بدایع

شناخت . دهد این فرارفتن درست در مسیر همان ترجمه و بازنمایی روی می
های ادبی کار بسیار مهمی است، چون ما را با دنیاهای  ها و سنت سبک

منتقد نیز با . کند گذار متفاوت آشنا می و نظام ارزشجدید، منطق متفاوت 
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-خواننده و به ‘درک زبانی’های تاثیر و تاثر به  یوه و گونهنمایان ساختن، ش
توان و نباید در  وجه اولی هنرمند کمک شایانی خواهد کرد، اما نمی

شده اثری را محک زد و یا از  ینتع  های از پیش چارچوب معیارها و سبک
  .واست که اثر خود را مطابق با آن معیارها بنویسد و بسرایدهنرمند خ

بار مذکور، جریان فرهنگی و ادبی معاصر تحت گذشته از اثر زیان
تاثیر معیارهای مدرن، که در اصل جهانگیر هستند تا جهانشمول، با ادبیات 

ی زنده، فعال و  منظورم، رابطه -و فرهنگ گذشته قطع رابطه کرده است 
این تاثیر تا آنجا بوده که در بررسی و برخورد با ادبیات و . است تاثیرگذار

. ایم ها و معیارهای غربی گذشته مان ناچار از درون ارزش فرهنگ گذشته
تردیدی نیست . های اخیر در نظر آوریم هوشنگ گلشیری را در سال  تالش

ی هاآینهداستان یا مرگ در (ی شهرزاد مایهبا بازگشت به بنکه گلشیری 
های  نویسی ایران گام ر فضای داستانو حتی زبان داستانی کهن د) دردار

بسیار حیاتی در ادبیات   های آینده نقش ها در سال این گام. بلندی برداشته
نکنیم   ی ایرانی آن بازی خواهد کرد، اما فراموش داستانی ما و هویت ویژه

در این مسیر  چون تودورف ز طریق آشنا شدن با کسانیکه گلشیری نیز ا
نزدیک به دو . ی ایرانی یا فارسی آن نگاه ویژه  قرار گرفته و نه بر اساس

از غرب    :ی خود بر هایکوهای ژاپنی نوشت شاملو در مقدمه  ی پیش دهه
های کوچکی  از آن زمان تاکنون گام  65.کافی است باید به شرق رو آورد
  .تر خواهد بود حکمها در آینده م برداشته شده، اما مطمئنا این گام

های مختلف را  هنرمند باید درهای تازه را بگشاید، باید سبک
تواند و نباید با آگاهی و قصد قبلی اثر خود را در قالب  بشناسد، اما نمی

از   سبک زاویه نگاه و درک خاص: نویسد پاز می. پدید آورد  سبکی خاص
یابد، اما  ه  تبلور میی بیان و بسامد شگردهایی ویژ واقعیت است که در شیوه

بنابراین شناخت . توان آن را شناخت مگر آنکه از آن فاصله بگیریم نمی
شود که از آنها فاصله گرفته  رومانتیسیسم یا مدرنیسم زمانی میسر می

و  شگردهای  -ها  عبارتی با فاصله زمانی یا بینشی است که سبکبه. باشیم
ی تاریخی  از هر سبک را یک دورهپ. شوند پدیدار و قابل مداقه می - آنها
. گیرد از واقعیت سرچشمه می ه از زاویه نگاهی ویژه و درکی خاصداند ک می
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از نظر وی پایان مدرنیسم، یا قبل از آن رومانتیسیسم، یعنی پایان یک 
ی تاریخی، یعنی تغییر یک زاویه نگاه و رسیدن به واقعیتی برتر از  دوره

آنچه از نظر  تن به ابعاد نوینی از واقعیت؛یاف واقعیت پیشین، یعنی دست
، اگر چه او این اصطالح را استنمای پیشین  نمای حقیقت تودورف حقیقت

  .ی داستان به کار برده است، و من اینجا آن را تعمیم دادم تنها در حوزه
ی واقعیت انسانی و یا واقعیت مستقل و اثباتی  مدرنیسم بر پایه

تفاوت . مدرنیسم بر واقعیت زبانی تکیه داردشکل گرفته، اما هنر پست
شولوخف از رئالیسم جادویی مارکز ) و شاید سوسیالیستی(رئالیسم انتقادی 

شولوخف واقعیت را بیرونی و با هیات و مرز . در همین نکته نهفته است
، واقعیت یسممدرنپست از این سوی مرزهای در مقابل مارکز. بیند مادی می

های تجریدی و ذهنی مربوط  از نظر وی تمام جنبه .بیند یرا صرفا بیرونی نم
های مارکز  همین دلیل است که شخصیتبه. ستانیز بخشی از واقعیت 

ت بیرونی محدود در مکان و ادیکتاتور شیلی گذشته از هی. معمولی نیستند
مثالً قادر است ضمن کار در اتاق . ای نیز دارد های نامرئی زمان، قدرت

به قتل رساند و یا در   ی را در دورترین حد مرزی کشورش، انسان کارش
را   مشارکت با یک شرکت امریکایی جریان بازار و نوع معامالت کشورش

های مارکز به صورت  کند، و بنابراین طبیعی خواهد بود که در داستان  عوض
. انگیز و شگرف نمود یابد و کارهای خارق عادت انجام دهد شخصیتی شگفت

تاریخ از نظر یک مدرنیست جبری . در مورد تاریخ نیز مصداق دارد این نکته
های مدرن تاریخ یک جریان خطی با علتی پست است، اما برای نویسنده

آنچه اتفاق : یابد گانه  می نیست؛ هم از این رو، روایت آن را سه  مشخص
 یزدگرد مرگ ینمایشنامه .گویم افتاد، آنچه برایمان گفتند، آنچه من می

  .بیضائی نیز از ساختاری این چنین برخوردار است
درکی است ویژه که  -  از زاویه نگاه هنرمند -بنا بر آنچه رفت، سبک 

های  هنرمند تمام شگردها و سنت. یابد نمود می  ت زبانی خاصادر هی
طور که پاز تاکید کند، اما همان پیشین را بازشناسی و از آن خود می

و وارد  بگذارد  در آستانه هاتکنیکشگردها و ش باید آفرینهنگام  : کند می
از طریق استفاده از  -1. گیرد از نظر پاز سبک به دو گونه شکل می. شود می

  کمان تغزلرنگین            40

. های متعلق به هنرمند یا هنرمندان پیشین در فرهنگ و زبان خودی سنت
وی سبک را مجموعه . های دیگر ها، در فرهنگ ها و نگاه گیری از سنتوام -2

های دیگر به وام گرفته شده و طبعا حاوی  نامد که از فرهنگ هایی می سنت
در مقابل، سنت را مجموعه شگردهایی . زاویه نگاهی ویژه و دگرسان است

داده و  ی ادبی ادامه حیات  داند که در فرهنگ بومی به صورت گنجینه می
ادبیات  بندی، پاز مطابق با این تقسیم. بردی مستقیم می هنرمند از آن بهره

نظر از زبان و  داند، زیرا هنرمندان و شاعران آن، صرف گرا می غرب را سبک
ی به  مجموعه. فرهنگ بومی متفاوت، دیدگاه و منطقی مشترک دارند

نماید، اما از بیرون  سرا می سرا و مخالف ای که از درون به نظر تک پیوسته هم
خود را   خاص گویی ارکستر بزرگی است که در همسرایی، هر یک قطعه

گرایی است،  ی برجسته سبک در شعر معاصر ما نیز، شاملو نمونه. نوازد می
گراتر  گرا است؛  به زبان دیگر، اخوان از شاملو سنت حال آنکه  اخوان سنت
و از نظر گیری از شعر اروپایی  ی بیان خود را در وام است، زیرا شاملو شیوه

ی بیان سنتی  وان نگاه خود را با شیوهاسپانیایی پی ریخته، در مقابل اخ  من
  .همنواخت کرده است -گرایی  از نیما تا خراسانی، از مارکسیسم تا مزدک -

. گرایی هستند های بارز سنت و الیوت نیز از نظر پاز نمونه  جویس
شوند، در شیوه و  این دو که در واقع از قلل رفیع  مدرنیسم محسوب می

های التینی و اروپای مرکزی باز  سنت های دور، به اسلوب به گذشته
پاز . آفرینند بدیل خود را می ها، آثار بی گردند و با استفاده از آن سنت می
گیری از  از هر چیز به خاطر بهره  بیش  پیچیدگی زبان جویس”: نویسد می

وی  “.های اروپایی و نه صرفا انگلیسی است ی بیان تمام  زبان منطق و شیوه
های اروپایی و  منوط به شناخت و درک دیدگاهی دیگر زبان درک آثار او را

های شعر التین و احیاء  الیوت نیز با بازگشت به سنت. داند ویژه التین میبه
پاز ضمن بررسی این . کند آماده می برستان بیآنها، خود را برای سرودن 

ترین اوزان عروضی  وزن این شعر از قدیمی: کند که شعر حماسی اشاره می
نکنیم که الیوت، شاعر مدرنیست قرن بیستم، شعر را   فراموش. التین است

دانست و با وسواسی خارج از تصور در  هنر برگزیدگان و طبقات باالدست می
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؛ راهی خالف های نحوی قدیمی فاخر بود ها و گونه ها، وزن پی احیاء واژه
  .آنچه در این شعر رفته

یی مهر پایان بر مدرنیسم زد و ساختارگرا. اند ها درحال بازگشت موج
خیزابی که در . مدرنیسم را در خود گرد آوردنیروی بالیدن خیزاب پست

نیرو گرفت و در  های نخست قرن شناسی دهه سی و نشانهشنامطالعات زبان
چین، و هایکوهای ژاپنی را به ) No(نو  تĤترهای تازه،  بازگشت از کرانه

- امریکا و هند - ادبی افریقا  ادویی، جنبشو بعد با رئالیسم ج. ارمغان آورد
در پیچ شعر،   رود که با کشف هزار توهای پیچشاید ببربالید و   انگلیس  

نقد تودورف . ادبیات، موسیقی و فرهنگ خاورمیانه بازتاب گسترده یابد
از  66ژانر روایت در روایت ی و بحث او درباره هزار و یک شبی  درباره
  .ها در این راه است ی اولین گام جمله

جای و به -ی زبان  ی ساختارهای زبانی و کارکرد شاعرانه پاز برپایه
عناصری چون زبان، تخیل و وزن را محور  -ی هنرمند  سبک و اندیشه

کند و به دلیل اختالف  گیری نمی پاز موضع. دهد بررسی و نقد شعر قرار می
  کش او با خط. گذارد دیدگاه، شعر را کنار نمی سبک، دوره، شگرد، بیان یا

گز و پیمان او تخیل، وزن و محل حدوث آنها . گیرد متفاوتی اثر را اندازه می
شود و  وی در این عناصر به زاویه نگاه شاعر نزدیک می. یعنی زبان است

کاری بسیار دشوار که . کند از آن نقطه جهان را به نظاره نشیند می  تالش
گرد   کتاب حاضر در واقع بر مبنای این نگرش. ویژه دارد  آموزش نیاز به

از  - ی شعر و شاعری است  که بحث درباره -پنج بخش اول . آمده است
گرفته شده و سه بخش بعد از کتاب دیگری به  تغزل  کمان رنگینکتاب 

کرده که تابع دو موضوع شعر و زبان این مقاالت   مترجم تالش. ها تالقینام 
تر از سه  قدیمی  پنج بخش اول به لحاظ تاریخ نگارش. کنار یکدیگر بچیندرا 

های مختلف  ی مطالب به نوعی وجه بخش آخر است، اما به هر صورت همه
پاز در این مجموعه . دهند زبان و کارکرد شعری آن را مورد بررسی قرار می

سیار از جمله بحث ب. کند های بسیار جالبی را مطرح می نکات و دیدگاه
در   -2؛ دهدی از وزن ارائه می تعریف خاص - 1 :او. ی وزن دارد جالبی درباره
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نقش آن را روشن  های برابر ی ترجمه و انتخاب واژه توضیحی چند درباره
  .کندمی

کلی از وزن تعاریف زیادی ارائه شده، اما تعریف پاز از یک نظر به
امتداد، تکیه : ات صداخصوصی -نظر از تعریف علمی  وی صرف. متفاوت است

وزن  –های مختلف  ی بحر و یا آهنگ و هجاشماری، یا بحث درباره )ضرب(
. داند را عامل بازسازی زمان و همĤهنگ با زاویه نگاه هر فرهنگ و زبان می

نظر از خصوصیات صدا در هر یک از  های غربی، صرف وزن سه لختی در زبان
ما در ”: گوید وی در کاربرد وزن می .های شرقی آنها، و وزن دو لختی در زبان

آوریم و همراه آن احساسات  وزن گذشته را به آینده و هر دو را به اکنون می
توان در تصریح این  می“ .کنیم را بازسازی می  ی خاص و عواطف آن لحظه

. عینی و بیرونی احساسات و تخیل ماست ساختمانوزن : نکته اضافه کرد
دهد  ل شاعر ساخته شده و به خواننده اجازه میی که مطابق با تخیساختمان

. ینی کند، تصویر و گذر زمان را بازآفر توهای آن، احساس که در گذر از تو به 
ی  گونه که واژه استعارهی زمان است، بدان تر وزن استعاره عبارت دقیقبه

  .شیئی و واقعیت است
شمه و پاز بر این باور است که از وزن گزیری نیست؛ زبان خود چ

همان  (آهنگ و  گفتار نیز تنها از طریق وزن. ناپذیر وزن است منبع پایان
ترین هنر به  ، از این رو شعر نزدیکاست یدنیفهم )شناسیآوا در زبان طرح

آهنگ، کلیت  -  زبان گفتار است، زیرا تنها به هنگام بیان، و تنها از طریق وزن
  آهنگ با عروض - یا وزن اما تفاوت وزن. دهد کهکشانی خود را نشان می

در مقایسه با وزن مثل   ضعرو :  توان گفت چیست؟ با برداشت از نظر پاز می
ی ینالبته با توجه به این نکته که مراسم آ -ها است  ی به اسطورهمراسم آین

ها، باورها و  نیز خود عامل بازسازی زمان گذشته است، یعنی اسطوره
 را مند جای مهمیهای آرایش و حرکت  ها رقص یندر آ. های حسی انگیزه

بنابراین . نمایند کنند و مانند وزن، زمان گذشته را بازسازی می اشغال می
وزنی   های آرایش های عروضی پایه را مانند میزان  های رقص توان گام می

در زمان گذشته است، زیرا   ی فراشد حس نیز بازسازنده  دانست و گفت رقص
به   سان نسبت رقص بدین. دهد ت بیرونی میاهیی را شکل و ینمراسم آ
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ی به اسطوره یناست به وزن، و نسبت مراسم آ  ی مانند عروضینمراسم آ
شعر اسطوره است، ادبیات منظوم و :  به بیان دیگر. مانند وزن است به شعر

ای را به  های ثابتی که زمان اسطوره گام  و عروض ،ی آنشفاهی مراسم آین
اصلی است و ادبیات یا، شعر جریان . کند نوعی زمان قراردادی تبدیل می

این خود دلیل کافی برای . ی برای بازسازی و بازآفرینی آنمنظوم مراسم آین
در  )بگو کارهای شاعران دست دوم و سوم( حضور مستمر ادبیات منظوم

تخیل است و   های سرکش شعر همیشه و هماره آن شعله. کنار شعر است
بیرون   تشی آ هایی که از توده ها و جرقه ادبیات منظوم و شفاهی شراره

باران ادبیات منظوم است و ضعف آن تحجر و قالبی اوج شعر شراره. پرد می
  .شدن این

  ی زمان در ذهن شاعر است و عروض توان گفت، وزن، استعاره می
ساخته  های پیش سان شاعری که از قالب بدین. تحمیلی آن شکل و قالب
پردازی  کار شاعر استعاره. آفریند می  برد، در واقع اثری ناقص وزن سود می

: ی واقعیت، و جسمیت بخشیدن و بیرونی کردن تخیل است، نامیدن دوباره
واژگان  بخشیدن؛ یعنیتجسم  با وزن و واژه و تخیل را  یعنی زمان، احساس

محکم کردن و ) و نه صرفا عروضی(را به میخ وزن طبیعی  پا- زگری
  .ی منسجم پدید آوردنساختمان

های نثر و شعر را  توان از جمله مهمترین تفاوت از همین زاویه، می
کشد تا معنایی ویژه  را  ها را به بند می نثر واژه :  ی این بحث وارسید در سایه

ها را در وزن، ساختمانی  واژه  س، برجسته کند، شعر برعک به منظوری خاص
های آن، تمام ابعاد حسی و تصویری واژه را  دهد و در پرتو وجه بلورین می

یا اسیری   بردهعد است، اما در شعر واژه در نثر آزادی یک بُ. خواند فرا می
های  و این یک در وجه شود، معنا خالصه می آن یک در. چند وجه و رها
و خیال واقعیت را روبروی چشم خواننده  واقعیت خیال بلورسان خود

ها را جابجا کرد و  توان واژه به همین دلیل است که در نثر می. گذارد می
تغییر داد، اما در شعر هر جابجایی یا جایگزینی به فروپاشی کل اثر منجر 

  .شود می
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در  -1:  ی ترجمه هستم در پایان ناگزیر از گفتن چند نکته درباره
 -و نه صرفا معنای واژگان  -بر این بوده که مفهوم   تن تالشی این م ترجمه

واو و آزاد، جمله و  به   ی واو به همین رو، در مرز میان ترجمه. دمنتقل شو
مقتضای زبان فارسی ترتیب به نیز گاه .ام گراف را واحد قرار دادهپارا گاه

اصطالحی که   های کلیدی را به دلیل ارزش واژه -2. ام ها را بر هم زده جمله
ام، تکرار آنها شاید هنجار نثر را بر هم زده  اند، با تکرار برجسته نموده داشته

ای جز آن نبود که در احتراز از معناهای فرعی و نابخواه  باشد، اما چاره
که در فارسی نیز   -) ریتم( Rhythmی کلیدی  واژه -3. دشوگونه عمل  بدین

مترجم با . ای برخوردار است ت ویژهدر این متن از اهمی -   مصطلح است
آهنگ و در مواردی وزن را  - توجه به تعریف پاز از این واژه، برابرنهاد وزن

در علت این انتخاب باید گفت، ریتم از نظر پاز آهنگ و وزن مستتر . آورده
. های وزنی در شعر هاست و پایه و مبنای آرایش ها و جمله در آوای واژه

و یا در فارسی و التین و فرانسه  Meterگیری آن نیز  ازهاند  میزان و مقیاس
البته در فرانسه تعداد هجاها مهم است و نه مانند فارسی،   -است   عروض

وار  پاز از این واژه، باید اشاره  گذشته از تعریف خاص .ها سامان درونی آن
توان وزن را منحصر به بحرهای  که در شعر فارسی نیز نمی ضافه کنما

های عروضی پرداخته شده  ی میزان وضی دانست، حتی اگر شعر بر پایهعر
های  رغم پایهم، اشعار زیادی وجود دارند که بهباشد؛ چنانکه در شعر قدی

عناصر دیگری که در وزن شعر فارسی . عروضی یکسان وزن همسانی ندارند
ای درونی و ه ها، قافیه تکیه  نظام و یا آرایش: ند ازاموثری دارند عبارت  نقش

صداهای  اولی در) Assonance(و ) Alliteration(ها آواهم  بیرونی، آرایش
در واقع باید گفت که وزن نتیجه و . )هامتحرک(ها دومی در مصوتو  صامت

توان  در فارسی نمی Imageی  برای واژه -4  67.برآیند تمام این عناصر است
نبود برابرنهاد واحد ناشی از ضعف فارسی نیست، و . یک معادل یافت

های  ی توانمندی آن است که در برابر آن واژه و گونه نتیجه  برعکس
پردازی و تصویرپردازی تصویر، خیالپندار، های تخیل، خیال،  ، واژه اش صرفی
از نظر مترجم تصویر صورت  البته ذکر این نکته نیز الزم است که. را دارد

یا، تخیلی است که در تار و پود واژه و زبان . بیرونی و عینی خیال است
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ناگفته نماند تصویر نوع خاصی از استعاره را نیز . عینی یافته است ساختمان
ی  اضافه (ای که بر خالف ساخت مرسوم فارسی  استعاره. شود شامل می
از انقالب خصوصا   شعر پیش. است از ساختی غربی متاثر...) استعاری و

ساختار کلی این شگرد . ای به این ساخت غربی داشت ویژه  شاملویی گرایش
جای صفت به دلیل قدرت تصویری زیاد به(ی استفاده از اسم ذات  نتیجه
ی گویا  واژه poetryدر فارسی برای  -5.) ی داللی دارد که بیشتر جنبه(است 

های  ی صرفی، واژه رجم بسته به مفهوم و گونهمت. توان یافت و رسایی نمی
های اصطالح -6و باالخره  .شعر، شعری و ادبیات شعری را آورده است

ی ام که به همان شیوهرا دقیقا تالش کرده‘ مدرن’و ‘ مدرنیسم’مدرنیسم، 
و ساده ) بولد(، برجسته )ایتالیک(نویسی او با کج. پاز از یکدیگر متمایز کنم

ی کرده، من با در گیومه آوردن و در ضمن تفاوت دو واژهاین کار را 
  .مدرنیسم و مدرن

  
  هـ .  س

  1371زمستان 
  1383بازنگری 

  
  :ها نویس پی

                                                 
0 Octavio Paz, The Bow and the Lyre: The Poem, the Poetic Revelation, 
Poetry and History, translated into English by Ruth L. C. Simms, 
University of Texas Press, 1987. 
1 sign 
2 Sound pattern 
3 phonology 
4 semiotics 
5 Poetic function 

 سبکدر کتاب  1952ها سال  ی سخنرانی در مجموعه“ عناصر شعری زبان”این مقاله قبال با عنوان  6
، و با عنوان زبان  چارچوب رومن یاکوبسن بعدها با بازنگری کلی  آن را در. چاپ شده است زبان در

  . چاپ کرد“ ی زبانشناختی فرازبان به عنوان یک مسئله”
. گردند بندی می ی کارکرد شعری زبان هستند و زیر عنوان حسامیزی طبقه ها نتیجه تمام این واژه 7

  ، صشعر موسیقیدکتر محمد رضا شفیعی کدکنی در . ست پردازی ای استعاره حسامیزی خود گونه
  . تها را برشمرده اس ، نیز تعدادی از این گونه واژه44تا  41  ، صها آیینه شاعرو   24تا  15

8 Symbolic sign 
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9 Iconic sign 
10 Index sign 

، و )icon(، شمایل )symbol(نماد : شناسدمی و این اصطالحات شناسی واژه را با سه ویژگینشانه
. دندار) معنا( اشمدلولبا  یاست قراردادی که کمترین شباهت )واژه( لیدانماد ). index(نمایه 

و باالخره نمایه که دال . ضمنی با مدلول دارد، مثال تصویری هاییشمایل حالتی است که دال شباهت
ها به حضور رسد، مثال از طریق رد پای انسان بر شنمی به آن به مدلول مربوط با ردگیری عناصر

حالت شمایلی  ‘شکافتکشتی دریا را می’: کنندها موضوع را کمی روشن میاین مثال. رسدانسان می
حالت  ‘زدکشتی دریا را خیش می’. ارتباط مستقیم دالی و مدلولی دارند دارد و تمام عناصر جمله

همنشینی یا مجاورتی در (ای دارد و مدلول را ضمن پیوند با خیش زدن گسترش داده است نمایه
جانشینی (اما نمادین است و برای مدلول دالی کامال قراردادی است  ‘خیش دریا’). اصطالح یاکوبسن

استعاری است، آنگاه که مدلول . تواند استعاری باشد یا مجازینماد خود می). در اصطالح یاکوبسن
مجازی است، . ‘داس مه نو’آشنا را همراه با مدلول جدید برانگیزد، یعنی دو معنای همزمان، مثال 

ی این مصرع از حافظ با دو نمونه. آنگاه که مدلول جدید را کامال جایگزین مدلول پیشینِ و آشنا کند
ماهم این هفته شد از شهر و به ’در مصرع . دهدها را نشان میاش به خوبی این تفاوتحیحیتص

شده  ‘یار’مجازی است چون کامل جایگزین . ماه هم استعاری و هم مجازی است ‘ستچشمم سالی
هر دو معنا را ) و سال) ماه(هفته، شهر (استعاری است چون با حضور عناصر زمانی دیگر . است

و شهر ) مکان(نیز استعاری است و دو معنای شهر  ‘شهر’. یار، ماه آسمان: کندمتبادر میهمزمان 
ماهم ’اما در تصحیح دیگر از این شعر . کندرا استعاری می ‘ماه’انگیزد و هم از این رو را برمی) زمان(

  . ستماه کامال مجازی است و تنها در معنای یار ا ‘ستاین هفته برون رفت و به چشمم سالی
  .38  ، صزبان چارچوبیاکوبسن،  ومن ر 11

12 Indicative بجای index 
13 Representation بجای icon 
14 Simultaneous بجای symbol 

  .24  ، ص آتش در ابراهیماحمد شاملو،  15
16 Langue  
17 Parole  
18 Frantz Boas 

19 Langue  رود و با  به کار می) عنصر زبان از دستگاه گفتار(در فرانسه به معنای زبانLanguage 
ی  در فارسی این دو مفهوم تنها با یک واژه. تفاوت دارد) ی تفهیم و تفاهم وسیله(به معنای زبان 

“ راییاجزبان ”و  Langueبرای “ الگوییزبان ”برای جلوگیری از تداخل معنا . گردد منتقل می“ زبان”
  .به کار آمده است Paroleبرای 

20 Surface structure  
21 Deep structure 
22 Competence  
23 Performance  
24 Linguistic pattern 
25 Speech 

  .224  ، ص2، ج ها نوشته گزینهیاکوبسن،  ومنر 26
27 Writing  

  .11  ساختارگرایی، صریچارد هارلند، فرا 28
  .12  همانجا، ص 29

30 Metalanguage  
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31 Collective unconsciousness 

  . 124  ، صزبان چارچوب، نقل از یاکوبسن، 179  ، صمقاالت مجموعه،  جرج بوآس 32
  .125  همانجا، ص 33
  .ی امروز ما با قواعد و ساختارهای زبان فارسی است برخورد آگاهانه  اشنمونه 34

35 Sherozia 
  .446  ، ص2، ج ها نوشته گزینهیاکوبسن،  36
  .162  ، صآثار برگزیدهادوارد ساپیر،  37

38 Signifier  
39 Signified  

  .34  ر ـ هارلند، فروید از دید الکان، ص 40
  .136  ، ص)مدرنیسم؟پست( جولیا کریستوا، پسانوگرائی؟ 41

42 rest 
  .52  ـ هارلند، ص ، رییفراساختارگراروالند بارت، نقل از  43
  .90  ی جلیل دوستخواه، ص های ایران باستان، ترجمه ها و افسانه کویاجی، آئین . ک.  ج 44
  .110  ی، مجموعه مقاالت، صیلسلی فیدلر، پسانوگرا 45
  .210  ، ص2، ج الملوک  نصیحهامام محمد غزالی،  46
  درخشنده پرتو ماه: ی تحت اللفظیترجمه 47
  .آبی استیک بار وقتی ماه : ی تحت اللفظیترجمه 48
شاید بتوان گفت . اند که درست نیست را سبزی و سبزیجات ترجمه کرده Vegetableبعضی  49

  .یا گیاهان سبز ساقه یا علفی است“ بوته”معادل دقیق برای این واژه 
50 Subordinate  

  .101  ، صفراساختارگرائیهارلند،  51
 ، بهار32 نگاه نو، شماره “شم و هیاهو،گیرى رمان خ زمان در شکل  نقش”: ی نگارندهبه مقاله. رک 52

این مقاله از طرف ( ادبیات–، فصل دوازدهم آثار برگزیده پنجمین جشنواره مطبوعات، و 1376
  .)عنوان بهترین نقد سال برگزیده شد جشنواره مطبوعات در همان سال به

  .1292-1275، بب 222-220، صص 1، ج شاهنامه 53
  .1304 و 1303، بب 223، ص 1، ج همان 54
 گاهشمارتردیدی نیست که خیام ضمن تنظیم . خیام نیز باید دچار چنین تصوری بوده باشد 55

به زمان  سرانجام نیزنگرد،  در آن به تردید میهم اندیشیده، از همین رو میشمسی به زمان بسیار 
و ساعت است که با زمان  گاهنامههای قراردادی  از دیگر زمان. آورد رو می  حسی در رباعیاتش

نیز در بسیاری  مردم .ای حاکم است زمان اسطورهنوعی  شاهنامهای تفاوت دارد، مثال بر  اسطوره
 پیشگویند دو سال  میمثال کنند و  بر وقایع تکیه می -ای  اسطوره -بیان زمان درونی  منظوربه موارد

در مقابل، زمان قراردادی بر . شین خریدماز سال وبایی چنین شد، یا تازه استخدام شده بودم که ما
ها بر مدلول قراردادی  ما شرقی  ها برعکس غربی. ماشین خریدم 1358در : مفهومی تجریدی تکیه دارد

ها که آورند، برعکس ما ایرانیآنها وقایع را بر اساس تاریخ و سال به یاد می .کنند زمان بیشتر تکیه می
  .ی مهمی دیگراغلب با واقعه

56 Rhythm  
  .3  ی، درآمد صیهارلند، فراساختارگرا 57
. کنندتقسیم می) overlong(ی کوتاه و بلند و دراز هجاهای فارسی را از لحاظ فنی به سه گونه 58

اگر کوتاه را یک بگیریم و بلند را دو، سه برابر . پذیر استاما دراز خود به دو هجای کوتاه و بلند تقسیم
  .نابراین دراز یک کوتاه و یک بلند استب. دو+ است با سه یا یک 

59 Constructionism  
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60 Diamond 

هنر آن در این است که هم از درازا و هم از پهنا . مربع از صنایع بدیعی در شعر قدیم فارسی است 61
  :شود خوانده می

  به جانت    نگارا     که داری   وفا
  جفا نگارا      وفا کن    به دل     بی

  به دل     دوستی    مرمراکه داری    
  وفا        بی جفا    مرمرا    خوشترا

   وطواط رشید                                  
مصراع اول و آخر هر کدام، یک کلمه و در تضاد . های مصنوع در شعر غربی است لوزی نیز از قالب

مثال به ترجمه . دهد شان میهای وسط سیر میان دو معنی متضاد را ن مصراع. کامل با یکدیگر است
  :این لوزی از زبان انگلیسی توجه کنید

   مموش
  بانمک، پمپوخی

  کند می پرد، بازی دود، می می
  تر،  کندتر تر،  ساکت پیرتر،  بزرگ

  خوابد نشیند، می زند، می می قدم
  زشت، چاق

  گربه
  :حال با لوزی هوشنگ ایرانی مقایسه کنید

  آ
  آی، یا

  بون نا‘ آ’
  چون نا  ،‘یا‘ ’آ’

  آ اوم، آاونان، تین ناها، ویژواها
  ها: نیک تا اودان
  ها: هوماهون
  ها: تیدو
  ها

  خواسته بدون معنا و تنها با هلهله حس تردیدی نیست که ایرانی متاثر از شعر اسپانیا و فرانسه می
دانسته که تحریر در آواز ایرانی نوعی  خود را منتقل و احساسات خواننده را برانگیزد، ولی آیا ایرانی می

نحو احسن در شعر  مورد استفاده از او هلهله را به   دانسته که مولوی بسیار پیش یا آیا می. هلهله است
دانسته و نه منتقدی که اصرار دارد او را یکی از  رسد نه ایرانی این نکته را می قرار داده، به نظر می

از   آن هم تنها به این دلیل که ایرانی در مقاالتش. های درخشان شعر معاصر معرفی کند چهره
  . مدرنیسم در غرب بسیار گفته و دفاع کرده

 Imitationبه کار برده متاثر از فیلسوفان عرب،  بوطیقاکه ارسطو در  Mimesisه الیتنی واژ 62
  .  را معادل بهتری برای آن یافته است Representationترجمه شده، اما پاز 

 و پیام را رمز) decoder(، شنونده را رمزگشا  )encoder(یاکوبسن گوینده را اصطالحا رمزنگار  63
)code (اثر  زبان چارچوبدر کتاب “ عناصر شعری زبان” :نک. بدل شود و ه باید ردداند ک می

  .یاکوبسن
  .ی جلیل دوستخواه ، ترجمه کویاجی. ک. ، جهای ایران و چین باستان ها و افسانه آئین 64
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ای  به این دلیل که همیشه این جمله یا جمله -اگرچه مطمئنم که شاملو چنین مضمونی را نوشته  65

ذهنم بوده، اما متاسفانه به دلیل بعد مسافت و عدم امکانات نتوانستم ماخذ دقیق آن را مشابه ملکه 
  .بیابم

66 Narrative’s genre 
  :های زیر توجه کنید مثال به دو غزل معروف حافظ بامطلع 67

  که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها □اال یــا ایهـــا الســـاقــــی ادرکاسا و ناولها 
  :و

  گیرد ولیکن در نمی  دهم پندش ز هر در می □گیرد  دلم جـز مهر مهرویان طریقی برنمی
بحر هزج (ها یکسان است در هر دو این )و یا به اصطالح وزن عروضی(با وجود آنکه سامان هجاها 

 های بلند در غزل اول، یا ها با استفاده از مصوت ، ولی نظام تکیه)مثمن سالم یا مفاعیلن چهار بار
-  در هجاهای بلند غزل دوم وزن) ‘ر’و  ‘م’چون (های انسدادی یا سایشی  استفاده از صامت  برعکس

به رکن . ده استکرها را متفاوت کرده و در اولی وزنی تند و در دومی وزنی سنگین تولید  آهنگ آن 
  : های اول از این دو بیت توجه کنید

u -      -    -   
  ا    ال    یا    ای

  )ـــر(جز   مهــ    د   لم 
در غزل اول   :ها هستند ، هجاهای بلند دارای این تفاوت‘د’و  ‘ا’نظر از هجاهای کوتاه اول  صرف

اند، بنابراین تکیه طنین روی  تشکیل شده )یک صامت و یک مصوت بلند(هجاهای بلند از دو صدا 
- ای میان هجاها بروز کند؛ از این رو وزن دهد که کمترین وقفه مصوت بلند قرار دارد و اجازه نمی

دو صامت و یک مصوت کوتاه در (در شعر دوم هجاهای بلند از سه صدا . آهنگ تند و سیالبی است 
تاه میانی افتاده و همراه با صدای بعدی که یا تکیه روی مصوت کو سانپدید آمده، بدین )میان

آهنگی  - هجا را ثقیل کرده، وزن )‘مهر’و  ‘جز’در  ‘ر’و  ‘ز’(و یا سایشی ) ‘دلم’در  ‘م’(انسدادی است 
  . سنگین، آرام و تا حدودی غمناک پدید آورده است

غزل هجای هشتم،  در این دو. ی دیگری نیز مورد مداقه قرار داد توان به شیوه این نکته را می
که : اســـت )متمم(ی عبارت و یا بند  دوم از هر بیت مرز جداکننده و چهارم و سی و شانزدهم، بیست

ولیکن در  /  دهم پندش ز هر در می: یا در غزل دوم .هاولی افتاد مشکل /عشق آسان نمود اول
معموال  -1: کندمیپیروی  گیحافظ برای جدا کردن عبارت و یا بندهای نحوی از دو ویژ .گیرد نمی

در این دو (کند  ها و یا بندها را مطابق با طبیعت زبان فارسی در هجای هفتم یا هشتم تمام می عبارت
طنین  خود از آواهای هماهنگ و هم  ی خاصها به شیوه در جدا کردن آن -2). غزل در هجای هشتم

توسط این ها را به نظام تکیه  پایهاین  بر .سازد میی درونی  ها قافیه موالنا معموال از آن .برد استفاده می
  . کند ها همنواخت می ها را تابع آن تکیه بخشد و دیگر هجاها تناسب می

با ) قافیه(دوم  و در شعر اول هجای هشتم، شانزدهم و سی. حال دوباره به دو بیت باال نظر بیندازید
و منتهی به دال ) نمود(شود، هجای بیست و چهارم نیز اگر چه ثقیل است  مصوت بلند تمام می

در شعر . کند یرا ایجاد م ویژگیپیوندد و همان  می ‘اول’ی  ی سرآوای واژه‘ا’انسدادی، ولی در وزن به 
رو  کوتاه روبه مکثاند و بنابراین وزن در آن با یک  ، هجاهای مذکور انسدادی و یا سایشی دوم برعکس

  . کند خود آن را کند و آرام می شود که خودبه می
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کنشى پرتوان که . شعر آگاهى، قدرت، رهایی و رستگارى است
کششى روحى که . است ظرفیت تغییر جهان و طبیعت را در خود گرد آورده

با این همه اما شعر بیان این دنیا و آفریدن . رو سوى آزادى معنوى دارد
ى  نان برگزیدگان، غذاى نفرین شدگان، جدا کننده: دنیاى دیگر است

همایشگر، هودجی برای سفر و امید بازگشت به سرزمین اجدادى، پیچ و 
غذاى آن اضطراب . بباطل، گفتگو با غی  ها، دم و بازدم، نیایش تاب ماهیچه

است، خستگى و ناامیدى؛ و تمناى آن ظهور و حضور خدا، پاکى، یا افسانه و 
  اش وجدان، پادافره تاریخ، که نمود تاریخى پاداش. شعر تعالى است. افسون

ى تاریخ نیز هست، زیرا  شعر اما انکارکننده. ها است طبقات، نژادها و ملیت
و انسان رها شده را به هستى ناب باز دهد  ها را در خود آشتى مى کشمکش

ی جارى، سخن سارى، بینایى، اندیشه  شعر تجربه، بینایى، حس. گرداند مى
زبان است، زبانى قدیمى و فاخر، خالق . ى دم و زهدان زمان است میوه

ى واقعیت،  هاست، گرته تقلید گذشته. قوانین دستورى و کرنشگر آنها
شعر دیوانگى است، خلسه و وجد، . هاى دیگر ى گرته بازنماى اندیشه و گرته

زدگى است، تبعید و غربت. ها بازگشت به بچگى، برهنگى خاطرات و علقه
. رسیدن به جهنم است در هواى بهشت و در افتادن به برزخ در هواى جهنم

ى  نگر، دریچهطلب و ذات تاثیرگذار، تاثیرپذیر، تاثربرانگیز، زیباخواه، گناه
ست سر به فلک کشیده، بلورین و صیقلى که دیواری. یقىدید، نماد و موس

تنها ابزار پژواک   دهد؛ نیز در آن، قافیه و عروض موسیقى جهان را بازتاب مى
. ى آموزاننده است، اخالقیات است شعر آموخته. گون استاین وزن کهکشان

گویى و با خودگویى  ، بیان، گفتگو، تک ه، رقصنمونتمثیل است، اسطوره، 
غشى،  در بى  ى معتکف در جمع، غش صداى مردم، زبان برگزیده، واژه. تاس
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ى عریان  نفرین شده، اقلیت فراگیر، فرد آواره در جمع و پوشیده  مقدس
هاست،  بازنماى چهره. هاى به رنگ آمیخته و تصویر شده سیالن واژه. است

ى  دهکنناى است پنهان سیماچه. اى براى نمایاندن ندارد گرچه خود چهره
در یک کالم، شعر ثبت زیبایى آن بزرگى سرشار و توانمندى است . پوچى

 .انسانى نمود یافته است  که در هر کنش
-توان شیوه و شگردهاى هر شاعر را بازشناخت، به اما چگونه مى

اند؟ هر یک از این بدایع  ویژه آن شگردهایى که در تصاویر تجسم یافته
. اند و رنج برده از این زندگى کرده   ه پیشبیانگر چیز یا چیزهایى هستند ک

هاى رنج کشیده  در شناخت این بدایع راهى جز پیوستن با آن اشیا و پدیده
در این رهگذر ناگزیریم که اولى را براى رسیدن به دومى و دومى  –نیست 

حضور و اعتبار هر یک از این شگردها . را براى رسیدن به سومى ترک گوییم
ها پدید آمده و مسلط  اى است که توسط این اندیشه تجربهو فنون نشانگر 

ها را مستقیم و تنها در معناى  ست که این تجربه بنابراین بهتر آن. دهش
 .عریان شده و مرتبط با هر شعر جویا و درک کنیم

کنیم، آیا  دم که در شعر کلیتى به نام ادبیات را جستجو مىاما آن
ایم؛  و ادبیات را با شعر اشتباه نگرفته ایم نشده به دست خود دچار توهم 

این  بر“ . تفاوتى میان این دو نیست مگر عروض”: ارسطو اعتقاد دارد که
، زیرا اولى  شناسرا طبیعت  امپیدوکلسرا باید شاعر دانست و  هومر  اساس

آن آثارى که : حال باید پرسید. رعایت اصول عروضى را کرده و دومى نه
اند یا که -اند، چه؟ آیا آنها شعر عروضى پرداخته شده هاىمطابق با اسلوب

اند؟ سونات شعر تنها عناصر هنرى، ادبى و آموزشى را در خود جمع آورده
ماند تا زمانى که شعر آن را  نیست، قالبى ادبى است و به همین گونه مى

بندى، قوافى و بحرهای عروضى نیز  این نکته در مورد مصراع –کند   لمس
سازى اختراع کرد، اما امکان اختراع  توان ماشین قافیه مى. صادق است

شعر (از آن گذشته، ادبیات منظوم . ماشینى براى سرودن شعر نیست
با ذات شعر، به زندگى ادامه   توان آن را دارد که بدون تماس) اى واره فرهنگ

در ) م. هاقصیده(دهد، چنانکه با استفاده از عناصر شعرى، آثار منظومى 
اما با وجود . ها و وقایع و توصیف طبیعت پدید آمده است اى شخصیترث
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ى ادبیات منظوم هستند، ولى خود شعر  دهنده آنکه عناصر شعرى شکل
یابد و نیروها و بدایع حتى   با این همه، اگر ادبیات قدرت آمیزش. نیستند

ر ى خالق شاعر تبلور پذیرد، ما در فضایى شاعرانه قرا مهجور آن در اراده
با شاعر به   در تماس –خواب یا بیدار، فعال یا منفعل  –آنگاه . گیریم مى

با یک  :  شویم باره با چیزى متفاوت روبرو مىمسیر تندابى شعر افتاده، یک
هایى چون  اى دارد که تنها در گونه ادبیات ابعاد چندگانه و درهم آمیخته. اثر

. دهد وجوه خود را نشان مى – یعنى تولیدات انسانى –نقاشى، آواز و تراژدى 
شعر، اما، . توان یافت اما نه بدان شکل نمایان در این آثار عناصر شعرى را مى

نظم . است و به تنهایى نمود کاملى از ادبیات منظوم  خالقیت است؛ آفرینش
اى قائم به ذات و در عین حال تک افتاده است، در مقابل شعر  مجموعه

ست که هستى نظم بنابراین درست آن. وارنواحدى است کوچک اما کهکشا
هستى را در خود   البته اگر بپذیریم که شعر گنجایش. را در شعر بجوییم

. شعر یک قالب ادبى نیست، محلى است براى مالقات انسان و ادبیات. دارد
شود و  که ادبیات را نیز شامل مى  بخشاى است هستى در واقع شعر سازواره

 . بد یا ى همسانى که تعمیم مى فرم و نمونه :  نماید شر مىانگیزد و منت برمى
آن زمان که چشمان خود را از عناصر بدیعى و شاعرانه 

که  –هاى هستى  از کثرت گونه. کنیم گردانیم و روى شعر متمرکز مى برمى
توان همراه شعر  اما چگونه مى. مانیم در شگفت مى –آیند  نظر ما واحد مىبه

عنوان چیزى پیچیده و ساده نشدنى به ما عرضه د را بهشد، وقتى که خو
داشته که تابع وجوه مختلف شعر، آنها را   ادبى همیشه تالش  دارد؟ دانش مى

ها را ناموفق  اما طبیعت ذاتى شعر همیشه این تالش. بندى کند دسته
حال نکته این است که اگر ما شعر را در انواع محدودى چون . گذارده

ادبیات نمایشى خالصه کنیم، در این صورت با رمان، اشعار  حماسه، غنا و
چه کنیم؟ در مقابل  عجایب سرزمین در  آلیس منثور و آثار شگرفى چون 

بندى بسیار  هاى بینابینى را بپذیریم، با دسته ى این استثناها و گونه اگر همه
با هاى ادبى، همه  فعالیت. کار خواهیم داشت و اى سر ریخته هم گنگ و در

  اند؛ این کنش-ى تبدیل شدن به نشانه و شعر ماندن در فضاى زبان، آماده
. گیرد را در بر مى –هاى منطقى  از صداهاى نامنظم تا خطابه –همه چیز 
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بندى  طبقه. ترین آن نیست بندى، یا حداقل جدى طبقه  البته این تنها نقص
تر است و مانند  نى ادراک نیز پائی به معناى فهمیدن نیست، حتى از آستانه

اما ابزارى که در مواردى . بندى، ابزارى است براى آغاز کار دیگر اشکال طبقه
تر  آن کارى دقیق  دم که بخواهیم براساسآید، مثال آن محدود به کار مى

بزرگى از نقد و بررسى کارى جز تکرار   در واقع بخش. انجام دهیم
 .اصطالحات سنتى و بحث در مورد آنها، ندارد

ها و اصول نقد نیز وارد  توان به دیگر اسلوب همین ایراد را مى
: شناختى توجه کنیدشناختى و روان نقد سبک ی مثال به دو شیوه دانست؛ 

ى عادات ادبى شاعر، شعر او را بازشکافد، دومى  دارد که با مطالعه  اولى تالش
. ر را بازشناسدرفته در آثار شاع  کند که نمادهاى به کار مى  ، تالش برعکس

و اشعار مندرج در  ماالرمهشناختى براى شناخت شعر  ى نقد سبک شیوه
-ى نقد روان همین حقیقت درباره. اى کافى به مقصود است نشریات دوره

ى شاعر و ترجمان احساسات او  شناختى صادق است، آنجا که از گذشته
  جا پیشآن هها گاه تا ب الزم به توضیح است که این شیوه. راند سخن مى

شکافند؛ چنانکه گاه  ى و کجایى بودن اثر را بازمىروند که چگونگى، چرای مى
آن را هنگام مطالعه،   ى اجتماعى و روانى اثر و قدرت انگیزش سبک، زمینه

دهند، اما این اصول و قواعد توان آن را ندارند که ما را به  خوبى نشان مىبه
 .نندطبیعت ذاتى و خاستگاه اثر رهنمون ک

دارد که شعر را مطابق با  وجود بدایع مختلف شعرى ما را بر آن مى
بندى به هر شکلى که باشند  ى مثالى بازسازى کنیم اما این دست نمونه

ادبیات منظوم به معناى مجموعه اشعار . اند-انگیز شتدهابزارهایى مخرب و 
دپو و قائم شاعرانه، اثرى است واحد، خو  هر آفرینش. مختلف یا متنوع نیست

- تبدیل نشدنی و تکرار همتا،د واحدى است کامل، بىهر پاره خو. به ذات
با هیچ معیارى ”: گفت 1ستاگ اورتگاصدا با توان هم مى سانبدین. ناپذیر
و مزامیر مذهبى را زیر یک  الفونتههاى  فابل 2،کبدوهاى توان سونات نمى

 “.بندى کرد نام طبقه
ها زبان. گردد چیز به شرایط تاریخى بازمىتنوع در آثار قبل از هر 

آورند که شرایط زمان و  هاى مختلف هر کدام ادبیاتى را پدید مىو ملیت
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توان  اما با وجود آنکه در اولین نگاه مى. کند ى آنها طلب مى نبوغ خودویژه
ها و معیارهاى تاریخى قادر به حل  هاى تاریخى را دید، مقیاس این تفاوت

. کنند تر مى و در اصل آن را صد چندان پیچیده مسئله نیستند
معموال از تغییرات و انحرافات  –در هر جامعه  –هاى تاریخى  بندى دوره

، هوگوو  نروالتوان  گیرند، بدین ترتیب مى سبکى همسانى مایه مى
اگر قرار به . دوره خواندرا هم آپولینرو  والرىو  4، روبنسو  3والزگوز
توان اشعار ودایى و هایکوهاى ژاپنى را نیز  جا از زبان باشد، مىهى ناب استفاده

و  جان سنتهاى  بندى کرد، یا مطابق با این اصل تجربه زیر یک نام طبقه
اى  بندى آیا چنین طبقه. ابتکار او، گارسیالسو را یکسان شمردرو بى دنباله

از نوعى  ناشى –تاریخى ما   ى غلط از زبان نیست؟ نگرش ناشى از استفاده
ى تضاد و تناقضى که  باعث شده  که آن را، با همه –افتادگى مخرب  جدا

گذشت زمان اما موجب فراموشى تفاوت . قرار دهیم  دارد، معیار سنجش
سان،  بدین. شود مى 6و لوپه 5، یا تیروسو و اودپیدوس  میان سوفکلوس

شخصیت ترى یعنى  تر و خاص ى وجودى بسیار متخصص ها از دریچه تفاوت
یابند، تا آنجا که  خصوصیات شخصى شاعر بیشتر از  انسانى، نمود مى

اما در اینجا  نیز ما با . دشو مى  هاى تاریخى، راهگشاى درک اشعارش دانسته
اى  یک شاعر، خود سروده هایهر یک از شعر:  شویم مانع جدیدى روبرو مى

 کیشوت دونى  توصیف چند باره 8پارناسویا  7آ گاالته ال. همتا است بى
؛ فاووستنیز عمال چیزى است متفاوت از  ژنى افىنیستند؛  داالمانچا

ى  اى ویژه هر اثر زندگى 10.آ دوروته  الو  9اورجوناچنین است تفاوت میان 
توان همسان با دیگر آثار دانست، چنانکه گاه نیز نافى آثار  خود دارد که نمى

اند که چارچوب سبک را نشان -تاریخ، و سرگذشت شاعر قادر. دیگر است
هاى سبکى آن  ى اثر و ویژگى توانند محدوده اما از بیرون، چنانکه مى. دهند

ى کلى و حتى چگونگى و چرایى آنها را با ها را ترسیم کرده و گاه گرایش
ى  ها، تنها وجه همسان میان همه اما گذشته از این. ابزار تاریخ تشریح کنند

هاى یک  هاى یک هنرمند و صندلى اشعار در این است که به مانند نقاشى
 .اند ى ذهن انسان نجار پرداخته
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اى  البته به شیوه –ست انسانى اکنون که معلوم شد شعر اثری
با  هارخویشى و پیوستگى شع :  الزم به اشاره است که –! بسیار عجیب

شگرد و خالقیت، ابزار و شعر . گیرد ت نمىیکدیگر از قدرت ابزارها نشا
آن نیز   است، ارزش  شگرد نوعی روش. اند هایى اساسا متفاوت واقعیت

ت شگرد ابزارى اس  پایهبر این . متناسب با میزان تاثیرگذارى آن است
اى  پاید که شیوه ىآن نیز تا آن زمان م  هاى مکرر، ارزش مستعد براى کوشش

شگرد تکرار و تداومى است گسترنده یا کاهنده، . دنو جایگزین شو
گاه اما هیچ. دشو تفنگى که جانشین تیر و کمان مى: پذیردگرگوناى  گنجینه

و  ت مستقلگذارد، زیرا هر شعر اثرى اس اودیسهرا جاى  11ادنیدتوان  نمى
دمى   ى آفرینش که تنها در لحظه ‘شگردى’توسط همتا، آفریده شده به بى
پذیرد، شگردهایى که مطابق با هیچ دستورالعملى  پاید و در اثر پایان مى مى

البته این نکته نیز . اند-شوند و تنها در خدمت آفرینشگر اثر پرداخته نمى
ک میان گروهى از اى مشتر عنوان شیوهبه –حقیقت دارد که سبک 

- سنتى و ابتکارى، و به یهر دو گستره در –اى خاص  هنرمندان و یا دوره
، تنها توسط شگرد قابل بررسى  بخش اى از شگردهاى هستى عنوان مجموعه

همین دلیل، هر و به  ى آغاز آنتیت شعرى است؛ طهچرا؟ چون سبک نق :  است
مشتاق فراگذشتن از آن عناصر ،  ى آفرینش هنرمندى براى رسیدن به آستانه
 .مشترک سبکى و دیدگاهى است

اما اگر شاعر در چارچوب یک سبک یا روش بماند، در واقع شاعر 
 سازباسمهدر این حالت شاعر تبدیل به . بودن خود را نفى کرده است

خواندن، از ) رومانتیک(را شاعر باروک  12گونگورا. دشو مصنوعات ادبى مى
بندى براى کسى که  یات درست است؛ اما این تقسیمنقطه نظر تاریخ ادب

 هایزیرا شعر. ستیبخواهد اشعار او را از نزدیک بررسى کند، چارچوب تنگ
شعار او اعبارت دیگر در روند، یا به او از چارچوب سبک باروک فراتر مى

درست است که . گذرد هایى هست که از سبک باروک فرامى عناصر و اندیشه
هاى برجسته و عالى سبک باورک  ر اهل کوردوبا از نمونهاشعار این شاع

ى باروک را در کار  نکنیم که اگر او شگردهاى برجسته  است، اما فراموش
ى سبک او مورد بررسى  شگردهایى که امروز در حوزه –آورد  خود گرد مى
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شناخته و در  آنها را مى  بدین معنا نیست که خود از پیش –گیرند  قرار مى
کونگورا پیش از هر چیز به . برده است آگاهانه به کار مى  آفرینش ى لحظه

همان چیزى که در واقع سبک  –زند  ى فرهنگى زمان خود تکیه مى پشتوانه
اما وى تمام این مواد و امکانات زبانى را تغییر  –شود  زمان او نامیده مى

قدرت ى  همه. کند همتا تبدیل مى دهد و در آثار خود به عناصرى بى مى
ى نشان داده یبه زیبا 13آلفونسو داماسوگونه که   بدان –ى کونگورا  خالقه

از   خیلى ساده، ریشه در توان او براى تصویرى کردن زبان شاعران پیش –
سبکى که در واقع (شود  البته شاعر در مواردى مقهور سبک مى. خود داشت

و بعدها، حاصل این شکست به ). ى او است و نه خود او متعلق به زمانه
از آن . دشو ابد و تبدیل به ملکى عمومى مىی ى عمومى ادبیات راه مى حوزه

نگرند و آن را  عنوان غنیمتى جنگى مىزمان، مورخان و ادیبان به اشعار او به
اشعار، مواد و . دهند عنوان سبک مسلط آن زمان مورد بررسى قرار مىبه

هاى ادبى و تاریخ سبکاى به نام  ى ساختن رشته مایهمصالحى که دست
 .دهنرى ش

نیستم که بگویم  آن حتى بر. ها نیست منظورم انکار وجودى سبک
مانند دیگر شاعران، کونگورا بر یک . آفریند شاعر اثر خود را از دل هیچ مى

زبان ادبى یعنى : تر از زبان گفتار تر و دقیق زبانى بنیادى. زد زبان تکیه مى
آن : یا به سخن دیگر. یابد مى چیرگیآن زبان  اما شاعر کوردوبائى بر. سبک

-ریتم(ها  آهنگ- ها، وزن یعنى تخیالت، رنگ اشناشدنی-را در شعریت تکرار
ونگورا سبک باروک را فتح گ. کند ها و باالخره شعر حل مى اه، دیدگ)ها
. را مدرنسبک  داریو روبن، و را 14سبک توسکان گارسیالسوکند،  مى

. نشستر نخواهد اببه بدون سبک شعرى . دنکن ها تغذیه مى از سبک انشاعر
زیند و بعد  شوند، مدت زمانى مى روزى زاده مى ها ها نیز مانند انسان سبک
خود را از   مانند و هر یک اگر چه قالب خاص میرند، اما شعرها مى مى

بدل  شدنینا-تکرار یگانه، مستقل و، یراثآعنوان گیرند، به ها مى سبک
 .ندشو مى

توان در دیگر آثار هنرى  همتا و تکرارناپذیر شعر را مى سرشت بى
ى این  در همه. نیز یافت –... و  پیکرتراشى، موسیقى، رقصمثال نقاشى،  –
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ارسطو . خوبى آشکار استآثار تفاوت میان شعر و ابزار، و سبک و خالقیت به
هاى  را چون تراژدى و حماسه از گونه  نقاشى، پیکرتراشى، موسیقى، و رقص

کرد، و هنگام صحبت از فقدان اخالقیات در ادبیات  مىقلمداد دیگر شعر 
آورد و نه  را مثال مى  نقاش 15 زوکسیسعنوان نمونه عرى و منظوم بهش

صورت عامل مشترک، در حقیقت، عنصر خالقیت به. پرداز را تراژدى شاعر
یک ى، سمفونى و تراژدى را بدل به دینگون نقاشى، اشعار  آثار گونه
 .برد خالقیت در هر یک از این آثار راه به شعر مى. کند مىمنسجم کهکشان 

تنوع این . جاى استفاده از واژه، از رنگ یا صدا بهره گرفته استهشعرى که ب
گر انآنها و نمای نیست، بلکه تاییدى بر همخوانیآثار نه تنها نافى یگانگى 

 .هاى دگرسان است عنصر مشترک خالقیت در این گونه
یگانگى کهکشانی هنر با ایجاد تفاوت میان واژه، صدا و رنگ، دچار 

هایى چند وجه و پرابهام که در  مصالح شعر واژه است، واژه. شود مىتردید 
نقاشى و موسیقى از عناصر  .یابند بُعدهای صدا، رنگ و معنا هویت مى

 .شوند پرداخته مى –که حاوى هیچ معنایى نیستند  –تر رنگ و نت  ساده
معنا  مصالح بىوری از بهرهآغاز خالقیت در هنرهاى تجسمى و موسیقى با 

آغازد، وجودى سرشار از معنا، تا بعد به  شعر از واژه مى  است؛ برعکس
البته این اختالف از نظر من، . ى زنده و فعالى به نام شعر برسد سازواره

ست که  ها نیز معنا دارند و بهتر آن ها و نتبیشتر ذهنى است تا واقعى؛ رنگ
ان نقاشى و زبان ى زب ها را در حوزهمطابق با نظر بسیارى از منتقدان آن

ها، صداها  چنانکه، مردم نیز آگاهانه از زبان رنگ. موسیقى به بررسى گذاریم
افزون بر آن، . ندکنى خود را منتقل  کنند تا که اندیشه ها استفاده مى و نشانه

ها،  ا نیست و از رهگذر نشانهو موسیقى خود جد دانیم که معنا از فرم مى
ست که آنها ، بهتر آن ا پایهاین  بر. دشو ل مىم و صداهاى قراردادى منتقعالی
 .هاى زبانى بپذیریم و به کار بندیم عنوان دستگاهرا به

ترى  قوى  ها و صداها در بسیارى از موارد، نیروى انگیزش رنگ
ى تاریکى،  ها رنگ سیاه نشانه از نظر آزتک. نسبت به زبان گفتار دارند

ی کیوان که سیاه بود گ ستارهمانند رن( هسردى، خشکى، جنگ و مرگ بود
 16،تزکتلیپوکاچنانکه قدرت خدایان مهمى چون ). م-ی مرگو نشانه
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ها این رنگ خواهان  همچنین از نظر آزتک. بودچنین نیز  17مکزیکواتل
اگر اثرى با رنگ سیاه . نبرد با ماه، قطب شمال، زمان و عقاب نیز بوده است

ها  براى آزتک. این نیروها بودى  شد به معناى برانگیختن همه نقاشى مى
هر . یافتند فضا، زمان، خدایان و ستارگان هر کدام در یک رنگ مفهوم مى

ى  شد و نشانه از هنگام تولد با یکى از این چهار رنگ شناخته مى  کس
شاید در اینجا، اشاره به . تگرف را در پناه خود مى  آدمینمادین آن رنگ 

ن چین باستان، موضوع را بیشتر روشن آهنگ در تمد -دوگانه وزن بنیاد
آهنگ در شعر و موسیقى ى وزن و  دهندهدو عامل شکل ینگو  نی. کند

بسیار   نیز نقش تائوهاى  گیرى اندیشه ین و ینگ در شکل. چینى است
توانیم توضیح دهیم مگر آنکه به  دارد، اما این هر دو اصطالح را نمى بنیادی
و تجسم آن کافى است به  براى پنداشتندر مقابل . ى متوسل شویمموسیق

ین و . ها هستند زبان تکیه کنیم و بگوییم ین و ینگ تصور وزن کهکشان
و موسیقى، موجب تولید   هایى هستند که در فلسفه و دین، رقص ینگ جفت

شوند و در دل آن حرکت و آهنگ، معنا را بارور حرکت، آهنگ و وزن  می
جایى از هگ، ما استفاده نابینو  ینبراى بیان  نکنیم که  اما فراموش. کنند مى

ایم  ى نورى درخشنده به کار گرفته مثابهایم، بلکه در واقع آن را به زبان نکرده
گ در هارمونى و ینو  ینبنابراین . تا نیروى پرمعناى صدا را عریان کنیم

هاى انسانى را به  کنند؛ یا در توصیف، کنش وزن، احساسات را منتقل مى
ا حسى داند آنه برد، مى ها را به کار مى آن که این واژه. گذارند مى  یشنما

:  گ هیچ چیز جز معنا نیستینو  یندر . اند ههستند که در معنا منتشر شد
در این حالت . شوند  توسط انسان لمسنه رنگ و نه صدا، مگر زمانى که به

البته ناگفته . برد د و راه به دنیاى هنر مىشو مى دگرگونسرشت ذاتى آنها 
معنا . یابند خود را در معنا باز مى  نگذاریم که آثار هنرى نیز در نهایت نقش

ها را با نیت و هدفش خود با اشیا، آن  انسان در تماس. دنیاى انسان است
دنیایى که در آن، ابهام، . کند دهد و به دنیاى معنا وارد مى سو مى آمیخته در

چ هیمعنایى به یابند، اما بى عمل مى دان، آشفتگى و سرگشتگى می تناقض
ى  هم از این رو، حتى سکوت مطلق نیز نتیجه. شود نمى عنوان جایز شمرده

مثال . مختلف است) هاى و در اینجا واژه(هاى  جا نشستن نشانه یک
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مختلف تاریخى را در نظر بگیرید، سکوت تاریخى این آثار در  هاىساختمان
نیروهاى سقف، انحناى گنبدها و حتى رشد ها، تقسیم  دل تناسب ستون

) 18در مبعد بودا( اوریساى یک پیچک وحشى در اطراف محراب  بوالهوسانه
این نکته نیز ما را به حقیقت نزدیک   عکس. معنا و مفهوم خاصى یافته است

 .ى خود را دارند ى هر دوره زبان ویژههاها و معمارساختمان: کند مى
مثال موسیقى و  –ها  ار با دیگر زبانفاصله زبان گفتار و نوشت

کنیم   که فراموش چنان ژرفاما نه آن. است ژرفبسیار  –نقاشى و معمارى 
 ؛کنند مهمى بازى مى  و تفاهیم نقشاند و در تفهیمزبانای گونهها نیز آن

، ساز، آهنگ نقاش. هستندمدیون توانمندى و انتقال معنا نیز زندگى خود را 
برد که در بنیاد از مواد و  ، از مواد و مصالحى بهره مى معمار، یا پیکرتراش

در مقابل آنچه متفاوت است، زبان است، زبان . مصالح شاعر دیگرگون نیست
هاى مختلفى که  زبان. ، زبان معمارى و زبان شعر موسیقى، زبان پیکرتراش

،  پایهبر این . ندآور ىمرا به وجود ى فرهنگى، زبان واحدى  خود، در یک موزه
تر از آزتکى، آسان یبرگردان دقیق یک شعر آزتکى به یک نقاشى یا پیکره

هاى تانتریک یا ادبیات تغزلى نت. ى آن به زبان اسپانیایى است ترجمه
هاى  اند که در پیکره اى پرداخته شده از همان عناصر مشترک زبانى 19کاوییا

) Primero Sueno(،  در کتابش 20ایوان سورزبان . کنارک به کار رفته
نقاشى . مشخصا همان زبانى است که در شهر مکزیکو رایج است

  .تر است تا به نقاشى کوبیسم سوررئالیستى به ادبیات این سبک نزدیک
گونه که  همان کن؛ درست بهممناست فرار از دست معنا امرى

و چگونه (   .دشیک بیرونمند تاریخ توان آثار هنرى را از روابط کهکشان نمى
انسان نه مقهور مصالح  ) تاریخ یافت؟ یهحدودماز  بیرونممکن است حسى 

مصالح و معنا . ى آثار هنرى است و نه مقهور معناى آنها و مواد سازنده
مند انسان را به ذات خود  دار و نظام صورت جهتکه به هستندى هایابزار

ى خود معنا را تنها در محدوده و مفهوم  نوبهانسانى که به. ندنگردا بازمى
 درو  –ها، هنرها  اخالقیات، آداب، رسوم، فلسفه:  آورد تاریخ  به دست مى

عنوان سبک مطالعه و ما به –هر دوره است  اساتحسا، آنچه بیانگر کل
توان آنها را در  اند، و مىى تاریخ شدهى خالصه ها جوهره سبک. یمکن مى



 61شعر و ادبیات شعری                

که   ى خاص محصول یک دوره ؛ترین آثار باز یافت رها و پیچیدهترین ابزا ساده
نشود که   اما فراموش. به سبک تبدیل شده  اش ناشى از بار تاریخى

سبک عامل بسیار . اند هاى ویژه نهفته ها در تفاوت ها و خویشاوندى همسانى
ى  مهمى در دریافت تفاوت میان شعر و داستان منظوم، و نقاشى و نمونه

تنهایى آید و به عنصر تمایزگذار از دل ادبیات بیرون مى. ى آن استتقلید
 .را داردمیان خالقیت و سبک، و کار هنرى و غیرهنرى  تفاوت  شنمای توان

مواد خامى چون  یکنندهدگرگونانسان، چه هنرمند چه صنعتگر، 
اد، مو:  فرایند این تغییرات چنین است. ها است ها، فلزات و واژه ها، سنگ رنگ

ى، یعنى معناها، وارد کنند و به جهان انسان دنیاى کور طبیعت را ترک مى
به  و ندشتراشمیدم که دهد، آن اما براى سنگ چه رخ مى .شوند مى

چینند و پلکان  مى شانند، یا کنار یکدیگرکن مى شاى تبدیل پیکره
است پیکره و پلکان هر دو یکى   ند؟ با وجود آنکه جنسساز را مى ساختمانی

مثال، هر دو (معنا قرار دارند،   بخشبا دستگاه هویت  و به یک اندازه در تماس
پیکره   جنس.) هاى میانین هستند بخشى از یک بناى تاریخى از سده

اند، اما خالقیت اولى را از   هر دو سنگ:  یابد سرشتى متفاوت از پلکان مى
مل بستگى دارد، سرنوشت زبان نیز به همین عا. دومى متفاوت کرده است

در مقایسه با یک شاعر   21توان به سادگى در اثر یک نثرنویس تفاوتى که مى
 .مشاهده کرد
ها  را در خطابه –اش  در مفهوم ادبى –ى نثر  توان بهترین گونه مى

اند که در معناى همسان و همنوا با دیگر  ها مشتاق ، واژه در یک خطابه. دید
و شناخت سخنران   ى که بیشتر متکى بر واکنشکارها به کار آیند؛  واژه
هاى گریزان از معناى صرف و  کند که واژه مى  در این رهگذر وى تالش. است

برکنار از  –هر واژه . ى مسئول خود آشتى دهد برهنه را، با اندیشه
وجهى حسى گرد خود   ى چند اى از یک شبکه هاله –اش  هاى مادى توانایى

گزیر است هاى خود، نا اندیشه یخردورزانهدر بیان   یسسخنران و نثرنو. دارد
توان ادعاى  سان نمىبدین. مخالفت کندقدرت ذاتى و طبیعى واژه  با این
هاى خود  اى از گفته را پذیرفت که هنگام سخنرانى اندک آگاهى 22جردن

:  استناد کرد که 23ریز آلفونسوى  توان به گفته جاى آن، مىهب. نداشته است
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“ .گوید قادر به سخن گفتن نیست مگر آنکه بداند چه مى  سکهیچ”
. راندن نیست، بلکه نوشتن استوضیح است که نثر، سخنهمچنین الزم به ت

 تر است تا نثر، هم از این رو کمتر ویراسته و پیراستهگفتار به شعر نزدیک
شاید به همین دلیل است که . و طبیعى است  و بیشتر خودجوش شود؛می

در نثر، . تر از نویسنده شدن استآسان) بداند  بدون آنکه شخص(ودن شاعر ب
ى  نویسنده باید از میان معناهاى یک واژه، یکى را برگزیند و بقیه را در سایه

عملى که استداللى است و اندک برخوردى میان معناهاى : رنگ کند آن بى
شاعر، . شه استآورد و تنها متکى بر فراشد منطقى اندی درونى واژه پدید نمى

ن اصالت وى بازگرداند  تالش. کند ها را نفى نمى گاه ابهام واژه، هیچ برعکس
با این بازیابى، . اى سترون شده زبان روزنامه نخستین واژه است که در بند

براى  گستردهو حسى میدانی  ،تصویرى ،هاى آوایى طبیعت زبان به ارزش
ى معنایى و  واژه، در این فراشد، آزاد و رها تمام درونه. دهد جوالن مى

با شاعر، واژه . گذارد مى  ى رسیده به نمایشا مانند میوهمجازى خود را، به
 .کشد آن را به بند مى  اما برعکس  یابد، نثرنویس آزادى خود را باز مى

ها  ها و نت ، رنگ)ها فرم(ها  ى شکل توان درباره همین نکته را مى
د، در حالى که در پله از قدر شو سنگ در یک پیکره ارزشمند مى. ردمطرح ک

 .دنده ها نیز در کار نقاش خود را نشان مى رنگ  درخشش. افتد مى
  به نمایش  ود را در رقصى خگونه است حرکات بدن که زیبای همین

آثار  وند، درش مغلوب مصرف مى یابزاری استفادهمواد که در . دگذار مى
ى مقابل مهارت و  آنیت شعرى نقطه. گردند مىهنرى به شکوه ذاتى خود باز

د و این رس و مواد مى آن یک به چیرگی ذات طبیعى اشیا. تدستى اس چیره
ى رنگ و صداى شفاف وسعت  آن یک به جلوه. شودمی یک، مقهور مصرف

خالقیت . دکن دهد، و این یک رنگ و صدا را از طبیعت خود دور مى مى
ی پیوستن و چیدن آزادانههمه ، در ب اش شناختىىشاعرانه، به مفهوم زیبای

- رى ناگزیروام دگردیسیو  چیرگی. نه در تسلط بر ماده و ابزاراشیا است، 
ى ادبیات  ها و دیگر مصالح با ورود به عرصه، رنگ)ها نت(ها، صداها  واژه. اند

بدون آنکه از معنا و مفهوم خود ند و شو مى گرگونخود دهخودب) و هنر(
آنچه   به عکس –که  ایدگرگونی .شوند تبدیل مى یزند، به چیز دیگربگری
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منجر به جدا شدن از طبیعت اصلى خود  –دهد  مى در تکنولوژى روى
به همان چیز دیگر شدن در اصل  . گردد ىن بازمه آد، بلکه در واقع بشو نمى

اى که واقعا و حقیقتا  شدن، شیئىخود شیئى : چیزى یکسان رسیدن است
 .هست

ى شعر، تنها سنگ و رنگ  اما سنگِ پیکره، رنگِ سرخِ نقاشى، واژه
نیز ارزشمند  هاییچیز  بخش مانند، بلکه تجسم ى ناب باقى نمى و واژه

دهند، بلکه با حفظ  خود را از دست نمى های نخستین آنها ارزش. شوند مى
. ندرسان ى دیگر مى ند و ما را به کرانهشو مىهاى انتقال  ها تبدیل به پلآن

-مواد در این حالت، درهایى هستند گشوده به دنیاى معناهاى توصیف
ند، و تنها در آنیت شاعرانه، شو ى؛ معناهایى که با زبان صرف بیان نمناشدنی

آمیز، به اى است رنگ ى شاعرانه واژه واژه. یابند انگیز، بُعد مىشوراى  در لحظه
ور شده در قدرت تخیل و اى متبل رآغشته و از معنا سرشار، واژهآهنگ د

:  قدرت ادبیات دقیقا در همین نکته نهفته است. به چیزى دیگر تبدیل شده
ى ادبیات تبدیل به  مصالحى هستند که در حوزه هاو واژه ها، صداهارنگ

ماهوى که از دل تخیل سر برکشیده و هستى  ایدگردیسی. ندشو تخیل مى
در . انگیزد که بازآفرینى کند را برمى مخاطبانگیزى  طرز شگفتفته، و بهیا

 .ندشو ى آثار هنرى به شعر تبدیل مى این آستانه است که همه
) یک:  شرط آنکهاند، البته به-تجسمى نیز شعر موسیقى و هنرهاى
 یوسیله دنیاى مصرف نه ایشان برگردانند و ب مصالح خود را به ذات طبیعى

اى براى  زبان ویژه  تبدیل به تخیل شوند و بر این پایه) دو. کنندار را انک
 –حسى  هاییعنى احساسات و دگرگونی –شعر از زبان . ارتباط پدید آرند

آید، چیزى وراى زبان  ه در همین عرصه پدید مىافزون بر آنچگریزد و  نمى
ى زبان  ما تنها به وسیلهچیزى که وراى زبان است ا. دهد را نیز نشان مى

به  چارچوب زبان تجسمى فراتر رود، پا نقاشى نیز اگر از. دشو کشف مى
، ماسولیو، فرانسسکااز این رو، نقاشانى چون . دذارگ ى شعر مى آستانه

ر کار ، زیرا عناصر نقاشى را د را باید شاعر نامید تا نقاش اوسلوو  لئوناردو
صورت زبانى چنان توانمند که به. اند نموده نما-خود تبدیل به زبانى پندار

اما با وجود آنکه . شگردهاى مسلط، زبان نقاشى را تسخیر کرده است
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کشف  لیو و اوسلو این شگردها راوشاگردان و پیروان نقاشانى چون ماس
به مرز  اندهنتوانستباز ند، اهدکرعالى استفاده  ینحودر کار خود به اند وکرده

دلیل آن هم واضح است، کار ماسلیو و اوسلو سرشار . شوندخالقیت نزدیک 
در واقع کارشان چونان اشعارى است که دیگر تکرار  –از تخیل بود 

سیدن خوب بودن  به معناى شاعر خوب بودن است؛ یعنى ر  نقاش. شود نمى
 .شدن بر زبان معمول خود، یعنى چیره  به زبان خاص

از سنگ، صدا، رنگ یا واژه خالصه کنم، هنرمند صنعتگر نیست و 
هنرمند . کار او در واقع احیاى طبیعت ذاتى مواد است. دشو مند نمى بهره

؛ باشد دان یا موسیقى  کند، شاعر، نقاش گزار زبان است، تفاوت نمىخدمت
دور دست  هایقد قدرت تخیل اوست در رسیدن به افاینجا اهمیت دار آنچه
ما  –و متضاد است   عملى متناقض قدرت تخیل براى تسخیر زبان،. زبان

خیال است،  یآفرینندههنرمند .  ین موضوع خواهیم پرداخته ادیرتر ب
ى که وجوه خود را در مزامیر یدنیا. شاعرى مسلط بر دنیایى دگرسان

دهد و ما  هاى کبدو  نشان مى هاى ودایى، هایکوها، یا سونات مذهبى، سروده
ها بدون  قدرتمندى است که در آن، واژه تخیل جریان. نامیم آنها را شعر مى

عنوان دستگاهى از معناهاى تاریخى آنکه از وجود خود تهى شوند، بر زبان به
د، آفاق تاریخ شوآنکه از واژه و تاریخ عارى همچنین شعر، بى. ندشو مى چیره
 –توان استنتاج کرد که چند بُعدى بودن شعر  سان مى بدین. کندتح میرا ف

نه تنها  –در تسلط بر تاریخ   ى وجودیش البته بدون آزمون دقیق از جوهره
 .آن ی است برنافى یک پارچگى ادبیات منظوم نیست، بلکه خود تائید

کم و زیاد  –ى ابعاد و وجوه شعر را  ، همهیگانگیهر شعر، در عین 
 تر از هر توان مطمئن مى ، بنابراین با بررسى شعرته داردفهود ندر خ –

اما . به ذات وجودى ادبیات منظوم دست یافت پژوهش ادبى یا تاریخى
 وجوه در –اش موقع خواندن و تکرار یعنى بازآفرینى –ى شعر  تجربه

خواندن تقریبا همیشه، بیانگر . کند ریخته و ناهمگنى را نیز آشکار مى هم
دیگرى از وجود نیز هست، بخشى که در ادبیات به عناصر ناسازگار   بخش

، کمتر به زیبایى و بیشتر به  در زمان خودش جان سنتاشعار . معروف است
از آثار کبدو را که   آن بخش. اى معروف بودند کلیشه  هاى ارزشمند اما نمونه
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- ى امروز زیبا و هیجان دیدند، خواننده روح مىخوانندگان قرن هفدهم بى
کند براى  و خسته مىى امروز را دلزده  آنچه خواننده  یابد، برعکس انگیز مى
براى درک مبانى شعرهاى . کننده و زیبا بود ی آن روزگار حیرانخواننده
کى که کمک نیاز داریم که  تاریخ زمان او را درک کنیم، در 24مانریک

نکنیم که شعر نیز   فراموش. بفهمیم  عصرانشتر از هم کند آثار او را ژرف مى
ار خواندن ما را به مفهومى متفاوت مانند تاریخ متنى است یکسان که با هر ب

از این رو، شعر براى برخى تبعید و بازگشت است و براى برخى . رساند مى
یابند یا که  جوانان در آن احساسات خود را مى. کشى و عادتدیگر، ریاضت

پیران در پى . رسند به سیماهاى مختلف عشق و احساسات جوانى مى
هاى مختلف شعر را  به دلیلى الیه  کساند؛ هر  هاى هستى رسیدن به کرانه

آن   محتمل هم نیست که آن را بیابد، زیرا، از پیشناکند و  جستجو مى
 .برده است گمشده را با خود این سو و آن سو مى

بیایید . که در اولین برخورد به مرکز شعر برسد تواندخواننده می
هاى حسى و  خیزاب  کشاکش:  این برخورد و تالقى را در ذهن مجسم کنیم

) دشو د من و همزاد همزاد من تقسیم مىکه همیشه به من و همزا(واقعى 
ى شعر قرار  آورد که در آن، همه چیز در آستانه اى را پدید مى لحظه
را چیزى و مذاب شده بلکه تنها ند، شو ناپدید نمى عناصر متضاد. گیرد مى

طوری آورند که بسیار شبیه زندگى معلق در زمان و مکان است، به پدید مى
را به معناى   این سازش اوپانیشاد. دهد که زمان اهمیت خود را از دست مى

البته، تعداد کمى به این مرحله . کند وحدت و سعادتمند شدن تعریف مى
در و ى ناب،  لحظهیک در تنها هر صورت هر کدام از ما ما بهرسند، ا مى

عارف بودن . ایم دیدهآن زندگى معلق و سعادت ابدى را  ،حالتى شاعرانه
براى رسیدن به این لحظه نیست، دنیاى بچگى، عاشق شدن  شرط بنیادی

برسانند، به ى ناب  ن لحظهما را به ایند توانمی، نیز ...ى جوانى و دوره
به ى گشوده شدن در،  لحظهبه ى، ى وحدت، همنوایى و همسرای لحظه
و حرکت، یا در فرم  –گذرد و در اوج  بلند از فراز سر مى اى که خیزابی لحظه
ى ى اتکای بدون آنکه نقطه. رسد ل مىبه تعاد – جاذبه  گیرى و کشش اوج

حرکت، در این حالت از رهگذر  در تعادل در اوج، یعنى سکون. داشته باشد
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گذر دنیاى مادى یک زندگى سرشار، سرشار از چیزى بیشتر از زندگى، از ره
در این حالت . دهیم مى  شاعرانه را در شعر تشخیص داشتنى، درخشیدوست

آید و از فراز  مى تندآبى گذرنده که. هاى دیگر دارد هر شعر داللت بر نمونه
 .گذرد ىم، زمان ایستا

براى برخورد نیروهاى ست، مکانى پنهان شعر، نیرویى دلربا
دهد،  ى شاعرانه را مى شعر، چیزى که به ما قدرت نزدیکى به تجربه. متخالف

شان؛ شعر جریانى پویا ها، صرف نظر از طبیعت وجودی محل آزادى انسان
وجهى . گیرد با خواننده یا شنونده جان دوباره مى  است که تنها هنگام تماس

خواننده با زنده کردن . و همبازى اى براى تالقى، همراهى مشترک، نقطه
. ى شعر و شاعرى گذارد، به مرحله مى اى نو پا  ى شعر، به مرحله دوباره
گیرد، اما در هر حالت و  مختلف به خود مى) فرم(هاى  اى که شکل تجربه

ى  تجربه. رسد پرده مى  هماره با گذشتن از دیوارها و سدها به دنیاى پس
، و در بُعدهایش، شاعرانه، مکانى در تاریخ داردشعرى نیز مانند آفرینندگى 

به دعوت . دشو اما همزمان، منکر تاریخ نیز مى .شود خود تبدیل به تاریخ مى
 26ارجونامیرد، همراه  خیزد و مى به نبرد برمى 25هکتورشعر، خواننده همراه 

ی هاى کرانه صخره 27اولیسکشد، و با  افتد و کین مى به دام تردید مى
خواننده کسى است که در شعر، تخیل را . شناسد مىمادرى را بازسرزمین 

. ندک توالى را انکار و زمان را از فراز هر چیز دوباره جارى مى دوباره احیا، 
باید از زمان اصلى  .تامل کردن و شهود استنیاز آوردن، ، نماز گزاردنشعر 

 –قراردادى  هاى در آن تشکر کرد، زمانى که در دیگر نمونه روان  و واقعى
زمانى که توالى را تبدیل . تجسم یافته است –ها  ها و ساعتچون گاهشمار

شود و انسان را به  سیراب مىاى که از درون  کند، چشمه ى ناب مى به لحظه
:  مانندشعر کارى است بسیار هم  آفرینشخواندن و . دارد مى وا دگرگونی

اندن آن، به بازآفرینى آفریند، و خواننده ضمن خو شاعر تخیل و شعر مى
پدید  اى به نام ادبیات منظوم با این کار خواننده مجموعه .پردازد تخیل مى

 .آورد مى
هایى از این دست پاسخ  به پرسش که امدهکر  تالش من جادر این

- ها تبدیل توان یافت که به دیگر شکل ى بیانى را مى آیا شعر و شیوه: دهم
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نباشد که در این کتاب هیچ  موردشاید اشاره به این نکته بی ؟باشدن شدنی
اى تبلور  ها به گونه ها و نظریه رسد، مگر آنکه در اندیشه چیز به اثبات نمى

ن چیره شدى  اصلى در این است که شیوه  تالش ،هم از این رو. یافته باشد
گفته توضیح داده شود، یا  ورى در هستى اصیل  شعر بر زمان ناب و غوطه

 .  شود که شعر چیزى نیست جز توالى آهنگین آفرینش
 

                                                 
1 Ortega y. Gusset 
2 Quevedo 
3 velazquez 
4 Rubans 
5 Tirso 
6 Lope 
7 La Galatea 
8 El Viage del Parnaso 
9 Orejuna 
10 La Dorotea 
11 Adenoid 
12 Gongara 
13 Damaso Alfonso 
14 Tuscan 
15 Zeuxis 
16 Tezcatlipoca 
17 Mixcoatl 
18 Orissa 
19 Kavya 
20 Sor Juana 

  .م. بیندنویس را کنار شاعر میپاز داستان 21
22 M. Jourdain 
23 Alfonso Reyes. شوددر اسپانیایی رجس تلفظ می  
24 Manrique 

  .شودکه به دست آخیلوس کشته میایلیاد یکی از قهرمانان  25
  .، از برادران پاندواسمهابهاراتایکی قهرمانان  26
  .ایلیادو نیز  اودیسهقهرمان  27
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کسانى یمدلول صورت ذهنى  یِیئتا آن زمان که نشانه و ش
ن رهگذر، یدر ا. ى اعتماد بود هیز نسبت به زبان بر پایانسان ن  داشتند، کنش

ت و یى در بازسازى واقعاى آین یوه، ش اش پردازى-کرتراشى با قدرت همانندیپ
ق ین رو، تلفظ دقیهم از ا. نى آنیاى بود در بازآفر وهیبود؛ همچنین ش گفتار

رگذارى سخن محسوب یهاى جادوئى شرط اساسى در تاث واژه  و مشخص
ودا، توامان موجب   ن ضرورتى همراه با حفظ زبان مقدسیچن. شد مى
ان یافت که میاما طى قرون انسان در. دین دستور زبان گردیزى اولیر هیپا
  ده گسترشین پدیامد ایپ. دار شده استیئى و نام آن، شکافى پدیش
  تالش فه ین وظیعنوان اولهاى زبانشناسى بر زبان بود که به ى دانش طرهیس

هاى منطقى گام. ان گذاردیگانه و مختصرى براى هر واژه بنیداشت معناى 
ن یه ایها بر عل اما واژه. ها بود ه انواع دستور زبانیبعدى شکل دادن و ته

ان یو زبان همچنان پا  ان دانشیزدند و جدال م  صراحت دست به شورش
 . افته بجا ماندین

ئى یان واژه و شیى م خ رابطهیتوان به تار سرگذشتِ انسان را مى
شود، چرا که  رانى با انتقاد به زبان آغاز و همراه مىى بح هر دوره. ر کردیتعب

  :دیگو شاعر مى. زدیخ ان برمىیها از م مان به سودمندى واژهیناگهان، ا
ا یى یبایز“ .و آن تلخ و جگرسوز بود. داشتم  بائى را به روى زانو پاسیز ”

ئى و واژه هر دو از یش. افتنى استیى دست نیبایواژه؟ هردو؛ بدون واژه ز
اند و  ى بودهیربنایهاى ز ى جوامع دچار بحران همه. شوند ک بطن زاده مىی
کسان و البته باالتر از همه به بحرانِ جدائى معنا و واژه دچار یطور به

هاى انسانى،  تیگر خالقیم که واژه، همچون دینکن  فراموش. اند شده
 هاى دهیبرگزدر فصل هشتم از . هاست ىیى قلمروها و فرمانروا سازنده
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ى  وئى تو را براى اداره اگر شاهزاده ”: پرسد مى  وسی، تزولو از کنفوسادبى
  شیپاال: ن گام چه خواهى کرد؟ استاد پاسخ دادیکشور فراخواند، در اول

 “ .زبان
ها  از واژه طان از کجا آغاز کرده یم شیدان ن است که نمىیقت ایحق

ت یو نامطمئن شوند، کار و ماه ها فاسد م که وقتى واژهیدان اما مى. ایا اشی
  اند و برعکس ا بر نامشان متکىیاش. شوند ز نامطمئن مىیهاى ما ن تیفعال
ها  ن واژهیرو گذاردن ا در دگاه انتقادى خود را با رویچه دین. ایها بر اش نام
ست؟ وى آنگاه که یلت در چیقت و فضیمعنى واقعى عدالت، حق: دیآغاز

ى غربى را  عهیالطب که مفهوم ماورا –ها را  ر واژهیرناپذییو تغ  معناى مقدس
آشکار کرد، در واقع نقبى به  –طور مختصر در خود داشتند به
 . هاى آنها زد رساختیز

ه و یشه با تجزیى نقدهاى فلسفى هم د اذعان داشت که همهیبا
شه در برداشت ذهنى یز، ریگنگى هر فلسفه ن. شوند ل زبان آغاز مىیتحل

ها با وجود  لسوفان اذعان دارند که واژهیى ف باً همهیتقر. ها دارد واژهخود از 
ا یآ:  ن استیا  حال پرسش. اند قیت، ابزارهاى تحقیناتوانى در حفظ واقع

ن و یتر اى بدون واژه داشت؟ نمادها، حتى خالص توان فلسفه مى
اضى در قلمرو زبان جاى یعنى نمادهاى منطقى و رینشان، یتر دىیتجر
. ح دارندیف و تشریاز به توصیز نیهای آنها نگذشته از آن، نشانه. نددار

م یف مفاهیاى بجز زبان قادر به توص لهیچ وسید معترف بود که هین بایبنابرا
ن یا نمادیاضى و یهاى متکى بر زبان ر را که حتى، فلسفهیآن نخواهد بود، ز

 –هر فلسفه موضوع اساسى در  –ش یها براى پرداختن به انسان و مسئله
انسان از واژه . هاى مرجع نخواهند داشت اى جز توسل به واژه چاره

ى واژه  لهیشود و تنها به وس او تنها با واژه درک مى. ر استیناپذ جدائى
خ است، چرا یت از تاریازمند تبعیز نیفلسفه ن  ن اساسیبر ا. ابدی هستى مى

ن یرند و بنابرایم و زمانى مى ندیآ ا مىیها هم مانند انسان زمانى به دن که واژه
رقابل یتى غیت، به واقعینها ک بىیخى دارند و خارج از محدوده، در یتار
تى است که تنها توسط یگر، انسان واقعیعبارت دبه. شوند ل مىیان، تبدیب

د ادعاهاى زبانشناسى و اصول مسلم یروست که بانیاز ا. دیآ ان مىیواژه به ب
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د قرار یرا مورد ترد –ق یعنوان موضوع تحقبه عنى مبحث درک زبانی –آن 
 . داد

اى مستقل از زبان بررسى  وهیا شیئى را به گونه یهرگاه بتوان ش
 –ست  ئى، در واقع تنها راه ممکن براى درک آنیى زبانى هر ش نهیقر –کرد 
توان به میان آورد؟ در  ن صورت از ضرورت وجودى زبان چه سخنى مىیدر ا

واژه در اصل خود . توهم است ن خود موجب یان ذهن و عیم جاد مرزیواقع، ا
ت وجودى ما هستند، یآنها تنها واقع. میا ها ساخته شده ما از واژه. انسان است

اى بدون زبان  شهیچ نوع اندیه. ت وجودى مایت، تنها نمونه از واقعیا در نهای
. ستین ریپذچگونه درکى از آگاهى بدون آن امکانیوجود ندارد، چنانکه ه

. کند، نامگذارى است ات ناشناخته مىین کارى که انسان در تجسم واقعیاول
رى یادگیهاى ما از  ی آموزشهمه. م بدون نام وجود نداردیدان آنچه مى

و    ى درهاى خرد و دانش ى بازکننده واژه-دیهاى ذات آغاز و به کشف کل نام
زى یز چیالبته، سکوت ن .ردیپذ ان مىیعنى سکوت، پایا اقرارِ به نادانى، ی

. ختن از زبانیهاست و نه راهى براى گر را آبستن نشانهیبراى گفتن دارد، ز
ا جدا سازند و به یا از اشیه کنند ین قادرند که زبان را تجزیمتخصص

ن حالت، یزبان در ا: د گفتیاما با. ندیموضوعى قابلِ بررسى بدل نما
ده و مرتب یاصلى، چ اىیست ساختگى که با جدا شدن از دن موجودى

جا آغاز  نیز از همیان موضوعات علمى نیدر واقع ناهماهنگى م. دهیگرد
م و یاى آنها هستیما دن. کنند رون از وجود ما زندگى نمىیها ب واژه. شود مى

گرفتن  ن هماهنگى و همگنى زبان با ما، تنها در به کاریبنابرا. اى مایآنها دن
البته . ده شده استیها تن ها از خود واژه د واژهید؛ چون، تور صیآ د مىیآنها پد

ست؛ ولى پرتو یت آنها نیا اهمیمنظور من انکار مطالعات زبانشناسى و 
زبان، در . ه بگذاردیرا در سا  شیهاتید محدودینبا  ن دانشیات ایکشف
ای یرا که اشیست، زی، نافى وجودى ما ن ت گسترده و نامحدودشیواقع

زبان شرطِ . ستیک نیشود که از انسان قابل تفک مل مىاى، را شا افتهی هستى
هاى  ا سازواره و دستگاهى از نشانهیوجودى انسان است و نه موضوع 

ى زبان را  ب مطالعهیترتنیبد. میا رد آن باشی  رشیقراردادى که قادر به پذ
 .هاى انسانى دانست ى دانش د بخشى از مجموعهیتنها با
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م یاد آوریاما به . مىیست قد نسان باورىزبان در قلمروِ انحصارى ا 
وان توانست یاز آن زمان که ح ”ن جمله آغاز شد یها با ا ارى از افسانهیکه بس

در قرن گذشته دوباره   م دانشیآور باشد اگر بدان د تعجبیشا“ ....حرف بزند
ت از نظمِ یى حما هیارى که بر پایا کرد و هنوز هستند بسین باور را احیا

ستند؛ حتى ین نظم و زبان انسان قائل نیان ایوانات، تفاوتى میح گفتار در
کنند در حالى  ى زبانِ پرندگان بحث مى ن هنوز هم دربارهیبعضى از محقق

قت، یدر حق”: ندیگو آنها مى. هاى دور است ن کشف متعلق به گذشتهیکه ا
ن یتر ن و بدوىیتر که البته در سطحى –عنى معنا یزدهنده، یدو وجه تما
وان نظر یى ح زوزه. افتیوانات یتوان در زبان ح و ارتباط را مى –حالت مانده 

ده شده و به یى که برگزیى دارد؛ معناید، معنایگو زى مىیزى دارد، چیبه چ
هاى گنگ  ن زوزهین ایبنابرا. شود ده مىیوانات فهمیگر حیگونه توسط د همان

هاى  واژه. دارند  خصهاى ارتباطى هستند و معناهاى مش دستگاهى از نشانه
وانى حاصل یزبان ح  اند و در پى گسترشن مقصودى داشتهیز چنیانسانى ن

هاى تجربى،  گر موضوعات در دانشیتوانند مانند د جه مىیاند و در نت آمده
 “.رندیمورد مطالعه قرار گ

زبان   اسیرقابل قیدگى غیچیتوان به خاطر پ از یک زاویه، مى
  ن گفته اعتراضیوانات، به ایدى در زبان حیى تجر شهیانسانى و فقدان اند

دگى آنها یچیى پ ن اختالف تنها متوجه درجهید افزود که ایکرد، اما ضمنا با
شترى یت بیبراى من نظر مارشال اوربن سند. ستیت متفاوتشان نیو ماه

ى یها ها نام واژه”: دیگو ى واژه مى جانبه هاى سه ى هدف دارد آنجا که درباره
اضافه بر آن، “ .نندیگز ها را برمى ا آنیکنند  زى داللت مىیتند که به چهس
هاى  زهیخته نسبت به انگیى آنى و خودانگیها ها از نظر آوائى محرکواژه

داللت کردن، : رندیگ ن سه جنبه را در برمىینى و ذهنى هستند و بنابرایع
ه یتفاوت در هر الر میی، که با شدت و تغ2)بازنمائى(ختن، و بازنمودن یبرانگ

ن یافت که از ایتوان  اى را نمى چ واژهیه. دار هستندیا سطحى از گفتار پدی
و   چ حسید اذعان داشت هیهمچنان که با. عناصر حسى و داللى عارى باشد
رند؛ نیز، یناپذ گر جدائىیکدین دو عنصر از یا. مدلولى بدون واژه وجود ندارد

نده یچ مدلولى را بدون نمایه. دهند شکل مىگر، نمادها را یکدیزش با یدر آم
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. ستیاى بدون مدلول ن ندهیچ نمای، ه طور برعکسنیافت و همیتوان  نمى
ن واژه یگر ایکدیدار ذهن که در ارتباط با  نیهاى طن عنى نشانهیاصوات نان 

ى براى داللت کردن، ین اصوات جایبدون وجود ا: آورند را به وجود مى
اما زوزه چه؟ که . ن داردیتر، داللت خود حالت نماد قیدق به معناى. ماند نمى

ت، به یى آن وضع ندهیست، بلکه نمایژه نیک حالت وینه تنها پاسخى به 
ک تجربه تنها یان یب. ستیهم ن –اد یا فریواژه و  –ک نشانه یتوسط معناى 

ى دو قطبى  عنى در رابطهیر است، یپذها امکان گر تجربهیافتن دیدر معنا 
ن و البته در صورت یا نمادیئى مورد داللت یبا ش –ا نماد ی –ان نشانه یم

سه با زبان انسان، مارشال اوربون از یدر مقا. ان آنهایی مدرک رابطه
ن سه جنبه مستتر در هر واژه، در زوزه یا ایآ”: پرسد گرا مى پژوهشگران اثبات

ح دارند که یرارى از کارشناسان تصیبس“ شود؟ افت مىیوانات هم یغ حیو ج
عنى تنها ینى است یطور کلى عها به مونیى م صداهاى مورد استفاده

. تشانیف ذهنیح و توصی، تشر نشیات آنها است و نه گزیی حسدهنده نشان
غ یقت دارد که زوزه و جین حقیا. هاى آنها ن است حرکات و اشارهیچن

وجود گر است، اما  هاى داللت وانات شکل محدودى از نشانهیبعضى ح
ن میان زبان انسان یبنابرا. ن و مدلولى هرگز ثابت نشده استیهاى نماد جنبه
ان یو ب  مى وجود دارد؛ و نه البته تنها تفاوتى در روشیوان تفاوت عظیو ح

تر، زبان تنها در قلمرو انحصارى  عبارت سادهبه. فىیواقع کبلکه تفاوتى به
 .انسان است

و تکامل   شیدایجى پیروند تدرکنند  مى  ى که تالشیها هیفرض
ها و  غیمثالً از اصوات، ج –ح کنند یده را تشریچیزبان، از ساده به پ

ل یدل. اند ناقص  نظر از اساسبه –ن یا نمادیو   ان مشخصیها تا ب صوتواژه
ان دانست؛ یدگى و توانمندى زبان بدویچیتوان در پ ها را مى هین فرضیا  نقص
ى یها هاى باستانى واژه ى زبان باً در همهیتقر. ستانىهاى با طور در زباننیهم
د یده پدیچیبى کامال پیهاى ترک ها و جمله شوند که عبارت افت مىی

شناسى را  ات فرهنگى و انسانیها ژرفاى کشف ن زبانیى ا مطالعه. آورند مى
  ویژههاى اجتماعى به ى تحوالتى که در کاوش با همه. دهد نشان مى

ن دوره یهاى ا دگى زبانیچیهاى قرن نوزدهم رخ داده؛ پ شهیدها و ان دگاهید
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هاى بدوى  در واقع زبان. هاى باستانى است دگى زبانیچیهمچنان مانند پ
ک اصل اثباتى یده ممکن است یچیل ساده به پیتبد. اند کنندهب مبهوتیعج

ى که مربوط به فرهنگ و زبان یها هاى تجربى باشد، ولى در دانش در دانش
وانى زبان یه منشا حیبا وجود آنکه فرض. توان آن را به کار گرفت هستند نمى

ى  رندهیر معنا ناتوان است ولى حداقل دربرگییرقابل تغیاشکال غ در برابر 
انسان قبل از آنکه از زبان . دار است-ى حرکاتِ معنا زبان در حوزه اصلِ مهم 

ها و  ن اشارهیا. کرده است ن مىایما و اشاره بیاستفاده کند مقصودِ خود را با ا
عنى داللت، یاى هر واژه  م سه جنبهیعبارتى مفاهبه. حرکات مفهومى داشتند

ز انسان از یچنانکه امروز ن. ها حضور داشتند زانندگى و بازنمود در آنیانگ
تواند  ز مىیزوزه ن. برد م و تفاهم بهره مىیحرکات دست و صورت براى تفه

و . زدیدی باشد البته اگر با آن حرکات و اشارات درآمی معنا و نمارساننده
ى  زبان در حوزه ده به اصل یچید بتوان بجاى اصل ساده به پین شایبنابرا

ن یاول 3دى و جادوئىیحرکات صامت تقل: ه کرد و گفتیحرکات معنادار تک
ن منبعث از یتوسط قوانى زبان انسانى بوده که تابع فکر منطقى و به گونه

 .کرده است نى مىید و بازآفرینى و وضعى را تقلی، موضوعات عن فکریا
ست که سخن راندن چگونه آغاز شده، بلکه ین نیهرصورت مهم ا به

ها  ى واژه ز همهیآمعت بدوى و افسانهیطب”ها روى  هیشتر فرضیمهم اشتراک ب
هاى آلمانى را  کیامروز نظر هردر و رمانت  دانش. است“ هاى زبانى و شکل

ک یهى است که زبان و اسطوره در آغاز در یبد ”: کند که د مىییناخودآگاه تا
ن مبناى اساسى در یانگر ایو هر دو ب“ ...اند افتهیوسته هستى ینه بهم پیزم

شه در اصل یهاى نماد و نمادپردازى ر ى جنبه همه”: اند نهادهاى اجتماعى
ی هاى گسترده ستعارهعه خود ایالطبزبان و ماوراء“ .اساسى استعاره دارند

ن است که بازنمای هر عنصر یل نمادین دلیربناى زبان به ایز. اند تیواقع
ز یها ن استعاره. رسد ى زبانى مى ک نشانهیگر عناصر به یبا د  اسیواقعى در ق

 .اند نیچن
ى شاعران  به باور همگانى و مشترک همه  ب دانشین ترتیبد

هر . شاعرانه است  اش عىیسرشت طب زبان در:  رسد که ها مى ى دوران همه
گذشته از آن، . دهند ل مىیک استعاره را تشکیا هر گروه از واژگان یواژه و 
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ل یا تبدیز یل شدن به هر چیست جادوئى و مستعد براى تبد زبان ابزارى
د یى خورش ى نان با واژه واژه. کند مى  دم که آنها را لمس ز، آنیکردن هر چ

ى خود  ز به نوبهید نیشود، خورش اى بدل مى ستارهخورد و به  وند مىیپ
گر نمادها را یواژه نمادى است که د. شود ى درخشنده مىیل به غذایتبد
نى یادیى بن ل استعارهیل وجود زبان، انسان است، به دلیانسان به دل. دیزا مى

انسان . دهیعى گردیاى طبیاز دن“ او ”که موجب دگرگونى و جدا شدن 
به عبارتى، . ده استیز آفریبا خلق زبان، هستى خود را نوجودى است که 

 .ز هستین  انسان استعاره خودش
مختلف زبان، ) هاریتم(هاى آهنگ  ل و وزنیی تخوستهیپ  شیزا

نمادساز است؛ زبان   اش عىیکند زبان در شکل طب قتى است که ثابت مىیحق
ن است یو چن هاست ت و وضوح استعارهیخته خواهان شفافیطور خودانگبه

  هاى نورانى همجنس گر ذرات و جرقهیکدیها دربرخورد دائمى با  که واژه
. شوند د در آسمان واژگان زبان پراکنده مىیستارگان جد. کنند پرتاب مى

شگى، اما با وجود ید در هر زبان امرى است همیبات جدیدایى واژه و ترکیپ
در . بر گرفته استها را سکوت و خشکی سردی در  ن واژهین، فضاى بیا

ن خشک و یکشد و گاه زم ها را به کام مى ن دو، گاه سکوت، واژهیجدال ا
مخلوقات نورانى در . شود ده مىید پوشیهای جدواژه بر زبان از گل بى

کنند و همزمان موجودات طماع باالى سرشان  مى  ى زبان جا خوش گستره
رد، همه یگ در مى نظم در قلب زبان جنگى بى. افرازند گردن به جنگ مى

به   شود و سپس ختم مى  شیک زایهر حمله به . ه همهیکى علیکى، یه یعل
هاى قصار از دهان  ر و جملهیو تصو  جناس: گردد فاسد مى  توسط خودش
شه یآنکه رکند، بى شگان فوران مىیپوانگان، فرزانگان و عاشقیکودکان و د

پراکنند و بعد، در  اى مى جرقهدرخشند،  براى دمى مى. ى داشته باشدیدر جا
ها را  ر واژهیپذ ت آتشیل و پندار خود، ماهیروند؛ با تخ مى خاموشى فرو

. ندیگرا را ندارند به خاموشى مى  کنند و چون توان حفظ آتش ور مى شعله
ن یان شعر و ایتفاوت م. ستیه شعر است، اما شعر نیگفتار منبع تغذ

ال ساخته و پرداخته شده و چون که طى هزاران س –رات شاعرانه یتعب
:  ن نکته نهفته استیدر ا –اند دهینه منتقل گردینه به سیس  هاى مقدس هیآ
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رات ی؛ حال آنکه، تعب دن به زبان برتر استیرس  شعر برخالف گفتار در تالش
رد و در واقع یگ شه مىیهاى گفتارى از بازى الفاظ ر تیعنى خالقیشاعرانه، 
عنوان زبان اجتماعى، تنها در شعر نکه گفتار، بهیگر ایدنکته . ستیخلق اثر ن

 .ده استیشعر، زبان به اوج رس. گردد ده مىیمتمرکز، برجسته و سنج
گر ینگرد؛ حتى د مانند هومر، به مردم نمىبه  کس چیگر هیامروزه د

لوترمنت . عى زبان دفاع کندیطب  تراوش ى  هیشود که از نظر افت نمىیکسى 
رسد که همگان به  روزى مى ”: ى کردیگوشیداشت آنجا که پگرى یمنظور د

ست، یى نیگوشین پیرتر از ایز دلپذیچ چیه“ .ابندی ان شاعرانه دست مىیب
دن یم، رسیا ج آنها بودهیهاى انقالبى و نتا ىیگوشیطور که شاهد پاما همان

ن عنى بدان زمایز مستلزم بازگشت به مبدا است، ینى ادبى نیب شین پیبه ا
. ن و نام بودیدن و بازگشتى به یگانگی عیکه سخن گفتن در واقع آفر

ل شدن به استعاره از یکه واژه را در تبد –ت ینین واژه و عیى ب فاصله
گرى یى د ناشى از فاصله –کند  اى که بر آن داللت دارد، ملزم مى ئىیش

کرد و در عت، یعنی از آن زمان که خود را درک یى انسان از طب فاصله:  است
ن فاصله یا. گرى در درون خود ساختیاى دید و دنیعت بریجه از طبینت

ن یرا که بیابد، زیت مورد نظر انطباق نیگر واژه با واقعیموجب شد که د
ى ادراک  قوه -  اش ان انسان و هستىیهاى ژرفتر، م هیو در ال –ا یانسان و اش
ن قادر به گذشتن از روى ى آن، انسا واسطهواژه پلى است که به. مداخله کرد

عت انسانى ین فاصله بخشى از طبیاما ا. شود ت مىیان خود و واقعیشکاف م
عنى یت خود را انکار کند؛ ید انسانین ببرد، بایاست، و اگر بخواهد که آنرا از ب

به او   اشط وجودییتى که شرایعى بازگردد و هم از محدودیاى طبیهم به دن
- شه و بهیخ همین دو وسوسه که در طول تاریا. دیشى جویل کرده، پیتحم

ترى به خود گرفته  ن صورت انحصارىیطور پنهان باقى مانده در انسان نو
ک، راهى که نشان ی:  ن دو قطب در نوسان استیات در هر دوره بیادب. است

اى انقالبى  شهید پیدارد و آنرا با  شیها تیى محدود هیانسان بر عل  از شورش
ت یعنى انکار موجودیشود  ر انسان منجر مىییتغ راهى که به دانست؛ دو، 
ى او از یوانى که برابر است با رهایشه و فرورفتن در پاکى حیخود براى هم

دن به راه دوم مستلزم بازگرداندن روابط کهن یاما رس. خین تاریبار سنگ
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رد یگ خى نشأت نمىیى تار چ نوع تجربهیست که از هن درکىیو بنابرا. است
گردد  دار مىیروهاى تازه پدیهاى انقالبى است که از درک ن و به مانند تالش

کند، خود نیز از  عى را جبران مىیخى و طبیو مانند فتحى، کمبود درک تار
خى یرومند تارین نیادراک تابع قوان: د گفتیبا. ردیگ گر نشأت مىیهاى د گونه

  زشین خیو اجتماعى هستى را شکل داد و موجب شد انسان در دوم
وان ماندن، یز از به شکل حیعى را ترک گفته، در گریاى طبیدن  زشیسحرآم
عت تامل یم، انسان در نخستین گام، در خود و طبیساده کن. ستدیسر پا با

ل یبلکه در واقع با تبد –ن گام، بدون از دست دادن ادراک یکرد و در دوم
ح یالزم به توض. به وحدت ماهوى بازگشت –عى و واقعى یربناى طبیآن به ز

افتنِ وحدتِ از دست رفته، ادراک و یانسان در   ن تنها تالشیاست که ا
- ها و راه ز راهیست و نبوده، جادوگرى، عرفان، فلسفه و مذهب نیهستى ن

ن یى نخست در ا وهیاما تفاوت مهم ش. اند شنهاد کردهیگرى را پیکارهاى د
ها گذارده به  پاى انسان  شیر است و با راهى که پقتى استوایاست که بر حق

د ین انسان باینجا ایو ا. اند خیآنها باورانده است که خود مفهوم و هدف تار
ا و یان دنین میشیی وحدت بنیادیِ پبپرسد که در صورت برقراری دوباره

ان جدائى و بازگشت انسان یا پایهوده نخواهند گردید؟ یها ب انسان، آیا واژه
ان کار زبان نخواهد بود؟ ناکجاآبادى چون هفت یعت به معناى پایطب به

بارى، هر آنچه . را سکوتى ابدى در بر خواهد گرفت  انشیمرحله سلوک که پا
ن یواژه و ع –وستگى یا پی –ت از رابطه یم، حکایده باشیشیباره اند نیکه در ا

اند و  ى انسانى گذشتهن با یشه خواهان تلفیا و نامشان، همیاش. خواهد داشت
ها،  کى از معدود چشمهیعنوان ن تحولى رخ دهد، شعر بهیبراى آنکه چن

ن یبنابرا. ابدیتر در قیت خود را عمیبرد تا که ماه انسان را در خود فرومى
  ز ادبى مغشوشیآمهاى جسارت ان شعر و کوششید مواظب بود که مرز میبا

 .نگردد
بخودى زبان  ى خودیایتوان به پو ىهاى ادبى را نم تیدر واقع خالق

رممکن که زبان از درون خود دست به ین امرى است غیا. نسبت داد
افت که بدون قدرت یتوان  چ شعرى را نمىیچنانکه ه. زند  نشیآفر
ار یبله درست است، زبان ابزار بس. نندگى شاعر به وجود آمده باشدیآفر
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 –استعارى مسلمى است  هاى ادبى است و هر واژه منبع تیمهمى در فعال
نندگى واژه در یروى آفریاما ن –منبعى که آماده است تا هر آن منفجر شود 

قدرت . گذارد بنا مى  انسان زبان را با احساس. انسان نهفته است نه در زبان
در واقع در مقابل  –از شعر یهاى مورد ن نهیدر زم –نشگر یک آفریى  شهیاند

) آرزوها(ها  قدرت مانند منبعى است که خواسته نیا. باور شاعرانه قرار دارد
اما قبل . وستگى تام به فهم ما از آرزو و خواسته دارندیا پیاش. کند را رها مى

ى جدائى روح و جسم را به دست فراموشى  هیطور که نظراز آن، همان
ما . میز رها نمائیی فطرى را نحهیستاى خود از قرید که درک ایم، بایا سپرده
عنوان ره، بهیهاى مختلف روان مثال خاطره، آرزو و غ م از بخشیتوان نمى
ه یط و تجزیروى روان بسین. میان آوریهاى جدا و مستقل حرفى به م تیماه
م، یم کنیان تن و روان را ترسیاگر ناممکن است که فاصله م. ر استیناپذ

فعال ناب ى آغاز ان ان آرزوها و نقطهیى پا نقطه  شیز، نمایطور نهمان
انگر وجود خود یت بیدر نها  شیک از نمودهایروان در هر . رممکن استیغ

هاى مختلف،  ت شعرى، با وجود اشاره به جنبهیى آن است؛ اما در لحظه
گواه خواستن یوحنای . رندیگ ى شعر قرار مى هیخواسته، آرزو و تمنا در سا

ز به حرکت در یچ چیه: ادى داردیروانى ز  نجا ارزشیب در ایمقدس از صل
م و ینیب را نمى  ، اگر چه ما خواهش روى خواهشیى ن واسطهد، مگر بهیآ نمى

کدستى از انفعال فعال یى  زهیز آمیروانا نین. دیآ نظرمان مى  شیتنها حرکت پ
ست که یبا ى انفعال مى هیبر پا. ن سکونیحرکت در ع: کند شنهاد مىیرا پ

د که تنها به ین منظور بایبراى ا. شودان برداشته ین از میدوگانگى ذهن و ع
ى  به نقطه) خال(بودگى  ى تهى عنى از تجربهی. دیشیرو اند  شیى پ خواسته

کسى ) مرید(ن جوکى یکاملتر. هاى هستى رفت کى از مجموعهیمقابل در 
  با فراموش 4ند و مانند مرشدیبنش  تى خاصی، در وضع است که، بى احساس

  .بنگرد  اش نىیبه نوک ب رمنفعلیره و غیکردن خود خ
فتگى چقدر مشکل یهاى فر دن به کرانهیم که رسیدان همه مى

د، بازسازى یاى که شتاب دارد عناصر مسلط در تمدن ما را تجر تجربه. است
رفتار انسانى به دست آورد؛   ارى براى سنجشید که معیو خالصه کند، شا

ز خود را در داو یچده و همه یشان گردین پریانسانى که در نفى جهان نو
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م به خودکشى گرفته ید که روشنفکرانه تصمینما ن مىیند و چنیب قمار مى
زى است که وراى یافتن آن چیدر   اش ىیبایخاطر ناشکن همه بهیو ا. است

ارى و یآن سوى هوش:  پرسد شان از خود مىیانسان پر. زندگى قرار دارد
آرزو . ایر دنییى تغ عنى جذبهیفتگى، یفر:  شنود ست؟ و پاسخ مىیاستدالل چ

کند؛ مثال بجاى خدمت به  مى  ر عوضیسادگى مسرود بلکه به ن نمىیاز ب
د ینجاست که بایو در ا. شود مى  شیها دن آن به هدفیروانکاوى، مانع رس

. ل شاعرانه جبران کردیهاى فلسفى و روانشناسى را با تخ دستى واژهیته
:  میی الئوتسه را به خاطر آورفتها گییوحنای مقدس و ’ قى سکوتیموس‘
سکوت و خال عارى از تجربه، اما “ ....ستی سرشاریهیما) خال(بودگى تهى ”

. نشاند ل را به بار مىید و تخیآ را که از درون هستى مىیسرشار از آن است؛ ز
“ .شکوفاند ها را مى هاى شب گل مهیقلب من در ن”: دیگو ک شعر آزتکى مىی

  و جوشش  برد و از آنجا جنبش مى  ورشیى جان  ک گوشهی ى تمنا به رعشه
ل بر منطق و یدهد که تخ دهد و امکان مى ت مىیها سرا گر گوشهیرا به د

ر انفعال به فعال باشد، یر از سیاگر حالتى به غ. ابدیاستدالل و خرد غلبه 
ا، یت واقعى اشین حالت، هویبدون ا. گردد د مىینندگى ناپدیت و آفریخالق
 .ماند ر باقى مىیرناپذییبسته و تغ  در

ن یاول. آغازند ى از دل زبان مىیرویهاى شاعرانه چون ن تیخالق
ن رهگذر، یشاعر در ا. هاست اى واژه شهیدن ریرون کشیند بین فرایدر ا  کنش

واژه جدا از بافت . برد گر مىیهاى معتاد و مالوف به راهى د آنها را از رابطه
کار بعدى شاعر، . گردد همتا مى گانه و بىیمالوف گفتار، بسان نوزاد، 
روى یدو ن. شود شعر عامل اتحاد مى. ه استیبازگرداندن واژه به هستى اول

ک سو، و از بن برکندن، یز، از یرستاخ. برند متخالف بناى شعر را به انجام مى
. گذارند عه مىیها به ود نند و عواطف را در آنیگز رمىها را ب گر سو، واژهیاز د

: همنوائى. بدون خواننده ناتمام است گانه است، اما یل و ینشى اصیشعر آفر
نى یخوانى، بازآفر ند و خواننده آن را با زمزمه و نغمهیآفر شاعر شعر را مى

طه، اند و مثل دو نق -ت واحدیک واقعیشاعر و خواننده دو لحظه از . کند مى
ن حرکت یى ا جهینت. دهنداى بسته، هر لحظه جا به دیگری می رهیروى دا
 .ات منظوم استیادب  شیدایمستمر پ
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ز و از بن برکندن یا رستاخی –وند یدو فراشد متضاد گسست و پ
البته نه با . خواهان آن است که زبان روزمره، شعر را تحمل کند –ها  واژه

ده از زبان یچنانکه اکنون هست، بلکه با برشى برگزانه، یرادبى و عامیگفتار غ
: ز معتقد استیآلفونسو ر. ها ها و فرقه عنى زبان شهرها، طبقات، گروهیملى؛ 

هاى  متن“ .ات ساختگى بودیبى از زبان ادبى با جزئیسبک هومر ترک”
اى هستند که مردم  ز متعلق به دورهیت نیات سانسکریده و عالى در ادبیبرگز

ى، در تĤترهاى کوچک  گفتند، مگر در گروه ن زبان سخن نمىگر بداید
ى متن را داشتند نه یب و اشرافى حق بازگویگران نجیکه تنها باز 5دسایکل

ت، آنچه اینجا یادب چه خاصگان در اقل بى  الناس حاال چه عوام. مردم عادى
ى متفاوت  کند و دو گستره ت دارد، زبانى است که شاعر را تحمل مىیاهم

ى عموم  مجموعه زبانى که مورد استفاده –نى زبان زنده و زبان گفتار عی
دها یها و ام اتشان را از رنجیکنند و تجرب م و تفاهم مىیاست و بدان تفه

تواند به زبان مرده شعر  نمى  کسچیه. ردیگ مى را در بر  –سازند  جاودان مى
را بدون یود، زکه طبعا شعر هم نخواهد ب –ن یعنوان تمرد، مگر بهیبسرا

تر، حسى نخواهد  قیچ مفهوم و، دقیى دوم است، اثر ه مهیخواننده که ن
ات را یتواند ادب شناسى هم نمى نیا زمیک یزیاضى، فیحتى زبان ر. داشت
گذشته از . اند و نه زبانى زنده ى تداول یافتهیها را که آنها زبانیه کند، زیتغذ

قت دارد که یحق. دیاصول شعر بگوتواند طبق قواعد و  نمى  کسچیآن ه
چنانکه لوترمونت به بهترین  –ند یآ ز به کار مىیات علمى در شعر نیکشف

اى رخ دهد و  اما در صورتى که استحاله –شکل از آنها بهره گرفته است 
صورت اصول و قواعد -نیا-ریدر غ. ى حسى بارور گردند ها با تجربه واژه

رانى آن یند بلکه باعث نابودى و وک علمى نه تنها به شعر کمکى نمى
 .شود مى

اند، اما  گر جدا شده و رشد نمودهیکدیى از دل یهاى اروپا زبان
ت واحدى را یها مل ن زبانیى ا ى در مجموعهیها و اشعارغنا همزمان افسانه

گونه نیتوان ا ند را مىین فرایا. شان شدهید آورده؛ نیز موجب درک وجودیپد
اى، به  رهاى اسطورهیافتن به تصویرایج روزمره با دست م کرد، که زبان یترس

 10فالیو پارس 9لنکلوت، 8آرتور، 7د،یالس 6روالند. دیکسانى رسیهاى  ارزش



 81زبان                

. اند کسانى خلق شدهیهاى  اند که با ارزش اى چند نمونه از قهرمانان اسطوره
عنى یانه، یهاى م هاى اواخر سده پردازى گونه به حماسهنیتوان به هم مى

ات یى ادب ن عرصهیانیای اشاره کرد که همزمان با رشد طبقات مسىیداستانو
، هنگامى که  تى متفاوت و بعد از رنسانسیفیالبته با ک. ر نمودیاروپا را تسخ

ى یات غذایادب. افتندیاى  هیتى حاشیت اجتماعى، وضعیشاعران از نظر موقع
ن رو یستند، از این  قادر به هضمش –ک طبقه یعنوان به –است که بورژواها 

ان، موج ین جریاما همراه ا. شه متوجه رام کردن آن بودهیآنها هم  تالش
د شعر خواهان بازگشت عدالت اجتماعى شده و با موج نوئى از یجد
اى براى  لهین وسیات نوین رو ادبیاز ا. نندگى بورژواها را رسوا کرده استیآفر

 .اى بورژوائی استید دنینفى و تبع
آمده، و با   شیات شورشى پیاجتماعى دست در دست ادبشکاف 

ی اى بورژوائى، هنوز مانع محکمى در برابر گسستن رابطهیدن  وجود گسترش
طلبى، هنوز بر زبان  زبان شاعر با وجود برترى. ان زبان جامعه و شعر استیم

ک دستگاه، مجراهاى ارتباط را همواره باز یه دارد و به صورت یتک  اش جامعه
شعر مدرن . کند مى  شکشیت را پیزبان ماالرمه ابتکار و خالق. دارد گه مىن

الت اجتماعى خو یدگى و فرم در تشکیچیاى را مد نظر دارد که به پ خواننده
- باد- را با بریگر است، زیاى د زمان ما به گونه ى  اما مشخصه. گرفته است

طبقاتى و گروهى به ات یمانده از قرن نوزدهم، ادب رفتن تعادلِ لرزانِ باقى
:  ر استیناپذ ى فشارى تحمل جهیند نتین فرایا. شود ک مىیان خود نزدیپا

اى  ات و نثر خشک فنى روزنامهیوسته با حسیطور پزبان اجتماعى امروز به
ى انتحار  ز با سرعت به لحظهیگر، شعر نیاست و از جانب د  شیدر حال فرسا

 .بود  آغازش  م که رنسانسیکن جربه مىاى را ت ان دورهیما، پا. شود ک مىینزد
رون رفتن از خالئى هستند یارى از شاعران معاصر، در آرزوى بیبس

کنند  مى  ن منطق، آنها تالشیبا ا. روى آنان گشوده  شیاى مدرن پیکه دن
اما اکنون . ابندیى خود را باز د که گمشدهیابند؛ شایکه راهى به سوى مردم ب

. اى سازمانداده شده است شود، آنچه هست توده نمىافت یگر مردمى ید
دهندگان و  ان سازمانیعنى کسب مقامى در مین رفتن به طرف مردم یبنابرا
کننده و  ن جابجائى کامال گمراهیا. ل شدن به کارگزارى براى آنانیتبد
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ى را در یز مانند شاعران گذشته، مقامى و جایشاعر امروز ن. آور است رعب
 کنند؟  ى را اشغال مىیز جایا آثار ادبى او نیکند، اما آ مىجامعه اشغال 

کند، در  هاى وجودى ما زندگى مى هین الیشعر اساسا در ژرفتر
. ست ها شه در پى رسوا کردن دروغیما، و هم  شه و احساسینى، اندیب جهان

ن و یترعنى قوییها،  ها و اندوه ها، خواهش ه بر اسطورهیات شعرى، با تکیادب
ت یکند و مردم را هو ه مىیى جامعه را تغذ روها، زبان زندهین نیزترمرمو
د و یجو هاى اصلى را مى شاعر در بازگشت به زبان، سرچشمه: رایز. بخشد مى

وقتى . نیهاى نخست سازد؛ با واژه روبرو مى  اش ربناى وجودىیجامعه را با ز
 . ندیآفر ز مىینت خود را یپراکند، انسان ل را مىیهاى اص ن واژهیکه شاعر ا

  شیدایرى، نمود پیس، وراى دو قهرمان اساطیل و اولید آشیترد بى
ان جامعه و آن یاى بوده م چرا؟ چون شعر واسطه. اند ونان بودهیرى یتقد

ونان نبودند ین رو، بدون هومر، مردم یهم از ا. افتهین قهرمانان را یکسى که ا
اند ینما م به ما مىیرا که هست کوتاه سخن، شعر آنچه. ندینما آنچه اکنون مى

 .میم، آنچه که واقعا هستیخواهد که باش و از ما مى
کنند و به  ل مىیک مبلغ تبدیز شاعر را به یاسى مدرن نیاحزاب س

ا اهداف ینى هرم حکومتى یم عیمبلغ مفاه. سازند مى  ل تباهشین دلیهم
ى او، انتقال  فهیوظ. کند غ مىیج و تبلیها ترو طرفه در توده کیحزبى را 

ن سطح جامعه است؛ اما با حدود یتر نین به پائیاز باالتر  هاى مشخص برنامه
او را در  –ار یاختحتى بى –هاى محدودى که دارد، هرگونه انحراف  برداشت

ن سطح یتر نیرا از پائ  ، شاعر کارش برعکس. دهد تى خطرناک قرار مىیوضع
عنى از ی. تا آنچه شعر است  اش عنى از زبان جامعهی: آغازد به طرف باال مى

  ى شاعر با مردمش رابطه. شود ده مىیها تا آنچه اثرى همگانى نام سرچشمه
نى، یند در روند بازآفریآفر هر آنچه مى. خته و دوطرفه استیانگ-زنده، خود

ها  هاما شاعرِ مبلغ، مردم را به گرو. آورد د مىیدار خود را پدینه و همزاد پایقر
  حسهاى بى ل به قالبیها تبد بندى م و در دستهیو طبقات مختلف تقس

ى محاوره،  ز دستگاهى از قواعد ثابت با مدارهاى بستهیکند و زبان را ن مى
ابد، بدون اتکا به زبان و مردم، و در ی ن حالت، او تنها خود را مىیدرا. ابدی مى

. ابدیود را در اثر شاعر بازتواند خ ل است و نمىیتى که فاقد تخیمقابل جمع
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د یشاعرِ مبلغ در واقع در تبع. رفتید با صداقت پذیتى است که باین وضعیا
دگاه یست، اما اگر بخواهد که تبعین  نى اثرشیرا که شاهد روند بازآفریاست ز

ز ترک یات را نیر ادبیناگز –ان ممکن و موثر یتنها طغ –د یرا ترک گو
اشتباهى دوجانبه در   غات او و شنوندگانشیمیان تبل: رایز. خواهد گفت

د و مردم باور دارند یگو او باور دارد که به زبان مردم سخن مى. ان استیجر
ى بر سکوى خطابه، یتنها. دادن به اثرى ادبى هستند  که در حال گوش

نده و متفاوت با یز به آیاى بدون راه گر ىیقت تنهایر، در حقیرناپذییانى تغیپا
 .هاست افتن واژهیخلوت کسى که تنها در جدال برای 

ى لفظى براى  رات سادهیین باورند که تغیبرخى از شاعران بر ا
ا یگر در پى احیبعضى د. سازگارى شعر و زبان اجتماعى کافى است

اما . آورند رادبى رو مىیز به مکالمات غیتعدادى ن. اند مىیهاى قد سنت
عنوان را که قدرت خود را بهیها و مذاهب سپرد، ز د به موزهیها را با سنت

ز با یرادبى نیاستفاده از گفتگوهاى غ. اند از دست داده  شیها پ زبان، قرن
ست مگر یکه زبانى ن –ى شهرهاى بزرگ  ختهیاز هم گس  شیتوجه به گو

توهمى از سر  –تى جامع و مستحکم داشت یزى که زمانى کلیرسوب چ
ل شدن به قواعد یى شهرى در حال تبد گفتار روزمره. ربت استدلتنگى و غ

گر یکه د –طرفدار  ن جهت مثل هنرهاى پریمتحجر و شعارى است؛ به هم
ر است و مثل انسان امروز، یپذبیآس –اند بدل به مصنوعى صنعتى شده

هاى  بازگشت به سنت. سازمان داده شده، در رنج و عذاب  عنى شخصی
رشاعرانه و یهاى غ شهیا گنجاندن اندیرادبى، یاز زبان غمى، استفاده یقد

اى هستند که در واقع کمتر  ، ترفندهاى ادبى کننده در متنى پرکششکسل
ات ساختگى و تصنعى شاعران گذشته دارد و به هر صورت از یتفاوتى با جزئ

ک یزیى شاعران متافیایمثال به تصورات جغراف. کار شاعران واقعى دور است
ى رنسانس  سندگان دورهیعى نویرون از حدود طبیهاى ب هیا کنای  سیانگل

ارهاى یى سبک هومر مع ر سلطهیکه ز 11ا به لوترمونت و جرىید و ینگاه کن
تصنعى را در شعر حاکم کردند؛ درست به مانند نقاشى همان دوره که براى 

ات را در رنگ غرق یگر جزئیبر د ن بىیهودگى زمینشان دادن مثالً ب
توان مطمئنا  ن نکته را مىیهم. دندیرس ردند و عمال هم به مقصود نمىک مى
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ات ین نکته الزم به تذکر است که جزئیالبته ا. ز گفتیى شعرهاى آپول درباره
شتر اثر یساختگى اگر چه در شعر موثر است اما موجب و عامل درک ب

شه در ین عناصر تصنعى، ریهاى ادراک، متفاوت از ا چشمه. گردد نمى
شاعر امروز با زبان . هاى اجتماعى دارند هاى حسى زبان و ارزش جربهت

ز راز دل یهاى تمدن حاضر ن راند، حتى با ارزش اجتماعى سخن نمى
زد، مگر آنکه یى بگریو تنها  تواند از شورش شعر زمان ما اساسا نمى. دیگو نمى

ت یفعالکار شاعر معاصر تنها نمودى از . ر کندیین تغیجامعه و انسان نو
ها را  ن محدوده، دروغیجامعه است و تنها در ا  هاى خاص ها و بخش گروه

 .دهد د مىیى بارور را نو ندهیکند و آ رسوا مى
خود  هاى بحرانى و رکود به خودى مورخان اعتقاد دارند که دوره

ده یچیات پین استدالل، آنها ادبیبا ا. گردد ات منحط مىیادب  شیدایموجب پ
در مقابل . کنند نى محکوم مىینش زیر عنوان جادوگرى و گوشه و پرابهام را

خ خالصه یز تاریهاى افتخارآم ک دوره را در لحظهیات یاوج شعر و ادب
شعر در : ندیگو مى. دهند ى جامعه نسبت مى کنند و آن را به همه مى

د آمدن آن یز در پدین ما نیى توانمند زبان شکل گرفته، و بنابرا مجموعه
هنر نامفهوم که براى . ریعنى هنر جهانگیهنر آزاد : ای. میکیشر هنر برتر

مورخان عادت دارند . شود، منحط و فاسد است ده مىیى معدودى آفر عده
انسانى و : ر نشان دهندیهاى متضاد ز ن دوگانگى را در صفتیکه ا

؛ آنان )باروک(ک یک و رمانتیرانسانى، همگانى و انحصارى، کالسیغ
اسى و یرى قدرت سیگ با همزمان با اوجیى باشکوه تقر ورههر د: ندیگو مى

منسجم و رهبر   عنى آن زمان که مردم ارتشید، یآ د مىیاجتماعى، پد
ن زمان ظهور یز درست در ایرى داشته باشند؛ شاعران بزرگ نیناپذشکست

عنى آن یرتر، ین قلل شعرى کمى دیز بر آنند که ایبرخى از آنان ن. کنند مى
رتر آن هنگام یا کمى دیگذارد  ن مىیروزمند سالح بر زمیپ  ارتشزمان که 

. گردند دار مىیرند، پدیگ روزى را جشن مىین سالگرد پیکه فرزندان فاتح
ن و یراس: دهند ن را نشان مىیهاى افتخارآفر ه جفتین نظریعاشقان ا

هاى  ا جفتیزابت، و یر و الیالسو و چارلز پنجم، شکسپی، گارس سیلوئ
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   کوفرن و پتولمىیپ چهارم، الیلیدى کونگورا و ف  سیی چون لوئکوچکتر
 .  الدلپوسیف

ت یخالق. هاست دگىیچیانگر پیاوال شعر ب:  د گفتیاما در جواب با
د روبروست؛ یت دیروحى و محدودشه با مانع تنبلى، بىیشعرى هم

عنوان ونانى، بهیهاى  د شاعر تراژدىیپیدگى بود، اوریچیآخیلیوس متهم به پ
-ى و جهانیایراسپانیالسو را غیگارس. بود  گو، مورد تنفر همعصرانش مبهم
ها را متهم به جادوگرى و  کیرمانت. دانستند مى) نه به مفهوم مثبت(وطن 

اما . ى همانند روبرو هستندیز با انتقادهایان نینوگرا. کردند ى مىیگراتیبدو
ها  را واژهیدگى است، زیچیست که، بدعت و نوآورى خود موجدِ پنیقت ایحق

نى به یخته و نویانگ-د موانع خودیى معتاد و مالوف در اثر جد خارج از حوزه
لذت شعرى . ى ابهام است ندهیتى زایاصوال هر خالق. کنند مى  شکشیاثر پ

حضور خواننده در اثر . ردیدان گیال میهاى خ دگىیچیگردد مگر پ بارور نمى
ى ذهن شاعر است و خود، نوعى  دهیچیهاى پ ز از رهگذر کشف تجربهین

 .نى استیبازآفر
ى دوران انحطاط و بحران  ى شاعران بزرگ ثمره باً همهیدوم، تقر

ل یک و ملویاند؛ چنانکه گونگورا، کبدو، رمبو، لوترمونت، دون، بل اجتماعى
پو را   د آلنیم بایتر دنبال کن قیخى را دقین نگاه تاریم ایاگر بخواه. اند بوده

و حقارت   کرنش ى  و را برمال کنندهیى انحطاط جنوب، روبن دار کنندهانیب
ى اوج فروپاشى  دهندهى، و لئوپاردى را نشانیکایامر-ىیایى اسپان جامعه

هاى آلمان  کیى رمانت م دربارهیتوان ن نکته را مىیهم. میا قلمداد کنیتالیا
ات مذهبى یدبا ایم؛ یى ناپلئون بگوئ بخشنده  هنگام شکست به دست ارتش

ا یل همراه شد؛ و یدارى که با فروپاشى و انحطاط اسرائ ى برده عبرى دوره
ا یو آ. ن آثار خود را نوشتندیانیهاى م کو که در خزان سدهیالن و مانی

  ک واکنشیات یا را خلق کرد؟ قطعا نه، ادبیاى چارلز چهارم گویاسپان
تر و  دهیچیار پیو بسن دیان ایی مرابطه. ستیخ نیکى نسبت به تاریمکان

ک مدار یست، که در یات مانند جامعه نیادب. هاستن حرفیتر از ا حساس
 . ده شودیثابت بگردد و پوس
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جامعه، سست و پاره   بخش هاى بحرانى، عناصر سامان در دوره
ن یشیجوامع پ. مانند ن عناصر از حرکت باز مىیى فترت ا در دوره. شوند مى
ز محو یات نیشدند، همراه آن شعر و ادب متالشى مىط از هم ین شرایدر ا
ط امروز، یاما در شرا. ن نمایان کندیاى نو شد تا خود را دوباره به گونه مى

شى فلج یى استبداد و هنر فرما ر سلطهیشوند بلکه ز جوامع متالشى نمى
اى، گروهى و جوامع کوچک منبع  ن حالتى، تنها زبان فرقهیدر چن. شوند مى

اى به  ژهیو  ت و ارزشید، ظرفیط تبعیشود و تابع شرا اى شعرى مىه تیخالق
، زبان  ا برعکسیشود  ز مىیو رمزآم  سان زبان، مقدس نیبد. بخشد ها مى واژه

اى از  در هاله –برند  گران به کار مى انتکاران و توطئهینه آنکه خ –ز یرمزآم
سرفراز باد : دهد ز ندا سر مىیده و رمزآمیچیشعر پ. رود فرو مى  تقدس

ى باز گرداند، یایگونگورا سالمت را به زبان اسپان. خیات، سرنگون باد تاریادب
دگى یالبته پوس. ع کردیورز زوال آن امپراطورى را تسریهمانطور که کنت ال

چنانکه سکوت . شود و انحطاط اجتماعى ضرورتا منجر به محو هنرها نمى
گذارد و نشر   ر عکسیست تاثحتى ممکن ا. گردد ز باعث نمىیشاعران را ن

در آن لحظه که شاعرى بزرگ ظهور . ن را باعث شودینش آثار شاعران گوشه
) ى دوقطبى هاى جامعه ه ارزشیبرعل(انگر یات طغیا موجى از ادبیکند و  مى
مارى یک بیاز  –ات یو نه ادب –د مطمئن شد که جامعه یدارد، با ز برمىیخ

: نشان داد  توان در دو شاخص مارى را مىین بیا. ر در رنج استیناپذ عالج
ى یى تنها دن نغمهینرس  نخست، نبود زبان همسان همگانى؛ و دو، به گوش

. ماندگى فکرى جامعه داردشه نشان از عقبیى شاعر همیتنها –شاعر 
توان به  جه مىیى اوج قرار دارند، در نت شه در نقطهیت همیو خالق  نشیآفر

ل است که ین دلیهمو به. خى را نشان دادیماندگى تارتوسط آن عقب
اى به مراتب جلوتر از ما قرار  نظر درمرحلهشاعران طراز اول بعضى مواقع به

آنها از ما جلوتر . د ماستین ناشى از خطاى دید گفت که ایبا. رندیگ مى
 .تر جا مانده است اى عقب اى ماست که در مرحلهین دنیستند بلکه این

ها از  ن متداول روزمره است، اما وقتى که واژهی شاعر بر زباهیتک
شوند، چه تحولى رخ  هاى شعرى مى ل به واژهیفضاى اجتماعى جدا و تبد

ند، یگز ش را خود برمىیها سنده و سخنران واژهیلسوف، نویدهد؟ ف مى
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رات اجتماعى یتاث  گر بر اساسیلسوف موافق معنى قاموسى آنها، و آندو دیف
ده یها انتخاب و برگز اما در شعر واژه. آورندپدید میاى که  ا اخالقىی

ن معنا یاست، بد  شیند شاعر در جستجوى زبان خویگو وقتى مى. شوند نمى
ن ین بدیهمچن. رود تا کهنه و نو را جدا کند ست که به کتابخانه و بازار مىین

. کند ها را از شکل موجود خود جدا مى رات و عبارتیست که تعبیمعنا ن
ر و حرکت یدر س  به خودش  هاى مختص ان واژهیشه میهاى او هم شهیاند

رون یابان بیهاى خودى و آنها که از کتاب و خ ان واژهید او میترد. است
در واقع با کشف هر واژه، شاعر متوجه . وسته و مداومیست پ ده امرىیکش
ستى شاعر واژه و ه. شود که قبال آن را داشته، واژه با او بوده و او با واژه مى

  شیى سرا هاست که در لحظه او در واقع خود واژه. خته استیآم ز بهم یدو چ
عنى همراهى و ی  نشیآفر. ندیآ به سطح مى  شیوجود  ن بخشیتر از مبهم

. هیها و نه بق ن واژهیهاى او؛ تنها ا ى واژه سازگارى وجود شاعر و مجموعه
ل، ین دلیهمبه. شود خته مىر ساییرقابل تغیاز و غیهاى مورد ن شعر از واژه

هر تغییر، نشان از . ار مشکلیست بسامری  شیویرایش شعر بعد از سرا
نکه یا. ک بازگشت دوباره به اعماق جانیدوباره دارد، نشان از   نشیآفر

 .ن مالحظات داردیشه در ایدانند، ر رممکن مىیز امرى غیی شعر را نترجمه
توان  طوری که نمىشود، به مىهمتا  گانه و بىیدر شعر هر واژه 

ر ییتغ. ى واژه برابر است با فروپاشى تمام شعریجابجا. افتیمترادفى براى آن 
اى است  شعر مجموعه. دن تمام بنا ناممکن استیبدون دوباره چ 12ک مکثی

ز تنها در ین ترجمه نی، بنابرا ضیرقابل تعویزنده، ساخته شده از عناصر غ
 . ر است و بسینى امکان پذیصورت بازآفر

با   رد، در تناقضیگ هاى خود بهره مى نکه شاعر فقط از واژهیگفتن ا
ن ابهام یبراى رفع ا. ستیى شعر و زبان روزمره آمد، ن ى رابطه آنچه درباره

اى  لهیوس  اش، م که زبان، در مفهوم گستردهیاوریکافى است به خاطر ب
گرفته   اش ان جامعهز از زبیهاى شاعر ن واژه. عى براى ارتباط استیطب
هر واژه به دو نفر اشاره دارد، . ن صورت اساسا واژه نبودیر ایشود، در غ مى

هاى فرهنگ به  ى واژگان شعر از کتاب مجموعه. شنود د، آنکه مىیگو آنکه مى
شاعر، صاحب . گردد ى جامعه گردآورى مى د، بلکه از مجموعهیآ دست نمى
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عنى زبان یز یز نیزبان متما. زنده است هاى مالک واژه. ستیهاى مرده ن واژه
ارى از شاعران بزرگ قدرت شعر را یبس. ت شاعریى ذهن متداول به اضافه

ا یاى  هاى قومى، فرقه ناب به واژه  ک حسیدادن : اند ف کردهین توصیچن
ان گردد و موجب بازگشت به یها ب ن عبارتیتر طوری که در عادىطبقاتى؛ به

ارى از یبس. تر، توانگرى زبان گرددعیو حتى وس معناى دستورى، واژگانى
مثالً  –اند  ج امروز، زمانى به دست شاعرى ساخته شدهیهاى متداول و را واژه
ن گرفتند و بر یى و التیایتالیاز ا  منس ى که گونگورا و خوان دىیها واژه

دهد،  ر مىییشاعر زبان را تغ. ى اضافه نمودندیایى واژگان اسپان مجموعه
اما پالودن واژه توسط . شود د و بعد با آن انباز مىیپاال ند، مىیآفر ىبازم
کند، بلکه  ه نمىیها تغذ عنى چه که شاعر از واژهیات به چه معنا است و یادب

 کند؟  و معنا پر مى  آنها را از حس
با کشف درد و لذت و  –واژه، عبارت معنادار، و حتى هلهله 

ن یبد. کند ل مىیهاى احساسى صرف تبد زبان را به ارزش –گر یاحساسات د
ان صراحت معنا و عناصر ذهنى و یب هر واژه درنگى است، میترت

ان حسى، عنصر یها در مقابل ب مشاهده کرد که واژه  13کروچه.  شیها ارتباط
کى، به ین حرکات مکانیشتریز از بیاند و لبر ز را از دست دادهیار و تمایاخت

ن نکته یست براى فهم ایالزم ن. اند ل شدهیده تبدیش چیهاى از پ عبارت
قت باشد، از یانگر حقیواژه حتى اگر ب:  میریى را بپذیایتالیلسوف ایى ف دهیعق

در رنج  –نده که خود جهانى است یعنى گوی –ک بعد ضرورى یفقدان 
کاهند و گاه تا مرز  نده مىیگو  دن از نقشیاحساسات ما موقع فهم. افتد مى

را که یواژه است، ز  ن شنونده خود عامل نقصیبنابرا. وندر مى  شیمحو آن پ
ک بانگ ی  شعر گسترش”: سدینو والرى مى. افتن معناستیتنها در پى 

نظر من و بانگ کششى متضاد در کار است که به  ان گسترشیم“ .است
د ین دو جنبه ناپدیکى از این صورت اگر یدر ا. مید شعر بنامیرا با  اش جهینت

ا یفى یشود، که در هر حالت، توص ل مىیکى تبدیى مکانیبه صداگردد، شعر 
ن ی، زبانى است آهنگ گسترش. کند استداللى، تنها زبان گفتار را توانمند مى

گذارد  مى  شیفتگى، و شادى به نمایان را در هلهله، شیرقابل بیت غیکه واقع
ه دیى است که شنین شعر موج هوایبنابرا. کند ى مىیا آن را بازنمای



 89زبان                

ه، درد، ین حالت، گریدر ا. کند ى مىیها را بازنما از دهانى که نگفته.شود، مى
ا خوشحال کردن یشود که باعث زخم زدن  اى داللت مى ا سرور به گونهی

د آنجاست، یگو مى. کند ز مىیگردد، گرچه ضمن داللت آن را پنهان ن مى
واژه  اد بىیت در هلهله، آهنگ و فریواقع. د که چه و چگونه استیگو نمى

ست، در مرز یان هست و نیآنجاست در مرز م: شود ابزار داللت کردن مى
الوقوع که   بیزى است قرین است، چیشه چنیهم. ان آشکار و نهانیم

شعر، دهانى که به سخن آمده . ست، فراخوان آن استیپاسخ آن ن  گسترش
ان یلهله باد و بانگ و هیزى است که فریشنود، بازنماى آن چ و گوشى که مى

را، اگر یز. فیى نه توصیم بازنمایگو من مى. کند البته بدون نامگذارى مى
ان نخواهد شد بلکه تنها شفاف یان و عریت عیفى باشد، واقعیتوص  گسترش

ن یدر ا. دنیدن و شنید  گردد، نقص مى  عنى زبان دچار نقصیگردد؛  مى
 .میفهم بلکه فقط مىم، یکن نمى  م، احساسیشنو م، نمىینیب حالت ما نمى
. رییدن استفاده از زبان است به قصد تغیى آنى و مثبت فهم جهینت

ن حالت واژه خود مانع وجود معناى مختصر و فضاى قابل انعطاف کافى یدر ا
دهد و به  هاى حسى خود را از دست مى ن و ارزشیعبارتى واژه طنبه. است

نده براى انتقال مفهوم یگو ازمند حضور دائمىی، ن ن نقصیناچار، براى رفع ا
ف خواهد داشت، همانا واژه یان، آنچه رشد اندک و ضعین میدر ا. شود مى

اى صرف بدل شده، و ارزشى  به واسطه ر ییجاد تغیاست که تنها براى ا
 .افته استی دار یناپا

ک یواژه از . اى است که رو سوى خال دارد غواژهیاد جیهلهله و فر
گر به مانند هلهله و یدى معنا و از سوى دیان تجریسو ابزارى است براى ب

. اى لذت ببرد پراکند تا شنونده اى مى ندهیاى است که گو غواژهیاد، جیفر
. گردد ى سه وجه ذاتى واژه مىیب واژه خود عامل انحطاط و جداین ترتیبد

ن برداشت، یتابع ا. د در برداشت غلط از زبان دانستیرا با  ن نقصانیعلت ا
گردد و واژه به خدمتگذارى، که هر لحظه به توسط  ل مىیابزارى تبد زبان به
شود بلکه اوست که کمر  ن نمىیها تام اما شعر توسط واژه. ندیب ب مىیما آس

زانندگى ی، انگ)شمایلی(ى داللی  بندد و با جمع سه جنبه به خدمت مى
شعر . گرداند مى عى خود بازیها را به کمال طب ، واژه)نماد(و بازنمائی ) نمایه(
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ات را ید قدر ادبیبا. ابندیى خود را باز ها هستى گمشده کند که واژه کمک مى
با ) کی: گرداند مى ن بازیگاه نخستیوه زبان را به جایرا به چند شیدانست، ز

جاد بار یبا ا) ها؛ دو دار کردن واژه نیجاد فضا و انعطاف کافى براى طنیا
ان و یبا توانمند کردن قدرت ب) و سه ى قاطع و موثر براى هر واژه؛یمعنا
عت یعنى باز گرداندن آن به طبیى شاعر پالودن زبان است،  فهیوظ. ىیبازنما
  . اصلى

                                                 
تورنتو چاپ  سپیدارو نخستین بار در همان زمان در نشریه  ترجمه شده 1371سال  دراین بخش  1

  .چاپ گردید رودزنده 40-39ی نیز در شماره 1385سال . شد
 . شناسی است که با تغییراتی اینجا به کار برده استاین همان اصطالحات نشانه 2
  م). mimesis(و پانتومیم، میمیک و تقلیدی  3

4 guru 
5 Kelidasaترى در کلکتهĤم .، مرکزى ت  

6 Roland 
7 The Cid 
8 Arthur 
9 Lancelot 
10 Parsifal 
11 Jary 

اوزان غربى در  .است در شعر غرب عروضى هایمیزانیکی از  )rest( مکثمنظور پاز در اینجا از  12
شاید نزدیکترین حالت به  .کند و در ایجاد وزن دخیل است نسبت به زمان تناسب ایجاد مى“ مکث”

به دنبال . ‘گویند بهشت و حور و عین خواهد بود’: آن را بتوان در این مصراع از رباعی خیام دید
مکثی ، از لحاظ زمان بیان متناسب، وجود دارد که داخل در وزن است و  ‘گویند’صدای دال در 

  .م .متفاوت با سکته
13 Benedetto Croce 
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مثال . ی دیگر، دارای معناهای مختلف است تخیل نیز مانند هر واژه
،  وگو از پیکره یا تصویر آپولون و مریم مقدس گفت  هنگام   بازنمایی و تندیس

و یا حالتی واقعی یا غیرواقعی آن دم که تصویرهای شعری خلق یا بازآفرینی 
روانی   ی تخیل، دارای یک معنای با ارزش در مفهوم دوم، واژه. شوند می

اما تنها این یا آن معنا در اینجا . ی ماست ی قدرت خالقه است، زیرا که زاده
گون ادبی است که از  مورد نظر نیست، بلکه مهمتر، بررسی شگردهای گونه

ها شعری را  و شاعر با کنار یکدیگر چیدن آن. آیند قدرت تخیل ما حاصل می
هایی چون تشبیه،  ها را زیر نام گونه این) رتوریک(علم بیان   1.آورد پدید می

بندی کرده  ، نماد، ایهام، اسطوره و تمثیل طبقه پردازی، جناس استعاره، واژه
ها بهتر آن است که به  های موجود میان آن نظر از تفاوت ولی صرف. است

به ساختمان  یا شان توجه کنیم، چون بدون اندک لطمهزیربنای یکسان
  ی معنایی هر واژه را پدید آورده، گسترشدستوری و واژگانی، شبکه

ی  همه –یا هر شعری که ساختار تخیلی داشته باشد  –تصویر . دهند می
ای درنگ با یکدیگر آشتی و  را بدون لحظه  معناهای متضاد و غیرمتجانس

اتحاد در واژه از  –از سنت جان  –‘ موسیقی سکوت’مثال . دهد انطباق می
ناپذیر است که در کنار یکدیگر مفهوم واحدی را  ی به ظاهر سازش دو حوزه

ای نیز، از این نظر، تصویرهایی خیالی  قهرمانان اسطوره. اند پدید آورده
ست از پرهیزگاری نامتعارف و قوانین ای آمیزه آنتیگونهمثال، . هستند

های متضاد را در خود  انسانی، خشم آشیل نیز ساده و بسیط نیست و گرایش
ی دلربائی برا 3و تاسف برای پریام،  و افسوس 2 عشق به پاتراکوس. جمع دارد

نیز خواب و  4سگیسموندودر . مرگ شکوهمند و آرزو برای زندگی طوالنی
چنین است . ای رمزآلود و غیرقابل بیان درهم تنیده شده بیداری به گونه
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سخن کوتاه، تصویر کلید رسیدن به .  تقدیر و آزادی در شخصیت اودیپ
و های متضاد، متخالف  با هر تصویر که واقعیت. حاالت درونی انسان است
شود، حال  کند، حماسه، غزل و داستان آفریده می دور از هم را متحد می

. یابد  ممکن است در یک عبارت خالصه و یا در هزاران صفحه گسترش
. وجوه مختلف واقعیت است  ، اتحادبخش تصویر از این نظر، مانند دانش

ک بخشی نیز کاری جز این ندارند و پرهای سباعتدال عقلی و عینیت چنانکه
اما باید اضافه . کنند تبدیل می جنسهای سنگین را به واحدهای هم  و سنگ

شوند تنها ناشی از آن  کرد که اگر سنگینی سنگ و سبکی پر همتراز می
ناگفته پیداست . ای است که در کودکان وجود دارد خواهانه شوریدگی عدالت

را تنها یت و استقالل خود های مذکور، سنگ و پر سرشت، کیف که در شیوه
نیز آنان را   د، دانشو همسو با این فراش. دهند دست میاز  با یک تردستی

دهد؛ شاعر اشیا  اما در شعر چنین اتفاقی رخ نمی. کند می  دست و ناقص تهی
کند  و ناگهان ثابت می. ها سنگ ها پر هستند و آن این: کند را نامگذاری می

این، “ آن”آن شده و “ این”به عبارتی . اند ها پر و پرها سنگ شده سنگ
ها  آنکه خصوصیات جنسی و شخصیتی خود را از دست داده باشند، سنگ بی

اند، سخت، زبر، غیرقابل نفوذ، زرد به زیر آفتاب و سبز در  همچنان سنگ
تخیل خود . اند و پرها، پرها اما سبک! های سنگین سنگ. ها کنار گلسنگ

آن : طلبد ی را به مبارزه میناپذیرست، چرا که تضاد و آشتی ای زلزله
سنگینی این سبکی است، و بعد، ضمن آشکار کردن ماهیت تضادها، 

بدین مفهوم، تصویر در واقعیت . دهد زیربنای فکری ما را مورد حمله قرار می
گوید آن چیست، بلکه  شعر نمی. ی حقیقت نیست اش دربرگیرنده شعری
قلمرو شعر قلمرو اشیا نیست . تواند باشد دارد تا نشان دهد که چه می  تالش

  5.است های ممکنلمحای  ی ارسطو گستره بلکه بنا به گفته
خواهند ثابت کنند  ناپذیری، شاعران می  ی سازش در مقابل نظریه

چه چیز هست و چه چیز : گوید که تخیل چون نیرویی آشکار کننده می
ی یعنی بازآفرینی گذشته از آن، باور دارند که تصویرپرداز. تواند که باشد نمی
های فلسفی، مترصد یافتن  پرداخت مانندموجود، ولی با این تفاوت که  یااش

ی مختلف  در واقع، بسیاری از تصویرها سه الیه. های دیالکتیکی نیست هدف
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کنند؛ سنگ در این لحظه از واقعیت و پر در  فرآیند دیالکتیکی را تایید می
جدید  ید با یکدیگر تصویر یا واقعیتی نیرومند خو ی دیگر و در مواجه لحظه

. شود ی تصویرها را شامل نمی اما منطق دیالکتیکی همه. شود که آفریده می
بلعد و زمانی دیگر، دومی اولی را  مثال در یک زمان یک تصویر، دیگری را می

اول و دوم بدون اندک تغییری کند و در سومین حالت، تصویر  خنثی می
تصویرها عموما . آنکه تصویر سومی زاده گرددند، بیایست روی یکدیگر میب رو

نامطلوب   به عبارت دیگر تضادها صرفا بر بخش. اند ی سوم متعلق به دسته
بنابراین، تنافر حقیقی تصویرها که موافق نظام . واقعیت یا زبان داللت دارند

ی تفکر ما را نشان  های آشنا با شیوه اند بیشتر حالت یافته  هگلی گسترش
ها و پرها در واقعیت  در منطق هگلی، سنگ .ها را ند تا ماهیت پدیدهده یم

اند و نه پر، بلکه  که دیگر نه سنگ ایگونههشوند، ب مطلوب سوم ناپدید می
تر گفته  یا درست –اما در تعدادی از تصویرها . چیزی هستند دیگر شده

یعنی، این ها ضمن حفظ ماهیت خود ها و پر سنگ –ها  باشیم، بهترین آن
شوند  ها به پر تبدیل می سنگ. رسند نیز می ‘آن-این’به فرآیند  ‘آن’ و‘ این’

منطق . سنگینی همان سبکی است. بدون هرگونه دلیلی برای سنگ ماندن
به  پیشتر  گونه که دانشبه همان. هگلی به این تغییرات کیفی توجه ندارد

به مبارزه طلبیدن منطق  از این نظر، تخیل با. کرد تغییرات کمی توجه نمی
دلیل ناتوانی منطق . ریزد های فکری ما را نیز به هم می دیالکتیکی، اسلوب

ناتوان است چون وقتی که چیزی واقعی باشد و مقابل چشم ما،  –هگلی 
شاید ناشی از این واقعیت باشد که  –مانند واقعیت کلی نیاز به تشریح ندارد 

را توسط ظرفیت نامحدود  ،ویژه اصل تضادبهو  ،دارد اصول ذهنی خود  تالش
مرئی حفظ کند و بگوید واقعیت در طبیعت خود متضاد  یای اش و افزاینده

شوند تا جای خود  کنند بلکه همزمان ناپدید می تز تغییر نمیتز و آنتی: است
. کند ها، تبدیلشان نیز می ای بدهند که ضمن نابود کردن آن را به سنتر تازه
این اصل تضاد است که وجود خود را ) تز و سنتزتز، آنتی(ت در هر سه حال

های  توان چون واقعیت گاه نمیاما اثبات و انکار را نیز هیچ. کند حفظ می
ی فکر داللت دارند و  های بازدارنده کرد، چرا که تنها بر عامل  متقارن فرض
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یت خیال دهند که مانع فعال بنابراین با حفظ اصل تضاد، کمالی را ارائه می
  .دشو می

دیگر . ها را ی آن پذیرد، اما نه همه ها را می اصل تضاد، برخی خیال
ولی این تنها . گذارند ها صحه می های منطقی نیز تنها بر بعضی از آن دستگاه

تغییری تضادها، بلکه  شعر است که نه فقط ضرورت همزیستی و درون
و این . دارد نیز اعالم می ها را ی آن ماهیت غائی یا به عبارتی آشتی دوباره

های مختلف داللت  که تنها بر یک تبدیل یا تغییر جدا در زمینه ،آشتی
ی غربی از پریدن از روی آن و یا  ندارد، همان دیوار بلندی است که اندیشه

ای  تاکنون، دنیای ما فاصله  پارامنیدساز زمان . برتافته است نفوذ در آن سر
: گوید ی غربی می ه هست و آنچه نیست؛ اندیشهبوده نافذ و شفاف میان آنچ

از ریشه  –این از ریشه جدا کردن هست و نیست . هستی عدم نیست
های  اولین پایه –برکندن است چون که با اولین هیاهوها ظهور کرده 

های روشن و مجزا  ورزی ما را که در واقع در بنای تاریخی دیدگاه اندیشه
ین نوع تفکر ضمن شکل دادن مسیر تاریخ ا. دهد تبلور یافته، تشکیل می

ظاهر نامشروع ایستاده های به از تالش  غرب همچون سدی در برابر آن بخش
شعر و تصوف . یابند این اصول می جزهکه موجودیت خود را در مفاهیمی ب

اخیر قرار دارند با زندگی نامشروع و همیشه  ینیز که جزو این دسته
اند و بنابراین  دار و غیرقابل بیان تبدیل شدهی خود به شکافی پای کاهنده

تر گردیده است، تا آنجا که  آورتر و ملموس عدم حضورشان هر روز هراس
دانند که  اکنون، همگان می. شده  شکهکشان جب تبعید انسان از خود ومو

هگل در . ی به آخر رسیدهیگرا غربی در نوعی نفس )متافیزیک( ماورالطبیعه
او   بازگشت؛ اما تالش  ی منطقی، به هراکلیتوس نتیجهمقابله با چنین 

ای  اما شیشه نگرداند و سرانجام دریافتیم که آن دژ خاراسالمت را به ما باز
هوسرل . ی روبروی هم است خم چند آینه توهای پرپیچ و دیالکتیک، توبه

وی نیز در ) ایدآلیسم(نگری انگارهخواست که دوباره به حقایق بازگردد اما 
  هایدگر اما به دوران سقراط بازگشت تا پرسش. ی فرو نشستگرای فسن

را تکرار کند و پاسخی را بیابد که عمال هیچ تاثیری  بر شدن   پارامنیدس
دانیم  ایم، اما می ما هنوز حرف آخر هایدگر را نشنیده. هستی نخواهد گذارد
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. خواهد شدای  وی در یافتن هستی منجر به تقابل با دیوار صخره  که تالش
با بازگشت به شعر نشان   هایش ای نوشته هم اکنون نیز در پاره چنانکه

سندی است در اثبات این نکته که  –ی ممکن  با هر نتیجه –دهد، کار او  می
راهی گمرفته، که موجب نومیدی . تاریخ غرب در واقع تاریخ اشتباهات است

  .، باید از نو آغاز کرد پس. ما از خودمان شده است
، از وحشت آن دیگری یا هست و نیست  های شرقی برعکس اندیشه

غرب دنیای این یا آن است، اما شرق دنیایی . برند همزمان و مقارن رنج نمی
، اوپانیشادقدیمی   در بخش. “این مانند آن”و حتی “ این و آن”است از 

تو  /ی مرد تو الهه/ ی زن تو الهه”: شناخت تضاد بر اصلی ساده استوار است
ی  ی پرنده تو الهه/ تو پیرمردی تکیه داده بر عصایی/ ادابیی جوانی و ش الهه

 چندمرگیادر و  .ها و دریاها ی فصل تو الهه... های قرمز سبز یا آبی با چشم
باید  6.“ی تو تو الهه”آید  گونه ساده اما کامل می ، چکیده آن بدیناوپانیشاد

  ی غربی از پارامنیدس که اندیشهگونه مانه ی شرق، به گفت تاریخ اندیشه
های  راز ماندگاری اندیشه. ریشه گرفته، با این ادعای قدیمی آغاز شده

. فلسفی بزرگی چون بودائیسم و هندوئیسم نیز در همین ادعا نهفته است
ها اساسا  این دیدگاه. گذارد می  همسانی را به نمایش  تائوئیسم نیز گرایش

برای ما نیز زمان  7.دانند ، ضروری و همزمان میتضاد میان این و آن را نسبی
سویه و  که به تصور ما دو –ها را  آن رسیده که دشمنی میان اصطالح

  . سپاریمببه دست فراموشی  –انحصاری هستند 
های معاصر را بررسی کند،  انگار که بخواهد اندیشه تزو چوانگ

هیچ دلیلی : کند گونه تشریح می ی نسبی و زیربنایی تضادها را بدین رابطه
. وجود ندارد که این آن نباشد، هیچ دلیلی هم وجود ندارد که آن آن نباشد

انداز مربوط به هم، این و در یک چشم سانبدین. زید این در رابطه با آن می
ی  زندگی آنگاه زندگی است که در رابطه: شوند گونه ترسیم می ن بدینآ

نسبی با مرگ قرار گیرد، یا مثبت آنگاه مثبت است که در رابطه با خنثی 
وی . کرد بررسینیز   ی عکس توان به شیوه ها را میهمین رابطه. واقع شود

‘ آن’هد که خوا کند، می تکیه ‘این’اگر کسی تنها بر ”: گیرد نتیجه می. بعد
مسلط است بر مثبت و منفی خود و ضمنا  ‘این’اما در واقع  “.درا نفی کن
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قضاوت حقیقی چوانگ تزو برای اینکه . کند ین میخود را تع ‘آن’و  ‘این’
ی  نکته”: گوید کند و می می رجوعگذارد به تائو برا کنار  ‘این و آن’میان 

 ست با یکدیگر، باا ها آنها و پرها، ترکیب  اساسی میان این و آن، سنگ
ی ترکیب نه قبل است و نه بعد، نه زمان آغاز  لحظه’توجه به این نکته که 
نه ساختن بهشت است در این دنیا و نه توسل   ، پس‘است و نه زمان پایان

در قلمرو تکرار یعنی قلمرو تضادهای  ‘آن’. به بهشتی دیگر است در آن دنیا
دهد،  ها وجود خود را نشان می ی لحظه همهماند، بلکه در  نسبی، باقی نمی

کند،  می ینخود را تع جنسهاست، زمان است، که  واقع خود لحظه در
ای  فواره. سیالن است، آغاز خود است در پایان و پایان خود در تکرار آغاز

چیزی است،   آفرینش :ای در قلب هستی؛ یا به عبارت بهتر است، چشمه
. سبک و سنگین، تولد است، مرگ استسنگ است، پر است، . کسی است

  .وجود خود، خود خود و همسان خود
استدالل بیان  اهای شرقی قابل انتقال نیست و ب در اندیشه  بینش

باید به   ی شخصی است و هر کس حقیقت، ماحصل یک تجربه. شود نمی
تواند  نمی  کسدهد اما هیچ راه را نشان می  بینش. رسدبن ه آی خود ب شیوه
شگردهای ها و فنو به همین دلیل، . جای دیگری قدم در راه گذاردهکه ب

ها نیست،  آموختن به معنای انبار کردن دانسته. اند ورزی بسیار مهم اندیشه
آموزد مگر  چیزی نمی  بینش. است تن و روانبلکه محصول هماهنگی 

تر از  وشنبعد از این ستیز، کمتر اما ر. دانیم آنچه که می  فراموشی و انکار هر
توانیم که سفر آغاز کنیم و با نگاه تهی اما  خواهیم دانست و می  پیش

عصیانی به هنگام انفعال فکر و : آور حقیقت روبرو شویم سرگیجه
از آنکه هگل برابری عدم   ها پیش قرن. سرشاری یای در لحظه بودگی تهی

ی  ا در لحظهبودگی ر تهی اوپانیشادمطلق و وجود کامل را به اثبات رساند، 
رسد که پنج وسیله  ی اوج آنگاه می نقطه”: هبا هستی تعریف کرد  آمیزش

- نگهاندیشیدن یعنی دم زدن، بنابراین  8.“منفعل گردند) ادراک(دریافت 
ای که ممکن است در  بیهودگی آفریدنار فکر و یعنی توقف دوّ  نفس  داشتن

- اندیشه و زندگی بهم زدن، چرا که اندیشیدن یعنی د. هستی پدیدار گردد
این آن است و آن  . رغم مجراهای ارتباطی متفاوت، از یکدیگر جدا نیستند
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هویت غایی و یکسان انسان و دنیا، آگاهی و وجود، وجود و هستی،   پس. این
. ، مذهب، جادو و شعر دارد ترین باور انسان است و ریشه در دانش کهن

انسان و دنیا،  –دنیای مذکور  های ارتباطی میان دو نیز یافتن راه الششت
. دست فراموشی سپرده شدهه است که دیگر اکنون ب -وجود و هستی 

ماهوی   جستجوی ما اما بازیافتن یا بررسی برابرهای کلی تضادها، و واکنش
را استعاره یا  تنبا الهام از این اصل، نظام فکری تانتریک . ستا ها آن

داند که جاری،  می  ینیروبخش های گاهجهان و مراکز شعور را گرهتصویری از 
و   هر یک از این ایما 9.اند فهم گردیده-کننده و قابل- درخشنده، امیدوار

ی عالمتی مداری است که در سه  های جسمی، مشتاق و پذیرنده اشاره
-یجنگل 10کنارک سنگ-گور. یابد وشنایی انتظام میی کار و خون و ر واژه
سنگ با شوریدگی  .قفل شدهدر هم های  نت پوشیده از سحرانگیز ست
هم تنیده، درآمیخته است، اما پیوندها چون پیوندهای انسانی،  های در تن

در شعر خود که در واقع حدیث  11ئی-چو -پو. ندنیست کیمیاگرانه مثال شعر،
  : کند اوست پیوند را چنین بیان می  نفس

  
  کشم های شب از نگاه دزدانه ردائی به بر می نیمه
  تنیده، مشتاق و مهربانهم  در

  .رفتاری که غیرمنتظرترین بودبا چشم
  پیوسته، چونان زنی در آویخته به گردن مردی در آمیخته، بهم

  پودی از مرگ، تاری از وحشت،
  ی هوئی همهمه

  12.هائی در یورش                  
  

آغازد،  ست شخصی که ناگهان سخن میای در شرق، حقیقت تجربه
ای صمیمانه یا  شود که هستی را در خنده گاه می. گردد اما منتقل نمی

اما باید توجه داشت که ممکن است لبخند . نمود  پوزخند و شطحی حس
یت در کلتنها آگاهی . ناشی از نوعی مهارت توخالی باشد، و نه شناختی کلی

های متن. دوباره و دوباره. ای دیگرنه به گونهو  رسدمیبه شناخت  خودش
ی  به جزیره و باور  نشینند و بینش ت فرو میدسابهامی از این در   مقدس

  .گردد سکوت باز می
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، قادر به بیان  ست که زبان با آن طبیعت متغیرشتزو مدعی- چوانگ
. اشکالی که خشم خالق منطق نمادین را نیز برانگیخته است. نیست هامطلق

زند  زند، و آنکه حرف می داند حرف نمی تائو قابل تعریف نیست، آنکه می
خود را موعظه   بنابراین دانایی باید بدون استفاده از واژه. داند چیزی نمی

سبی و ی نها ریشه در ناتوانی زبان در رسیدن به دنیا نپذیرفتن واژه. کند
‘ آن’در رابطه با  ‘این’به دنیای  تواندنمی، سخنیبه .خودمختار تضادها دارد

کنند، در واقع  ی حقیقت قابل درک صحبت می آنگاه که مردم درباره. برسد
ها دارای  واژه  اند، پس ها پدید آمده ها نیز از واژه اندیشند، کتاب ها می به کتاب

هر واژه  به معنایی است که در خود   رزشا. ای هستند گانه های چند ارزش
ها حقیقتا  در پیوستن با اشیایی دارد که واژه  معنایی که تالش. نهفته دارد

واقعیت امر این است که معنا، اشیا را نشانه  13 .ها رسند توانند بدان نمی
به عبارتی عینیت را . رسد شود ولی هیچگاه بدان نمی رود و شامل می می

  .ها جستجو کرد سوی توان واژه باید همیشه آن
ها  گیرد اما هیچگاه به انکار واژه با آنکه چوانگ تزو بر زبان خرده می

دیدی که در سکوت . ذن بودیسم نیز چنین دیدی دارد. خیزد برنمی
و بدین ترتیب ما را به دو . تبلور یافته است  و تصاویر متناقض) گذاری فاصله(

وامدار کرده  14باشووو هایکوهای  نو رتĤتی ادبی یعنی  ی برجسته شیوه
را توصیف کرد؟ چوانگ تزو مدعی است که   توان این تناقض چگونه می. است

باور به کار خوب و بد،   رعکستائویسم اما ب. گردد  دانایی باید بدون واژه حس
گونه که بدون واژه، بدان  ی البته منظور تائو از موعظه. ندارد ،اساسا کرده و

منظور استفاده از  کهبل گیرند، نیست؛ می  اش چینی به سخره فیلسوفان
. آیند کار میه ها، اشیا ب ی خاصی از زبان است که در آن به جای واژه گونه

 چوانگ تزو نیز اگر. کنند ها را بیان می هایی که غیرقابل بیان واژه -آن اشیا
، یا ‘این و آن’ گاه شعر را به عنوان زبانی پرتوان در فرایافتن معنایچه هیچ

دهد که همگی بر  ها ندیده است، اما دالئلی ارائه می گفتن ناگفتنی
شعر و اندیشه . پردازی منطبق است شگردهای ادبی و تصویرسازی و واژه

  .تنیده است و ماهیتی همسان دارد  هم برای چوانگ تزو وجودی در
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ی نیز عاقبت به همین نتیجه تائوگرایی، هندوگرایی و بوداگرای
وقتی که . گردد هایشان با تخیل شاعرانه ادراک می رسند چرا که اندیشه می

ی تائو در گرو بازگشت به نوعی آگاهی اصیل و  تجربه”: گوید چوانگ تزو می
عناهای نسبی زبان عنصری است، زیرا درست در این لحظه است که م

توان آن  آورد که می ه پردازی روی میدر واقع به نوعی واژ “گردند؛ منتقل می
این تجربه، بازگشت است به آن ”: گوید وی می. را تداعی شاعرانه نامید

است بدون ترنم آواز   ورود به قفس “.واقع اصالت ماست چیزی که در
و . است یادآور ترانه و نام اشیا  است و بازگشت، پس  بال، قفس. پرندگان

بازگشت به مکانی که در آنجا : خواهد بود بنابراین، معنای انکشاف چنین
یا مکانی که . باشند، بازگشت به سکوت، یعنی قلمرو بدیهیات بیهودهها  نام

یعنی شعر، : شوند ها، گداخته، درهم آمیخته و یکسان می در آنجا اشیا و نام
ها  آنجا که تصویر، غیرقابل بیان. قلمروی که در آن نام و هستی یکسان است

باید تابع . اند های سنگین پرهای سبک همان سنگ: آورد می  را به حس
دهد که زبان،  نشان می سازیچگونه تصویر فهمیدنظمی به زبان بازگشت تا 

  .، قادر به گفتن نیست اش با آن توانمندی ذاتی
های  این یا آن، پرهای سبک و سنگ  زبان یعنی معنا، یعنی حس

تاریکی نیز تنها  چنانکه. با سنگینیسبکی هست اما تنها در ارتباط . سنگین
های ارتباطی با استفاده از  بنابراین تمام دستگاه. در رابطه با روشنایی هست
های ارتباطی  دستگاه. دهند خود ادامه می زیستنمنابع و معناهای نسبی به 

به   شان،را، تابع سرشت خودپوی  های معنابخش ی مختلفی از نشانه مجموعه
صفر در طرف . مثال صفر را در گروه اعداد در نظر بگیرید .دنآور وجود می

اعداد بنا به . چپ دیگر اعداد با صفر در طرف راست یکسان نیست
ها در زبان  وضع نشانه. موقعیتشان نسبت به یکدیگر، معناهای مختلفی دارند

ی  ها، مجموعه درونی واژهدگردیسی نیز چنین است، اما با این تفاوت که 
رسانی و ارتباطی را پدید های مفهوم ها و شیوه تری از گونهبسیار بزرگ

مرتبط دارد؛ عالوه بر   هر واژه چندین معنای مختلف اما کم و بیش. آورد می
بنابراین . آورد خود در جمله معنای خاصی را پدید می  آن تابع جا و آرایش

که یک آورند  هایی را پدید می ها تابع نظم معنایی و دستوری عبارت واژه
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به . دنکن د یا که ناپدید مینگذار را عریان و بقیه را در سایه می  مفهوم خاص
دیگر سخن، در زبان شمار نامعینی از معنا وجود دارد که هنگام واقعیت 
بخشی به یک عبارت و تبدیل آن به زبان حقیقی، یک امکان واحد در یک 

پذیرد،  می معنا پایان در نثر، واحد ترکیب در. آورد را پدید می  ترکیب خاص
ها را تابع هدفی متناسب با موضوع و  ی واژه همه یپیکان معنایی که گاه چون
بندی  در این حالت، ترکیب یا جمله. پیونددبه هم میدر یک سیر واحد، 

ه کند، و بدون آنکه معناهای اصلی و فرعی را ب وجوه معنایی را ناپدید نمی
،  برعکس. انگیزد های واژه را برمی ارزشی  دست فراموشی سپرده باشد، همه

دست فراموشی ه تخیل از میان معناهای مختلف یکی را نشانه و بقیه را ب
ی دو یا چند معنای  که دربرگیرنده  تخیل: این است  حال پرسش. سپارد می

بدون بازگشت به  تواند صورتی واحد بیاید و مختلف است، چگونه می
بندی  همه نیروی متخالف گردد؟ در زبان جمله نآتالشی نامفهومی، مانع از 

های مختلف ولی متناسب با ساختار منطقی و دستوری زبان تابع  یا آرایش
های ساختاری و برانگیختن معناهای متضاد و متقابل، ما را  پذیرفتگی نظم

 ای مقدمهدر کتاب خود،  15باکا  گارسیا. دنرسان به معنای مورد دلخواه می
گوید  مثال می. ها را معرفی کرده است بسیاری از این طرح، مدرن منطق بر
ی مفهوم متضاد است و  اما تخیل نه برانگیزاننده. سنگ 2و بنابراین یعنی  2

وحدت تخیل، چیزی بیشتر از یک اتحاد . ی نامفهومی نه برانگیزاننده
انگیزد و نه از طرحی دستوری  تخیل نه مفهوم متضاد را برمی. معمولی است

تواند  معنای تخیل چه می  پس. کند نطقی برای انتخاب واژه پیروی مییا م
  پردازند؟ می  باشد وقتی که تعدادی از معناهای ناسازگار در آن به کشمکش
در اولین . کند تخیل شاعرانه در مراحل مختلف بر معنا داللت می

 را از رهگذر  هایش هها و شنید شاعر دیده. کند مرحله ایجاد اطمینان می
تا اینجا، این . کند های بکر می به دنیا تبدیل به گفتهنسبت   شاتجربه و نگره

ارتباطی  گرفته از یک نظم روانی و قطعا هیچ ها تنها حقایقی هستند بر  گفته
نفسه معتبر  ی دوم، واقعیت عینی را که فی ی ما ندارند؛ در مرحله با مسئله

قطعا پرداختن یک . ندشو مل میبنابراین تبدیل به ع و ندنک است، احاطه می
اصلی نخواهد بود، اما با  زااند اصال همسان با چشم 16گونگورادست ه منظره ب
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دهند، باز واقعیت و ثبات  ی حیات می وجود آنکه در دو فضای متفاوت ادامه
ها در واقع دو نظم موازی و خودمختار از یک  آن. شوند را متصرف می

از گفتن این هست ارائه داده  شاعر کاری بیشتراند، با این تفاوت که  واقعیت
هایی  واقعیت. را آفریده است عبارتی شاعر واقعیت مسلط بر حقیقتبه .است

نطق خود را دارد و کسی با شنیدن خیال م. های شخصی گرفته از تجربه بر
به ) 17پلیسر  کارلوساز ( ‘ی فلفل است بید برادرزاده ’یا ‘ آب بلور است’

اما این حقیقت زیباشناسانه وقتی معتبر است که در . افتد تعجب نمی
ی سوم، شاعر ادعا دارد که  در مرحله. گیردی کهکشانی تخیل قرار  مجموعه

چه به  دهد و اگر ن و انسان به ما ارائه میی جها چیزی درباره  تصویرهایش
آیا . کنند آشکار میآیند اما واقعیت وجودی ما را بر خودمان  نظر نامربوط می

های  پردازی شاعرانه بر هیچ مبنای عینی تکیه دارد؟ آیا تناقض هدف خیال
دهند؟ ما آنگاه متوجه یک  آشکار، یا نامفهوم شعری معنایی به ما ارائه می

شویم که سه وجه کیفی، حسی و معنایی خود را به ما نشان  می عینیت
هرسه وجه مذکور در یک زمان توجه به اینکه شرط ادراک، اتحاد   با. دهد

های متضاد معنایی  را در واقع باید در کیفیت  واحد است، عنصر اتحادبخش
  .جستجو کرد

اند، اشیا و  شناختی نشان دادهپدیدارهای  گونه که تحلیلهمان
ی ادراک ها ترین گونه ترین و پریشان ترین، عادی ها، حتی در ساده معنای آن

بنیادی  کهبنای زبان است، بل معنا نه تنها زیر. ندکن نیز، هدفی را دنبال می
های  ی ما همان وجه رسد که تجربه چنین به نظر می. است متکی بر واقعیت

ادراک،  مانند خیال نیز. مبهم واقعیت باشد که در مفهوم رها گردیده
کند و همزمان از آن صورتی واحد  های مختلف واقعیت را بازآفرینی می وجه
ها  کند که دیگر انسان شاعر صرفا همان کاری را می  این اساسبر . سازد می

حال بگذارید ببینیم، اتحاد و نظمی که کار شاعر را از دیگر . دهند انجام می
  .گردد ای را متصرف می های بیان واقعیت متمایز کرده چه پهنه شیوه

های عمل و مانند آن،  های علمی، گزارش های منطقی، فرمول قیاس
ی و توصیف نمای ی ذهن یستند بلکه تنها نتیجهازآفرینی واقعیت نیا ب  حس
مثال . گردند تنها پرداختی محدود از واقعیت قلمداد می ؛ از این رودهستنآن 
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. شویم آن می جنسدرنگ متوجه رنگ، شکل و  با دیدن یک صندلی، بی
) یتمثیل( ای درک تمام این عناصر پراکنده اما مکمل، مانع فهم معنای قرینه

ل منزل را ای از وسای وسیله:  گوییم درنگ می گردد؛ بنابراین، بی یصندلی نم
اما اگر بخواهیم درک خود از صندلی را تشریح کنیم، ناگزیریم که . ایم دیده
اول شکل، بعد رنگ . یمگذاربررسی به  انهحتیاطمآن را با دقتی   بخش  بخش

عنوان د تشریحی، شیئی بهدر این رون. و چیزهای دیگر و باالخره معنای آن
نخست . شوند جدا نمایان می های آن جدا موضوعی واحد محو و در مقابل پاره

ای  صندلی، وسیله: شکل، بعد نوع چوب و باالخره معنای تجریدی و ناب آن
اما در شعر صندلی تماما و در یک لحظه جسمیت . نشینیم که روی آن می

شاعر صندلی را توصیف . کند ه خود مییابد و توجه ما را به یکباره متوج می
ی  گذارد و بنابراین ما نیز موقع ادراک، همه کند، مقابل ما می نمی

تخیل . کنیم جا دریافت می خصوصیات و معناهای اصلی و فرعی آن را یک
کند، که در ذهن خود،  آفریند و خواننده را مجبور می ی ادراک را می لحظه

ی  آفریند و یا به گفته انگیزد، بازمی برمی. دکن شعر احیا می. به شیئی برسد
آفریند و در  های ما از واقعیت را بازمی دهد و تجربه می  نمایش ماشادو

های زندگی را جلو چشمانمان  ترین بخش ها، دورترین و مبهم رستاخیز واژه
-به. نمایی یا عین  نمایی بلکه با نمایش گذارد؛ ولی نه با توصیف و ذهن می

شان ها را از کنج ذهن ما بیرون کشیده دوباره زنده شده شعر فراموشعبارتی 
  .این همان واقعیت وجودی ماست: گوید می و پس. کند می

های  ضمن استفادهدر ای است برای نشستن اما  صندلی وسیله
د، وش میبار که از مفهوم سرشار  واژه نیز مثل صندلی هر. دیگری هم دارد

اما تخیل همیشه دچار ابهام است زیرا . کند می جدیدی کسب  معنا و ارزش
بنابراین تخیل نیز مانند . که واقعیت منسوب به آن نیز دچار ابهام است

صورت هی ادراک ب واسطه، چند وجه و متضاد است و در لحظهبیواقعیت، 
با یک تفاوت اساسی، زیرا به هر حال معنایی  گرچهنماید،  رخ می  یک واقعه

باید از تخیل تشکر کرد زیرا، همچون . آورد نگ میپنهان را فراچ
. کند واسطه میان نام و شیئی، یا بازنما و واقعیت عمل می ای بی دهنده آشتی

اما . سازد تر، ذهن و عین را منطبق، مطمئن و سرشار می عبارت درستبه
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پذیرد که شاعر از زبان استفاده کند و زبان بتواند با  انطباق وقتی صورت می
باید . دکن، توانمندی ذاتی خود را از نو پنهان  شام قدرت تصویرپردازیتما

که در واقع خلق شبکه معنایی برای  –دانست که بازگشت واژه به اصل خود 
شعری است و ما در واقع هنوز مفهوم   ی آغاز آفرینش تازه نقطه –خود است 

  .دانیم دقیق تخیل را نمی
برای رجوع به ترکیبات و ای است  هر ترکیب یا عبارت وسیله

ها توصیف  بنابراین، واقعیتی است مستعد که در دیگر واقعیت. عبارات دیگر
ی در توصیف هر واژه به ها عامل بسیار موثر نشانه دگردیسیدرون. گردد می

شویم  بی روبرو میهای ترکی وقتی که با جمله. است ی دیگرها واژهتوسط 
خواهند این و یا  ها می این واژه: ندک به ذهن ما خطور می یک نکته نخست

ها است چون ضمن داللت کردن،  آن  ی بعدی آرایش نکته. را نشان دهند آن 
ویژه معنایی واژگانی هر ترکیب . دهند ها رجوع می این یا آن را به دیگر واژه

مفهوم یا معنا . گردد یا توصیف می  ها حس دارد که تنها توسط دیگر ترکیب
 ینه انظری است که ب: عبارت بهتری، برای گفتن، یا بهکوششی است منطق

ها به  دیگر است که با واژه ی، تخیل، معنای تخیل برعکس. شود ه میگونه گفت
  . آید بیان نمی

قادر به گفتن   است، و هیچ چیز جز خودش  تخیل توصیف خودش
شعر نیز معنایی . چیزی است واحدمعنا و تخیل . نیست  منظور مورد نظرش

بینیم فوری معنای  وقتی که صندلی را می. نیست  اش جز تصویرهای تخیلی 
در شعر . نشینیم می  کنیم و بدون مراجعه به نام آن، رویش آن را درک می

دهد که  نثر، تخیل اجازه نمی  عکسریعنی ب. دهد نیز اتفاقی همانند رخ می
 کبدو. دگذار شعر واقعیت را  روبروی ما می. معنای دومی مستفاد گردد

سرما را   تکبری که ارتعاش”: کشد های محبوب را این چنین به تصویر می لب
کبدو در این شعر از سپیدی و شجاعت، نماد نساخته بلکه “ .کند عریان می

جا  حقیقت را بدون استفاده از دندان، یخ، لب و واقعیت متضاد، یک
کند بلکه  نفرت از جنگ را توصیف نمی 18گویا. روبرویمان گذارده است
ی زاید هایدر شعر تفسیر و توصیف چیز. زند می  تصویر نفرت را نقش

ها و  شود، درست است که جمله شاعر در گفتن خالصه نمی  تالش. هستند

  کمان تغزلرنگین            104

آفرینند؛ اما تخیل معنا نیست، بلکه متکی بر ذات خود  ترکیبات، معنا را می
ر تخیل پایان خیل آغاز و دمفهوم در اینجا با ت. بخشد معنا را تجسم می

مفهوم شعر خود شعر است که نه امکان توصیف دارد و نه امکان . دیاب می
  اند دستخوش نشسته نو فروها که دوباره در ابهام  بنابراین واژه. ترجمه

  . ندشو های  دیگری می تر و ناهماهنگیسریعهای دگرگونی
 است؟ واژه که از هاییتخیل شامل چه چیزکه  مپرسیبباید  اکنون

:  یک. گردد متمایز می  انهیابد، با دو نش طبیعت قابل بیان زبان انشقاق می
واژه  دگردیسیقدرت یا توان درون:  دو. دگردیسیی یا قابلیت درونخودپوی

های  دریم که یک دید ساده را به شیوهقاما . های دیگر در توصیف واژه
یک متن یا جمله  های مختلف بیان کنیم و بدون تغییر اساسی در معنا، واژه

اما امکان چنین تغییر  .یمکنهای دیگر توصیف  یا به توسط جملهجا هرا جاب
 های مختلفی برای بیان ی، نثر راهعبارتبه. یا تغییراتی در تخیل وجود ندارد

به دو . گذارد پا می  دهد، اما شعر تنها یک راه پیش می ارائهیک مطلب 
ستاره ”و . “ستاره رخشان است یانیاز فرط عر ”: توجه کنیدی زیر  جمله
ی دوم از  بار معنایی و توان شعری در جمله. “درخشد چرا که عریان است می

ی  شیوه. کار آمده استه و اثبات ب  جای آن توصیف، قیاسهدست رفته و ب
ی خود را از ها انعطاف و خودپوی ژهی دوم موجب شده که وا بیان در جمله

زبان در این . ندشوبدل  ناپذیرشده و تغییر سنگ دست بدهند و به ابزارهایی
که به نظر  –به طبیعت اولیه  جمله صرفا بدل به ابزاری شده که در بازگشت 

ی اول  ، اما شعریت جملهکوتاه برداشته  امی بسگ –ی تخیل است هدف غای
عبارت بهتر، آن را به به .گردانده استزبان را برانگیخته و به هستی باز 

شعر رستاخیز . نما تبدیل کرده است های خودپو و عین از نشانه ای دسته
و صد البته  ؛چیزی بیشتر و برتر از ابزاری برای نوشتن یا گفتن. ها است واژه

واژه در زهدان تخیل . دن معناکر شود مگر با توانمند توصیف و تشریح نمی
  .شود ها را موجب می بندد و در شط پهناور شعر رستاخیز واژه می  نطفه

د، اما شو ی واژه بیان می چه تنها به وسیله ، اگر ی شاعرانه تجربه
ی تضادهاست، اما  دهنده تخیل آشتی. به خود واژه نیست شدن قابل تبدیل

واژه قادر به توصیف این آشتی نیست مگر آنگاه که تخیل را عینیت 
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ل و ی تخی بنابراین مقایسه. گردد بخشد و با آن به اصلیت خود بازمی می
چرا که اگر نخواهیم . بیهوده است  ی مقابل هم عنوان دو نقطههسکوت ب

های دهشتبار حاکم بر خود را بیان کنیم، این سکوت است که بر ما  تجربه
شعر زبان . های گفتاری و نوشتاری ها و تشریح برد و نه توصیف می  یورش

های واژه  ی هستی، و حضوری در گستره برانگیخته است، وجودی در گستره
. گردد می باز  خویش  جوش ی درون ی واژگانی، که باالخره  به گردونه و گستره
تخیل از سویی . ی شعر، یعنی سکوت، راهی است به نامفهومی اما قرینه

بروی  شود رو می  سو، دری گذارد و از دیگر زبان، توصیف و تاریخ را بنیان می
شوند، که  برابر می ه دو اصطالح سان، معنا و بی معنایی بدل ب بدین. واقعیت

د و دیگری مفهوم نهایی شو م نهایی تخیل، یا خود تخیل مییکی مفهو
میان . خیزد نشیند و باز از دل سکوت برمی می هر شعر در سکوت فرو. سکوت

فاصلی نیست؛ چون شعر بیان حسی واقعیت است،   شعر و سکوت هیچ حد
صندلی یا : یف واقعیت نداردای جز توص حال آنکه زبان کاربردی وظیفه

هست یا نیست، اگر هست تصویر آن شعر است و اگر نیست، سکوت 
  .جایگزین آن است

رسند مگر آنکه بخشی از  البته، تضادها در تخیل به آشتی نمی
های  ای از تصویرهای تخیلی وجه ، پارهپایه این  بر. ندکنهستی را ویران 

. اند ند که عامل ساخت واقعیتکن یکسان حاالت و عناصری را آشکار می
برخی دیگر ضمن . کنند ی عمل میهای ارسطوی ای نیز مانند قیاس ارهپ

ای نیز،  پاره. آفرینند را می ‘واقعیت جدید’یا ‘ واقعیت متضاد’،  قیاس
های غالب  معنایی مطلق یا تناقض توضیح داده، بی  19 ریوردیگونه که  بدان

  دنیا، زبان و انسان را فاش) هزل و کمدی( آمیز سخرهآورند و وجه  را گرد می
های ناپایداری هستند که در  های متعلق به این دسته، جرقه گونه. ندکن می

های خودمختار و مستقل  ای نیز وجه و باالخره دسته. یابند هجو تبلور می
ای منطقی  ها سرانجام در گونه سخن کوتاه، تخیل. کنند واقعیت را عریان می

ی تضادها  دهنده ها را پیوند توان آن بنابراین می. یابند می هیات بیرونی
اند، یعنی وجوه  تصویرهای تخیلی اساسا دارای یک روند یکسان. نامید

دارند و ضمن آن ماهیت ضروری هر  بیان می واقعیت را در وحدت نهایی 
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اند بدون هر علتی برای بدل شدن به  پرها سنگ. کنند عنصر را حفظ می
گردد،  آنگاه که به خود بازمی. شود نیز نافی طبیعت خود می سنگ؛ زبان

  .ها بیان-قابلشعر یعنی بیان حسی غیر
زیرا که تصویر . ندارد بناها، در مورد تخیل م ایراد چوانگ تزو بر واژه

. زبان معنای این یا آن است. تخیلی چیزی است بیشتر از یک شگرد ادبی
ی آن واژه شناخته  وسیلهه است که بای  معنا نیز رابط میان نام و شیئی

 فاصله طیی میان آن دو داللت دارد و هرگاه که  معنا بر فاصله  شود؛ پس می
نامفهوم  اگر طی نشود مطلب را و .کند د مفهوم را به ذهن متبادر میشو
نامفهوم ‘ ری مثلث استهم’یا ‘ ستردنیتلفن خو’های  مثال جمله. گذارد می

میان شیئی و واژه یا موضوع و نشانه، قابل  یاصلهف هادر آن چون هستند
شود، دهان سخن  خود میدر این حالت، انسان از خود بی. طی شدن نیست

چون آنچه را که بیان  ،کند بندد و زبان را در حقیقتی ذهنی رها می را می
  . دیگر یچیز آواهایی است ناب و نه مجموعه کرده

در تخیل، تضادها فاصله میان واژه و . اما تخیل مانند زبان نیست
در . کنند، زیرا واژه خود جسم است نه نام آن شیئی را کاسته یا نابود می

تخیل نام و شیئی یکسان است، مفهوم نیز به عنوان پل رابط ناپدید شده 
ه نه اما آنچه آفریده شد . آید است و در این صورت دیگر چیزی فراچنگ نمی

شود مگر  نمی  چیزی است که بیان یا حس .مفهوم است و نه ضد مفهومبی
ی آن، زبان  واسطههمفهوم تخیل خود تخیل است که ب: باز . به توسط خودش

  ها را حس را آن و ناگفتنی گذرد و این  ی تنگ معناهای نسبی می از دایره
اما شعر نمای شیئی است -زبان ذهن. این آن: سنگ پر است. کند می
گیرد بلکه در بازآفرینی آن  شعر واقعیت را به ریشخند نمی. نمای آن عین

  .شود ورزد و جالب این است که گاه نیز موفق می می  تالش
 ای دارد که ضرورتا میان های شعری حقیقت شعر تکیه بر تجربه

گونه که در گذارد و بدان تفاوت نمی و واقعیت  بخش ی هویت تجربه
 ست افشا ای ی غرب آمده، تجربه شرقی و بخشی از اندیشههای  اندیشه
کند،  تخیل تشریح نمی. ، مگر آنکه توسط خیال بیان و انتقال یابدنشدنی

. کند را به بازآفرینی و یا به عبارت بهتر احیا دوباره دعوت می  شخص کهبل
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 تخیل آنگاه که تضادها را با. یابد شاعرانه تبلور می  بیان شاعر در نیایش
و انسان که . گرداند می باز  آمیزد انسان را تغییر داده، به خویش یکدیگر درمی

. یابد را باز می  جدا شده، خویشتن خویش  اش ی طبیعی از بدو تولد از نیمه
د و بدون شو چرا؟ چون در تخیل، با تصویر خود یا انسانی دیگر روبرو می

  .دشو واسطه بدان تبدیل می
ست و بنابراین در است، جادوگری ا گونیردگشعر دگردیسی است، 

 – ‘دیگری دیگر’یا  ‘آن دیگری’و  ‘این یکی’انسان را به  مرز خیال و دین
جهان منبع بزرگی از اشیا . کند تبدیل می –که خود انسان نخستین است 

ها،  ها، بیدها، زنان و بینش ها، محرک ها، اشک ستارگان، کفش:  متفاوت است
 هایدگرگونی،  جانبه با خویش ای بزرگ و در ارتباطی دو که همه در خانواده

ی  خونی یکسان که در سیالن خود همه. آورند نامحدودی را پدید می
شعر از . گرداند های انسانی و غیرانسانی را به خویشتن انسان باز می گونه

 جدا و از سوی دیگر وادار به بازگشت به هستی  سویی انسان را از خویش
به خویشتن انسان تصویر خود و دیگران است، با  بازگشت. کند نخستین می

شعر اما  –ای ابدی  و شونده یانسان شدن –ترکیبی که عین خیال است 
 .ای است برای ورود به این هستی دروازه

 
                                                 

  ها  یادآوری”به جای بیان معادل ) Roberto Vernengo(در احتراز از آشفتگی، روبرتو ورننگو  1
  .است ساختهرا “ های شاعرانه و تداعی

2 Patrocus 
3 Priam 
4 Segismundo 

-او بیشتر آن داستان. کندمی ‘محال ممکن’و  ‘ممکن محال’ی ها را به دو دستهساختارسطو پی 5
که بر بنیان  اودیپ شهریارساخت محال ممکن دارند، مثال تراژدی داند که پیهایی را زیبا می

. ن آنها ممکن استبینیم رخ داداندیشیم میاند، اما وقتی که خوب میوقایعی ناممکن شکل گرفته
  ).م(اشاره پاز اینجا به این موضوع است 

) R. E. Hume( ، سیزدهمین اصل از اصول اوپانیشاد، ترجمه از سانسکریت توسطاوپانیشاد 6
  )1951آکسفورد، انتشارات دانشگاه آکسفورد، 

کتاب . بنا گذارده شده) Lao-Tzo(ای قدیمی که توسط الئوتسه  فلسفه) Taoism(تائوگرایی  7
ی تائوگرایی است که بین قرن ششم تا  مهمترین متن درباره) Tao- Te- Ching(چینگ   ئی  تائو

چیز تصویرپردازی شاعرانه مورد مالحظه  از هر  در این کتاب بیش. یافته  از میالد نگارش  چهارم پیش
  ) م. (است گرفته  قرار

  ). 1949لندن، (ئی  _چو  _ ، زندگی و زمان پو)Arthur Waley(آرتور والی  8
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از میالد   های پنجاه قرن ششم پیش مذهبی در هند که به حدود سال  جنبش) Tantric(تانتریک  9

  ) م. (ست گردد و حد فاصل میان بوداگرائی و هندوگرائی باز می
10 Konarak 
11 Po-Chu-i 

جایگاه وی در و ) Tao- I- Ching(ـ به تائوئی چینگ  آرتور والی، سلوک و قدرت آن؛ نگاه ک 12
  .1949های چینی، لندن   اندیشه

  . 5- 4همانجا  13
14 Basho 
15 Garcia Baca 
16 Gongara 
17 Carlos Pellicer 
18 Goya 
19 Reverdy 
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اند، زیرا ضمن گفتن این و آن  رای و بوالهوسموجوداتی خودها  واژه
، اگر چه اندیشه نیاز به واژه را  برعکس. همزمان به دیگری نیز اشاره دارند

قوانین خود گرداند؛ در این  ها را تابع کند، اما اصرار دارد که آن انکار نمی
رفی را از سر دارد و موانع نحوی و ص برمی   ، زبان هر بار سر به شورشروند

بنابراین باید گفت هیچ فرهنگ لغت و دستور زبانی . زند راه خود کنار می
زبان موجودی است درحال تحول، اما . نمای یک زبان نیست ی تمام آینه

 یجای دارد، کمتر متوجه  انسان به دلیل اینکه خود در مرکز گرداب
اصرار  شدنیاندگرگونی امری  مثابههزبان ب  دستور. شود آن می هایدگرگونی

-ترین واحد یا به هایی که بسیط ها بداند؛ واژه دارد که زبان را ترکیبی از واژه
اما در واقع چنین  .گذارند می  انشناختی را به نمایشزب ی  عبارتی یاخته

-گاه صورت بسته و جدا از هم ندارند و هیچهای آوایی هیچنیست، و آرایش
گونه که جامعه جمع ساده و همان. پردازد نمی ها به گفتگو واژهبا تک  کس

و آواهای  ها واژه ای از تک نیست، زبان نیز مجموعه  اش بسیطی از اجزا سازنده
ه مجموعه ب کهها نیست، بل شکلی از آن بیی  تصادفی و یا مجموعه

ها و آواها در همیاری با یکدیگر معنا را  ست که در آن، نشانه ای پیوسته هم
ی معنایی یک  ، در هر واحد معنادار، از میان شبکهسانبدین. دهند انتقال می

ت کند؛ در این حال می ینشود و مسیر معنا را تع واژه، معنایی برجسته می
یکسانی ندارد و بنا به نیت و هدف  ی فراگویی واژه صورت تکیه و شیوه

زیرا تابع  توان واحد معنا قلمداد کرد، واژه را نمی. شود گوینده متفاوت ادا می
های متعدد و دگرسانی  روابط صرفی، نحوی و حاالت حسی گوینده گونه

ترین واحد گفتار را باید صورت  بسیط ،تر عبارت دقیقبه. آورد پدید می
مثل . خودی خود کامل استهای که ب معنادار نامید، یعنی عبارت یا جمله
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رات اتم که کند درست مثل ذ زندگی می هاجهانی کوچک، زبان در عبارت
این نکته در . آورند پدید می ای زنده و مجزا واره ر سازهتنها در پیوند با یکدیگ

اینجا الزم به اشاره است که واژه تنها در دستور زبان تبدیل به واحدی 
که  –نه از نظر زبان، واحدهای معنادار  گر د، وشو می اییاختهبسیط و 

ه ای کهکشانی و ب شبکه –کرد  ها یاد عبارت از آن زیر اصطالحتوان  می
  .هستندپیوسته  هم

های کسانی را مورد  برای اثبات این حقیقت، کافی است نوشته
ها، که در  اند؛ مثال بچه نحوی و بالغی ندیده  بررسی قرار دهیم که آموزش

دستور زبان، با تفکیک   آموزش. اندها از یکدیگر ناتوان جدا کردن واژه
واژهای یک واژه و باالخره واج و تفکیک تک  پسهای یک عبارت، س واژه
معنی است، زیرا  ها بی رای بچهها ب گونه تفکیکگردد، اما این ها آغاز می واکه
مگر آنکه واحد معنادار باشد و به حساسیت  ؛ها هیچ درکی از واژه ندارند آن

 واحد معنادار، فکر و صحبت  ها براساس اصوال بچه. ها پاسخ دهد ادراکی آن
ها بسیار  برای آن. ها نیز تابع چنین خصوصیتی است های آن نوشته. کنند می

  همین گرایش. مشکل است که دریابند یک عبارت از تعدادی واژه پدید آمده
اینان . که کمتر عادت به نوشتن دارند توان در کسانی دید ت را میو خصوصی

 اند و مطمئنکن طور تصادفی جدا و وصل میهها را ب ضمن نوشتن، واژه
، هنگام  اما برعکس. پذیرند ها از کجا آغاز و در کجا پایان می دانند که آن نمی

داند کجا مکث کند و بندی را از بند  سوادترین فرد نیز می گفتگو، حتی بی
کنند، بلکه  سواد واژه به واژه فکر نمی کودکان و افراد بی. دیگر متمایز سازد

همین تجربه برای ما زمانی . اندیشند ها می تابع صورت معنادار و یا عبارت
کنیم یا به هیجان آییم و نابخود   آید که خود را فراموش حاصل می

ها دو  شود و واژه زبان مستولی میبیاندیشیم؛ در این حالت، قوانین طبیعی 
این شیوه در پیروی از . گردند تا روی کاغذ ظاهر میسه  تا  دو تا و سه تا

بلکه تابع منطق فکر، و در حالت شوریدگی  ،دشو حاصل نمیقواعد دستوری 
زبان در این حالت به وضع طبیعی خود . کند تابع منطق عاطفی بروز می

خاطر این د بهشوای جدا و تک روی کاغذ پدیدار  گردد و اگر هم واژه بازمی
-های بدوی مورد مطالعه، زبان در زبان. است که خود واحدی معنادار است



 111آهنگ              -وزن

اند که خود به تنهایی واحد معنادار  هایی را مشاهده کرده واژهشناسان 
ها، تنها به دور یا نزدیک داللت  اند، مثال، ضمیر اشاره در این زبان بوده
این آن کسی است که ’ :چوناشاره دارد بلکه بر مفاهیمی  ،کند نمی

آن ’؛ ‘کند  تواند شما را لمس آن کسی که نزدیک شما است می’؛ ‘ایستاده
توانند  ها می واژهکه کند  این نکته ثابت می. آن جز؛ و ‘ختر که غائب استد

کار آیند، ه ترین شکل ببسیطعبارت را بازی کنند، حتی اگر به   نقش
ای هستند که تابع شرایط و  واژه های تک ضمیرهای مذکور نیز عبارت چنانکه

  1.دهند حاالت مختلف معناهای متفاوتی را نشان می
هر شعر . نام عبارت دارده ای ب عنوان زبان، میزان پیچیدههشعر نیز، ب

ای آن  ها در حکم اعضای سازواره یک کلیت جهانشمول است، که عبارت
های مجزا بلکه با  ها، خود را، نه با واژه شاعر نیز مانند دیگر انسان. هستند

احد از این نظر باید و. کند ناپذیر معنا، بیان می واحدهای پیچیده و تفکیک
را عبارت دانست، اما با این تفاوت  –ی آن  هیاختترین  یعنی بسیط –شعر 

گزیند بلکه تابع وزن واقعی  ها را برنمی که، مانند نظم، در مسیر معنا عبارت
آمیز را دیرتر مورد  این نکته تناقض. کشد ها را به نخ می آن) و نه عروضی(

ای را مورد مطالعه قرار  از آن شیوه  بررسی قرار خواهیم داد؛ اما پیش
به عبارت  –در بیان متعارف  –آن یک عبارت منظوم  دهیم که در می

ها را  ی واژهتوان گریختن از قدرت جادوی  کسهیچ. دشو ل مییبدتشعری 
، بازنگری زبان ناشی ی این نگرهبر پایه .دارد، حتی اگر منتقدی بدبین باشدن

های  ها را تنها در لحظه در واقع ما واژه .ی ماست روشنفکرانه  رفتار و نگرشاز 
ها و در حالت عادی،  کنیم، فارغ از این لحظه سبک و سنگین می  خاص

اعتماد به زبان ناشی . راسخ همراه است باوریها با  ما نسبت به آن  احساس
و نام آن خود آن  هر چیز نامی دارد: ماهوی انسان است  ها و نگرش از انگیزه

 .ترین باورهای انسانی است کهنها از  ها یا واژه نام نیرویبه  باور. چیز است
ی  ی خود دارد و چون واژه ای ویژه طبیعت زنده است؛ هر شیئی زندگی

مانند کهکشان، دنیایی است از  زبان به. زید همزاد شیئی، زنده است و می 
و ها، جزرها و مدها، پیوندها  ها و پژواک ها، واک ها و فراخواندن خواندن
ای یکدیگر را جذب و  ها فعال و زنده، پاره واژه. ها ها و بازدم ها، دم گسست
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گفتار  ،از این رو .اند پیوسته و مرتبط ه همب این جودوکنند، با  ای دفع می پاره
ها مانند موجودات زنده در آن  شود، و واژهای و دسته دسته جاری می خوشه
که ستارگان و گیاهان  گونهانآیند، درست بد آهنگ به حرکت درمی-با وزن

  .دروین می هاآهنگ -وزن همراه با 
اند و آن را  گذارده  آنانی که در نوشتن مرز ناخودآگاهی را پشت سر

ی زبان و رهایی و  کنندهاند، همراهی و کمک مبهوت عمیقا تجربه کرده
 ‘یفراخوان’این فرایند را   برتون آندره. شناسند خوبی میهرا ب  اش گی یله

از اندازه به   در این رابطه، به شاعرانی که بیش زری آلفونسونامیده است؛ 
ها  آگاه باشید، واژه”: دهد شان بر زبان اطمینان دارند، چنین هشدار میتسلط

 “...نددار میبر  شوند و بر علیه شما دست به شورش روزی با یکدیگر متحد می
ست که به فرآیند طوالنی رویاها، های ادبی، کافی از این استدالل اما صرفنظر

ناخودآگاه توجه کنیم که موافق  انگیزشهای  ها و دیگر شیوه ها، تلقین هذیان
گویی هر  . شوند ناپذیر می ها، تبدیل به روندی پایان سیالن آزاد عبارتبا 

در این فراشد، . های بعدی برای رسیدن به عبارت استعبارت راهگذری 
و ذرات  رسندبروند تا به ساحل ناب هستی  ناور میها در جاری خیال ش واژه

ی پیوند، در آخرین  در باالترین نقطه  و سپس .آن را فراچنگ آرند  مقدس
بعد اما، ناتوان از ایجاد . کنند  جا لمس دم اتحاد، وجود خود و دنیا را یک

در این حالت به ناگهان . برابر سیالن، آگاهی را دچار تردید کننددر سدی 
مان قد کند و بعد دیواری روبروی چیز خود را در تخیل پدیدار میهمه 
  .گردیم میکشد و ما به سکوت باز می

  اندازه خودآگاه، ادراک شخص فشار بی:  مثل –های متضاد  موقعیت
بینی و  های دانایی با درون از زبان، گفتگوهایی که در آن برخورد و جرقه

یداری موجب پد –کند  شفاف می ها را نگری وجوه نامحدود، مجموعه ژرف
ها نیست و  قادر به احضار آن  کسدر واقع هیچ. دشو شده می های الهام عبارت

اما تنها زمانی  ؛شوند عریان می ،هوشیاری و خودآگاهی  به پاداش ،ها خود آن
در  .به قلمرو آهنگ و هارمونی رسیدیم که برخوردها راهی باز کردند و ما

زیرا اشیا به پاسخی ضمنی و  شود، پذیر می انن حالت همه چیز آسای
 آنگاه. ندشو بندی می ها پایان ها با زنگ قافیه و اندیشه شدهوار بدل  اشاره



 113آهنگ              -وزن

اند و اندیشیدن  ها به وزن و طنین رسیده ها در عبارت یابیم که اندیشه می در
ای چون موج نور ما را  رعشه. کردههای صحیح خود را عریان  با نواختن نت

دیگری که ما را از   ی، یا هر احساسگیرد و خشم، آزردگی، همنوای بر می در
گاه در هایی که هیچ و عبارت. یابد ه میاخود جدا کند، به سرچشمه آزادگی ر

گرد یکدیگر   نیروی مغناطیس اکردیم ب را نمی  انانتظارشان نبودیم و تصورش
و تندر و نور از ”؛ “کند عاشق با نگاه معشوق را خاکستر می”: زنند خیمه می

 .شود ها حاکم می ی عبارت بر همه  عنصر آتش“ .کند دهان معشوق فوران می
لعنت و کفر نظام  .گدازند می رحم های خیر و شر چون خورشیدهای بی واژه

ه بر زبان رانده به تعجب ، انسان از آنچ و سپس .اندازد جهان را به لرزه می
 کهها را او بر زبان جاری نکرده، بل ن عبارتداند که ای زیرا خود می افتد؛ می

نیاز عاشقان نیز چنین خصوصیتی دارد؛  و راز. دیگری بوده، در او و با او
ها را با منطق، درنگ، هلهله، خنده و سکوت از دهان یکدیگر  اینان واژه

نوعی همنوایی و  کهنیاز تنها یک توافق نیست، بل و در واقع راز. ربایند می
همسان  یعاشق و معشوق خود را چون دو قافیه .نیز هستهماهنگی 

  .هدییابند که از دهانی نامرئی بیرون جه می
ی  تواند نقطه این می. زبان، خود انسان و چیزی بیشتر از انسان است

اما شاعر . آفرین واژه های مشکل تجزیه و تحلیل خصوصیت برایآغازی باشد 
یا، آیا او توانسته نقشی در  د؟زبان چگونه ساخته ش: پرسد نمی از خود

یا تنها پژواک و پاسخی در برابر آن بوده؟ شاعر تنها  ؟داشته باشد پویایی آن
گناه، این واقعیت را  ی آفرینشگران بی مانند همهه کند و درست ب عمل می
آنکه کسی  آیند، بی صورت جمعی و با یکدیگر میه ها ب کند که واژه تایید می

شد که شان ناشی از نظمی با ه باشد، یا که پیوست و گسستها را فراخواند آن
آهنگی - ادبی وزن  در دل هر آفرینش. است ها غالب ها و گسست بر پیوست

آهنگ به یکدیگر - ها تنها در انطباق با اصول مسلم وزن نهفته است، واژه
ها  عبارت نگسست ن وپیوست اگر زبان را جای. گسلند از هم میپیوندند یا  می
 د، در این صورتشو آهنگی مخفی پدیدار می -  انیم که به توسط وزنبد

. دارد ها را به ما ارزانی می بر واژه آهنگ قدرت چیرگی - بازسازی آن وزن
جهانی که به . جهان ادبی هر شاعر است زبان عامل آفرینش  و کنش  پویش
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د، از آفرین شاعر در مقایسه می. متکی است  و رانش  دو نیروی سودمند کشش
وزن . آورد می آهنگی است که زبان را به حرکت در-این نظر الگوی او وزن

ها،  ها، قافیه آهنگبه توسط ضرب –مغناطیسی است که ضمن احیا خود 
ها را  واژه –و دیگر شگردها  ها، جناسهاالحرف ها، مشترک واژهصوت

ها و  یافتن قافیهمشکل ”: گوید باره می این در میسترل گابریل. خواند می فرا
بنابراین،  “.هاست نابهنگام آن  ریختن از یورشآواها نیست، بلکه گ زنگ
ی  مثل عامل شیفتگی مرهون استفاده -البته تا حدی  -توان خالقیت را  می

  .نابخود وزن دانست
شعر، تفاوت چندانی با سحر و افسون و دیگر   فرآیند آفرینش

-به. نیز به رفتار جادوگران مانند است کار شاعر. شگردهای جادوگرانه ندارد
گیرند،  سخن دیگر، هر دو از اصل مقایسه برای رسیدن به هدف بهره می

جادوگر از خود . اند واسطه هر دو تنها در پی رسیدن به پایان بی چنانکه
پرسد که طبیعت چیست، وی تنها در رسیدن به هدف خود آن را به  نمی

سد زبان چیست و مانند جادوگر تنها در پی پر شاعر نیز نمی. گیرد کار می
عالوه بر آن ویژگی . دهد قرار می برداریبهرهرسیدن به هدف آن را مورد 

 گروه. کند رات و روشنفکر جدا میدیگری نیز این دو را از فیلسوف و تکنوک
ها هستند، اما برای شاعر  ای از دانش یافتن بر مجموعهط دوم تنها در پی تسل

هم . زند معجزه می کار این دو، در واقع، پهلو به. فی نیستن کاو جادوگر ای
  ای تالش ها در این رهگذر، گونه کار آن. از این رو نیاز به نیروی درونی دارند

شاعر و جادوگر قدرت  ،سخن دیگربه .روان  است و همراه با پاالیش روحانی
دو چیز منبع قدرت جادوگر در . کشد خود را از چاه وجودی خود برمی

- نیروی روان -2. و دیگر شگردهای جادوگری وردها -1: شود خالصه می
آهنگی از  - روان به قصد کشف وزن  شناختی خود جادوگر، یعنی پاالیش

صورت که زبان کند؛ بدین عمل می شویههمین  شاعر نیز به. اوزان جهان
 شهود شعری. شود شعر در او نهفته است و تنها به توسط او آشکار می

کنکاشی که نباید به هیچ رو  با . درونی دارد  بستگی تام به کنکاش
عبارت دیگر، شهود به. ه شودنگری و تجزیه و تحلیل اشتباه گرفت درون
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سازد تا به ترسیم خیال  شعری پویشی است روانی که شاعر را قادر می
  .بپردازد

یل دل. اند ند کسانی که جادوگران را همسنگ یاغیان دانستها-بسیار
ی سحرآمیز و  یافهکه با ق هجادوگر نخستین کسی بود. آن واضح است
های انسانی  را به تمناها و خواسته ‘بله’را به خدا و اولین ‘ نع’رمزآلود اولین 

 – هها که انسان را به انسان تبدیل کرد آن –های بعدی  شورش. ه استگفت
خالف فیلسوف و  بردر اندرون جادوگر . ریشه در این اولین سرباز زدن دارد

البته در دانشمند و فیلسوف نیز  –انگیز وجود دارد  دانشمند، تالطمی غم
دهد در نتیجه در دنیای این دو  وجود دارد، اما آن را در خدمت خود قرار می
. نیستند  ای بیش های ناشناخته نیروهای طبیعی و خدایان موهومات و کمیت

ست و نه واقعیتی که باید مورد ولی برای جادوگر، خدا نه امری فرضی ا
خدا از نظر او قدرتی است که باید فریفته یا مغلوب و . قرار گیرد  پرستش
جادو جسارتی است خطرناک و موهن، اثبات . مورد استفاده قرار گیرد  سپس

جادوگر تنها و جدا از دیگر . قدرت انسان است در مقابل نیروهای فراطبیعی
ریشه در   وایشعظمت و انز ،از این رو .رود نیروها می ها به مقابله با این انسان

. ی او و شجاعانه رد، همچنین، نشان از سرنوشت غمگنانهدا ی تنها این مقابله
 –دوستی نرسد یعنی به انسان –اما باید متوجه بود که اگر جادو رشد نکند 

 –مانند خدا  –ها را نیز  جادوگر انسان. را کشته است  خود را نابود و خالقش
شدن بر  چیرهای جادوگری هست که در پی  گونه. بیند می ییی پنهانهانیرو

حمایت شاهان و . آوردی در کند دیگران را نیز زیر سیطره می  خود، تالش
  تالش .گیرد از این نکته ریشه می  بینان طلبان از جادوگران و طالعقدرت

ای جادوگری بر مردم مسلط زورگویان در این است که با استفاده از شگرده
نهایت به ستمگری و تسلط در از همین روست که قدرت جادوگری . شوند

  جادوگران نیز با وجود آنکه ماهیتا رو سوی شورش. رسد ها می بر انسان
شاید الزم به برشمردن . افتند انزواطلبانه دارند، در مسیر کسب قدرت می

ذکر تنها این امروز نباشد، اما  های میان جادوگری و تکنولوژی تمام شباهت
ریشه در جادوگری دیروز داشته باشد  چه تکنولوژی امروز:  نکته الزم است

اند و آن ها در یک چیز مشترکاین رو، هر دوی  هر  چه نداشته باشد، به 
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ی مقابل این قدرت، پرومته مغرورترین قهرمانی  نقطه. پرستیدن قدرت است
-پرومته خردمند، شکست. ی پرداخته شدهی غرب است که توسط اندیشه

. ضمن مخالف جادوگریدر است و   ی آتش و رباینده  اندیش ناپذیر، نیک
بخشد؛ پیچیده در  ی پرومته طغیان نوع انسان را تجسم می هبه شیو  شورش

خلوت . دارد که دنیای انسانی را بازگرداند  چنبر تنهائی، قهرمان تالش
است؛ شورشی است سترون، زیرا  بازگشت  بدون  جادوگر در مقابل، انزوائی 

با خنثی کردن خود به عمر  –دست آورده ه که قدرت را با قدرت ب –جادو 
انگیزی است که در  غم  دهد و این درست همان نمایش نیز پایان می  خویش
در نگاه . رنگ و چند گونه است  جادو چند. ی صنعتی امروز شاهدیم جامعه

ین از ا. ی فعال با جهان بکشاند ک رابطهد انسان را به یکن می  نخست، تالش
از دیگر سو، . است –اش  در وسعت کیهانی –لحاظ، خود بخشی از ارتباط 

چرا؟ مگر : پرسد گاه از خود نمیصرفا در پی یافتن قدرت است، اگر چه هیچ
بدیل به چیز دیگری چون دین، فلسفه یا و تنها مگر، آن زمان که ت

کوتاه سخن، جادو تصویری از جهان است اما حاصل . شود می یگرای انسان
با نیروهای   در واقع حالتی است معلق میان ارتباطش. ی آدمی نیست اندیشه

داند  جادو خود را همزاد زندگی می. در رسیدن به انسان  اش بیرونی و ناتوانی
با دن گاه ادعای همزاد شاما هیچ –ها  ی جریان کهکشان جریانی قرینه –

  .ها را ندارد، در واقع جادوگری منکر آن است انسان
ای شعرهای عالی دوران ما نیز با چنین تمایالتی سروده  پاره

ها در  واژه. باشد  شاید که بهترین نمونه از این کشش ماالرمهآثار . اند شده
شان که ما به سختی قادر به شناختن اند آثار او چنان از خود سرشار شده

های سرخ  های گرمسیری که از کثرت جادانه مانند آن گله ست بدر. هستیم
با وجود سوسوی اندک، هر واژه . زنند ها، به سیاهی می فرو رفته روی گلبرگ

تابد تا ما را غرق  درخشد و گرچه درخشندگی آن زمینی است ولی می می
زبانی چنین متعالی مستحق . ما را گرم کرده باشد  آنکه پرتوشکند، بی

چون آنجا روی صحنه، با نفی کامل . تĤتر است  تعمید به توسط آتش غسل
جا ه خود را کرد و با ب  ماالرمه تالش. یابد طور واقعی تجسم میهخود، ب

کششی نیز  –ند هستکه در واقع تابلوهایی نمایشی  –گذاردن تعدادی شعر 
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های  واژهاما بدون . نیافتنی پدید آورد انگیز و دست نسبت به تĤتر وهم
ی ماالرمه موجب  فشار زبان شاعرانه. تری وجود نداردĤی رایج ت شاعرانه

پرومته نیز بر آن نبود :  ریخت نیست ی او انسان اسطوره. شد  نابودی خودش
نوشیدن  ورزیدن و شراب  ها هدیه آورد، کار او عشق  را برای انسان  که آتش

و سوختن با   او در گدازش درخشندگی. قهرمانی که به خود شیفته بود ،بود
گردد تا خود کماندار را هدف گیرد،  که بازمی یتیر. یابد پایان می  خودش

وی   رمه نه تنها در تالشاهمیت ماال. زیرا هدف، خیال پرسشگر او نیز هست
-کاری که در واقع به –جهان با و همزاد  انهزبانی است جادو برای آفریدن

لکه ورای آن، در درک این نکته است که ب –ی خلق جهانی نو است  مثابه
کار او . ، یا به گفتگویی ساده با یک انسان تبدیل کردتĤترتوان به  زبان را نمی

-به. تبدیل به کار نمایشی نشد، از همین رو روی کاغذ سفید پایان یافت
 ،ی پرمحنت ناشی از این تجربه. جادوگری به افتخار رسیدراه عبارتی از 

 چنانکه. هاست اما سکوت دنیایی از ناگفته. رفت  ر سکوت فروشاعر فرانسوی د
کنیم، نه به این دلیل که چیزی برای  ما سکوت می: گوید می یوانا سور

یم، عرضه یدانیم چگونه آنچه را باید بگو نمی از آن رو کهگفتن نداریم، بلکه 
ه سکوت انسان موجودیتی دارد و در ارتباطی پیچیده و پرمعنا نهفت. کنیم
نشیند، و این بدان معنا  ماالرمه در سکوت خود به روایت هیچ می. است

  گوید، در واقع سکوت او از مرزهای ساکت بودن بس نیست که چیزی نمی
  .رود فراتر می

 –ای زنده  عنوان مجموعهاز زبان، به  شاعر جادوگر نیست، اما درکش
او را به  –کند  ف میاز دید جادوگرانه به جهان، تعری کاسیررگونه که  بدان

شعر ورد و افسون نیست، اما شاعر آنگاه که . دکن جادوگران نزدیک می
شاعر زبان را با . زند انگیزد، دست به فریفتن می نیروهای پنهان زبان را برمی

زند  خیالی از دل خیال دیگر جوانه می. کند معنای وزن و آهنگ مسحور می
آهنگ  - کند وزن های ادبی متفاوت می گونهآنچه شعر را از دیگر . جهد و برمی
آهنگ  - را مدیون  وزن  ها است، که انتظامش ای از عبارت شعر توده. است

  .است 

  کمان تغزلرنگین            118

از تقسیم مساوی . اگر طبلی را در یک نسبت زمانی معین بکوبیم
آهنگ را  - توان نمود تجریدی وزن می. ایم ها، وزن را پدید آورده زمان
ها به سرعت  ؛ جریان و شدت آهنگین کوبش.-. -. -. -: گونه نشان داد بدین
تر ها کوتاه ی بین ضربه اگر فاصله. آوردن هر ضربه بر طبل بستگی دارد  فرود

تر شوند آنگاه  ها طوالنی ، اگر فاصله گردد و برعکس ها تندتر می باشد، گام
 عالوه بر آن تفاوت وزن بستگی به ترکیب. شوند پدیدار می  های آرام گام
مثال به این نمودار توجه . ها نیز دارد ی آن و فاصله) ها ضربĤهنگ(ها  گام

اما باید توجه داشت که وزن تنها یک میزان    .- u - u - u - u - u :کنید
این نکته حتی در نمودار باال نیز قابل مالحظه . برای تقسیم زمان نیست

خود را در سامان  رسد و گام ام میها به  گ ها و وقفه رفت ضربه پی. است
ی یک  وزن فراخوان یک انتظار است، برانگیزنده. کند آشکار می وزنی
وقفه، اما اگر    احساس: کنیم تعجب می  اگر قطع شود، احساس. احساسی هم

وزن در ما حسی . رویم که قابل درک نیست ادامه یابد به پیشواز چیزی می
وزن ما را به انتظار . واقعه ک دادن یه هنگام روی آرام انتظار ب  زاید، حس می

کنیم که به سوی چیزی در حرکتیم، حتی  می  احساس. دارد کشیدن وامی
هر وزن حسی از یک شیئی . دهیم که آن چیز چیست  اگر نتوانیم تشخیص

برخالف تصور بسیاری که آن را ظرفی  سان،بدین. یا پدیده را با خود دارد
. و انگیختگی است  ، راهنما، حس اهدانند، وزن ر گیری می تهی برای قالب

ست  اگر هم آن را قالبی. وزن قالب زمان نیست بلکه خود زمان ماهوی است
متفاوت   هم از این رو باید وزن را با عروض(گیری است  تنها برای اندازه

گیری وزن و نه قالب زمان،  قالب و میزانی است برای اندازه  عروض. دانست
های  هایدگر نشان داده که میزان) م. ی استاما وزن خود زبان ماهو

ها و  تقویم. های زمان گونه  ای هستند برای نمایش گیری وسیله اندازه
های  کردن و ثبت گام  های دیگری هستند برای مشخص ها نیز راه ساعت
ی یا تجرید مایهای اخیر ابزارهایی هستند که  زمان واقعی را بازن گونه . زمان
سان کار آن ، بدیناست ای برای نشان دادن دم یلهساعت وس. نندک می

عبارتی، زمان را به قطعاتی مساوی ولی تهی به  . است یکنونی  تجرید لحظه
دنیا . همه چیز و از جمله ما، به اکنون برسد کند، تا از فراز معنا تقسیم میاز 
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عنا اشیا،  جهان را از م  ی انسان، انسانی که با لمس ی ماست، گذشته گذشته
دم ی هر چیز به معنی و درک ما آغشته است و آن  گذشته. کند سرشار می
  .کند د، درک ما از گذشته را بازنمایی میآی ای  به زبان می که به گونه

چیزی نیست که  از آن گذشته،. رون از وجود ما نیستزمان امری بی
خود زمان در واقع . دیزهای ساعت از مقابل چشمانمان بگر مانند عقربه
 و روز نیست و بنابراین به این  سال گذریم، اما گذرد زیرا ما می ماست، می

زمان سیری دارد، حسی دارد چون . گذرند ها و روزها می معنا نیست که سال
گیرد،  وزن نیز مثل ساعت و تقویم زمان را اندازه می. در واقع وجود ماست
میزانی  باشود تا  میدر ساعت و تقویم متوقف زمان اما با این تفاوت که 
. شود مان بازنمایی میسیر ذاتی ز اما، در وزن. درآید  تجریدی به نمایش

که از ابد تا ازل ادامه دارد و خود عامل پایداری و ابدیت  ایهماره رونده
فراتر حتی و ، آفرینست پایدار و ابدیتچیزی ،وزن ،اش زمان و جوهره. است
  ای پیچیده و متناقض ثبات معنا به شیوهزمان ا. آنو در تخالف با  از آن
حرکتی به سوی ورای خود و هماره در  –شود  معنا را متصرف می:  است

در . عنوان معنا انکار کندو بنابراین ایرادی ندارد که خود را به –ورای خود 
البته با . نشیند کند و در نابودی خود به تکرار می واقع زمان خود را نابود می

چیزی همیشه یکسان و . که هر تکرار حکایت از یک تغییر دارد این تفاوت
گاه یک اندازه و قالب صرف با توجه به نکات باال زمان هیچ. متضاد با یکسان
، ما را با خود وزن کالفی است که هنگام رشتن .تهی نیست و یا توالی میان

 .شفاف بشودرود که شفاف باشد یا  در وزن تنها آن چیزی به جلو می. برد می
وزن . شویم در این رهگذر ما نیز در هر حالتی که باشیم، با آن شفاف می

خود ماست که در آهنگ شناور . قالب یا میزانی خارج از وجود ما نیست
وزن معنایی دارد و چیزی . رود تا سراسیمه به چیزی دست یازد می
آنچه . ا نیستاز یکدیگر جد  اش فلسفی و ادبی-گوید، بنابراین تصور ذهنی می
ها  دهند، همان چیزی است که وزن حاکم بر واژه های شاعر ارائه می واژه

د، ان آهنگ - ها حاصل رشد طبیعی وزن واژه:  در نتیجه باید گفت. دارد بیان می
های  همیان وزن و واژ یرابطه. شود یده میمثل گلی که از پی رشد ساقه روی

 آهنگتوان گفت که  نمی. وسیقی استو م  رقص میان ی شاعرانه مانند رابطه
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تبدل جسمانی   توان گفت رقص نمی چنانکهاست،   بازنمایی پرطنین از رقص
اند و  آهنگها  ی رقص توان گفت که همه می اما به هر رو،. آهنگ است

آهنگ جای دارند و  - ها در دل وزن رقصی همهیا . ها رقص آهنگی  همه
  . ها در دل رقص آهنگ - وزنی همه

اند که آهنگ و معنا  ای نمایانگر این نکته های آئینی و اسطوره قصه
ی جادوئی بود همراه با  هآهنگ یک شیو. دکرتوان از یکدیگر جدا  را نمی

داشتن نیروهای مورد نیاز و بیرون راندن  واسطه برای فریفتن و نگههدفی بی
ها و  شنای بود برای برپایی ج آن، آهنگ وسیلهگذشته از . عناصر دیگر

حضور اهریمن یا ظهور  :ها ، ابزاری برای بازسازی اسطورهتر دقیق ها، یا آئین
وند ای از ر ، همزاد و قرینهدیگری ا آغازی برای دوره وخدا، پایان یک دوره 

، توانمندی اشواژه، در مفهوم ادبی. گرآهنگین کیهان و نیرویی آفرینش
آهنگ - از آن سو، وزند؛ نک که انسان آرزو می ردآفریدن آن چیزی را دا

اما بازنمایی و   رقص. استو مرگ دشمن  گیاه و شکار،، فراوانی باران
و پانتومیم یک   رقص چنانکهدر جسم و ماده؛  آهنگ است- بازسازی وزن

. گشت آئین، فرمان یا حکمی که صادر می: بودهای  نمایشی و جشنواره  کنش
ها نفوذ  آئین. اپذیراندجداینهایی  دانیم که آئین و اسطوره واقعیت می

یل آئین به ای دارند، زیرا هدف از تبد های اسطوره مشهودی در داستان
اسطوره : دشو ها متبلور می ای است که در واژه آئینی ی رفتار داستان، ترجمه

. ستها ا ی آن کننده ها دارد، و در یک معنا تشریح ای تنگاتنگ با آئین رابطه
ها  ها و جشن سازد؛ در رقص واسطه را می استان بیاسطوره آئینی است که د

ها  قهرمان همراه انسان: دشو تکرار میمجسم و دوباره اما، اسطوره 
ی درخشنده و  د، زمین در چهرهکنگردد تا یکبار دیگر بر دیوان غلبه  می باز

د و زمان که به پایان شو از خواب برخاسته، پدیدار می زیباروی  پرطراوت 
  .دشو دور جدید آغاز می:  شود دوباره زاده میخود رسیده 

آهنگ جای - جدا نیست و هر دو در دل وزن  قصه از عنصر بازنمایی
ی  رویه  واقعیت دو. ، اسطوره و آئین، داستان و جشن و رقص  نمایش: دارند

ها  آهنگی که آن -آهنگ استوار است؛ همان وزن-اسطوره و آئین نیز بر وزن
ه دور از تصور میزان یا قالبی تهی و تجریدی، به باز، ب. را محاط کرده است
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ناپذیر  تفکیک  اش آهنگ از مضمون ویژه -وزن:  یمیرسیدیم که بگو جا می ینا
ی شاعرانه تولید وزن  عبارت یا اندیشه:  چنین است وزن در ادبیات. است
قع آورد؛ در وا ها را به وجود نمی ی شاعرانه عبارت اندیشه چنانکهکند،  نمی
به . دهند دو یک چیز واحد و همسان هستند و در نظم خود را نشان می این

های تند  های مختلفی چون وزن های مختلف وزن همین دلیل در زبان
وزن . برانگیز وجود دارد حماسی، یا موقر و سوزناک و باالخره شاد و رقص

چیز از  و هر. انداز و زاویه نگاهی به دنیاست چشم:  میزان و اندازه نیست
ها، و  تقویم، اخالقیات و سیاست گرفته تا تکنولوژی و انواع هنرها و فلسفه

در واقع وزن . آهنگ دارند - در یک کالم فرهنگ، ریشه در این وزن
های دو یا سه هجایی یا  آهنگ- وزن. های ماست ی خالقیت ی همه سرچشمه

ی ها و اندیشه های باورها، هنرها، فلسفه ای، منبع تغذیه چرخشی و دایره
تاریخ نیز چیزی جز وزن نیست، از این رو هر تمدنی را . انسانی است

چین کهن . آهنگ نخستین آن تجزیه کرد -توان تا حد دستیابی به وزن می
و آن را ) هشنید می: یا بهتر گفته باشیم( هدید جهان را دورانی چرخنده می

. ی بعد در لحظه گینو در این لحظه  ین. هیافت باز  گینو  ین دو عنصر در
شود، اگرچه معنایی ندارند یا  گ خالصه میینو  ینی تائو در این  فلسفه
گ ینو  ین:  دارد اظهار می 2گرنت چنانکهنماید؛  در غرب چنین می کمدست

جهان   قابل لمس  صدا و نت  نیست، بلکه نشانه و تصویری خیالی از نمایش
گ در تناوب، و کلیتی ینو  ینها،  ای از خالقیت پویای واقعیت هدیه. است

زمستان  ین. در انحصار آن است  هایش که آبستن این تناوب است و ویژگی
ل پدیدار است، فصل زنان و خانه و سایه که نماد آن، آنگاه که به کما

. گ روشنایی استین. شود، دری است بسته و پنهان در تاریکی می
. زمان مردان:  دستی استگیری، هوای تازه و گشادهکشاورزی، شکار، ماهی

، زمان ماده و  گ، سرما و گرما، تاریکی و روشنایی، فترت و سرشاریینو  ین
زندگی ادامه  سان ، گاه این و گاه آن، بدین و اژدهاوش  ماروش: زمان نر

جهان، در فرهنگ کهن چین، دستگاهی است دو زمانه، ناهمساز، . یابد می
ها نظاره  های مکمل که بر رشد گیاهان و قدرت آهنگ- متناوب با وزن

آهنگ، - وزن. راند های اجتماعی حکم می کند و بر محصوالت و بنیان می
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نظم   ان عیاشحاکم بر اخالقیات و آداب معاشرت است و آنگاه که شاهزادگ
رسد و آنان را  از راه می  بخش ی اطمینان زنند، دوره جهان را برهم می

 دگرگونیفروتنی و خوب حکم راندن نیز، مانند عشق و . کند پاکدامن می
آهنگ تصویری ذهنی اما صریح از -وزن. اند آهنگ- هایی از وزن ها، گونه فصل

-یی) Yi-Yin( ین - یی: کهکشان است، تجسمی مرئی و بیرونی از قوانین آن
تنها   3.تائو یعنی این:  گینی بعد  ، لحظهیندر این لحظه ). Yi-Yeng(گ ین 

. بینند مجزا و باز واحد می  ها نیستند که کهکشان را واحد، سپس چینی
اصلی   آهنگ - ها، در واقع از درک شهودی یک وزن ی تصورات ما انسان همه

وجود دارد که بر  نگرشی بنیادیندر دل هر فرهنگ . ستریشه گرفته ا
شناسی و فلسفه حاکم است و خود  یدین، زیبایابعاد زندگی از جمله   ی همه

بینند،  گ میینو  ینرا در   ها این نگرش چینی. نمایاند آهنگ می -را در وزن
ها  هجائی ها آن را در دو عبری. ضربی-های چهار ها آن را در وزن ازتک

. پندارند و متضاد می  ان آن را ترکیبی پرکشمکشکنند و یونانی خالصه می
. لختی نطفه بستههای سه آهنگ - در وزن) مکزیکی- اسپانیایی(  فرهنگ ما

؛ همه ، سیاست و داروشناسی نیز یافتدینتوان در منطق،  نمود آن را می
در یک واحد   و آمیزش  از گدازش  ده و پسچیز از دو عنصر به قاعده رسی

سنتز؛ کمدی، درام و تراژدی؛  تز ور، مادر و فرزند؛ تز، آنتیپد: هدشادغام 
و ادراک؛   ی؛ حافظه، هوش؛ بلغمی، دموی و سودایبرزخ دوزخ و ،بهشت

مجال آن  ....ساالری ساالری، فردساالری و مردم اشراف. حیوان، گیاه و جسم
های اجتماعی در جوامع اولیه  بنیان ی  آهنگ نتیجه-نیست که دریابیم وزن

یا، بر آن باشیم که . این دوجز ی مناسبات تولید؛ یا عواملی  بوده یا نتیجه
  ین نگرشامیم صرفا بیانگر این نخستنمی اشدریابیم آنچه ساختار اجتماعی

-ی انسان نسبت به واقعیت است یا نه؟ چنین پرسشی، شاید به خودانگیخته
ی نامتجسمی چون  تاریخ، متعلق به حوزه یدربارهن پرسشی ضروری عنوا

ای  چه به نظر هیچ بنیاد یا حامی زیرا آن هستی اگر –ی هستی باشد  فلسفه
انتها بودن  توان گفت که بر بی گر حرکت دم و بازدم است و میایفاندارد اما 

داشته ها  توانیم پاسخی برای آن پرسش چه نمی اما اگر. زند خود تکیه می
از وجود ما  آهنگ  - حداقل توان آن را داریم که ثابت کنیم وزن باشیم،
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ترین، پایدارترین  آهنگ بسیط-وزن: منظورم این است که. پذیر نیستجدایی
عبارتی، نمایانگر این نکته و به. ترین نشان از حضور انسانی ماست و کهن

واره در پی بریدن از واقعیت اساسی است که ما زمینی و فانی هستیم و هم
  .مرگ، خدا، محبوب و رفیق:  چیزی رو سوی چیز دیگری داریم

ی حاالت انسانی  های مختلف در همه آهنگ - حضور پایدار وزن
ی پرداختن  شود، یا ما را از وسوسهب آنتواند موجب نفی مبنای فلسفی  نمی

هر : تر ساده .ی خود دارد آهنگی ویژه -اما هر جامعه وزن. بدان دور نگه دارد
از جهان است؛ در نتیجه،  ویژه یا تصویری خود  ، حس نگرش  آهنگ - وزن

های همسان  های ناب و یا پاره ها را به میزان توان وزن گونه که نمیهمان
های  ها یا اندازه ها را جدا کرد و با قالب توان آن تبدیل کرد، همچنین، نمی

. نداز مادی از دنیا داللت داردا آهنگ بر یک چشم -هر وزن. عقلی سنجید
گویند، بحث مجردی است  ای از فیلسوفان، از آن سخن می کهکشانی که پاره

آهنگ اصلی یعنی تصویرهای خالق و شعرها رابطه برقرار - ندرت با وزنهکه ب
ی انسان نسبت به  گیختهخیال خودانرفتار، حیس و آهنگ -وزن. کند می

وجود ما نیست، بلکه با ماست و بیانگر ما و بنابراین بیرون از  .زندگی است
از درک، آن را عامل   پس دانته. ها ناپذیر انسان زندگی مادی و موقتی و تکرار
الئوتسه و . کرد  اش ها یافت و در عشق خالصه حرکت ستارگان و روان انسان

آن را   هراکلیتوسچوانگ تزو آن را تبلور تضادهای نسبی یافتند و باالخره 
ها را به  نگآه-ی این وزن ندارد که همه  انامک. کت جنگ خالصه کرددر حر

. اییمدرک از تقارن را دچار کاستی ننمهمزمان ، و واحدی کامل تبدیل کنیم
وزن عنصر فلسفی نیست، تصویر است، تصویر ذهنی جهان که فیلسوفان بر 

  .زنند آن تکیه می
اولی حاکم بر . و روزشمار وجود دارد گاهشماردر هر جامعه دو نوع 

های  های خارج از قدرت ماست؛ و دومی، بیانگر دوره زندگی روزانه و فعالیت
شمارهای نوع اول، زمان به در روز. ها است مند و جشن بار، آئین محنت

و به هر . شود ها تقسیم می ها و سال ها، روزها، ماه های مساوی ساعت پاره
ی رفت کمّ ال نشان از پیشکل که مورد استفاده قرار گیرد، به هر ح

معنی  آنچهآئینی  هاینگار، در زمان برعکس. مجنس زمان داردواحدهای ه
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ای  واقعهجای آن ممکن است به، است جبریتوالی متکی بر روندی  ندارد
شمارهای در روز. گشایدبتاریخ  ی درای فصل جدید طبیعی یا اسطورهفرا

نگار آئینی اما در زمان. آید دسامبر می 31معمولی، اول ژانویه ضرورتا از پی 
پایان . دشو پدیدار نمی در پی زمان قدیم  زمان نو افتد که  بسیار اتفاق می
همراه بوده، به همین  وهمناک  ه با حسی های مختلف همیش زمان در فرهنگ

های باستان، هر  مکزیکی. سال اهمیت خاصی دارد ‘آئین پایان و آغاز’دلیل 
بازی رسیدن زمان نو را جشن ل یکبار، با آئین آتشپنجاه و دو سا

ی نورها و  ی مکزیکو در سایه هنگام برگزاری این مراسم، دهکده. گرفتند می
شدن انبوه ستارگان،   و پیدا  با فوران آتش  شد؛ و سپس ها غرق می آذین

و  –بخش  فت و زمان خالق و زندگیگر اسطوره دوباره گوشت و پوست می
سان زندگی،  بدین. شد در نهاد اسطوره باز زاده می –راری و پوچ نه توالی تک

در . نو ادامه یابد و سودمند افتد   رفت تا در زایش توانمند و شاداب، می
ی این آئین را  شناسی مکزیکو گورسنگ کوچکی هست که قصه ی مردم موزه

نه بر این گورسنگ، تاج گلی نقر شده که نماد زمان که . کند بازنمائی می
زده؛ مردم باور دارند که  سرای  های این تاج گل، جوانه است، از سر شاخه

  .شود زاده می زمان نو است که از دل زمان کهنه  ی  این جوانه
سپردند و بر این باور  های باستان زمان کهنه را به خاک می مکزیکی

مانند ه ای جز زاده شدن دوباره ندارد، درست ب بودند که زمان نو چاره
 ای دیگر که با آین در اسطوره. زند های پیر سر می هایی که از سرشاخه جوانه
چرخانی همراه است، مردم سرسختی و پافشاری زمان کهنه را در  شراب

این اسطوره، زمان کهنه را چنین مورد . گیرند ماندن و نمردن به تمسخر می
زمین . / ودش سترونی است که غالب می/ در پاسفتی تو : دهد خطاب قرار می
اند که و پیران/ افتد  زمان است که از خیال جدا می/ سوزد  است که می

کند که  آئین پایان همچنین زمان کهنه را مجبور می. حکم خواهند راند
این مراسم معموال با هدیه و . رفت خود ارائه دهد خود راهی برای توالی و پی

نگار  توارد ناب در زمان اما .ای از طرف قهرمان جوان ده همراه است فدیه
 ها پاسخ آن را این دهد؟ قصه ی اشاره به کدام زمان دارد و چگونه رخ میآین

اسطوره روز و  ‘...روزی، روزگاری شاهی بود که’: انددهچنین به ارمغان آور
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زمانی ‘ ’روز و روزگاری’ای اتفاق افتادن ندارد، بلکه بر زمان مشخصی بر
مکان و زمان  قضایی که به جان سخن. ر است، استوا...و‘ ...بسیار دور

گیرد، زیرا  ای است که آینده را نیز در بر می اسطوره گذشته. درآمیخته است
- ای که اسطوره در آن پرورده شده، دیروز نامعلوم و برگشت جهانی مکان این

ای است که در هر زمان و از جمله اکنون بازسازی  ناپذیر نیست، بلکه گذشته
کند، هم از این  طوره در واقع جائی در زمان اصلی را اشغال میاس. شود می

آهنگ است،  - ی نیز دارای وزننگار آین بنابراین زمان. سازی داردرو امکان باز
نده، که در ای است برای آی اسطوره گذشته. دکرتوان آن را بازسازی  زیرا می

ست که رو در درک گذشت روز، زمان آن اکنونی ا. دشو اکنون ما ادراک می
سوی آینده دارد، اما باید متوجه بود که اکنون تابع قراری در گذشته، تبدیل 

ای با  در مقابل، نظم اسطوره. به اکنون ما شده است و بنابراین تقدیری است
پندارد که  ای می ایجاد مرز تمایز میان حاالت مختلف، گذشته را آینده

یعنی  –ر رسیدن به زمان اصلی شمارها توانایی ما دروز. اکنون پدیدار شده
را مسدود  –گذشته و آینده را در اکنون، یا به عبارتی حضوری تاریخی 

دارد که به اکنونی بنگریم که  ی اما، ما را بر آن مینگار آین زمان. اند کرده
، سانبدین. سرشار از گذشته و آینده است و هر دو را با هم جمع دارد

آهنگ - وزن) مفهوم(که توسط معنای اسطوره تاریخ کلی انسان است 
ای سرشار از آینده که در  گذشته. گردد می اصلی باز ی  درنگ به گذشته بی

سنجی روزانه  شناسی و زمان هیچ چیز به اهمیت وقت. یابد اکنون تجسم می
ی  نیست، در زندگی روزمره ما لجوجانه اصرار داریم که زمان را با پیمانه

یا سال رفته و زمان . آنکه زمان بد یا خوب باشدنشان دهیم، ولو   مخصوص
های کهن از درک زمان  هیچ یک از این گونه. دسامبر باشد 31نورسیده در 
های  وقت به ساعت مراجعه نکنیم، یا که برگ ینشود که برای تع موجب نمی

زمان خوب نیز شامل توالی و . روزشمار را یک به یک پاره و دور نریزیم
نظر بهتر از حال است، آرزو های را که ب توانیم گذشته می. گذشت زمان است

های خوب نیز مثل دیگر  لحظه. دانیم که برگشتنی نیست کنیم، اما می
نگارهای آینی  در مقابل، زمان. اند-یرا دچار توالی و تواردگذرند، ز ها می لحظه

گذرند، زیرا در هر بار  میرند و نمی ای نمی اسطوره و گاهشمارهای
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فاوت ها ت ای با دیگر گاهنامه اسطوره گاهشمار. شوند بخشی، تکرار می تجسم
، هم از استحضور زمان اصلی و ابدی ناشی از  دارد؛ این دگرسانی بیشتر

اسطوره واقعیتی شناور . ست مستعد تبدیل شدن به امروز ای و، گذشتهر این
  .آغازد یابد و دوباره زندگی می جا تجسم می است که همیشه و همه

ی  در پویه:  تر یافتتوان روشن آهنگ را در این جمله می -وزن  نقش
در  5 مائوسو  4هوبرت. گردد آهنگ است که اسطوره بازمی - تکراری وزن

ی نگارهای آین کهن مشاهده کردند که زمانروی آثار بر خود  ایهپژوهش
نتیجه گرفتند که عدم توالی ریشه   پایهاین  اند، بر دچار عدم توالی و ترتیب
ای  بازنمایی اسطوره ”: نویسند این دو می. آهنگ دارد -در ماهیت جادوئی وزن

برای  نامهبنابراین گاه. آهنگ همراه است-زمان، همیشه و همه جا با وزن
گیری نیست، بلکه عامل وزن بخشیدن به  ی اندازه و جادوگری وسیله دین

به زمان  ‘وزن بخشیدن’ته آشکار است که در اینجا مسئله الب  6“.زمان است
بلکه بازگشت به  –گرایی دارد  اثبات خطایی که ریشه در نگرش –نیست 

تر  اصلی و یا دقیق و احضار زمان  آهنگ، نیایش -تکرار وزن. زمان اصلی است
و در برداشتی مثبت از نظر این دو  –بازآفرینی یا آهنگین کردن زمان است 

ها شعر نیستند، اما هر  ی اسطوره همه. حالت بازگشت به زمان اصلی است –
-پا- بنابراین شعر نیز همچون اسطوره، زمان پیش. ستای شعر خود اسطوره

شود و  زمان از توالی و ترتیب جدا می: کند را دچار تغییر می ی روزمره  افتاده 
تراژدی، حماسه، ترانه و شعر در پی تکرار و . آفریند آهنگ را می -وزن

ها هستند که به نوعی اصلی  ای از کنش ای ویژه، یا  مجموعه بازآفرینی لحظه
در نظر مردم گذشته، . زمان شعر از زمان ساعت متفاوت است. اند و تاریخی

گردد و دوباره تجسم  گذشته است، اما برای شاعر گذشته همیشه بازمی
 فاووستوحشی  به  چیروناین نکته را . شاعر اسیر زمان نیست. یابد می
خارج “ .هلن را خارج زمان یافت آخیلوس”: شنود که گوید، و در پاسخ می می

شمارهای قراردادی و نه زمان روز ولی متوجه باشیم، بیرون از. بله : از زمان؟
های تاریخی و آثاری که تابع نگاه و موضوع امروزی  حتی داستان. اصلی

اند، به لحاظ زمان دچار توالی نیستند؛ گذشته و حال در این  نوشته شده
نیز های خبری  این نکته را حتی در گزارش. ندها، از نوع تاریخ نیست داستان
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اقعه متفاوت است، در واقع آن نیست که بود، و با و  توان دید؛ گزارش می
آن چیزی است : آید نیست آنچه که اکنون هست، اما آن چیزی است که می

ست که دوباره آبستن و دوباره گوشت و پوست  ای گذشته. شود که آبستن می
، و  ی آفرینش شود، یکبار در لحظه شعر نیز دوباره متجسم می. گیرد می

نی، یعنی آن زمان که خواننده خیال شاعر را دوباره یکبار هنگام بازآفری
شعر زمان تمثیلی است، که در . کند دهد و گذشته را احضار می زندگی می

آهنگ  - ها را در وزن ها عبارت شود، درست آن زمان که لب اکنون جاری می
های آهنگینی که از نظر ما نظم و انتظام است و  همان عبارت. کنند تکرار می

  .ن بر بازآفرینی زمان استبنای آ
ای که  در کل، عناصر ویژه”: گوید در بحث از ماهیت شعر، ارسطو می

:  ها متکی است به نظر بیشتر از دو عامل طبیعی نیستند ذات شعر بدان
دهد و  نخست، خصوصیت طبیعی هر انسان که از بچگی آن را نشان می

دیگر حیوانات لت انسان از توان به بازسازی مقلدانه تعبیر کرد؛ در این حا می
ها از رهگذر تقلید تجربه  ین گامشود، زیرا آموختن را در نخست متمایز می

نیز معنایی جز تقلید   موزشکند؛ بنابراین او مقلدتر از حیوان است و آ می
 7“.شود حاصل می  دو، لذت و شعفی که از بازآفرینی مقلدانه برایش .ندارد

ل ذهنی معمول در این بازآفرینی مقلدانه د که عامافزای بعد ارسطو می
ی اساسی در  استعاره وسیله:  است  اندیشیدن از طریق شباهت و قیاس

های همسان و  نسبت –از زمانی که خیال   ویژههشود، ب پرداخت شعر می
دهد که  به شاعر اجازه می –کند  موضوعات متقارن را تخمین و بازسازی می

های مختلف و  ارسطو تاکنون در جنبه یوطیقاب. بگوید این مانند آن است
خالف نظر انتقادی  طور گسترده مورد نقد و بررسی قرار گرفته؛ اما برهب

ی کار ارسطو نه در کشند، نارسای دیشیدن را به نقد میی انهآنانی که غریز
نسبت به استعاره، بلکه مهمتر از آن،  آفرینی مقلدانه است و نه در نگاهشباز

  .از طبیعت است  اش هنیدر تصور ذ
تقلید ”: بر فن شعر آورده  اش در مقدمه باکا گارسیاطور که همان

کنشی است که ، بلکه آن ...ی مطابق با اصل نیست به معنی برابرسازی نمونه
که در ”و تاثیر چنین تقلیدی، “ .گردد می  ی شیئیموجب بازنمای  تاثیرش
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ای خواهد بود که  اصلی و یگانه ی ذهنی برداری نیست، نمونه یک کالم، گرته
اما “ .مانند یک سمفونی یا سوناته تا آن زمان دیده و شنیده نشده، درست ب

کند؟ الگوی شاعر طبیعت  شاعر از کجا موضوعات ندیده و نشنیده را پیدا می
ها،  شود که برای یونانی است، این نکته در اثر ارسطو از آنجا ناشی می

تر آن  رو، موثق هم از این. ع الهام بوده استطبیعت صورت تمثیلی و منب
. گرا بدانیم طبیعت  و پیروانش  زوال امیلی را بیشتر از هنر است که هنر یونان

کلی از ما کند، چه تصور آنان از طبیعت به این نکته ما را نیز از آنان جدا می
دانیم که طبیعت چه شکلی دارد و یا در چه  ما اکنون نمی. متفاوت است

ده بود، زن  طبیعت اما برای یونانیان. التی است و اساسا آیا وجود داردح
خود انتظام یافته بود؛ اما اکنون، حتی تصوری  ای بود که در دل سازواره

وقتی . ذهنی از آن وجود ندارد، زیرا ما از آن تصور ذهنی استواری نداریم
ت که باور به کنند، آیا بدان معنا نیس باور به علت نخستین را تحریم می

دانیم که  نیز الزاما باید تحریم شود؟ ما نمی  اش طبیعت و عناصر چهارگانه
، مانعی  ها پیش طبیعت کجا پایان و انسان از کجا آغاز کرده، زیرا، از قرن

ند که انسان اگمانر این ای ب پاره. است ذهنی انسان را از طبیعت دور نموده
. تکامل یافتهست ا است، یعنی حیوانیه ها و واکنش ای از انگیزه مجموعه

بت های شرطی نس ای از پاسخ ی مجموعه ای دیگر، حیوانیت او را نتیجه عده
مانند ه انسان ب  از نظر اینان، رفتار ماهوی .دانند می  های مشخص به انگیزه
سیبرنتیک تابع این  .بینی اه است و بنابراین قابل پیشهای یک دستگ واکنش

در مقابل . دهد ی یک ماشین مورد بررسی قرار می مثابههنظر انسان را ب
را   بینند و حضورش کسانی قرار دارند که انسان را موجودی تاریخی می

ها  ها و دیدگاه ی نظریه تازه این همه. ننددا مهمتر از فراشد تغییرات او می
مورد مالحظه ها، تنها طبیعت و تاریخ  عاملی همهاز میان  ، چنانکهنیست

 –اند  در شرایط امروز این دو عامل چون تضادی ناسازگار نمودار گشته. ودهب
ها متفاوت است؛ اما اینجا باید از ارسطو  با دیدگاه یونانی  تصوری که از اساس

ونه بگیریم، در این صورت چگ  پرسید که اگر انسان را حیوان یا ماشین فرض
بود مگر آنکه سیاست  پاسخ روشن نخواهد .هویت سیاسی او را تفسیر کنیم

، اگر  یا برعکس. شناسی و فیزیک قلمداد کنیم زیست  ای از دانش را نیز شاخه



 129آهنگ              -وزن

تواند که طبیعی یا ماشینی هم  او موجودی تاریخی است، در این صورت نمی
گونه که گارسیا همان –اما، آنچه در کار ارسطو عجیب و غریب است . باشد

شناسی  ف شعر نیست بلکه هستیتعری –باکا به درستی مالحظه کرده 
توان  به هر صورت دیگر نمی. اوست که از چارچوب اصول بیرون رفته

یگر آن مفهوم استوار و کار گرفت، زیرا که ده ی الگویی ب مثابهطبیعت را به
  .را ندارد محکم پیشین

از نظر ارسطو، شعر . نظر نارسا استه تصور مشائیان از استعاره نیز ب
تاریخ وقایع را به قاعده . منظوم، حد واسط تاریخ و فلسفه استو ادبیات 

تره میان این دو گس. راند کشد و فلسفه بر دنیای ضروریات حکم می می
گارسیا باکا . گذارد می  به نمایش ‘در غنا و تمنا’ادبیات قرار دارد که خود را 

ستند، گونه که هی شاعر در این نیست که اشیا را بدان وظیفه”: گوید می
ای که ما  ها است به شیوه آن  بیان کند؛ بلکه کار او بیان و نمایش

در . شاعر نیز انسان آرزومند است. ست شعر قلمرو آرزوها“ .پسندیم می
، تمنا، اما نه آن خواهشی که امکان و احتمال  حقیقت، شعر یعنی خواهش

لکه نیز نیست، ب های محالممکنضمنا تخیل در پی یافتن . وقوع دارد
را   ی واقعیت دانست و خواهش تشنه ان آدمتوخواهان آن است؛ شعر را می

را باید   ی خواهش رو، نطفه ؛ از اینمیان آنها های پنهان اشتیاق یافتن رابطه
میان   و تمنا،  تخیل پلی است که خواهش. در شوریدگی و شیفتگی دانست

ی تخیلی است  ها و تمناها نیز نتیجه دنیای خواهش. زند انسان و واقعیت می
هایی چون مانند،  ی واژه که از مقایسه و تشبیه به وجود آمده و به وسیله

اما استعاره با حذف . این مانند آن است: شود بیان می... چون، مثل و
به    حالت، خواهش در این. این آن است: گردد های مذکور پدیدار می واژه

آید و بدون آنکه تشبیه یا مقایسه کند ماهیت غایی اشیایی را  حرکت در می
  .کند اند، آشکار می که از نظر ما غیرقابل تبدیل

های ارسطو در  این است که حقیقت گفته بنیادی  بنابراین پرسش
چیست؟ پاسخ اینکه، شعر یک بازآفرینی مقلدانه است، البته اگر شاعر را 

انگاره، مثل و : ترین معنا یعنی در قدیمی –ی اصلی  ی نمونه ازآفرینندهب
رسیم که حتی شاعر غزلسرا نیز در  بدانیم به این نتیجه می –اسطوره 
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خواند که متعلق به آینده  ای را فرا می ، گذشته اش بازآفرینی تجارب شخصی
ابت کنیم که ی ارسطو نیست، البته اگر ث با گفته  این نکته در تناقض. است

هایی که عواطف  ی انسان های اولیه و همه ها و انسان مانند بچه –شاعر نیز 
 –کنند  خود واگذار می  ترین گرایشترین و ژرف خود را آزادانه به طبیعی

از   ای است که پیش آن اثر یگانه  است؛ و حاصل تقلیدش  مقلدی متخصص
عناصری که در سرشت انسان و  فراخواندن، رستاخیز و بازآفرینی:  این نبوده

آورد و تعلق  ما با زمان پدید می  زمان واقعی جای دارند، عناصری که آمیزش
آهنگ عنصری  - وزن. همتا است به همگان دارد و گذشته از آن، یگانه و بی

ای که در واقع  برد، گذشته واسطه به گذشته میشعری است که ما را بی
. ده استش، پدیدار با ما شده و عجین آینده است و در این لحظه زنده

آهنگ، - وزن:  اند یعنی های شعری موجودات زنده و زمان ملموس عبارت
ای،  زایشی زنجیره. زمان واقعی و ابدی است که در شعر بازآفریده شده است

هر عبارت در نثر تنها معنا را منتقل .  ، مرگ و بعد زایش مرگ و بعد زایش
ارتباط اجزا .  آورد ی را پدید میساختمانآهنگ  -  وزن کند، اما در شعر با می

دارد  آهنگ ما را بر آن می-  شعری عمال از منطق نثر متفاوت است، زیرا وزن
ی واحدهای معنادار شعری را  اما مطالعه. که طی یک آزمون معنا را بپذیریم

ورد دقیق منیز ی میان نظم و نثر را  توان به پایان برد مگر آنکه رابطه نمی
  .بررسی قرار دهیم

  
                                                 

هر حال همانگونه که مالحظه کردید، مخالفت ه ب. نظر مخالف این نظر استهشناسی مدرن بزبان 1
نام عبارت است، و نابخود ه تر بیک ترکیب عالیواژه بخشی از ”از دید رومن یاکوبسن . قطعی نیست

. است) phonem(  آوا و تک )کوچکترین واحد معنادار (واژ نام تکه ای از یک ترکیب کوچکتر ب پاره
هایی است که  آوا دارای ویژگی هر تک. های دگرسان هستند ای از ویژگی ی خود، دسته نوبههآواها ب تک

آواها معنای خاصی  این تک. معنی نبود دیگران استه وجود هر یک ب. آواها تفاوت دارد با دیگر تک
واژها نیز تک. کنند ی معناهای دگرسان تولید مییندارند و تنها بخشی از معنا هستند، و در جابجا

. کنند می اضافهواژه ـ  ی خود معنای موثری به معنای هر واژه یا عبارت نوبههو ب. چنین حالتی دارند
هایی هستند که معنا را تنها در یک  شانهنها  آواها، تکواژها و واژه های دگرسان، تک گیسان ویژ بدین

عنوان کلیدی مشترک میان گوینده و شنونده و باالخره متن معنا دارد و تنها به. کنند متن کامل می
های  ویژگی(و واحد آوایی ) ها واژها و واژهتک(واحد معنایی . کلیدی مشترک بنام زبان. پذیر است فهم

ها را  شناختی هستند، زیرا به دستگاهی از معناها تعلق دارند و آنعناصر زبان) آواها دگرسان و تک
توسط آن برگزیده هب  برعکس کهی زبان نیستند، بل شناختی گزینندهواحدهای زبان. شوند شامل می
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ها تعریف  با دیگر بخش  توسط روابطشه هر واحد، چه در سطح معنا و چه در سطح آوا، ب. ندشو می
  . زبان کلیتی نامرئی است: گردد می

2 Granet 
3 Marcel Granet, La pensee chinoise (Paris, 1983). 
4 Hubert 
5 Mouss 
6 H. Hubert and M. Mauss, Melanges d’histoire des religions (Paris, 1929). 
7 Aristotle, Poetics, Direct Version, Introduction and Notes by Juan David 
Garcia Bacca (Mexico City, 1945) .  
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 نظم و نثر
  

  
  
  
  

ترین و پایدارترین عنصر زبان، بلکه  آهنگ نه تنها قدیمی - وزن
تر، زبان از دل عبارت دقیقبه. راندن نیز هست سخن برای  راه ترجیحا بهترین 

  بخش و تکامل  گیرنده بر ها در وزن کمدستجهد، یا  آهنگ بیرون می - وزن
های  جز اسلوبههای مختلف ادبیات، البته ب ند؛ از این رو، گونها-زبان

توان  اما چگونه می. اند آهنگ پدید آمده - تجریدی و فنی نثرنویسی، از وزن
های  آهنگ در اسلوب - وزن: سان ینتفاوت میان نظم و نثر را روشن کرد؟ بد

- حال آنکه در شعر خود بیان. دشو انگیخته پدیدار می طور خودهادبی و نثر ب
- با وزن البتهآهنگ هیچ شعری وجود ندارد،  - بدون وزن. ی معنا است کننده

یک نخواهد آهنگ تنها نیز، نثر از خود فاصله نخواهد گرفت و به شعر نزد 
الزم برای شعر است، اما برای نثر چنین  هایشرطآهنگ از  - وزن. شد

جدا شدن واژه از در نثر، خشونت استدالل موجب . ضرورتی وجود ندارد
حالت معلق نگه ه این خشونت خردگرایانه نثر را ب .شود آهنگ می - وزن
جایی که قوانین  ؛شود که به جریان اصلی گفتار راه یابد مانع میو دارد،  می

. بیان و  حاکم است و نه قواعد خرد –و رانش   کششیعنی  –طبیعی گفتار 
د، زیرا در این حالت زبان نابود بند گاه صورت کمال نمیی هیچیاما این جدا

  زبان تابع سرشت خاص. تپددر گل می آن اندیشه نیز به دنبالشود و  می
جاذبه پیروی  آمیزها از قانون رمز گویی واژه. آهنگ دارد - خود، رو سوی وزن

ی آثار منثور نیز  در قلب همه. گردند به شعر باز می انگیخته کنند و خود می
اندیشه . یان داردی جرئآهنگی نامر - وزن –بیان   و و تابع خرد بیشکم و  –

رها گذاردن . است دچارشیفتگی همسانی  نیز، که خود مانند زبان است، به
استدالل جای  شود، با این کار یآهنگ م - به وزن اندیشه موجب بازگشتش

- گیرد، و بدین ها را می جای قیاس ها دهد، و تمثیل ها می خود را به واکنش
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اما، در   نثرنویس. دپیوندن می آب تخیل  های آرام خرد به تند گام سان
از این رو خود هم اندیشه است؛   ی پیوسته همه جستجوی عناصر روشن و ب

و نه  –را به تخیل  او  طور تقدیریهشود که ب یمانع ایجاد جریان وزنمندی م
  .دگذار وامی –اندیشه 

نثرنویسی ژانری جدید است، و زمانی زاده شد که اندیشه نسبت به 
ی طبیعی  عنوان یک گونهاما شعر به. دشاعتماد  های طبیعی زبان بی گرایش

  بیان حسی طبیعی  شعر گونه: بیان، قدمتی برابر با طول تاریخ انسان دارد
توان یافت که ادبیات شعری  هیچ قوم و ملتی را نمی. به توسط انسان است

با توجه به این . هایی که نثر ندارند نداشته باشد، در مقابل هستند ملت
ای ذاتی برای انتقال احساسات  حقیقت، باید اذعان داشت که نثر شیوه

هستی یک : ت کهتوان این نکته را اصل گرف می  یا برعکس. اجتماعی نیست
یرقابل تصور غ  های انتقال احساس گونه جامعه بدون ترانه، اسطوره و دیگر

ی ترقی و تکامل دارد و آغاز و  درباره ایآگاهی ادبیات شعری کمتر. است
عنوان نخستین ابزار نقد و بررسی، نثر اما به. زند را زبان رقم می  پایانش

هدفمند و   بعد از یک سلسله تالش نیازمند تحول و تکامل آرام است و تنها
ی  نثر پخته نیز با سلطه. آید روح پدید می های بی ی سخنرانی طوالنی بر پایه

نثر در اصل، در یک نبرد طوالنی با . شود گیری می اندیشه بر واژه اندازه
ترین ژانرهای آن گفتمان است و کند و کامل سرشت طبیعی زبان رشد می

اش  پی در شدهای پی -و-آمد باآهنگ  - ها وزن در آنگذاردن، که   به نمایش
شعر یک نظام بسته است، نثر در . کند میدان برای پیشرفت اندیشه باز می

ای دیگر  ای از یک نقطه آغاز و در نقطه ست که چون رودخانه مقابل، بر آن
ای آرام یک رونده و شعر را به ه در مقایسه نثر را به گام والری. پایان پذیرد

 – اش نثر به هرگونه. ی یک رقصنده تشبیه کرده است پای شتابندهتند
یک نمایشگر است، یک تئوری واقعی  – گفتمانی، تاریخی یا نمایشیوایی، ر

توان نمودار هندسی نثر  خط را می. و واقعات )ها ایده(ها انگارهی  درباره
سمت  چونکند، تفاوت نمیزاگی،   مستقیم، مارپیچ، خمیده و زیگ: دانست

از این . کند همیشه رو به جلو است و همیشه هدفی را دنبال می  حرکتش
شعر . است خردورزیهای نثر گفتمان و روایت ، و تاریخ و  روست که آغازینه



 135نظم و نثر              

ی دایره یا کره است، چیزی به خود نزدیک، کهکشانی در  ، به گونه برعکس
شده، مکرری پایدار و ی پایان یا آغاز، تکراری بازآفرینی  نقطهپو، بی-خود

آهنگ   - ماندگاری هماره روان؛ و همه و همه بدان روست که به ساروج وزن
رود و  ای که می انسجام کهکشانمند و جاری. درآمیخته و انسجام یافته

. گیرد ریزد و اوج می کند، فرو می شود و فوران می گردد، سرنگون می می باز
  خود را فراموش  رگاه نثرنویسخصوصیت مصنوع نثر ثابت کرده است که ه

در این حالت عناصر ساختگی نثر در . افتد می های زبان در کند به خیزاب
ی  مانند یک شاعر فریفتههب  د و نثرنویسنباز زبان رنگ می  و رانش  کشش
شکند و پا  ی موسیقیایی کالم شده، قوانین عقلی و استداللی را میها طنطنه

ست که در  ای این همان پدیده. گذارد ی میهای طبیع ی گرایش به حوزه
طور که در اکثریت شود، همان های معاصر دیده می تعداد زیادی از داستان

اثر  پریان شاه دختری  قصه: مثال. توان یافت شرقی میهای  قاطع داستان
اولی به یاد . سرخ تاالر رویای، یا رمان معروف چینی موراساکیخانم 

دیگر ایهام را وارد   ای که بیشتر از هر کس سندهنوی –مارسل پروست است 
. و تخیل  میان نثر و وزن، اندیشه این اثر نوسانی است پیوسته. کرد  نرما

ای است که به سختی بتوان بر آن نام رمان  یافته  دومی اما حکایت گسترش
ا از ر  اش معنای شناخته شده رمان  ی  واژه که  باشیم  آن   بر  اگر  گذارد، البته
هایی به رمان به مفهوم مورد نظر  آن  در واقع از میان آثار شرقی. دست ندهد
مطایبات، و ژانر  اخالقی و  های  اند که در حد فاصل میان حکایت ما نزدیک

  1.مئی پئینگ چیناند، آثاری چون  نویسندگی مردد مانده
ن ه آی مرکزی شعر است، ب آهنگ هسته - دفاع از این نکته که وزن

. های عروضی است ای از وزن پیوسته ی به هم معنا نیست که شعر مجموعه
یه از سوی ما وجود آثار منثور با محتوای شاعرانه از سویی، و آثار منظوم بی

آهنگ از یک  - بحرهای عروضی و وزن. غلط است یدیگر، نمایانگر این نگره
  نگ پدر عروضآه - عروضیان قدیم بر این باور بودند که وزن. نیستند جنس
روح، یا یک  تهی و بی وقتی که یک بحر عروضی تبدیل به قالبی میان. است

دهد و بحرهای  باز به راه خود ادامه می آهنگ  -  شود، وزن غالف صرف می
) م.واحد نحوی بین واژه و جمله(  آهنگ از عبارت - وزن. آفریند جدید را می
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 چنانکهشود،  ربط ساخته نمی های بی آهنگ از واژه - نیست؛ وزن پذیر- جدا
:  ها نیست ها و وقفه گیری برای تکیه یک میزان هجائی صرف یا ابزار اندازه

طور هآهنگ، تخیل و معنا ب - وزن. آهنگ تخیل است و معنا - وزن
پیچیده و نامرئی به نام عبارت شعری یا  هم  انگیخته توسط واحدی در  خود

زه و میزانی تجریدی و مستقل از تخیل اما، اندا  عروض. شوندنظم عرضه می
در این است که هر نظم باید از هجاها و   تنها ضرورت وجودی عروض. است
به نظم  2‘هجایی یازده’توان در بحر  هر چیزی را می. شودها تشکیل  تکیه
باشد و خواه یک دستورالعمل غذایی، یا  عملیخواه یک فرمول : کشید
 تواند در این نظم حتی می. های نامرتبت از واژهای  یا سلسله ی تروا نامه فتح
 نظرین از ا  عروض. ها و هجاها باشد های از واک ی زنجیره گیرنده بر

گاه آهنگ هیچ -  ، وزن ولی برعکس. و مفهوم است  هایی عاری از حس میزان
ظرفیت ذاتی و  کهبل ،آهنگ میزان نیست - وزن. گردد به تنهایی پدیدار نمی

از هر چیز حاوی تخیل است   ی پیشزبانآهنگ  - هر وزن. ستا زبان  کیفی
  عروض .دهد که بالقوه یا به واقع، یک عبارت شعری کامل را تشکیل می

مرز میان این دو در . گردد آهنگ است و همیشه بدان بازمی - ی وزن زائیده
های سنگی تبلور  در قالب  است؛ اما دیرتر، عروض  نخستین برخورد نامشخص

ی سکون نیز  اوج شکوهمند است اما در عین حال نقطه  عروض. ابدی می
نظم، جدا از جریان دم و بازدم زبان، به میزانی پر طنین بدل . هست

- به   رسد؛ سپس می  ی ناسازی در پی یک سکون دیگر در لحظه. شود می
در قلب   در این حالت کشمکش. کند هم شکسته ناسازی آغاز می ناگهان در
در یا کشند؛  عروضی تخیل را به بند میهای  گردد و میزان ر میشعر پدیدا

گردد تا در وزنی جدید  شکند و به گفتار باز می تخیل زندان را میمقابل 
گیری خود را از زبان جدا  عنوان میزان اندازهبه  عروض. بازآفریده شود

تار د زیرا خود عین گفشو نگ ولی هرگز از گفتار جدا نمیآه -  کند؛ وزن می
آهنگ مادی و ذاتی ـ - یک شیوه، روال یا سبک است، ولی وزن  عروض. است
یازده به کار برده درست به مانند  گارسیالسوای که  هجایی بحر یازده. است

ها در این  میزان. اند استفاده کرده گونگورایا  کبدوکه  نیست هایی هجایی
در اسپانیایی  –دلیل این ویژگی  3.آهنگ دگرسان است - یکی است اما وزن
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های مختلف در هر دوره از هر وزن عروضی  آهنگ - وزن ناشی از آفریدن –
و یک هجا  )هجای موکد(تکیه توان در نخستین این ویژگی را می. است
های مرکزی نظم را شکل  آهنگ هر دوره هسته -  وزن. از پایان دانست  پیش
ضرب مطابق است با  کهل نیست، بلدهد، که مطابق با هجابندی معمو می

ی خود،  نوبههب. ها و هجاهای راکد مکثها با  تکیه و ترکیب تکیه ،) استرس(
شود، همچنین از دو  ساخته می 4آهنگی - کم از دو بند وزن هر دوره دست

  ی عروض درباره  اش در رساله ناوارو  توماس .دار و مکث ی طنین عنصر تکیه
های  ی ترکیب گونه ن نتیجهنظم رسمی در این زبا ”: گوید می 5اسپانیاییدر 

آهنگ است، و خواه  - ی کارکرد آن ضرورتا وزن است؛ پایه  با عروض دستوری
ها تند و خیزابی یا آرام و سنگین باشد، به هر رو وقار یا  نظم در آن  کنش

ی  آهنگ گدازنده -  وزن. ی اثر دارد آشفتگی آن بستگی به ساخت و اندازه
تفاوت وزن و   6“.دهد ن شخصیت فردی میه آو زندگی است و ب  عروض
که تعدادی از آثار منظوم را شعر بنامیم، آثاری  شودمیمانع از آن   عروض

عنوان شعر  زیرانگاری، در تاریخ ادبیات  که در واقع و از روی سهل
ر شع عجایب سرزمین در  آلیسدر مقابل آثاری چون . اندبندی شده دسته
ها ترتیب فکری  کند؛ عبارت در آثاری از این دست نثر خود را نفی می. است

آهنگ  - جای آن از قوانین تخیل و وزنهکنند، و ب ی را دنبال نمییا روای
ها را انتظام  ها و مکث گونه آثار، با جزر و مد خیال تکیه این. ندکن پیروی می

باید به همین نکته در . گذارند جای میر دهند، و ردی کمرنگ از شعر ب می
جای خود را به   عناصر کمی عروض: آزاد معاصر اشاره کرد) شعر(نظم 

تاکید  –مثال در شعر امروز فرانسه  –اغلب . آهنگ سپرده است - وحدت وزن
-  اما وزن. ای باالتر از عناصر آوایی قرار دارد روی عناصر تصویری در مرتبه

 هایها و تقابل ، جناس ها الحروف کها، مشتر در مکث: همچنان هستآهنگ  
  :گوید می  الرنس. اچ. د. آهنگ -  نظم آزاد واحدی است متشکل از وزن. آوایی

او “ .های بیرونی دستی و وحدت نظم آزاد محصول تخیل است، نه میزانیک”
ها مانند تپ و بازتپ  گوید آن کند و می های شعر واتیمن اشاره می به مصراع

ا همیشه چون نظم آزاد یک واحد است و تقریب. هستندیک قلب نیرومند 
کهن شکسته   در عروض) مدرن( پردازی نو تخیل. دشو یک واحد منتشر می
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 –مثال چارده یا یازده هجایی  –های سنتی  تخیل مدرن در میزان: شود می
دیگر حالت طبیعی   اند که عروض گیرند، زیرا زمانی پرداخته شده جا نمی

و دیگر   لویس فرای، هرراهای گارسیالسو،  نظم. کند گفتار را منتقل نمی
ی خود را  ی شانزده و هفده تقریبا همیشه واحدهای ویژه شاعران سده
ان بود که ها و زبان زمانش های شعری آن ای میان فرم رابطه. دهند تشکیل می

توان چنین  آزاد معاصر نیز می )شعر(در نظم . دیگر اکنون ناپدید شده
آید،  به بیان می  ک نفسهر نظم خود تخیلی است که در ی: ای را یافت رابطه 

شعر رودی است آهنگین : نماید بیهوده می گذاری اغلب  عالمت ،رو  از همین
نسبت به تقطیع  و اندیشه افزون تصویر با این همه، برتری روز. از واژگان

مانند بحرهای  است، دگردیسیدهد که شعر آزاد در حال  تنفسی نشان می
این . اند هایی مصنوعی بدل شده هجایی که دیگر به میزانالکساندری و یازده 

  7.در مورد شعر معاصر فرانسه صادق است ویژهنکته به
اتی زبان آهنگ عنصر ذ - حال آنکه وزن. نقشی تاریخی دارد  عروض

آهنگ ناب کار  -  کشیدن مرز تمایز میان عناصر عروضی مجرد و وزن. است
توان از شمار را می  های امروزی، عروض در زبان. چندان دشواری نیست

تکیه و . دست آورده دار و مکث ب ی طنین معینی هجا، در ارتباط با تکیه
در اصل و  –اند  عروض  ترین بخشترین و ناب ی کهن دهنده مکث تشکیل

ها یا ضرب  نگ طبلهنوز هم خود را در ضربĤه  این بخش. آهنگ - همان وزن
 و آین  تکیه همان رقص. دهد ان میی نشپای یک رقصنده یا جشنی آین

است و واحد   ی عروض است، باید از تکیه تشکر کرد زیرا عامل پدیدآورنده
ی، علم بیان اصول تجرید ،های هجایی میزانهمچنین .  ی رقص دهنده شکل

ی  های هجایی همیشه آماده میزان. شود های زبان را شامل می و بازتاب
چون  –ر عناصر وزنی دیگ. تبدیل شدن به دستگاهی مکانیکی هستند

نگ و و ز) ها مشترک الحروف(های مشترک  ها، واج و واکه ها، مکث تکیه
را تشکیل ذاتی و پایدار این دستگاه   بخش –های نابهنگام یک هجا  طنین

آهنگ و  - وزن بان نوسانی است میان نثر و شعر، همچنینز. دهند می
ای دیگر، حضور  آهنگ عریان است؛ در پاره - ای تسلط وزن در پاره. گفتمان

در . گیرد افزون عناصر تحلیلی و اندیشگی قرار می ی افراط روز آن در سایه



 139نظم و نثر              

بان و مقتضیات های طبیعی ز میان گرایش  امروز کشمکشغربی های  زبان
از : شود گی بحرهای عروضی منتقل می سویه تجریدی اندیشه به توسط دو

ها و  ی تکیه یک سو،  انتظام هجائی، میزان ثابت؛ و از دیگر سو بازی آزادانه
های التین و از دیگر سو،  ی زبان توان در خانواده این دو قطب را می. ها مکث

آهنگ یک  - ست که از وزن ما بر آن  زبان. های آلمانی دید ی زبان خانواده
-های رومی نیز به این سرشت عجیب نیست، زیرا زبان. میزان ثابت بسازد

اهمیت نظم هجائی . را دارند هاهمین ویژگیعنوان مادر این خانواده، 
های  مسلط میزان  نقش. کند گفتمان و دستور زبان را آشکار می توانمندی

نتظم هجائی را، در مدرن علیه دستگاه شعر م  عروضی همچنین علت شورش
را حفظ کرد،   عروض  ترین حالت، شورش در رقیق. دهد های ما، شرح می زبان

معرفی کرد که  های دیداری تخیل تاکید ورزید یا عناصری را اما بر ارزش
ای، شوخی،  اصطالحات محاوره: دادند می  یا افزایش  ها را کاهش میزان
هایی  نهها، و نمو ها و مکث تکیه ، دگرگونیعاو مصردر د گستردههایی  عبارت

های  خود را با بازگشت به فرم  دیگر، شورش های در حالت. از این دست
  و در بیشترین تالشش. گذارد می  به نمایش پسندانگیخته و دل خودشعری 

عنوان رسانای حسی کند و نثر یا نظم آزاد را به منتشر می  خود را در عروض
ی سنتی،  و قوافی فرسوده  شاعر با نیروی احضار و احیای عروض. زیندگ می بر

ی  رود و در این جستجوست که آن هسته دوباره به جستجوی زبان اصیل می
  .یابد را می آهنگ  - اصلی و باستانی، یعنی وزن

حد و مرز شاعران فرانسه از رومانتیسیسم آلمانی را باید  استقبال بی
. اعران علیه انتظام هجایی و ابعاد مختلف آن دیدغریزی این ش  در شورش

تسلط . های خردگرایانه نیست زبان آلمانی مانند انگلیسی قربانی تحلیل
های  آهنگ بر شعر میدان وسیعی برای جوالن اندیشه -  معیارهای وزن

، رومانتیسیسم زدائی خردگرایان رغم خرافههب. رومانتیکی فراهم آورده است
بودلر در . انسانی را رونق بخشیدای طبیعی و  فلسفه ، مثیلاصول ت  بر اساس

هر آنچه در قلمرو روان است به مانند طبیعت،  ”: نویسد می رومانتیک هنر
و ... همه چیز تصویرنگار است... با معناست، و ارتباط و حرکتی متناوب دارد

- نانتظام وز“ .کند دهنده است، کسی که کشف راز می شاعر صرفا یک انتقال
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آهنگ  - از وزنید با. اند پرداز، دو روی یک سکه ی تمثیل آهنگی و اندیشه 
آوردیم؛ و  در گماندهد ما روابط کهکشانی را به  که امکان میتشکر کرد 

شرط . آهنگ نیست - رابطه چیزی جز وزن یم برسیم که بگوینجا ه آحتی ب
:  عکس بر ما به واقعیت است، و  آهنگ تغییر نگرش - گشتن به وزن باز

های  در اثبات توانمندی. آهنگ - برگزیدن اصل تمثیل برای رسیدن به وزن
های عروضی، شاعر رومانتیک پیروزی  جای مهارتهنظم مبتنی بر تکیه ب

  .کند را اعالم می یشه، و پیروزی تمثیل بر منطق خردگراتخیل بر اند
 طهخوب راب ینمونه  سیر تکامل شعر مدرن در فرانسه و انگلیس

ست بدون فرانسه زبانی. شعری است  آفرینش آهنگ لفظی و - میان وزن
در انگلیسی، . ها را گرفته است مکث جای آن هم از این رودار؛  ی طنین تکیه

آهنگ  - وزنسوی آنچه واقعا اهمیت دارد تکیه است؛ شعر در این زبان رو 
استوار  ‘شاعرانه یاندیشه’در فرانسه اما بر گفتمان و  ؛ و ترانه  رقص: ناب دارد

دارد که در مسیر خالف  شعری در فرانسه شاعر را بر آن می  کنش. است
. رود می  در انگلیسی اما، شاعر همراه زبان پیش. برود  های زبان پیش گرایش

. های امروزی داراست از این رو فرانسه کمترین بار شاعرانه را در میان زبان
سرشار از و العاده  خارق یاز قدرت بیان ربرخوردادر مقابل انگلیسی، 

در این دو زبان  سان تحوالت مدرن شعر بدین. است های لفظی شگفتی
  . دنکلی متفاوت داربه مفهومی

ی  دوره تĤترآهنگ در انگلیسی، مهر خود را بر  - های وزنیتوانمند
کار  با این همه و ضمن. الیزابت، شعر ماورالطبیعه، و رومانتیک گذارده است 

ی مخالف را نشان  های دگرسان از یک نشانه شعر انگلیسی بازتاب ،منظم
-دورهیک های التین  ی سنت دوباره یدر احیا  دهد، و این نشانه با تالش می
شاید بیهوده باشد که پر دور برویم و از شاعرانی . زند را رقم می شعری ی

اه نظمی را ها دستگ این نام. یاد کنیم پوپو  درایدنچون میلتون، 
شعر سپید میلتون، : شان بود های بومی ی مقابل سنت خواندند که نقطه فرا

: گوید درایدن با توجه به مورد آخر می 8.حماسی  پ، مثنویوقالب مطلوب پ
یاالت را به قافیه خ “ .کرد پردازی را محدود و محاط می خیال) مثنوی(  آن ”

و  د،اایست ل جریان کالم مید و مانند یک سد مقابدا سطح معمول تنزل می
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قرن ( حاضر یی نخست سده در نیمه. ساخت آهنگ می - مسیری برای وزن
ی  نقطه  شود، این گرایش در انگلیسی گرایشی به التین دیده می )بیستم

  یتسآغاز و به کارهای نخست  بلیکقرن بود و از  یچیره  مقابل جنبش
چون به نظر من این شاعر نیز  ،‘ی نخست کارهای دوره’گویم  می. (رسدمی

چندین دوره داشته، در واقع خود چند شاعر  نز خیمه رامون خوانمانند 
در اصل در گرو کار دو شاعر و   بازسازی ادبیات شعری انگلیس .) بوده است

گرچه کار .  الیوت و جیمز جویس .اس .ازرا پاند، تی: است  نویسیک داستان
ها را کنار  وت است، اما یک نکته مشترک آناین سه بسیار از یکدیگر متفا

. های اروپایی هستند ی گنجینه سه فاتح دوباره  هر: دهد یکدیگر قرار می
پاند : ی التین  قرار داشت شاید ضروری نباشد که بگوییم ورای همه، گنجینه

ی ادبیات روستائی و شعر ایتالیائی سیراب شد؛ الیوت به دانته و  از چشمه
که به واقع فرزند شورشی   رد و از آنان تاثیر گرفت و جویسبودلر روی آو

های میانین  التین و بیشتر از آن آثار سده-بود به یونانی جهان مسیحیت 
ی، با به های اروپای ی مهمتر اینکه بازگشت این سه به سنت نکته. برگشت

تر بود، -میان تندرو از آن  جویس. اوج رسیدن یک تحول واژگانی همراه بود
. های اروپایی داشت نشان از تمام زبان رغم نوشتن به زبان انگلیسی،و به

سرودند، در  ، شعر آزاد مقفا میالفورگوی  الیوت و پاند در آغاز، و به شیوه
طور که همان  بازگشتند و سپس 9پردازی های عروضی و مصراع ادامه به قالب

ی این تحوالت  همه. گیرد شکل می 10گوتیری  کند نمونه پاند اشاره می
ادبی   یا گویش –زبان شاعرانه : ارتباطی تنگاتنگ با یکدیگر داشتند

 پسندسپرد؛ البته نه زبان تودهمیجای خود را به زبان روزمره  – 11شاعران
، لورکا، یا ماشادونز،  گونه که در آثار خیمه بدان –تبدیل شده به سبک 

 – ‘متکامل’مصنوع و بیشتر تحلیل نهائی کمتر شود و در  دیده می آلبرتی
ای  زبان محاوره کههای سنتی، بل زبان گفتار شهری؛ و نه زبان ترانه کهبل

انکارناپذیر است، اما  هاتاثیر فرانسه در این دگرگونی. روزشهرهای بزرگ ام
ی مقابل آن  داشت دقیقا نقطه دالیلی که شاعران انگلیسی را به حرکت وا

که  –در نظم  لطف  هجوم اظهارات بی. گرفته بودندتاثیراتی بود که از فرانسه 
و شعر منثور، از نظم آزاد   و اقتباس –شود  با ویکتور هوگو و بودلر آغاز می
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ی مقفا به  عنوان اندیشهعلیه نظم هجائی و تعریف شعر بهذخایری بودند که 
: و زبان تحلیلی هستیم  شاهد همین فرایند در عروض. کار گرفته شدند

آهنگ، و کلیدی برای گشودن تمثیل یا  - برای بازگشت به وزنتالشی 
-میدر زبان انگلیسی اما رفرم مسیری مخالف را طی . مندی کهکشان رابطه
داشتن شعور  هآهنگ، زنده نگ - های وزن ایجاد مانع در مقابل فریبندگی: کند

 شاعران هر دو زبان بر آن 12 . ی سرایش ترین لحظه انتقادی حتی در حساس
اما آن زمان . را بیابند  شاعرانه تخیل ملموسجای بیهودگی بیان هبودند که ب

زبان در کرد، شاعران انگلیسی  هجائی شورشکه فرانسه علیه تجرید نظم 
انگلیسی از نظر منتقدان انگلیسی و غیر. خاستند آهنگ بپا - مقابل ابهام وزن

با این . ری استی عطفی در تحول و تکامل شع الیوت نقطه ستانبر بی
توان در پرتو نظم سنتی انگلیسی درک  همه، اهمیت این شعر را تنها می

ی مدرن نیست، بلکه در واقع  موضوع شعر صرفا توصیف دنیای یخزده. کرد
توصیف حسرت انسان است برای رسیدن به نظم جهانی مبتنی بر نظام 

ترین ر کاملی اوج است و د ای شعر نقطه ی اسطوره آغازینه. مومسیحیت ر
الیوت به توسط . کند بیان حسی، جهان را به صورت کمدی الهی تصویر می

که با قلب ماهیت، ادعا دارد شعائر مذهبی مشرکان را به  –نظام مسیحیت 
ی مدرن  به مقابله با واقعیت جامعه –حسی از رستگاری شخصی درآمیخته 

  همی امروزشو و  و پایان دلخراش  ی درخشان رنسانس در هر دو دوره
که   آن بخش -1: رسد فکری می یسرچشمهبه دو  سانشعر بدین. رود می

های  و اسطوره اوپانیشادهاریشه در افکار دانته، بودا، سنت اگوستین، 
ی کشاورزی دارد و در آن، دنیای فردی و جهان آلوده به اخالق را به  دوره

د، نخست شو می بخشی که خود به دو قسمت بخش -2. گیرد مسخره می
بنابراین در این . اوضاع کنونی مناسباتی که روزگار ما را پدید آورده و دو، 

هستیم که  مارول، وبستر، اسپنسرهایی از آثار شکسپیر،  شاهد پاره  بخش
های  اند، و از سوی دیگر، شاهد حضور زبان تولد دنیای مدرن را نوید داده

گی هیم که قدرت و سرزندی شهری هست و ادبیات عامیانه نروالبودلر، 
نگاه، نگاه ملکه انگلستان و . سازند روح خود نمودار میهستی را در زندگی بی

های  ها و پرچم ی قایقی از روی پل با بادبان منظره:  است رابرت لرد
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، که در خیال دختری ورنزی، یا تایتانمانند تابلویی از ه ابریشمین و زیبا، ب
که در یک بعدازظهر آخر هفته توسط مردی  شود، دختری فروشنده محو می

  .فتح خواهد شد
الیوت از این . گانگی روحی، با زبانی دو الیه، تجلی یافته است دو

ی الیزابت و  سبک دوره: داند نظر، خود را مدیون دو جریان می
این دو سبک به وی کمک کردند ). خصوصا الفورگو(های فرانسه  سمبلیست

توان چنین انگاشت که انسان  در واقع، می. ن بکشدکه جهان مدرن را به بیا
و وبستر به سخن  مارلوو دیگر قهرمانان  پروسپرومدرن با دهان هاملت، 

آغازد حال آنکه بودلر  ی موجودی ابرانسان سخن می اما الیوت به گونه. آمده
. کند شده توصیف می ی انسانی از پا درآمده با روحی خرد خود را به گونه

سازد نه جدایی او از نظام مسیحیت، بلکه  بودلر شاعری مدرن میآنچه از 
ای دو  آگاهی. خودآگاهی است مدرنیسم. گاهی وی از این جدایی استآ

 ی دو زبان الیوت دوباره این گنجینه. زده، نثر و غنا منفی و حسرت: پهلو
ی  های حقیقت، و هیمنه های باستانی، پاره واژه: خواند ی کهن را فرامی سویه

- وزن. شهرهای مدرن روحی بزرگ همراه با فقر و بی  انگلیس  رنسانس
رتاب شده و ای که پ ، گلولهبارهای شکسته، جهان سیمانی و خیانت آهنگ 

- هایی توخالی وزن در قلمرو انسان. ی بارور گرددمستعد است که با زیبای
جنگ  از اینجاست که جنگ جهانی اول با. آید آهنگ به دنبال تکرار می 

سوی دهانی به شود و گذشته و حال را نرم  کارتاژ یکی و درهم آمیخته می
، آن وقایع سپس. ه نام تاریخدهانی ب:  ی بلعیدن است برد که آماده می

گردند، فرسوده، بدون چهره،  همسان و آن مردم همگون دوباره پدیدار می
شوند و  همگان در یکی خالصه می. های کبود هدف روی آب سرگردان و بی

نشاند که با جهان  این هیاهو آن زمان معنا را به بار می. آن یک هیچ است
زدگی و  حسرت آگاهی از گناه. شود درست مورد نظر دانته روبرو میتن

نتیجه اینکه هر دو در حسرت و غربت گرفتار . خودآگاهی از تبعید نیز هست
های  و نه نیازی به واژهدارد   اما دانته نه نیازی به اثبات ادعایش. اند آمده

برای دانته . دارند ی معنا را نگه می که به مانند شاخه، میوه یناپذیر خستگی
ها و  الیوت در مقابل، باید به آمیزش. نیست  ای میان واژه و حس هیچ فاصله
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دانته ”:  در نقد خود اشاره کرده بروکز .سیگونه که همان. برد ها پناه  نشانه
تکیه بر زیستمندی و باورهای مشترک دارد، حال آنکه موضوع کار الیوت 

  13“.اعتبار کردن دستگاه باورهاست عادت نو بخشیدن به یک امر آشنا و بی 
شود، در  توان دریافت که شعر الیوت از چه نظر رفرم محسوب می اکنون می

شعر الیوت . مورد نیست پ بیوشعار میلتون و پمیان آن و ا  این صورت قیاس
از   انگلیس  یک فراخوان است، اما فراخوان چیزی است مخالف با روح شورش

  .روم:  زمان رفرم، روحی به نام
- بیهای  آهنگ - زدگی برای نظمی روحانی، تخیالت و وزن حسرت

و انهدام ها  ی ایدهجای این اصل با همرائ. کند نفی میرا   اصل قیاس برستان
مند این شیوه، ی دستگاه نتیجه. شده است ی شعور گرفته پارچه کلیت یک

های  با ناپدید شدن ارزش .های الیوت است یکی از بزرگترین موفقیت
ی  همان تمثیل جهانشمول و یا رابطه  اش ی مرکزی که هسته –مسیحی 

بار و ماند جز اج برای انسان چیزی باقی نمی –بهشت و جهنم و زمین است 
دنیای مدرن از معنا تهی شده است؛ . بخت همراهی تخیل و اندیشه

شدگی، همانا حرکت نابخودی افکار عمومی است ی این گم نارساترین نمونه
از تمام . کنند از بخت و اتفاق پیروی می آهنگ روحی - ارغ از هر وزنکه ف
کشان الهی تز یک که نماید آنتی ها و بقایای نظام پیشین آنچه رخ می پاره

انسان مدرن برای الیوت . های کلیسای روم انسجام یافته با ارزش است که 
چیز و بیگانه است و او خود را در هیچ همه چیز برای ا. شخصیت منفی دارد

ی شک  را به دیده  او استثنایی است که هر نوع ارتباط و قیاس. یابد می
ست که در  موجودی کهبل ؛گیاه نهپرنده نه ، است درخت نه انسان. نگرد می

هنگام ”: گوید می  طور که نووالیسو همان. بطن خالقیت خود تنها نشسته
ها  هبه تاالری از واک کهکند بل نمی  های انسانی، آسمان را احساس اندام  لمس

هیچ شعری تا این حد غیررومانتیک و غیرانگلیسی . کند ها رخنه می و پژواک
ی  واسطهبیی  ، کمدی است و مادهستانبر بیی مقابل  نقطه. نیست

شاید الزم باشد که . است 14زشتی های گلاثر معروف بودلر   اش کلهاش
همان برزخی که در . بود  15برزخاضافه کنم، عنوان اصلی کتاب بودلر 
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ی خود شاعر که  توجه به گفته بازنمایی شده است، البته با ستانبر بی
Limbo برزخ است  نه دوزخ که.  

تاثیر زیادی بر الیوت گذارده بوده، تا   il miglior Fabbroاثر پاند 
ی متقارن این اثر است،  هینآ ستانبر بیکرد که  که الیوت گمان می آنجا
در . استفاده کرده است سوحتی استفاده و  Cantosای که از قالب  شیوه

گردانند تا  رویارویی با بحران مدرن نیز، هر دو شاعر چشم به گذشته برمی
ها همین زمان است و  ی زمان از این نظر همه: تاریخ را واقعیت بخشند تا

الیوت در واقع آرزو داشت که مسیح را دوباره . ها همین دوره ی دوره همه
عنوان حالتی از هپاند نیز گذشته را ب. بازگرداند و بر جایگاه رفیع خود بنشاند

کند،  را گم می  نیایشوی آنگاه که مرکز د. فتگر د و به کار میدی آینده می
الیوت، مرتجع   عکسراز این رو ب. اندازد خود را به گردآب هر ماجرایی می

است، فرزند خلف واتیمن،   بقرص پاند یک امریکایی پا. کار است و نه محافظه
معنی تبدیل  ی هم به یک واژه  فرزند ناکجاآبادی که در آن آینده و ارزش

را   این ارزش. آینده باشد ارزشمند است از دید وی، هرچه متضمن. اند شده
توان یافت به شرط آنکه تازه پا به هستی گذارده باشد و نم  در هر چیز می

با این . دید ‘ی اکنون لحظه’سوی  چنان بدرخشد که بتوان آنرا آن  اش تازگی
رغم قدمت، تازه و با طراوت هب آرنولدو  چینگ شیمنطق است که اشعار 

اند، بنابراین  آمده  ی فراموشی به در این آثار تازه از بوته: رسند نظر میهب
اگر او همراه . ای مسیر تاریخ برای پاند خطی است و نه دایره. اند ناشناخته
-فقط به کهبازگشت به اتیکا نیست، بل  نشیند، نیتش به کشتی می اولیس

، برای رفتن به راهی دور: به یک فضای تاریخی است  اش خاطر نیاز شخصی
از هر چیز، در برپایی   توان و مهارت پاند، بیش. سوی آیندهه دورتر از دور، ب

از پیروزی است، حال آنکه توان الیوت در یافتن معیاری است که   جشن پس
گون به  پاند در فضایی قهرمان. بخشد را معنا می  تاریخ و استواری جنبش

-م را بداناما غنایالیوت . کند غنیمت جمع میرود و  قبر گذشته می  نبش
گذار  وگشت . دهد ون کشیده، به شعر راه میگونه که از کشتی شکسته بیر

پاند ما را ممکن است که به هیچستان هم رهنمون نکند، در مقابل کار 
  .است نیاکانی  برای یافتن خانه  الیوت جستجو و تالش
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عبارت بهتر، به .های بزرگ باستانی است، ی تمدن پاند شیفته
ای  ی آغازینه ، نمونه ای که خود و از سر هوس ی لحظات ویژه شیفته

نام یک قالب شعری و ضمنا اسم مجموعه اشعار معروف (  کانتوس. خواند می
ها و  از حوادث تاریخی مطلوب، نام –نوعی بازنمائی  –سازی  واقع) م. پاند

ین شناور است؛ ما زیر دنیای ما در مسیری نامع. آثار در مفهومی مدرن است
زییم، زیرا ما از  ، زور و نامالیمات می شکنیپیمان،  های لرزان نیرنگ سایه

سنتی به نام : است  پاند در پی سنتی خاص. ایم جدا افتاده  گذشته
گونی  های گونه رو او سنت  ؛ از آن...اودیسه، آدامز، ماالتستا،  کنفوسیوس

بنابراین او در . چ سنتی به دنبال ندارددارد که، خود هی را به ما عرضه می
تا   از سوفکلس  ، از ادبیات عامیانه تا ادبیات چینی، گشت و گذارش

انگیز  کار او را در کل، باید در جستجوی غم. کند را زیر و رو می  16 فروبنوس
اما این سنت در . اند هر دو گم کرده  آن سنتی یافت که خود و کشورش

، در آینده پنداشت گونه که واتیمن نیز  میبدان کهبلها جای نداشت،  گذشته
ایاالت . ای آزاد و برابر از یاران، اورشلیمی جدید و دمکراتیک جامعه: بود

انداز تاریخی بزرگی چشم. را گم کرده است  اش نه گذشته، که آینده متحده 
ی، های مال بسته بودند و به توسط مونوپلاران این ملت بدان دلزگکه بنیان

 هایانگارهگرایانه برای ماجراجویی، و بیم از  امپریالیسم، تعبدهای عمل
ها و  گردد تا کتاب گردد؛ بازمی پاند به تاریخ بازمی. سترون گردید

گورستان اما اگر او راه خود را در آن . یادگارهای گرانقدر را بجوید سنگ
 ،ه باشیمیا بهتر گفت، خاطر است که راهنما کند به آن پهناور گم می

ی   سان گنجینه بدین. نمایی به نام سنت مرکزی قطب: نمایی ندارد قطب
عنوان پل نتوانست به – خوبی دیدهطور که الیوت بهمان –نیز  17پاکدینان

  .ای از غرب این مذهب خود یک شکست بود، فاصله: رابط عمل کند
جست،  ، راهی برای اعتدال می های کشورش کاریپاند در برابر افراط

ای  قهرمان اسطوره. اندازه نامتعادل استاز   البته بدون آنکه بداند، خود بیش
توانست همیشه قدرت خود  زیرک نیست، کسی که می  اولیس  کنتوسشعر 

استادی که راز اعتدال را  –هم نیست  18کُنگرا مهار کند، حتی استاد 
پرستی  ، جمال وجودی است خشن و تنومند اما مسخرهم کهبل –دانست  می
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قهرمان   اش پاند از ورای صورتک شاعری. پیشگو و در عین حال دلقک
هم از این رو اتفاقی . کند های رومانتیک متجسم می باستانی را با سنت

به به التین  ( ‘پرسونا’زیر پوششی با عنوان   کنتوسآغازین   نیست که بخش
در این مجموعه که تعداد زیادی از زیباترین . گیرد ه میپنا) معنی صورتک

آنکه هویت وجودی خود را از دست داده باشد،  اشعار قرن گرد آمده، پاند بی
  را نیز به نمایش پو لیو   پروتوس، بورن دی برتراندهایی چون  شخصیت

های دروغین و  کی پاند با صورت ، چهرههابا همین شخصیت. گذارد می
تصاویر غنایی   کنتوسالی صفحات  آوری پوشیده شده است، البه حیرت

عنوان شعر، به. اند محتوا کنار یکدیگر چیده شده بی درخشان و مفاهیم 
ی مرکزی در رنج است؛ اما قهرمان  ای به جهان و تاریخ، از نبود جاذبه دریچه

ای غیرواقعی  که در صحنهچند  قهرمانی واقعی، هر. آن محکم و پا بر جاست
 که، جامعه و یا سعادت جمعی نیست، بل کنتوسموضوع . دارد گام برمی

های یک  های شدید و تغییر حالت سرگذشت کهن احساسات تند و اعتراض
آخرین اثر بزرگ رومانتیک در زبان انگلیسی و شاید . نشین است شاعر گوشه

انته و گوته نیست حتی در کارهای پاند در خط آثار هومر، ویرژیل، د. غرب
شعر او غریب، ناساز و در . گیرد ، کبدو و بودلر هم قرار نمی کنار آثار پروتوس

این نکته در مورد دیگر شاعران بزرگ  . (عین حال لطیف و ظریف است
ها  اشعار پاند برای ما امریکای التینی.) امریکایی نیز صادق است- انگلیسی

یا  19وگا دی لوپهگونه که اشعار ت، همانانگیز اس بسیار عجیب و هیجان
  .انگیز بوده است در نظر او شگفت 20رنسارد

ها را باید ساز ناهماهنگ غرب دانست، حتی پرمعناترین  ساکسون
ها در عین احترام به سنن اصلی تمدن التینی و ژرمنی، حالت گریز  اشعار آن

با ناهماهنگی سر گذارانی که  بدعت –برخالف پاند و الیوت . از مرکز دارند
  یتس –ای بودند  ناپذیر مدیترانه ناسازگاری داشتند و در پی تعصب تحمل

های  ها و سروده نخاست، تاثیر اندیشه های خودی به پا  هیچگاه بر علیه سنت
های رومانتیسیسم وی مغایر نبود،  غیرمعمول و عجیب، نه تنها با ضرورت

های ایرلند، علوم  یل، اسطورهبه این دل. کرد بر آن تاکید نیز می کهبل
آورند  ی یکسانی فراهم می اسرارآمیز هند و نمادگرایی فرانسه، هدف و زمینه
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در این   کنند؛ در واقع یتس و هویت غایی انسان و طبیعت را ثابت می
میراثی که به . رود ی خود می ها به جستجوی میراث سنتی گمشده جریان

خالصه کنیم، در تمام . گردد میبروم و مسیحیت از تمدن ر  دوران پیش
یابد که تنها شاعر  ها بازتاب می و سرشار از نشانه  بخش ها آسمانی هویت این

راه   تیس.  آهنگ - تمثیل زبان شاعر است و وزن. قادر به خواندنشان است
در . زند اما الیوت زمان را در ضربĤهنگی دیگر رقم می. دهد بلیک را ادامه می

شوند؛ حال آنکه در دومی اندیشه برتر  آهنگ پیروز می - وزنهای  ارزش  تیس
کند، بنابراین شاعر به  ها را احیا و بازسازی می اولی اسطوره. شود شمرده می

های قدیمی را به کار  حال آنکه دیگری اسطوره. مفهوم واقعی کلمه است
  .برد تا وضعیت انسان مدرن را افشا کند می

،  استیونس  والسپاند، الیوت، رفرم شعری :  نتیجه بگیریم
توان در  التینی کردن زبان شعری انگلیسی  را می مور مارین، و کومنیگز

ی این شاعران  اهل ایاالت متحده بودند؛ و  است که همه  مشخص. دید
: شویم طور که کمی دیرتر با همین پدیده در امریکای التین روبرو میهمان

گرداندند،  باز  اش انگلیسی را به اصل اروپاییمانند شاعران یانکی که شعر 
  های اروپایی فراموش تامریکای التین نیز سن  زبانهای اسپانیایی مدرنیست

-  اکثر شاعران انگلیسی. را در زبان اسپانیایی احیا کردند شده یا گسسته
متکی بر تکیه در (دار  کردند که بر تضاد میان وزن طنین می  امریکایی تالش

 آهنگ و گفتمان، و تمثیل و تحلیل - معمول، وزن  و عروض) انگلیسیزبان 
پاند، الیوت، (المللی شعر  یا با استفاده از زبان بیناین کار را  فائق آیند،
  کومینکز، ویلیام کارلوس(یا با امریکایی کردن شعر پیشرو اروپا )  استیونس
ا در چارچوب های اروپایی ر ی اول سنت دسته. بردندپیش می) ویلیامز
ها را در  این سنت ی دوم  دادند و دسته گرایی مورد مالحظه قرار می کهن

کرد که برتری  می  ویلیامز تالش .گرفتند ها به کار می یافتن ضدسنت
در واقع  ‘ی امریکایی لهجه’یافتن . را به اثبات رساند‘ ی امریکایی لهجه’

ن، ادبیات امریکایی را به خود ست که بارها و بارها و تا زمان وایتم ای اسطوره
ها، به واتیمن  اما اگر آثار ویلیامز در بعضی شیوه. مشغول داشته است
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های  واتیمن و از طریق سنت ست که وی با چشمان  گردد، از آن رو بازمی
  .نگرد پیشرو اروپایی به جهان می

بعد از آنچه گفته آمد، بد نیست نگاهی به تحوالت شعر مدرن 
های ویژگی ای از  گویی تنها به پاره اما برای احتراز از زیاده. دازیمفرانسه بیان

ی شعر فرانسه، حضور  اولین و مهمترین مشخصه. کنیم کلی آن اشاره می
عنوان یک عامل رومانتیسیسم آلمانی در آن است؛ البته بیشتر به

یان های بودلر و نمادگرا گرچه بسیاری از نگرگاه. کننده تا تاثیرگذار تسریع
و دیگر شاعران و فیلسوفان آلمانی یافت  21 از آن در آثار نووالیس  پیش
ها بیشتر در حد یک  اند، با این همه تاثیرپذیری فرانسویان از آن شده

آلمان آن زمان فضایی کامال معنوی . گیری ماند تا واممیبرانگیختگی باقی 
. ی در کار بودای موارد یک جریان جابجاساز داشت، با این وجود در پاره

که بل ،های آلمانی را ترجمه کرد نروال نه تنها آثار گوته و شماری از رمانتیک
های غنائی گوته تبدیل به غزل هرمتیکی  ترانه .ها نیز پرداخت به تقلید از آن

از نظر نروال مکانی است برای  (معبودی قابل اثبات است خود شود که  می
بر فرانسه نیز قابل ذکر است، ولی با   گلیستاثیر ادبیات ان). تبرک و ابتکار

ای نمادگرا به فرانسویان هدیه دادند،  ها نگاه و فلسفه این تفاوت که آلمانی
ها و  میشه در ستیز با انسانی شاعری تبعیدی را که ه ها اسطوره اما انگلیسی

کند، کشفی که به یک  پو را کشف می بودلر دیرتر آلن   .است) تقدیر(ان اختر
آفریند که در یک حالت  می دستی ظرافت طبعی تهی. رسدمیزآفرینی با

. دشو قاعده، تبدیل به قانونی حقیقی می ای بی استثنایی و با زیبایی
ی  پو  نقبی به اخالقیات و ماورالطبیعه  -بودلر الخلقه  سان شاعر عجیب بدین

تنها  ند وشو سو، ایتالیا و اسپانیا محو می از آن. زند کالسیسیسم می
تاثیر اسپانیا بر . ماند شان بجا میاندازهای و چشم  های با شکوه تاریخی ویرانه

ی نوزدهم  زند، تاثیری که در سده های شانزده و هفده را رقم می فرانسه سده
که مطمئن  –ی اسپانیایی  22السوریاز  لوترمونت. دشو کلی محو میبه

،  رومانسروکند و هوگو با عشق از  یاد می –را خوانده باشد   نیستم آثارش
یابد  اما نادیده گرفتن تاثیر اسپانیا وقتی اهمیت می. آورد سخن به میان می

تاثیر عمیقی بر  – کالدرنو به ویژه  –یاد آوریم، ادبیات اسپانیا ه که ب
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ی  من بر این گمانم که ریشه. و آلمان گذارده است  های انگلیس رومانتیک
ها در  ها و آلمان ناجور را باید در این امر جستجو کرد که انگلیساین رفتار 

جستند، حال آنکه شاعران فرانسه  ی خود را می سبک باروک حقانیت یگانه
ه توانستند ب می –ها  و نه اسپانیایی –ها  در پی آن چیزی بودند که آلمانی

. بل بودهای ادبی خودشان در تقا دهند، یعنی اصل شعری که با سنتبها  آن
و دیدن  ،ارتباط میان رویا و واقعیت ها، در پافشاری بر ید ساری آلماند

ها و  ی نظریه توانست در محدوده عنوان کتابی از نمادها، نمیطبیعت به
زبان نیز   ای جهان است، پس اگر واژه همزاد قرینه. ها باقی بماند دیدگاه

و  که به علم بدیعهوگو اولین کسی است . های معنوی است قلمرو تجربه
پذیرتر کند  های الکساندری را انعطاف وی برای آنکه قالب. برد حمله می بیان

ی تسلط بر طبیعت زبان، رفرم شعری  همه با. آورد آزاد رو می) شعر(به نظم 
تغییری که ناممکن بود و . به وجود آوردتواند تغییری در دستگاه نظم  نمی

یابد و   تواند افزایش ها می میان مصرع )وقفه(مکث . ناممکن استاکنون هم 
. همیشه چیزی کم دارد مبتنی بر تکیه آهنگ - وزن: اه یابدبه بیت بعدی ر

این اختالف . ها متفاوت است شعر آزاد فرانسه نیز با شعر آزاد در دیگر زبان
های هجائی است و نه اختالف واحدهای  ی ترکیب متفاوت میزان نتیجه
 ژان سنتآورد و  ها رو می آوائی مصوت به هم کلودلرو از این . آهنگ - وزن
سان  و بدین. گیرد ها را به کار می الحروفهای درونی و مشترک قافیه  پرس

شعر مدرن . آید رفرم در شعر فرانسه از گفتگوی میان نظم و نثر پدید می
بریان زاده  و به توسط پیشروانی چون روسو و شاتو  فرانسه از نثر رمانتیک

. دشو زند و رازدار عواطف می می  نثر فرانسه از خدمت به خرد سر باز. شد
های خیال پیروی یپرواز آهنگ آن نیز از ضربĤهنگ قلب و بلند - وزن
تمثیل  بر . تبدیل شدن به شعر دارد براینثر فرانسه قابلیت زیادی . کند می

و بودلر نیز  ندبرترا  آلوسیوسراند؛ اشعار منثور  میفرمان  اورلیاکهکشان 
شود که  تخیل باعث می. رسد فریبندگی می بهآور  سرگیجه اندازهایچشمدر 

های منطقی و تفسیرها  لوترمونت بر گفتمان. دگذارنثر پرگویی را کنار ب
  گونه انتقام خود را از عروض گاه شعر بدینهیچ. گذارد می یی پایان نقطه

 Nadja ،Le ay sanهایی چون  کتاببرای چاپ را نگرفته است، انتقامی که راه 
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de aris  وUn Certain luine  ای متفاوت  ونهگتوان گفت، نظم به می .باز کرد
 ،عناصر خالی از لطف توسط هوگو  با پذیرش نخستی  هدر مرحل. مفید افتاد

البته این . تر به توسط بودلربا استفاده از عناصر حسی و روشن سپس
آنچه روی داد،  کهبل آهنگ دانست؛ - انقالب وزن ناشی ازتحوالت را نباید 

و  هاپاره .ای از ادبیات خارجی به زبان فرانسه نبود دن پارهافزوچیزی جز 
و طنز که موانع هجاها را برطرف  ،عناصری چون کنایه، مکث واکنشی

  ظهور ابتذال یک شکاف است، یک درنگ فکری؛ کارکردش. ددنکر می
گام بعدی، شعر . ی استثنا است بایی اندوه، و فلسفهقاعدگی، زی برانگیختن بی

از این نیز اشاره   طور که پیشپسند و ورای آن، شعر آزاد بود، اما همان توده
ی الیوت این بود که  مشاهده. های محدودی داشت کردم، شعر آزاد توانائی

های الکساندری  شعر آزاد در دستان الفورگو بدل به هیاتی بدقواره از سنت
ی شعر  شد که گذشتن از محدوده می برای مدتی چنین تصور. ه استدش

اما . خر خود رسیده بودی آ فراشد به مرحله. آزاد و منثور ناممکن است
اشعار معروف خود را   درست یک سال قبل از مرگش 1896سال  ماالرمه در
  .کند بازچاپ می

شکل چاپ قبل از هر چیز، . انگیز است کار ماالرمه از هر نظر تعجب
ی غیرمتعارف تعجب همگان را  کتاب با آن حروف بزرگ، سیاه و کج و اندازه

بعضی . ها نیز عجیب است ی کنار یکدیگر چیدن واژه شیوه. انگیزد برمی
ه چیز ای تک تک و پراکنده، هم اند، و پاره هم جمع آمده جا گرد ها یک واژه

به یک  تو گویی . غریبشعر  هم برای برای نثر و دلبخواهی است و البته هم
های  ماالرمه این نوع شعر را با نت. کنی اعالمیه یا آگهی نگاه میبرگه 

بل ... شعر معمولی وجود ندارد”او بر آن است که . کند موسیقی مقایسه می
های مختلف  گیرد و الیه ست که مقابل اندیشه قرار میآنچه هست منشوری

واقعیتی   استدالل نیست برعکس وضوعِم )ایده(انگاره “ .دهد اثر را نشان می
های زودگذری چون نظم موقتی دنیا، بر ما آشکار  است که شعر در گونه

ی  تواند به وسیله میکند، اما ن برابری می   همیشه با خودش نگارها. کند می
؛ آنچه ما ...حرکتی ابدی: نسان خود زمان استد، زیرا اکامل شو  خودش

منشور  گذشته از درونه است نگارا ‘سیمات درونیتق’شنویم،  بینیم و می می
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  ی الوه بر آن نتیجهدرک ما اصوال پاره پاره و متوالی است، ع. شعر
توسط متن برانگیخته شود چون تخیل به  دیده می:  ، پس ستبرانگیختگی

ست چون معنایی و معنوی ،د، مطنطن است زیرا صدایی ذهنی داردشو می
هایی یکسان شعر را تولید  در نت و باالخره ودی، وهمی و حسی دارد،شه
آورد که موسیقی شنیده شده در کنسرت با  کند و شاعر ایمان می می

: آورد وی در تکمیل نظر خود می. او بیگانه نبوده است  بخش احساسات الهام
 نظم کهن آغازگر ژانر جدیدی در شعر است، نوعی که در مقایسه با  اثرش

او مدعی است که شعر نو او در . سمفونی استمانند موسیقی محلی به 
ست که  خدمت تخیل ناب و افکار نوین است، در حالی که نظم سنتی بر آن

را   اش عاقبت، او نظر اصلی. دهد  به تسلط خود بر احساسات و خیال ادامه
ست برای پدید آوردن چیزی واحد یعنی تخیل، شعر او تالشی: دهد ارائه می

نام شعر پدید ه که دست به دست هم، کهکشانی بای  کالم و موسیقی
فرانسه و دیگر کشورها  –گرچه تاثیر ماالرمه بر تاریخ شعر مدرن . آورند می
هایی که او در  که تمام شیوه ماست، اما باور من بر این نیست ناپذیرانکار –

ی قرن  شاید در این نیمه. قرار گرفته است  راه گذارده، مورد کنکاش فرا  اثرش
ها را فراهم آورده، بتوان تمام  که ابزار صنعتی امکان تولید بهتر صدای واژه

شعر غرب . خلق کرده، بازشکافت  هایی را که ماالرمه در شعرهایش توانمندی
از آن . ندافتادده شده، بعدها این دو هنر از یکدیگر جدا همراه موسیقی زا

به   برای یکی کردنشان منجر به ستیز، و یا محو واژه  زمان هرگونه تالش
شعر . اندیشم از این رو، من به اتحاد این دو نمی. توسط صدا شده است

گونه که ماالرمه و این موسیقی، همان. واژه: ی خود را دارد موسیقی ویژه
، کوتاهاما در یک سخن . تر از نظم سنتی و نثر است دهد، گسترده ن مینشا

من نیز پایان . شود که کتاب روز به روز شماره شده است آپولینر مدعی می
ی تبدیل  کنم که شعر بیشتر و بیشتر متوجه کتاب را باور ندارم؛ و تصور می

اثر ماالرمه  .شعر دوباره واژه را به بیان خواهد آورد. شدن به موسیقی است
Un covp de des این . است مدرنی پایان شعر سمبولیسم و آغاز شعر  نقطه

ها  ، از آپولینز آغاز و به سوررئالیستین آننخست :شد اثر دو جریان را باعث 
مدار هنوز بسته نشده . شد منتهی   رسید، دومی از کلودل به سنت ژان پرس 
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و   از تنش فوی بونهو  پونگ  سفرانسی، شار رنهو در هر دو مسیر، شعر 
در . کند فصل و وصل میان نظم و نثر، و بازتاب آهنگ و ترانه، تغذیه می

آهنگ در این زبان، باید از ماالرمه تشکر کرد، زیرا باعث شد  -مقابل فقر وزن
زبان فرانسه در این نیمه از قرن گره مشکالتی را باز کند که رومانتیسیسم 

همزمان با این تحوالت، شعر . ه بوددرمانددر آن طور مجازی آلمانی به
انگلیسی، البته در مسیری متفاوت اما توانی همسان، نیروی واژه و قدرت آن 

 ساختمانکوتاه سخن، شعر فرانسه . دهد بر آهنگ و ترانه را بازتاب می
دهد که تکیه بر جریانی  شکند و نحوی را به ما نشان می ی نثر را می فریبنده
: نامند می  اش  ‘روح فرانسوی”’چیزی که در سنت ویرانی آن . دژرف دار

  ترین شورش ژرف ....تحلیل، گفتمان، پند اخالقی، کنایه، روانشناسی، و
لی بر پیکر آن حاکم دهد که روح استدال روی می ی قرن در زبانی  شاعرانه

 ی ذهنی در گستره. ستآهنگ عاری -  ی از وزنودتا حد نماید کهاست و می
کشد، نظم  مردمی خردگرا، جنگلی از تخیالت سر بر آسمان می

صد . شود هایی زهرآگین مسلح می ی نوینی که سراپا به اسلحه سلحشورانه
ای یکسان درفش  شعر دوباره در جبههسال بعد از رومانتیسیسم آلمان، 

شورشی : علیه نظم فرانسوی بود  و این نخستین شورش. افرازد یمجنگ بر
  .هجایی و گفتمان ادبیعلیه نظم 

هاست،  های هجایی و تکیه نظم در زبان اسپانیایی ترکیبی از سامان
در واقع در مرزی . های انگلیسی و فرانسوی است تر از وزناز این رو کامل

نظم اسپانیایی را به دو جریان اصلی  اورنا .اچ پدرو. میان این دو جای دارد
های عروضی و  ر مبنای قالبب –های معمول  یک، نظم: کند تقسیم می

های غیرمعمول،  دو، نظم .بندها و تعداد هجاهای ثابت و غیرقابل تغییر ترجیع
ی دوم اهمیت قرار دارند و  های عروضی در درجه ها میزان که در آن
در حال حاضر، . کنند اساسی ایفا می  ها نقش ی تکیه ها بر پایه ضربĤهنگ

ترین کنند، حتی در ناب ایفا میتری  قطعی  دار نقش های طنین تکیه
ها نظمی در این زبان یافت  که بدون آن طوریههای هجایی، ب سامان
نشان از این حقیقت دارد که   آهنگ -وزن هایآزادی  افزایش. شود نمی
های قالبی ندارند؛ و حتی در  های عروضی اسپانیایی نیازی به تکیه وزن
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ها تغییرات  جایی تکیهبه جا –ها  ییمثال یازده هجا –ها  استوارترین آرایش
مثال اگر در این بحر جای تکیه . دکن می واردها  متنوعی در ضربĤهنگ آن

گذشته از آن، عوامل . آید های متنوعی پدید می وزن کنیم   دار را عوض طنین
ها و فعال  هی شدید، ادغام واک تکیه: زیر نیز در تغییر وزن بسیار موثراند

های مختلف  ق تکیه و دیگر عواملی که میدان به ضربĤهنگکردن هجا از طری
ی مهم اینکه وزن در اسپانیایی از دو دستگاه مستقل  اما نکته. دهد می

شود، در واقع دستگاه واحدی است که دو جریان هجایی و نظم  تشکیل نمی
میان خود گاه از یکدیگر جدا و گاه در هم ادغام   ای در کشمکش تکیه
شی که در قلب زبان اسپانیایی، و به توسط دو نظم معمول کشمک. شوند می

ی متخالف تخیل و اندیشه، به  عنوان دو نقطهآهنگی، برپاست، به -  و وزن
زبان به سرشت   ی گرایش نتیجه  در اصل این کشمکش .آید بیان نمی

-با هر طولی، ترکیبی ،نظم در اسپانیایی. ی استسرای داستانسرایی و ترانه
قالبی است واحد که  .های هجائی میزانو  –های رقص  گام –ها  یهاست از تک

  های رقص یکی که نمود گام: گیرد بر می های ناساز را در هر دو این جنبه
ای در مفهوم  گری دارد، رژهاست و دیگری که نشان از جریان آرام روایت

ب و از انتظام رفتار اس –ها  یعنی هشت هجایی –نظم سنتی ما .  اش ارتشی
نیز مناسب   سوار هنگام یورتمه رفتن و جنگیدن پدید آمده، اما برای رقص

ها و  هجاییای چون یازده  را در اوزان عروضی همین خصلت دوگانه. است
این  ارسیجاو   برسکوبرای نمونه . توان مشاهده کرد ، میهاالکساندری

سنت جان و داریو برای  حال آنکهها را برای نقالی به کار گرفتند؛  وزن
و   اسپانیایی اصوال میان رقص  عروض. به کارشان بردند ساختن ترانه

چنین است شعر که میان دو قطب غنا و . ی تند در نوسان است یورتمه
های  تنظم اسپانیایی از قابلی. در آمد و شد است )مزامیر روحانی(ها منتره

ای  ع اسطورهایست که شعر وقبا این قدرت ا .طبیعی بسیاری برخوردار است
شود  وقتی که گفته می. آمیزد نمایی، و صراحت را با ظرافت در می را با ذهن

ین معنی ه ااست، آیا ببودن آن گرا  کیفی شعر حماسی ما واقع هایتفاوتاز 
، که طبیعتی متفاوت از است ریاگرایی ساده و بی نیست که این واقع

و روشنفکرانه  )ایدئولوژیک(گرا انگارهرایی گ همیشه واقعکه مدرنیسم دارد، 
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رزمی و  هایهمخوان؟ وزن اسپانیاییآهنگ  - های وزن است و با مشخصه
نظر گیرید، این اوزان  ها را در ها و الکساندری هجایی ای چون هشت مردانه

در . موی وقایع دارند به های قوی و روایت مو انگیزه  قابلیت عجیبی در نمایش
هم از این . انندگرد ها برمی ها و عادت ها همیشه ما را به سنت هچکاممقابل 

به  را دهد و او هجایی، شاعری چون لورکا را فریب میروست که وزن هشت 
اما . کند نمی که از جزئیات پرهیز ، تا آنجادانداز پردازی میحکایتی ورطه
 به عناصر نیز صادق است، زیرا امکان داشت که با میدان دادن  ی خالف نکته

. خود را از دست بدهند  مند او ارزشغیرعروضی، اشعار ناب و تخیل توان
ای جز استفاده از بحر الکساندری  چاره ایلیادی  در ترجمه ریز آلفونسو

در . برد نداشت، زیرا این وزن قابلیت طبیعی توصیف و روایت را باال می
های دیگر روی  زنی به ویسرا مقابل، شاعرانی که به قصد روایت و حماسه

ی  مثال پابلو نرودا مجموعه. اند اند، در واقع در کار خود ناموفق مانده آورده
Contos General را در قالب شعر آزاد سروده و به همین دلیل ناموفق است .

علت آن . کامال موفق است ماچوپیچو های بلندینرودا در کارهایی چون (
های  کرد و نه ساخت گون استفاده های ترانه هم در این است که از قالب

کرد که اشعار حماسی خود را در بحر   داریو نیز تالش.) یتوصیفی و روای
 سانبدین. کشید  هجایی بریزد، اما خسته و فرتوت دست از تالش شش

های میانه نظم  ر حماسی سدهآور نخواهد بود اگر تصور شود که اشعا تعجب
. اند وام گرفته )غزل(ها از غنایی –از قواعد معمول  بیرون –هجایی خود را 

ها در زبان ما  ی یک انتخاب طبیعی دانست، زیرا تکیه باید این را نتیجه
توان عشق، ظرافت، جذابیت و  ها می آورند که به توسط آن اوزانی را پدید می
در واقع با استفاده از تکیه ما توان آن را . اشترا بیان د  شوریدگی رقص

ی  دست یازیم؛ انسانی که از یک سو در گستره ییابیم که به ساحت انسان می
. هستی معلق است و از دیگر سو در مفصل دنیای خاکی و روحانی قرار دارد

یا یکی به آخر یا سه هجایی مانده به تکیه که ممکن است روی هجای آخر 
و یا نظمی  های روی طبل ی ضربه کننده درست مانند هماهنگ –آخر باشد 

ده که شعر باعث ش –یا دست زدن، وجود دارد   ‘آی’که در تکرار آوای 
تقریبا . ای باشد ، شادی، غم، بزم، رزم و پرواز اسطوره اسپانیایی، زبان رقص
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 ی ترانه وپاهپاب توانند اند، می  یی که عرفانیجز آنهاهتمام اشعار اسپانیایی، ب
گونه که مانه بیرونی یابند، درست به تجسم  آواز خوانده شوند و با رقص

  .دارند می وا  گفتند، کالم را به رقصمیاز سقراط  پیشفیلسوفان 
دهد که در اشعار ما  ها و تضادی را شرح می روشناین دوگانگی سایه

سفیدی است در  و  تحرک و سیاه  بازی پویا، پر باروکاگر سبک . وجود دارد
 :یتقدیری زبان ی هستیم البته ناشی ازدو قطب میان این و آن، ما نیز باروک

. وجودی در زبان و در ماده، در تقابل واقعیت عرفانی و عرفان آدم ریاکار
مان و متضاد موجود در سنت  بخش های هویت کننده است که آن رگه خسته

کونگورا گفت؟ شاعری بصیر، با   ی توان درباره اما چه می. بگیریم را به سخره
: تر برای چشم ما انگیزاننده، چیزی شایستهبرتخیلی بسیار پرانعطاف و 

وقفه در هر شعر به ستیز دوگانه بی  این گرایش. نورهایی که کور هستند
یل زند تا که کل یک شعر را برای یک تخ خیزد و شاعر را سیخونک می برمی

سر و   بسته که هیمنه و روان پر مانند یک مشتِه درست ب .گذاردببه داو 
لغزشی است در گدارهای  چنانکه .دهد السیک را نشان میمای ک صدای

، توهای دژ باالخره گمشدن در توبهسهمگین و ستیزی برای تاثیری اندک، و 
 ایستدبر جا میاما گاه ستیز . بگریزید ی  توانید از نیروی خالقه آن دم که می

  :شود آهنگی که دارد ظاهر می - ی وزن نظم با همهچیرگی و 
  

  بلورین جاری شفاف
  .اند درختان به تماشا قد کشیده

  
. ها ههای درخشنده همراه با تکی ها و واکه گون از واج ترکیبی معجزه

. درس می همه چیز به اوج. کشد زبان نوری شگفت و زیبا را به بر می
نظم . توسط چند تکیهه حرکتی ب –پرد  فراز ما میرقصد، یا بر  خرامد، می می

و . بندد که بال نیز هست مهمیزی می  اش های کهنه اسپانیایی روی کفش
دار به تنهایی  آهنگ چنان است که عناصر طنین - ی وزن کننده نیروی بیان

دهنده  رنمایند؛ و حتی آزا شعری کافی می  برای بازپرداخت درخشش
از سنت  “un no se que que quedan balbuciendo” کوتاه گونه که در شعر بدان
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ی سحرآمیز  و اندیشه نگارهشور و وجد مانند تخیل، ا. شود جان دیده می
زبان از . در حقیقت وجد جز از راه حسی گنگ قابل انتقال نیست. ندنیست

 بیان  خواهدمی،  و در باالترین حد توانش  راه رسیده، بدون کمترین تالش
گوید بدون آنکه گفته  زبان ناتوان همه چیز را می. کند ها را بیان  ناشدنی

. آهنگ ناب - نام وزنه ب ی نحیفصدای  سرکش یکند، با شعله باشد، بیان می
 شتالیوت که قصد دا. مقایسه کنید برستان بیاین نظم را با کار الیوت در 

شود  هایی مواجه می شور و شعف روحی خود را بیان کند، به ناگهان با واژه
کند و  از این رو سفری به زبان سانسکریت می. ندشو هماره پر و خالی میکه 

حداقل آن مفاهیم معنوی  -او  اثر. یابد آنجا می در شور و شعف واژگان را
در زبان ما با طبیعتی بهتر از  -و قدرت انفجاری   آشنا، و همزمان کشش

“ گناه فالگیر بی”توان به شعر  می روشبا همین  .بدیا ها، تجسم می دیگر زبان
گاه در اسپانیایی به بیان چیزهایی را گفته که  هیچدر آن که  بلیک نگریست 

  .گز به بیان نیایدنیامده و شاید هم هر
و این نکته قابل . مداوم در رنج است  شمکنثر بیشتر از نظم، از کش

رسد؛ علت آن  در شعر با پیروزی تخیل به پایان می  فهم است زیرا، کشمکش
ها را خنثی  ن آنکه بخواهد آنبدو ،هم این است که شعر پذیرای تضادهاست

از . روی متخالف چنگ بیندازددو نی در مقابل، اندیشه ناچار است که به .کند
مند است و توصیف را بر استدالل توانروایت بیان نثر اسپانیایی در  ،ین روا

ه ی بها را در زبان اسپانیای عبارتتوان  می بر این پایه،دهد،  ترجیح می
ها  ها را در دوره کرد؛ اما اگر آن  مشخص ‘پرانتز’و ‘ کاما’ی دو عالمت  وسیله
 هاباد تبدیل به جریان سیال تند هاپاراگرافبینیم مییم، گذاررسی به وا
 ها را ناموزون کرده که جمله انفجار یامانند برآماسیدگی درست به ؛ اندشده

ز از پرهیگاه در یباما گاه و . کند پرتاب می کهکشان به هر سو یچون اجزا
، به کنندهنثر به جریانی یکنواخت و خستهگون  تبدیل حرکت یورتمه

  ها رقص د و واژهآی میدرمان به نوسان ت، گفسانبریم؛ بدین ت پناه میتخیال
ی به حوزه، ی شعری، یا در روندی گسترنده غازند و ما به محدودهآ می

است، یا درک از رهگذر  بازگشت به ذات ،تنها راه. یمرس می درسگفتارها
یلسوفان نویسان، مورخان، ف داستان. و رجوع به موزنیت نثر چشم تن و روان
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گذشتن از  زبان، برای دری نویسندگان اسپانیایی یعنی همه مذهبی و عارفان
. کنند دهند، و توصیف می نویسند، توضیح می می ها و رسیدن به تخیل انگاره

آفریده که انعطاف و  نثری را  گاست. وای اورتگاحتی فیلسوفی چون 
ها در آفتاب  هنگارامند که نثری کهکشان. زند نمی  پسوااعوجاج تخیل را 

در موج نسیمی آرام و زیر   دهند، با اندامی خوشتراش جوالن می  نیمروزش
  پیش. ها و پیکرسازی پرداخته شده چشم  بلند فالتی که برای نوازش  آسمان

هایی برای  سبک: اند ها حرکتی چنین دلپذیر نداشته هگاه انگاراز این اثر هیچ
طبیعت زبان تمایل به زادن . یز هستندهای رقصیدن ن اندیشیدن که سبک

برخالف آنچه در . العاده دارد ها و استعدادهای خارق ها، کهکشان گستره
نویسند و زیبا  زبان، بد میفرانسه روی داد، اکثر نویسندگان اسپانیایی

سرایند، حتی در آثار نویسندگان بزرگ ما نیز، مرزهای میان نثر و شعر  می
 واجهای چون  ن نثر کنشی هنری دارد، مثال نویسندهدر این زبا. مبهم است

نثر به  توان در اسپانیایی از این نظر نمی .در واقع شاعری است کلن این 
. یافت –های روشنفکرانه  یعنی ابزار گفتمان و تئوری –اش  یعقوامعنای 

و با او . شود شود، زبان دوباره زاده می ای بزرگ پدیدار می هرگاه نویسنده
سان، نثر در هوای رسیدن به شعر و  آغازد؛ بدین سنتی جدید زیستن می

. تکیه کند اسپانیاییتواند بر نثر  ، نمی شعر، برعکس. ن استه آتبدیل شدن ب
 قابلبدون نقد و بررسی شعر معاصر اروپا . مدرن یدورهدر  یگانهوضعیتی 

 آنتونیو. ده استشعر شرشد و تداوم  باعثدر واقع نقد  .نیستتصور 
یا حداقل  –ی او  اما میان قدرت شاعرانه. از این نظر استثنا است ماشادو

ماشادو . ای هست فاصله  و شعرش –میان آنچه از نظر من مرکز تفکر اوست 
 آوانگاردمدرنیست و تخیالت احتیاط یکسانی نسبت به نمادگرایی شاعران 

داشت،  دوم  های جنبش که نسبت به تجربه داد؛ و با احترامیمینشان 
ها  مخالفت او با این گرایش. داد ارائه می ناپذیرهایی سخت و فهم قضاوت

در مقابل، . آورد سرایی روی  های سنتی ترانه موجب شد که او به فرم
ی  و حتی از زمانهال مدرن هستند نسبت به  ادبیات شعری کام  هایش واکنش
او  ر، ما مدیون شهودگرایی ، و نه شاع عنوان یک نثرنویسهب. جلوتر  خودش

، ‘ناهمگنی ضرور هستی’باشد، انقالبی است در اگر هستیم؛ چیزی، که 
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های او یافته. از خودزاری بی در معنیی ، و دگرسرای)تغزل(ی سرای محبوب
. دشون پدیدار می  اش های شاعرانه ی، در بحثای، و نه واقعیت هچون انگار

زبانی نیست که   ی کار او برگردان خالقانه: منظور من این است که
هم از این رو شعر او هیچ تاثیری . ما را تجسم بخشد ‘آن دیگر’توانست  می

  .از این زبان  نگرفت
های نوکالسیک مانع  خطابه های طوالنی جایگاه برای سال

معمول  غیر ینظم. شد ی ما می های میانه ی شعر سده قانهگذاری صاد ارزش
. دکنآمیز  های سخت و تردید شتبدیل به آموزها را آنپدید آمده بود تا  

های مختلف در شعر حماسی ما محصول خزعبالت  با طول  حضور عروض
. معمول بودند  مسلمی در عروض  ی گرایش شاعر بود، گرچه مریدان متوجه

شاعران و . ی معمول بدعتی مدرن است به قاعده  گرایشبه گمان من، 
شنیدند، در حقیقت،  را نمی  گی عروض قاعده کدام بیشنوندگان هیچ

 افزون بر آن،. آهنگ بود - حساسیت آنها عمیقا متوجه وحدت تخیل و وزن
  فراموش. اند شده ها چگونه سروده این نظم ایمدریافتهنیست که ما  پذیرفتنی

 کهاندیشیم، بل زییم و نمی مان نمینیاکانی  ما نه تنها به شیوهنکنیم که 
نزدیک به پایان . شنویم بینیم و می متفاوت میکامال ای  حتی به گونه

با   از عروض  اما اقتباس. گیرد های میانه، نظم با قاعده و معمول اوج می سده
ر که طوهمان .شودد که نظم متکی بر تکیه ناپدید وشمیقاعده موجب ن

 کهبل ،دهند ها نه تنها دو دستگاه متفاوت را تشکیل نمی گفته آمد، این نظم
نظم ایتالیایی  از زمان چیرگی. هستند از جریانی همسان  در اصل دو گرایش

در  خورد، نخست هم میبر  بازعروضی ی شانزدهم، تعادل اوزان غیر سده در
ای  به گونه ی نخستهمرتبدر . ی مدرن ، در دورهسپسی رومانتیک، و  دوره

دوران مدرن خود به دو  .ای آزادانه به شیوه ی دومو در مرتبهآمیز  احتیاط
ی  و دوره ها پارنایسینگیری  با اوج ‘مدرنیست’ی  دوره: شود می دوره بخش
در این هر دو دوره، شاعران . متاثر از فرانسه و دوران معاصر  سمبولیست

نقد  البته در هر دو دوره،. نداهو تحول بود ان رفرمتازامریکای التین از پیش
 – هشاعران امریکای التین را برمال کرد ‘های فکری گویی قلنبه’پیشرو 
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ی  شناختی که دیرتر منجر به دریافت عناصر بدیعی و مهم شد و ورای همه
  .رسید کاستیلیهای ادبی  ها به بازکشف توانمندی آن

، و در امریکا تا آغازیده است 1885های  از سال‘ مدرنیسم‘  جنبش
پایان به در اسپانیا اما دیرتر آغاز و دیرتر . یابدمیهای جنگ اول ادامه  سال
ست قطعی؛ بعد از آن و البته امری  مسلط فرانسه بر جنبش  نقش. رسدمی

، و )پو و واتیمن (دو شاعر امریکایی   از نقش توان  تر، می ای پائین در مرتبه
برای  ورلینویژه هوگو و به. شاعر پرتغالی یاد کرد 23روکاست دی اوجینو

البته او به شاعران دیگر نیز چشم داشت،  .خدا را داشتند  روبن داریو نقش
شاعران،   ضمن چاپ عکس (Lus Raros – 1896)چنانکه در کتاب خود 

وی در این . دهدی آنان را ارائه می های خود درباره مطالعات و بررسی
 کمدستیا بودند ده کراثر متکند که او را  اعرانی یاد میاز ش مجموعه

 24،لیسل دی کنتکسانی چون بودلر، . ندبود را برانگیخته  تحسینش
  ی الخره تنها نویسندهپو، و با ، کاسترو، آلنآدام دی والری 25، مورآس
داریو از رمبو، ماالرمه و شاعر بزرگ و . کوبایی مارتی خوزهزبان، اسپانیایی

شاید برای   کاس دوی  درباره  اش گوید؛ مطالعه بکرگو لوترمونت سخن می
بار از محیط فرانسه بیرون رفته باشد و حتی در فرانسه هم، اگر نخستین
 دی رمیو  بلودی لئونتوسط  ، تنها یک مقالهخاطر داشته باشمدرست به
ها،  در گسست میان دورهعناصر شعری مدرنیسم، . شدهنوشته  گارمونت

، و موسیقی سمبولیک گوتیری  تراشانه-پیکر ینگارهمیان ا نوسانی داشته
ست که در سبک کار من یافتن فرمی ا”: گوید داریو خود در این مورد می

که در  ...هایی یافت توان در مواجه با واژه این همه را می  .شود من پیدا نمی
وحدت عالی . “نگرند من می بهیا در گردن قویی که به تردید ... ریزاندحال گ

نوایی بلورین، همراه با نسیمی رمزآلود  .آید آهنگ پدید می - کهکشان در وزن
  روش. یای که خود قالب قلب: شنود که شاعر از دل یک صدف دریایی می

-گونهست، ا پذیرامکان، در مواقعی که شیفتگی ‘ها مدرنیست’تداعی شعری 
آهنگ و  -ها، و وزن محصور میان موسیقی و رنگ. پردازی است قرینهای 
مرکز . شوند بندی می یی قافیههای نامر ها، جهانی از شور که با واقعیت هانگار

آورد،  می را در هستی به حرکت در یچیز شهوت:  این جهان، زن است
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 و – آفرینش آهنگ  - شنیدن وزن. گشاید را می  درست آن دم که کالفش
یعنی ساختن پلی مناسب میان جهان،  –آن   همچنین دیدن و لمس

  .پیام شاعر : احساسات و روح
. نتظم نیستمتر از موسیقی  های داریو طبیعی هیچ چیز برای جاذبه

 26،میرون  دیسهای داریو،  از بیانیه جدا. با عمل همراه بود تئوری 
از  فریراز پرو و  پرادا( ، دو شاعر و دیگر پیشروان جنبش 27والنسیا
این دو شاعر . دادند  اختصاص موضوعهای خود را به این  کتاب) بولیوی

آهنگ  -ی اصلی هر انتظام شعری را باید در وزن مدعی بودند که هسته
- می  گسترش بعد مطالعات این دو. های هجائی آن جستجو کرد و نه میزان

را تایید ) شود تلفظ می یجوب اسپانیاییدر ( بیلو آندرسی  و نظریه یابد
، دیگر  بسیار زودتر از هر کس 1835  ست که در سال، بیلو کسیکندمی
فرموله کرد و گفت  )feetیا (دار را در بندها  ی طنین ین تکیهارکرد بنیادک

-ای از وزن پاره ‘ها مدرنیست’  .سازد آهنگی را می - های وزن ها دوره این تکیه
ای را نیز  هجایی؛ ضمنا پاره عروضی را اختراع کردند، مثال بحری بیست های

  های فراموش ها گرفتند؛ چنانکه به سنت ها و آلمانی ها، انگلیسی از فرانسوی
شعر  تحوالتهمراه با این . دندکرها را احیا  آن آوردند و  ی اسپانیا رو شده

برای استفاده   فرانسه در تالش تاثیر. دشوزاده میآزاد در اسپانیا  آزاد و نیمه
از نظر من، تاثیر پو، واتیمن و  .اندک بودبسیار   های غیرعروض از نظم

نوگرایی بیستم، شاعران اسپانیایی به  یبا آغاز سده. ندتر بود کاسترو قطعی
این شاعران نسبت به اصول  اکثر. ندهدمینشان   روی خوش )مدرنیسم(

ی ها به درک ی از آنمکند، و تنها تعداد بود  حساس‘ ها مدرنیست’بدیع 
از آن میان دو شاعر بزرگ توان خود را . رسیده بودند   روشن از هدف جنبش

با البته  ماشادو  آنتونیوپرشور و ناشکیبا، و  اونامونای: گذارند می  به نمایش
ها، از بدایع و ابتکارات عروضی  به هر صورت هر دو آن. حثیی قابل ب فاصله

، به  ی اولش نز، نیز در کارهای دوره خوان رامون خیمه. رندیگمیبهره زیادی 
مانند داریو در ه د، اما دیرتر و بنکمی  بیشترین حد از این مکتب اقتباس

شعر خود را  –های درونی  تری از واژههای مطمئن گرچه با نمونه – کانتوس
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و من ترجیحا  معروف شد‘ عریان’ید، شعری که به پیرامیاز حشو و زوائد 
  .نامم می شعر نیازش

ی   او شفافیت این شعر را نتیجه:  نیست ‘مدرنیسم’نز منکر  خیمه
های  ، از وزن شهای دوم و سوم کاری او در دوره. دانست  اش خودآگاهی

استفاده  ‘ها مدرنیست’آزاد  های آزاد و نیمه وضی و نظمسنتی و کوتاه عر
این هر دو از . است  ند کار یتستحول زبان شعری او به مان. کند می

و امریکای التین تاثیر   ها در انگلیس های فرانسه و مریدان آن سمبلیست
البته با این تفاوت که  . (اند های زیادی به پیروانشان داده اند؛ و درس گرفته
نز  کند که مدیون پاند است، حال آنکه خیمه با بلند نظری اعالم می  یتس
به هر .) انگارد را نادیده می 29سرنیودای، گارسیا لورکا و کوبای 28گویلنتاثیر 

آورند و بعد  ی اول به ادبیات متعهد روی می دو شاعر در دوره  صورت این
دهند تا آنجا که بهترین اشعار خود را در دوران پیری  راه می آرام تغییرآرام 
ی شتابناک خود با مرگ به شباب شعری  سرایند، گویی در مسابقه می
از این . کند نز همراه با حسی معنوی تغییر می کار خیمهباری، . سیده باشندر

دید، او تنها در هوای بلوغ به اوج   توان در کار او تغییری محسوس نظر نمی
ها و  شاخه دگرگونی دائمیرسد، درست به مانند درختی که علیرغم  می

شاعری  نز خیمه. شود جای خود استوار است و جابجا نمی ها، بر برگ
ه البته این نکت .سمبولیست نبود بلکه خود نمادی بود در زبان اسپانیایی

منتقدان اصرار دارند . ن اشاره کرده استکشفی تازه نیست، و خود شاعر به آ
را  ‘مدرنیسم’ی انکار  نز یعنی دوره سوم خیمه ی دوم و که کارهای دوره

دانیم در حالی که میتوان این نتیجه را پذیرفت،  ببینند، اما چگونه می
بر آن،  افزون. نز به اوج و کمال رسیده است در واقع با کار خیمه ‘مدرنیسم’

ی  ترین میوه نز طبیعی م که شعر خیمهبیفزایاجازه دهید این نکته را نیز 
مدرنیسم است، یا به عبارت بهتر، این اوست که مدرنیسم را به بیان نمادین 

ی بیان را در  این شیوه  از مرگ  سال پیشوی چند . دنیا تبدیل کرده است
او در این شعر با تکرار موسیقایی . رساند به اوج می 30“اسپاسیو”شعر بلند 

ای است به  شعر دریچه. پردازد وزن به انتقاد از زندگی شهری خود می
جایی که شاعر تنها در درک شهودی خود دیده (سواحل گرمسیری فلوریدا 



 163نظم و نثر              

ی شاعر با پرندگان بدل به قابی از زیبایی  پچپچه ی سرریز از دریچه.) است
 ولی او با چه کسی در گفتگو است؟ پرندگان یا پژواک دور. دشو مجسم می

اما مسلم آن است که وی برای اولین و . معلوم نیست. دست صدای خود
. کند شاید آخرین بار سکوت پرمعنی طبیعت دور شده از انسان را درک می

ها پیام  ههای همراه با موج هوا و واک م نیست که واژهگذشته از این، معلو
شاعر در پی نجات انسان ” :دهد شعر؟ خود پاسخ می  شاعر است یا نفس

“ .، آن را نجات دهدی جهان گذاری دوبارهرود تا با نام نیست، بلکه می
ای از  عنوان یک کار مدرن تنها لحظهشعر بلندی است، ولی به “اسپاسیو”

همان لحظه و . دهد می  وجدان و آگاهی شعر امروز را به خود اختصاص
درآمیخته، و  )اثر دوران جوانی داریو( “قوی بزرگ”درنگی که با جستجوی 

  .سرشتی جبری داده است اشبه زندگی
. دنکمیمیان نظم و نثر باز   همچنین راهی برای رخنه ‘مدرنیسم’

ی بیان در فرانسه و  های علمی و فنی، شیوه ای به زبان گفتار، واژه خنهر
طور خالصه شامل هر آن چیزی است که در زندگی شهری هانگلیسی، و ب
گویی و خودگویی، ارتباطات و زبان دانشگاهی؛  و در اخالق، تک. وجود دارد

واقعی پیشگام  گرچه .، در اینجا نیز داریو پیشقدم استو باز مثل همیشه
و شاید بتوان گفت از (یکی از بزرگترین شاعران ماست  31لوگونز لئوپولدو

منتشر کرد  1909لوگونز در کتابی که به سال ). بزرگترین نویسندگان ما
ای چون الفورگو دارد، اما الفورگویی که  جلوه) 32قمری عواطف یگاهنامه(

. نگرد میجای احساسات با چشمانی منطقی به جهان ه که معتدل نیست و ب
 یگسترد و بدل به نگرگاهمیر کار او سایه ی کنایی که بهمچنین طنز

بیند که  تلسکوپی می لوگونز دنیا را از درون. شود زده میناک و غربتسهم
محوطه . گذاشته شده  آیرسای کثیف در قلب بوینوس ی خانه پشت پنجره

روی  –ای التین به کنایه از تمامی امریک –فام ای نقره خالی است و دهکده
رد خود را در چین و  نیز در آخر شود؛ محو می  ز شاعر منتشر و سپسمی

 شناسیِ زیبائی شاعر مکزیکی  والرد لوپز. گذارد ی میز بر جا می چروک رویه
وست که برای این ا. کند می دگرگونو   غیرانسانی لوگونز را اقتباس

ی  دهد و سرچشمه فرا می  طور واقعی به گفتگوی مردم گوشبار و بهیننخست
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-تک. کند ها کشف می آهنگ و موسیقی زبان را از میان این پچپچه - وزن
دیگر و دیگری، :  گویی والرد آشفته است، چون از دو صدا ساخته شده است

در . دهد ی ما که در پایان خود را در شعر نشان می همزاد ما و همزاد غریبه
  .گردند پسند باز می هتودزبان نز و ماشادو به  ها، خیمه ین سالهم

دروازه را  آنکه  رساند، اما  ی شعر امروز می والرد ما را به دروازه
که با آپولینر و  ‘ی شکوهمندی پرنده’. است  هویدوبرو ویسنتگشاید  می

 –هویدوبرو . بخشدمیرا شفا   د و تخیل بال پروازشایگشمیریوردی بال 
، عظیم و گذاردمیبر ادبیات امریکا و اسپانیا  تاثیری عظیم  –ی شاعر شیلیای

گذاری آثار وی  به درک و ارزش اوبرانگیز  جنجال اما ویژگی. برانگیز جنجال
رنگ  بی  شای ی شخصیت افسانه که شعر او در سایهطوریلطمه زده است، به

از جمله  33“آلتازور”. تواند باشد تر از این نمی هیچ چیز ناعادالنه. شود می
شعری چون آبشاری از  این شاعر است که در سیر آفاق شعرهای نیرومند

بودگی زمان غرق  آور که در تهیگذرد، سقوطی سرگیجه می ‘درون انسان’
و  ،ارتفاعی چنین بلند”: گوید هویدوبرو، هموطن فراموشی، می. شود می
او . ینجاستاو همه جا هست، اکنون هم ا“ .همه چیز معلق است نگرم که می

اما در مقابل این فضانورد، یک معدنچی هم . ی شعر ماستیاکسیژن نامر
خوابی و کار  ها بی ساعت  و اوست که واژه را از پس 34واژخو سزارداریم؛ 
ست، واژه در دستان او سنگ سیاهی. شدک فرسا از دل خاک بیرون میطاقت

زبان . شود میرد داغ که س نان: یدوده و خاکستریا ذغالی مشتعل و سرخ، 
تنها ها، و نه  زبان خیابان کهها، بل نه به زبان کتابگردد،  به خود بازمی

: تناز واژه و  ایهمجوشی. ی خالی از مسافرها که به زبان مهمانسرای خیابان
تاالر درونت را چنگ آید؛ پهن کن به بر، روز می  آید، شوالیش روز می ”

شب به رویا دیدی که بر ... را با آن بپوشانجان خود . آید روز می... بیانداز
اما آنچه “ ...ای ای و از دست همه چیز به کام مرگ درافتاده هیچ زیسته

شنویم زبان ادبی شهرهای بزرگ نیست، بلکه کالم شاعری است که در  می
ی  کنندههای کسل نه از سر بحث  اش و تشنگی ستزی شهری بزرگ می

ی سست صدای پروایی است، با ت گفتار و بیخاطر صراحبه کهروشنفکری، بل
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و آن تشنه تبدیل به خواهشی . توانمندتر از رویا صدایی. آلود و هذیان
   .او از دنیا سرشار بود: شود که بدهد و داده شود می پایان بی

با شاعران   آیرس ی آغاز داشت، بوینوس دو نقطه ‘مدرنیسم’
و مکزیکو با شاعرانی چون   مولنیاریو  خیروندو،  پیشرویی چون بورخس

: شود می زاده؛ شعر دو رگه در کوبا گوروتیساو   وجااوروتیه  سر جی به
؛ و در ) باجاگاس امیلو، گویجن  نیکوالس(و دشنام و هجو   ترانه، رقص

ثبت ’امریکایی به   فهرستی از تخیالت که با آندرید کارارا جرجاکوادور، 
بخشد می هتر از همه، این دوره را هویت اما شاعری که ب. زدپردامی ‘دنیا

- ناگفته نماند که او پرکارترین و بارورترین شاعر اسپانیایی. استپابلو نرودا 
هم از این رو، این خصوصیات  .و ضمنا ناهموارترین آنها نیز هستزبان 

دو دوره را شامل  شعر آوانگارد. ای کار او نیز شده استه فهمی موجب کج
د، و با شو آغاز می 1920های  رو و به سالدوره با هویدوبنخستین . شود می

 م، که ده سال بعد و با نرودا آغزی دو تبخیر واژه و تخیل همراه است؛ و دوره
و   قلب اشیا است، بدون بازگشت به زمین نفوذ در  اشویژگیشود و  می

 .دشو دوباره تکرار می ‘مدرنیسم’تاریخ . های سنگین و ژرف ر در آبو غوطه
گذارند و در اسپانیا  های زبان تاثیر می دو شاعر شیلیایی بر تمام حوزه

در ضمن توان  می.  مانند داریو در زمان خودشه درست ب ؛ندشو شناخته می
ی داریوی پیشرو و  نرودا مانند کالف بازشده/ افزود که جفت هویدوبرو 

تاثیر گرفته گرا هستند، و باید که از مقطع کاری داریوی واقعی  اسطوره
 Cantos de vida(و نرودا از ) Prosas profonas(هویدوبرو از کتاب : باشند

yesperanza .( در اسپانیا، گسست در شعرهای نخستین با خشونت کمتری
اولین همجوشی واقعی میان زبان گفتار و تخیل با پدید آمدن . همراه است

 رومنی بزرگ  ر نویسندهیعنی با کا:  شاعری در نثر و در نه نظم همراه است
-یگانهترین و ای از محکم گزینه دیگو جراردو، 1930در . سرنا دال گومز

ترین آثار شاعرانی که اسپانیا از قرن هفدهم به خود دیده، بیرون آورد، 
، آلبرتی رافائل، فدریکو گارسیا لورکا، جویجن جرجشاعرانی چون 

از این پیشتر نروم، چون قرار ، اما بهتر است ..الکساندره، سرنیودا  لوئیس
ارتباط   ی شعر مدرن در زبان ما بیشتر نمونه. تاریخ ادبیات بنویسم  نیست
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توان در  همین روند را می. است  آهنگ و عروض - میان نظم و نثر، و وزن
ساخت این زبان بسیار نزدیک به زبان ماست، . ها مشاهده کرد ایتالیایی

ناگفته نماند که . آهنگ است- ی وزن شمههمچنین در زبان آلمانی که سرچ
ی رفرمی است که شاعران  ، نتیجهاسپانیاییآهنگ در  -وزن اوج و بالیدن  

از رهگذر بازگشت به نظم سنتی   امریکای التین آغاز کردند و در اساس
ویژه های شعری به اما این بازگشت بدون تاثیر جریان. اسپانیا، به بار نشست
آهنگ و  -ی وزن که جریان اخیر رابطه  ویژهبه. پذیر نبود شعر فرانسه، امکان

آهنگ و - وزن: و با این تاکید که. تخیل شاعرانه را به ما نشان داده است
های طوالنی ما را  زدناین چانه ،باری. پذیر نیستند تخیل از یکدیگر جدایی

وید تنها تخیل قادر است که به ما بگ: کند ی اساسی هدایت می به یک نکته
آهنگی نیز هست، میزان مسلط بر معنا نیز - نظم، که عبارت وزن چگونه 
 .هست

                                                 
1 Chin P’ing Mei 
2 Hendecayllable 

ای متفاوت است، مثال وزن متقارب حالت نزدیک به آن در فارسی استفاده از یک وزن با موسیقی 3
عروضی یکی است، اما لحن یا وزن . ی حافظ مقایسه کنیدنامهساقیرا با وزن متقارب  شاهنامه

  . م. اندآهنگ در آنها کامال متفاوت-وزن
4 rhythmic clauses 
5 Metrica Pespanola 

به دور از هر گونه تجرید، و ”: نویسد می“ Linguistics and Poetics”ی  یاکوبسن در مقاله 6
یا با  -ساختار هر مصراع  - هجایی سامانتر، یا در اصطالحی روشن -  نمایشی تئوریک، عروض

عناصر متغیری از  سامان هجایی.... دنکن های نظم را مشخص می یک یک نمونه -اصطالحی منطقی 
کشاورزان صرب را   او سپس. کند ی متغیرها را تعیین می بخشد و محدوده های نظم را شکل می نمونه

ها، شعرهای  تباه در استفاده از آن، و بدون کمترین اش های عروضی مشخص زند که با قالب مثال می
رغم ناخودآگاه بودن پذیر است که به ن خاطر امکانه آدر حقیقت، این امر ب. سازند البداهه می فی

به .) اند ها در اسپانیایی از این گونه پنج هجائی. (های عروضی، حداقل حالتی شناخته شده است میزان
اولی واقعیتی است ایدآل، یک . و نظم ذاتی نیست  ی یاکوبسن نافی اختالف عروض هرحال، مشاهده

در اینجا . (گانهنظم ذاتی چیزی است ی. گیری است ی اندازه الگو، یک چیز تجریدی و بنابراین وسیله
ها،  یکسان در آن  زند و ضمن اشاره به عروض پاز سه شعر از سه شاعر مختلف اسپانیایی مثال می

برای روشن شدن منظور پاز به . شود نوان نظمی ذاتی متذکر میعیک را به هر ییگانهآهنگ  - وزن
سه عامل : دهد پاز ادامه می) م. ی مترجم رجوع کنید از مقدمه 31نوشت  آهنگ در پی - دگرسانی وزن
از   آهنگ زبان در این یا آن مکان و مطابق با شرایط تاریخی؛ عروض - وزن: دارد  ها نقش در این تفاوت

آهنگی  - د؛ و هر شاعر وزنشو می  های نظم اقتباس یابد یا از دیگر دستگاه اق میآهنگ اشتق - وزن
ی آخر عاملی تخصصی است و معیاری در تفکیک ادبیات منظوم از آن چیزی  نمونه. ویژه دارد خود

  .م .شود است که شعر واقعی نامیده می
  .کنید پیش مراجعه بخشهای روانی و لفظی به  آهنگ -  ی وزن برای مطالعه 7
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وقتی که . سخن گفتن را در واقع، باید به ترجمه کردن تعبیر کرد
پرسد، در اصل خواستار آن است که  را می بچه معنای این یا آن واژه

، ترجمه  ین قیاسبر ا. برگردانند  اش گانه زبان بچه اصطالح ناشناخته را به
انتقال مفهوم و (در درون یک زبان، هیچ تفاوتی با ترجمه ) تفسیر معنا(

مانند آن ه ها، ب ی انسان از این نظر، همه. از زبانی به زبان دیگر ندارد) معنا
- برخورد جبری جدا چنانکه .گذرانند ی یکسانی را از سر می تجربهکودک، 

های دیگر، به همان شگفتی و عصبیتی  ، با مردمان و زبانهاهترین قبیل افتاده
یم، و ادهشود که ما خود هنگام روبرو شدن با زبانی دیگر دچار ش منجر می

این تردید های متفاوت بیان آن زبان، به  ها و منطق در پی دریافت گونه
های زبان  نیست، بلکه تنها یکی از گونه جهانشمولکه زبان ما  ایمرافتادهد

رغم نبود ها بود، زیرا به فع تردیدها و شکدر گذشته، ترجمه عامل ر. است
زبانی واحد، جوامع از ساختار همسانی برخوردار بودند و مردمان مختلف 

این نکته را از آنجا . دندفهمیتابع آن ساختار یکسان، درد یکدیگر را می
های مختلف، مردم به شیوه و منطق همسانی  توان دریافت که در زبان می

یکسان بودن منطق اندیشگی پاسخ روشنی بود که تردیدها . گفتند سخن می
  فراموش 1بابلاما تو ای . ای مختلفی وجود دارده زبان”: کرد را منتفی می

ی مسیحیت  کرد حقیقت یگانه  الشپاسکال نیز ت “.نکن که معنا یکی است
 توجهمختلف را مورد  هایدینگونگی  چند وی در این راه  .رساند را به اثبات 

ی همگون  ها، به نمونه برای حل مشکل چندگونگی زبان  قرار داد و سپس
که ترجمه عالوه بر تکامل اندیشه، ضامن و ایند کرفهم و ادراک تکیه و ادعا 
  .یکپارچگی آن نیز هست
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،  ، در پی بازکشف حاالت گوناگون و نامحدود هوا و هوسمدرنعصر 
برانگیز را نابود کرد، تا اطمینان  و مقابله با عادات و رسوم کهن، این حس

ها  ی دیگر انسان چهره ها دیگر نتوانند خود را در آنجاکه باعث شد انسان
دید  استثنایی میدور از تمدن را عناصر ه های ب ، انسانرشاین نگ .بازشناسند

  ی قابل انقراض که باید متوقف گردند، مبادا که امکان یابند و به گذشته
اما همزمان در . شکنی یا شمشیر سنت: شعار نیز چنین بود. بازگردند

رغم تمدن جدیدی ظاهر شدند که بههای بی تاالرهای قرن نوزدهم، انسان
  ن را به نمایشپایا به زبان تمدن، غربت و تبعیدی بی راندنسخن
زده و های غربت نکنیم که این انسان  با این همه، فراموش. گذاردند می
ها و  یدی نتیجه یا عامل ارتجاع نبودند؛ بلکه خود محصول بحثتبع
آالیشی رفتار، و حتی  ها، بی ی دیدگاه ریشه. های قبل از خود بودند لجد

. بیهودگی او داشت های این انسان تبعیدی نشان از دیوانگی و خشونت هوس
سان تفسیری  بدین. شکنی بود سنت ینمایهرغم میل ما، خود نشان و و به

خود را   که در پی یافتن ماهیت جهان است، تالش دین: این چنین پدید آمد
 های دستگاه هستی را مد ای گذارد که تفاوت روشنفکرانه  در گرو کنکاش

و انسان  ،دگی یعنی غرابتماناز نظر یک انسان متمدن، عقب. نظر داشت
ی گمراهی و دوری  منزلههچنین برداشتی ب .ای بیگانه تمدن یعنی غریبهبی

ی گم  نیمه. ی دوم ماست مانده در واقع نیمه زیرا که آن انسان عقب. است
ترجمه، به خوبی این تغییر اندیشه را بازتاب . ی ماستگم شده خودِ و شده،

ها، در  دیگر انسان هایوهلج  ه جای نمایشه و برغم آن نگابهداده است؛ زیرا 
ی کار ترجمه آشکار کردن پایه. یافتن هویت عالی انسانی استپی 

از این زاویه، ترجمه آشکار کرده است  .ها است ها در ورای دگرسانی همسانی
ها چه در  ال این تفاوتح. شان نیستها ناشی از برتری که تفاوت انسان

  .ی دست راستی ما تمدن رخ نماید و چه در همسایهدور از ه ب انسان
ای روی نگاه جدید به  بسیار ارزنده هایپژوهش جانسوندکتر 
جا  ی علف همیشه و همه تیغه ”: گوید می  وی .ده استانجام داانسان و جهان، 

، اما موضوع ...ی دیگر دنیا ی علف است، چه اینجا و چه گوشه تیغههمان 
خواهم ببینم که اینان چه تفاوتی  اند، در واقع می انمن مردان و زن پژوهش
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توان از دو جهت  نظر دکتر جانسون را می“ .ی پشت سر خود دارند با گذشته
ی انسان از طبیعت و با این جدای  نخست، براساس. حظه قرار دادمورد مال

روز هدف انسان ام: ممکن است به جنگی بدل گردد جداییاحتمال که این 
جدایی   یپایه دو، بر. بر طبیعت است چیرگی  ست بلکه هدفشرستگاری نی

دستی نیست، و به دو ی واحد و یک ها از یکدیگر، جهان دیگر مجموعه انسان
ی خود به  نوبهفرهنگ نیز به .طبیعت و فرهنگ: شدهتقسیم   بخش

ها و  توان در زبان را می  ، که نمودششده استهای مختلف تقسیم  فرهنگ
هر تمدن خود دنیایی  چنانکهای است به دنیا،  هر زبان دریچه :جوامع دید

های  رودهکردند از خورشید س می  ها ستایش خورشیدی که آزتکی. است
در . ها یکی بود گرچه مبدا روحانی هر دوی آنمذهبی مصر متفاوت است، 

ند که اختالف میان کوشیدمیی اول میالدی فیلسوفان و مورخان  دو سده
ها  شناسامروزه نیز، انسان .ها را ثابت کنند وامع، عصرها و دورانج و نخبگان
ها با  بندی دارند، اما این دسته ها، در همین راستا گام برمی شناسو زبان
شان، کمتر متوجه تفاوت میان فرهنگ و طبیعت، و بیشتر در اهمیت یهمه

ل آن، حتی به دنبا. پی یافتن تفاوت میان انسان متمدن و نامتمدن است
؛ و نظر قرار گرفته های مختلف نیز مورد ناهماهنگی و اختالف سطح تمدن

توان چنین  می. است دهدر درون خود نیز دچار اختالف شبنابراین هر تمدن 
بریم، ما را به  میتفاهم به کار -و-هایی که با هدف تفهیم رد که زبانتعبیر ک

ومیت و ملیت ما را در خود ی از صداها و معناها انداخته، و قدام توری نامری
شدن حتی به درون زبان نیز   بخش  سری و بخش-جدا. زندانی نموده است

قات مختلف تاریخی، طب های گوناگون است؛ و ما آن را در دورهرخنه کرده 
مشاهده  عامی ی نخبگان و مردم و رابطه های مختلف، اجتماعی، نسل

های درونی را حصارای هستند که  ها دیوارهای زنده کنیم، در واقع این می
  .آورند پدید می

توانست موجب نومیدی مترجمان گردد، اما  ی این تحوالت می همه
. تری یافت تر و حساس عمیق  ، با رشد و تکامل تضادها، ترجمه نقش برعکس

ها از میدان  ف میان زبانشاید علت این بود که ترجمه به صرف وجود اختال
.  ها گردید ی دیگر زبان به ابزار مهمی برای مطالعه نرفت، و خود تبدیل  بدر
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زیرا به توسط آن، . اهمیت شمرد توان کم  ترجمه را نمی  به هر علت، نقش
دنیای . ها بر ما آشکار شده است شیوه و منطق متفاوت بیان در دیگر ملیت

و از دیگر سو، . ها و تضادها است ز ناهماهنگیای ا سو، مجموعه ما، از یک
ی آثاری که از دیگر منابع گرفته شده و در واقع  نمایشی از تاثیر ناخواسته

ای دیگر که طبعا با منبع اولی تفاوت  ی ترجمه ای است از ترجمه ترجمه
 ستمتن دیگر باشد، خود اثری هر متن حتی اگر برگردانی از. بسیار دارد

توان دربست اصیل یافت، زیرا خود زبان نیز  قع هیچ اثری را نمیدر وا. یگانه
گذشته از آن هر نشانه یا جمله . در اصل برگردانی است از دنیای غیرادبی

توان به  ابن بحث را می. ای دیگر ای است از نشانه و جمله برگردان و ترجمه
وارد  ای به اعتبار اثر خدشهنیز مطرح کرد تا که کمترین   سلبیی  شیوه
. خود را دارند  های خاص همتایند، زیرا هر یک تفاوت ی آثار بی همه :نشود

هر ترجمه آفرینشی است بسیار مهم، : توان با اطمینان ادعا کرد که حتی می
  .آورد چون اثری را از دنیای دیگر به جهان ما می

ی  شناسی، ترجمه را تنها در مفهوم انتقال سادهشناسی و زبان انسان
در فارسی با و ( Servileی  عملی که در اسپانیایی با واژه –بینند  یشه میاند 

من اصراری ندارم که بگویم . شود نشان داده می) اللفظیاصطالح تحت
این کار را نیز برگرداندن  تردیدبیاما . ممکن استنا اللفظیتحتی  ترجمه
ی  زنجیره ی یک اثر است، که در آن مبتکرانه ترجمه، برگردان. نامم نمی

. دکن میفراهم ما  رایرا بخواندن به زبان اصلی امکان همان واژگان جدید 
ی فرهنگ است تا  نویسی و تهیه بیشتر شبیه لغت ‘واو به واو’ی  ترجمه

حتی اگر با وسواسی بیرون از (برگردان خالق و ادبی یک اثر، و به هر صورت 
ی اثری  مثابههمگر آنکه ب –با تغییر متن اصلی همراه است ) حد همراه باشد

ترجمه در واقع فعالیتی ادبی است، . باشد ای انتقال معن علمی تنها متوجه
ی بیان و  پذیر است که دو شیوه صورتی امکان زیرا به قول یاکوبسن تنها در

آثار از . م برگرداندرا به زبان دو –یعنی استعاره و مجاز  –انتقال احساس 
شوند، اما کار ترجمه تکرار  زبانی دیگر منتقل نمی هیچ عنوان بهاین نظر، به

 ی بازآفرینی اثر اصلی استعبارتبه. و انتقال موضوع اثر به شکلی دیگر است
، شیوه ‘تفسیری’یا  ‘واو به واو’ی  برخالف ترجمه. ی مجاز و استعاره مثابههب
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پدید ای را  پیوسته محکم و به هم) فرم( بازآفرینی مجاز و استعاره، شکل
شاید بتوان این دو . ی را دارددگرسان ینآورد که نسبت به اصل اثر کمتر می

ای توصیفی توسط سوم  اولی، ترجمه: گونه تعبیر کرد ی متفاوت را بدین شیوه
  .است و دومی یک برابرگذاری ادبی است  شخص

این حکم . اول قرار داردی  ی مقابل گونه برگردان شعر دقیقا نقطه
های  شود که بدانیم بسیاری از بهترین شعرها، در زبان می وقتی مسلم

منتقد  مونن جرج. های دیگر است مختلف غربی، حاصل ترجمه شعر از زبان
  ، در این رابطه بهترین آثار شاعران بزرگ را گرد آورده و نقش شناسو زبان

کند  وی در این کتاب ادعا می   2.ها نشان داده است ترجمه را در یک یک آن
؛ ممکناپذیر یک اثر، امری است ینه برگرداندن معناها و احساسات جداک

تواند معنای اما میکند،  کل متن را منتقل نمی  دارد که ترجمه باورالبته 
یک شعر از نیروهای ”: گوید وی می. ی تخیلی اثر را برگرداند هسته ذاتی و
وزن پدید معنا نسبت به صدا و   ای چون طنین موسیقایی و واکنش نهفته

طور قطع برگرداند، اما معناهای هتوان ب آمده است، این خصوصیات را نمی
  “.توان طور قطع مینشدنی را به- ذاتی و جدا

ن جالب نیست، و البته، نه فقط کنم که این نظریه چندا اذعان می
ی شعر جهانی است، بلکه  مقابل نظر من درباره یخاطر اینکه در نقطهبه

. دهد ه دست میاشتباهی است که از مفهوم ترجمه ب پنداشت خاطربیشتر به
بسیاری از شاعران مدرن،  چنانکههمه همرای من نخواهند بود،  تردیدبی

اما به نظر من، این . دانند می ناپذیربرخالف من، شعر را چیزی ترجمه
کنند، و یا  شاعران با عشقی عظیم به ذهنیت ادبی، کار خود را آغاز می

گونه کبدو در یک شعر بدین. افتند گرایی، به دام تقدیر می وعی ذهنگرفتار ن
  آنجا که احساس/ های ژرف  آب”: دهد کجی قرار می این توهم را مورد دهن

در مقابل اونامونو شوریده، در یکی از  “.ام ه خود عاشق شدهکنم ب می
  :شود که مدعی می  اش پرستانه های غنایی و میهن خیزش

  
  ها هستید، کامل نامشما تصویر 

  آزاد، برگزیده و مناسب،
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  ،ناشدنی-ای ترجمه با جوهره
   3.از زبان اسپانیایی ما

  
کلی بیگانه، و های ب ناپذیر زبان اسپانیایی، استعاره نیروی کاهش

سخن  شمولای جهان زیرا که از تجربه شدنی است؛ ادعا، ترجمه  عکسرب
برند، حتی اگر  همسان بهره می یهای بیان شاعران معموال از شیوه. گوید می
و معناهایی   هایی متفاوت با مضمون و احساس واژه. شان متفاوت باشدزبان

آور خواهد بود اگر  این نکته به کنار، تعجب.  شدنی هم و قیاسه نزدیک ب
ها و  ناپذیر اسپانیایی مشحون  از مترادف بدانیم که این شعر ترجمه

البته به کار بردن نام . ی و باسکی استیکلتسهای رومی، عربی،  همریشه
دقتی اونامونو ی کاستیلی و لریدا از کم شهرهای کاتالینی و ایلودا به لهجه

ی جهانشمول  ناشی نشده، بلکه از آنجا ناشی شده که بدون توجه به تجربه
او این شعر را در . ها را دارد ناپذیر بودن نام نهفته در اثر، ادعای ترجمه

شدن   مرتعش یهمه چیز آماده”:  این اثر هوگو سروده استاستقبال از 
پژواک / و در هنگام طنین / است، ایرن، کویمبرا، سانتاندر، المودوار 

یکسان   های اسپانیایی و فرانسویی، معنا و احساس در زبان “.نمادهای بیور
 ،رو د، از ایننشو ای به یکسان بر دو زبان جاری می های اسطوره آمده، زیرا نام
کند   ه حتی تالشکند، بدون آنک ها را به اسپانیایی تکرار می هوگو نیز آن

ها  تکرار تاثیرگذار است، بنابراین این واژه. برگرداند  فرانسوی  ها را به تلفظ آن
های  ل به ناقوسبدکنند و بعد  تصر خود را عریان میبا تکرار، معناهای مخ

کاستیلی   تر از گویش بفرانسه عجی ها به حتی اگر طنین آنند؛ شو ادبی می
که با نوشتن متن  سهمناکبرگرداندن در واقع کاری است عظیم و . باشد

دو شعر هوگو و اونامونو . با این همه ناممکن نیست –کند  اصلی برابری می
یم، یا بگوی – جدا نشدنیچون در هر دو معناهای . کنند این نکته را تایید می

البته ناگفته پیداست که شرط موفقیت، . اند قی ماندهخودی خود باهب –ذاتی 
  ‘والس’. بازسازی و بازآفرینی فضا و کلیت اثر، مطابق با متن اصلی است

  :کند گونه زیبا بیان می بخشی از این معیارهای اصلی را بدین  استیونس
  
   کوش ی سخت نجیب زاده... 
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  زید های زبان خود می بر قله
  ها، ن قلهی اسپانیایی آ در آینه

  زادگاننگاه اسپانیایی همراه با کاله نجیب
  ایستند قد می تمام 

  .مĤب، راهی برای زیستن اسپانیایی
  .آفریدن ملتی در یک عبارت

  
ی ملتی  شود و استعاره انداز می زبان در این شعر تبدیل به یک چشم

چیز  رسد، همه ی بیان می در این اثر، همه چیز به مرحله. آفریند ویژه را می
های بیرونی  ها نشانه شوند و کوه کوهی می ها رشته عبارت: شود برگردانده می

های ادبی که خطر واقعی را  ای درونی، بازی بازتاب سرگیجه. یک تمدن
ها، ما به غرقاب شعر و اضطراب  محاصره در میان واژه. کند پنهان می

و نه  –ها  ی میان نامدیوارافتیم، آنگاه در غرابت و دوری زندگی که  می در
  .ها چه شدند و کجا رفتند ایستیم که واژه کشد، به تعجب می می –اشیا 

  
  حیران میان سیل جمعیت و غروب

  .راستی عجیب نیست که نام من فدریکو است
  

تام، جان،   لورکا حتی اگر نامش:  جهانشمولاز اندازه   ای بیش تجربه
گم کردن نام . شد رابت و تنهایی میبود باز دچار همین غ تزو نیز می  چوانگ

نام شدن بیشتر ما را به سایه  و بی ؛مان است مانند گم کردن سایهه برای ما ب
ناپذیر  برد تا هیچ نبودن، زیرا نبود رابطه میان شیئی و نام آن واقعا تحمل می

دنیایی از معناهای . شود یا شیئی محو در این حالت یا معنا دود می. است
زبان دنیا . ن اندازه دلگیر است که دنیایی از اشیا بدون نام و معناناب به هما
اند با وجود  گم-در-از اندازه در هستی سر  اما آنان که بیش. کند می  را مانوس

  . اند- ، باز در پی آفریدن نامی دیگر4سوجیداشتن نامی چون فدریکو یا 
مجاز یا : کند میی کهنه را ترجمه  واژه  ای خاص ای نوین که بگونه واژه 

های اخیر،  در سال .نمایاند ای که بدون ذکر نام قبلی، آن را باز می استعاره
شناسی، گرایشی به نادیده ی زبان شاید به دلیل خصوصیات تجاوزگرانه
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اما واقعیت خالف آن را  مهم و ادبی ترجمه پدید آمده است،  ن نقشگرفت
عنوان موضوعی علمی مورد بهممکن است که بتوان ترجمه را . کند ثابت می

ی تخصصی  مانند ادبیات تنها در حوزههمطالعه قرار داد، اما خود ترجمه ب
این نکته . گیرد زبان جای دارد، و تنها در همان حوزه مورد بررسی قرار می

مانند هحتی در مورد ماشین ترجمه نیز صادق است، البته اگر بتواند ب
الزم ترجمه،  هایطاز شر. ادبی ارائه دهد انی کامالمترجمین واقعی، برگرد

م شناسی است، اما مهم نیست که کامپیوتر به کمک مترجوسیع زبان  دانش
اگر این گفته شما را . و دستور زبان  های فرهنگ ای از کتاب ید یا مجموعهبیا

  :  را یادآوری کنم والی آرتورکند اجازه دهید سخن  قانع نمی
  

شاید امروز مترجمان مجبور باشند که : گویدیک پژوهشگر فرانسوی می
ها پنهان کنند، اما روزی که این آثار فهمیده شدند به  خود را پشت متن

جز واقعیت این است که به. گفتن آغاز خواهند کرد میدان باز گشته سخن
ای یافت  بتوان جمله ندرت ، به‘را دنبال کرد  گربه موش’هایی چون  جمله

ی یک جمله،  در واقع ترجمه. به زبان دیگر برگردانده شودکه واژه به واژه 
یعنی برگزیدن مضمونی نزدیک به جمله اصلی با بیانی متفاوت اما 

  .ها که باید سخن بگویم، نه متن به عبارت دیگر، این من هستم... روشن،
  

  .ی باال افزود ای به گفته مشکل بتوان نکته
اند، اما واقعیت خالف آن  جهانگویند شاعران بهترین مترجمان  می

هم  شاعر مترجم خوبییک افتاد که  ندرت اتفاق میهرا ثابت کرده است؛ ب
ی آنیت  زیرا تقریبا همیشه، آثار دیگران، شاعر مترجم را در آستانه باشد؛

 .آفریند که از آن اوست و نه شاعر قبلی دهد و شعری را می شعری قرار می
برای او هدف . کند کلی متفاوت را طی میبه، مترجم خوب، مسیری  برعکس

پردازی است  قصد او همسان ،عبارت دیگراثری برابر با اصل است، به  رینشآف
ن ه آآغازد تا، سرانجام ب مترجم از شعر می. بخشیدن به ذهن خود نه هویت
از این نظر، یک مترجم خوب شعر، مانند آرتور والی، شاعر . تر شودنزدیک

یک  :ی سالبه نیز طرح کرد توان به شیوه این نکته را می. خوبی نیز هست
مثال نروال در . شاعر خوب کسی است که به همان خوبی ترجمه کند
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طرزی هنروال ب. و کسانی دیگر هاینهیکم؛ یا،   ، بخشفاووستی  ترجمه
یگر شاعران آلمانی را تقلید و د 5پال -ژانی کار گوته،  انگیز شیوه شگفت

ضمن زیرا  بود؛در واقع تقلید در کار او خواهر توامان ترجمه  6.دکر می
ناتوانی  رو،به هر . داد خود را نیز نشان می یهای ویژه پردازی، تفاوت همسان

نیازمند و باز . شود ناشی نمی مختلف روانی شاعر در ترجمه، تنها از دالیل
ندی همسان هر دو رو  ی شعر و سرایش که ترجمه هستیماشاره به این نکته 

  .کنند ی متضاد آغاز به حرکت می از دو نقطه  دارند، جز آنکه
ای از معناهای بالقوه است، اما وقتی که در کنار دیگر  هر واژه، شبکه

گزیند و  شبکه برمیآن آورد، معنایی را از میان  ای را پدید می ها جمله واژه
در نثر معنا . کند ی روابط موجود در جمله محو می دیگر معناها را در سایه

، طور که گفته آمدگردد، اما همان ها هماهنگ می اصوال با معنای دیگر واژه
حفظ  –ترین آن  ترین و اساسی و شاید اصلی –های بارز شعر  ویژگییکی از 

عبارت دیگر، شعر با تکیه به. استهای مختلف معنایی هر واژه  وجوه و الیه
  به نمایش بعدی در کهکشانی سه توانمندی کلی زبان را ویژگیبر این 

- به. (کند ی گفتار با نثر را زنده و مستمر می گذارد، و ضمن آن رابطه می
ی چندانی با  کند که نثر، در معنای واقعی کلمه، فاصله عبارتی تاکید می

منتقدین از دیرباز روی این ویژگی شعر .) نیازهای عالی اندیشه ندارد
اند، غافل از اینکه، این ویژگی ضمن  کرده ایطوالنیو آور  های سرگیجه بحث

ها را به ارمغان  حفظ عامل جبری و تقدیری معنا، ثبات و سکون نشانه
ی یکار شعر تغییر ناگهانی زبان است، از این نظر، شعر سمت و سو. آورد می

به قالبی کردن معنا دارد، در   ها گرایش در نثر حرکت نشانه. مخالف نثر دارد
های مختلف معناها را  تحرک، جلوه ها ثابت و بی شعر نشانه حالی که در
های متحرک است که، در یک  زبان دستگاهی از نشانه. دهند بازتاب می

:  دده می گونه روی این فراشد بدین. شود ، دچار تغییرات درونی میمرحله
ای متفاوت بیان  ها به گونه ند، یا جملهشو ها جانشین یکدیگر می واژه
ی  معنای هر واژه همیشه واژه“  :گوید می  پِرس سندرز چارلز. ندشو می

در تایید این گفته کافی است به یاد بیاوریم که در پاسخ به “ .ستدیگری
اما . کنیم ی دیگری دریافت می همیشه جمله ‘این چه معنایی دارد؟’  ی جمله
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ناهای دهند؛ مع ها توان حرکت و تغییر را از دست می در قلمرو شعر، واژه
جا شوند زیرا با هتوانند جاب ها نمی رپذیر، اما واژهدگاند و همیشه -شعر متعدد

شعر از این نظر، چیزی است ورای . دشو کلی نابود میه، شعر بدگرگونیهر 
  .ی زبان را ترک گوید زبان، البته بدون آنکه بخواهد حوزه

ا شد ر-و-و تحرک زبان، آمد  سیالن شعری با غرق شدن در جنبش
ها  گزیند، یا خود به توسط آن را برمی  های ملموس شاعر واژه. کند آغاز می

ها شعر را  در ترکیب و کنار یکدیگر گذاردن آن  شود؛ سپس برانگیخته می
هایی است که از  بنابراین کار شاعر، پرداختن شعر توسط نشانه .آفریند می

مترجم . ستندنی شدن   جاهافتند و دیگر قابل جاب می  حرکت و جنبش
ی آغاز برای او، مواد خام  کند، نقطه درونی زبان آغاز نمی  ، از جنبش برعکس 

ی کامل به نام شعر ساختمانتر، به  شاعری دیگر است که در زبانی ملموس
در این حالت، زبان سنگی است که خصوصیات حسی و زنده را در . دهش بدل 

م مانند شاعر نیست که از مترج. کنند تراشند و بدل به پیکره می آن می
، کار او در واقع. بیافریند ناپذیر-دگرگونمتحرک، متن ) ها واژه(های  نشانه

تا اینجا . ها به زبان است گرداندن نشانهجدا کردن عناصر متن اصلی و باز
ضمن خواندن،  چون، کرده استمترجم در واقع به مانند یک منتقد عمل 

آغازی برای ال برگردان و یا حداقل هر نقد اصو. آن را برگردانده است
به این نکته که برگردان در همان  البته با توجه  .برگرداندن یک اثر است

اما کار  ؛آفریند می شعر باز  بنیان گیرد و ناقد متن خود را بر زبان صورت می
های  کار او در ادامه، برگزیدن نشانه. یردگ ین جا پایان نمیه امترجم ب

و باز با این . است  دیگر و بازسازی بنای اصلی در زبان دومهمسان در زبانی 
داند چه خواهد آفرید، اما مترجم با  نمی  تفاوت که شاعر هنگام سرایش

-شعر و ترجمه هم. با اصل بیافریند دارد که اثری مطابق  تمام تالشآگاهی 
ل ای که حاص ها و نتیجه آن اما مسیر حرکتاند،  پای یکدیگر در کار آفرینش

متوجه  البته. آفریدن آنبرگرداندن یک اثر یعنی باز. شود، متفاوت است می
باشیم که بازآفرینی در اینجا به معنی بازسازی شعر اصلی در شعری دیگر 

ترجمه یعنی انتقال  .ها ها و جمله گذاری واژهبرداری یا برابر است و نه گرته
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بازآفرینی  ”: کند بیان میوالری این نکته را چنین . ماهیت اثر به زبانی دیگر
  “.ی همسان در معنایی دیگر کننده ینیعنی خلق عناصر تع

سو، مطابق با ز یک برگرداندن و آفریدن کاری است توامان، زیرا ا
نظر بودلر و پاند، هیچ وجه تمایزی میان خود ندارند و از دیگر سو، همیشه 

دبیات را پدید و افزایشی متناوب دو جریان زاینده و مستمر ا  با کاهش
ی آغاز آن در جوامع  رب، از نقطههای مختلف اوج شعری در غ دوره. آورند می

های شعری  تا روزگار ما، همیشه با تالقی و برخورد درونی امواج سنت اولیه
ای از تقلید و گاه  تنیدگی گاه گونه هم این در. است مختلف همراه بوده 

ی  مثابههن زاویه، شعر اروپا را باید باز ای. شکلی از ترجمه به خود گرفته است
ی  مجموعه. مختلف به جریانی واحد دانست های تاریخ پیوستن سنت

- ای که با پشت سر گذاردن تاثیر ادبیات عرب بر شعر غنایی گسترده
ی، و تاثیر هایکوهای ژاپنی و شعر چینی، به شعر مدرن امروز یروستا  

نکنیم که   ن تاثیرهاست، اما فراموشکار منتقدین معموال بافتن ای. رسد می
ی اساسی  باید هوشیار بود و این نکته. ی تاثیر معنای بسیار مبهمی دارد واژه

. دهد ای را تشکیل می نظر داشت که شعر در دنیای غرب، کل یگانه  را مد
. های سبکی نقشی اساسی در تحول آن دارند ها و گرایش بنابراین سبک

عبارت به. دهد ملی می  متر به شعر غرب ویژگیهای قومی، ک سنت  برعکس
از . شناختی استدیگر شعر غرب بیشتر از هر چیز متکی به تحوالت زبان

.  زبانشهم وردورثنزدیک است تا ) اسپانیایی(بیشتر به کبدو  7 دانرو  این
در واقع میان . 9شوسربه  8هیتاچنین است نزدیکی گونگورا به مارینو، و 

توان یافت ، که آن هم در  مشترکی جز زبان نمی ا هیچ وجه گونگورا و هیت
ها عامل جذب عناصر سنتی و  سبک. دشون سبکی متمایز می هایویژگی
با . کنند های دیگر رخنه می اند، و از همین راه نیز به زبان ی جدید بیان شیوه

و همتا  بی  همه -اند -ها که از روحی ادبی سرشارآن –وجود این، اشعار ما 
این آثار همه به . همتا و نه، تک افتاده و تنها بی:  کنم تاکید می. اند هیگان
و زندگی آغاز   ای در ارتباط با آثاری دیگر از زبانی دیگر، آفریده شده گونه
همتایی آثار  ی مقابل بی ها را نقطه ، نباید تعدد زبانسانبدین. اند کرده

. ناپذیر سروکار داریم یی سازششاعران گذارد و نتیجه گرفت که با تضادها
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ها دنیایی  ی آنها باید به این اطمینان رسید که تضادها و بازتاب  برعکس
 - ی های مختلف، شاعران اروپای در دوره. ، پدید آورده است واحد اما جدا جدا

های مختلف  اشعار همسانی را به زبان -امریکا  ی  دو قاره و امروز، شاعران هر
های دیدگاهی  دست سبکی، تفاوتانطباق یک  اشعار ضمن نمایش. اند سروده

رسد، اختالفات  آنچه از نزدیک به نظر می. دهند مختلف را نیز نشان می
م ایسپرده  شویم که به کنسرتی گوش ای متوجه می است، اما با اندک فاصله

رغم استفاده از سازهای متفاوت، آهنگی یکسان ، به دانانش که موسیقی
تر اینکه هیچ کدام مجبور به پیروی از رهبر ارکستر یا  وازند و جالبن می

توان  راحتی میاز آن گذشته، ضمن همسانی، به .های یکسان نیستند میزان
- ی در ضمن تکهمسرای. کار را از تقلید تمیز دادخالقیت را از ترجمه و ابت

طیفی وسیع از آغازد و دیگران از پی او،  می  بخشای الهام سرائی، یکی نغمه
ی  آنکه واقعاً معلوم شود موضوع و دستمایهدهند، بی آثار متنوع را ارائه می

اروپا در . بار آن را سروده استنخستیناصلی از کجا آمده یا چه کسی 
. های آخر قرن گذشته، یکپارچه از تکنوازی شعر فرانسه به هیجان آمد سال

ن را به کمال رساند، شاعران ای که بودلر آغاز کرد و ماالرمه آ تکنوازی
امریکا از جمله پیشگامانی بودند که با تقلید از شعر فرانسه، -نوگرای اسپانیا

اندک زمانی بعد، شاعران انگلیسی با سازها و  10.ی خود را آفریدند آثار ویژه
تر و البته کمی  با نگاهی منتقدانه: هایی متفاوت، آن راه را ادامه دادند میزان

  جریان قرار داد و با نقش  جای ورلین در مرکزهتوان الفورگو را ب یموقرانه، م
های  امریکا، ویژگی -انگلیس ‘یسمنمدر’  در جنبش) الفورگو(ناپذیر او  خدشه

بعدها . سمبولیستی چون پاند و ضدسمبولیستی چون الیوت را توصیف نمود
گو، این الفور )سمبلیسم( نمادگراییپاند و الیوت هر دو ضمن پیروی از 

ای رسیدند که پاند خود  و با استهزای آن به نتیجه کشندبه نقد میسبک را 
اندک زمانی بعد . از آن گریخته بود ‘ها های مسخره سمبولیست دام’با عنوان 

و ویلیام   استیونس  کشید و در والسقد بر‘ مدرن’جای مدرنیسم، شعر هب
  .امریکا رسید -و - های نوین شعر انگلیس ویلیامز به نغمه  کارلوس

ای از استقالل  الفورگو در ادبیات انگلیسی و اسپانیایی، نمونه  نقش
تاثیر الفورگو . جای بازنمایی استهجای تقلید، و ترجمه بهب  درونی آفرینش
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ی تاثیر او بر  ناپذیر است، اما هنوز کمتر سخنی درباره بر الیوت و پاند انکار
، شاعر آرژانتینی، 1905سال . فته شده استامریکایی گ- شاعران اسپانیایی

از بزرگترین شاعران اسپانیایی زبان که کمتر مورد مطالعه  – لوگونز لئوپولدو
در  .را به چاپ رساند باغ در  میش گرگ وی  مجموعه –قرار گرفته است 

بار در زبان ینهای الفورگو را که برای نخست ویژگیتوان بخشی از  این اثر می
 پردازی، تقابل کنایه:  هایی چون ژگیوی. بازتاب یافته، مشاهده کرد اسپانیایی

که پوچی زندگی  ایپرهیاهوی زبان ادبی و گفتاری، و تخیل تند و خیزابی
آن را تمام  تناسب گذارد تا هیات بدقواره و بی کنار طبیعت میدر شهری را 

های آخر  ه سالین دفتر مربوط بنظر من بعضی از اشعار ابه. دهد  عیار نمایش
داری امریکای التین، بوده  ، یعنی زمان ضعف و سستی سرمایهپیش یسده
را منتشر کرد، این  عواطف قمری یگاهنامهلوگونز  1909سال . است

ترین آثار روزگار خود  صیلی ا کتاب، با وجود تقلید از الفورگو، از جمله
انگیز و  خواندن و دریافت حسیات دل  ، و حتی هنوز هم ارزشاست

امریکایی بسیار   -تاثیر این کتاب بر شاعران اسپانیایی. را دارد  اش دلنشین
والرد . اثر گذارد 11والرد لوپزاز همه بر شاعر مکزیکی  تر زیاد بود، اما بیش

پسامدرن امریکای  ، راهگشای ادبیات1919به سال  اضطراببا انتشار کتاب 
پسامدرن در اینجا همان ضدیت ؛ ناگفته نماند که منظور از شدالتین 

، الیوت در کتاب از آن نیز پیش البته دو سال. نمادگرایانه با نمادگرایی است
یکی در بوستون،  –این دو شاعر . دهد سنت را نشان میخود الفورگوی ضد

و محافل علمی و دیگری در شهر  بیرون از هاروارد و رمیده از دانش درست
اما شاعر . دارند را به جهان عرضه می نگاه و بیان همسانی –زاگاتس 

سه سالگی  و  و به سن سی  1921مکزیکی اندک زمانی بعد در سال 
زمان با آغاز کار الیوت پایان کار او هم. غمناک بازگشتی پرهیاهو:  گذرد درمی
یکسان دانستن نام این دو شهر امروز خنده بر لبان  ،بوستون و زاگاتس. است

است که الفورگو را  ییها مانند آن ناهمسازیهسر اتفاق، ب نشاند، اما از ما می
هم، و با دو ه هایی نزدیک ب ی سال دو شاعر، در فاصله. نمود مست لذت می
دو نمونه و  –اما با کمترین گمان نسبت به حضور یکدیگر  –زبان متفاوت 
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که  ی متفاوت از شعرهای برابر با الفورگو را سرودند، تا چند سالی بعد، گونه
  . باز شاعر سومی از راه برسد و آن را در زبانی دیگر بازآفرینی کند

                                                 
و ویرانی آن برای اینکه مردمان به زبانی واحد دست  توراتدر  ‘برج بابل’اشاره است به داستان  1

  . م. نیابند
2 Georges Movnin, Prodleimes Theoriqves dela Traduction , 

 :ی آن چنین است هاست که شکل ترجمه نشده ای از نام قسمت اول شعر مجموعه 3
Avila, Malagn, Caceres, 
Jativa , Merida, Cordoba, 
Cudad Rodrigo, Sepulveda 
Udeda, Arevalo, Fromista, 
Zumarraga, Salamonca, 
Turengano, Zaragoza, 
Lerida, Zamarramala, 

ها را در شعر  این نام  ی آن در متن آمده، پاز در ادامه در ادامه چهار مصرع است که ترجمه         
  .کند هوگو مقایسه می

 .شاعر چینی Sojiسوجی  4
5 Jean- Poul 

از آنکه معنی تقلید در خود داشته باشد معنی   است و بیش Imitationتقلید در اینجا برابرنهاد  6
کار برده، ما نیز معادل فارسی ه دهد، اما برای اینکه پاز این واژه را ب می Representationبازنمایی 

ارسطو، ابن  یبوطیقای بحث  ی این اصطالح درحوزه ایم تا از یک طرف سابقه کار بردهه آن، تقلید را ب
کار برده ه ای را ب ی تازه سینا، خواجه نصیر و غیره گم نشود و از سوی دیگر تصور نشود که پاز واژه

طور اعم بهتر و هی بازنمایی را ب های بعدی خود، واژه الزم به توضیح است که پاز در نوشته. است
  م. یرد کار میه یابد و آن را ب تر از تقلید می دقیق

7 Donne 
8 Areipreste Hita 
9 Chorcer 

مدرنیسمو . شددر امریکای التین و اسپانیا پدیدار  مدرنیسموادبی   جنبش 1880های  سال 10
شود،  ی سمبولیسم فرانسه است و هیچ ارتباطی با آنچه در انگلیسی مدرنیسم نامیده می برابرنهاد واژه

ی دوم  د که در دههشو ای اطالق می ادبی، هنری  و گرایش  در انگلیسی، مدرنیسم به جنبش. ندارد
  ند، این جنبش ا به کار برده  گونه که منتقدان امریکای شمالی و انگلیسبدان .ی حاضر آغاز شده سده

ی اروپا وجود داشته و مطابق است با آنچه در  همان است که در فرانسه، ایتالیا، آلمان، روسیه و بقیه
مفهومی که فوتوریسم، اکسپرسیونیسم، کوبیسم،  ،شهرت دارد“ پیشرو  جنبش”اسپانیایی  به 

زبان هر دو مفهوم ن انگلیسیااست که منتقد اربتاسف. گیرد بر می سوررئالیسم، آلتریسم و غیره را در
با واژه مدرنیسمو در اسپانیایی مصطلح  1880و سنتی که از   را چه به معنی کلی و چه به معنی خاص

خاطر آوریم، کشورهای هگیرد که ب این نکته وقتی بیشتر رنگ معما به خود می. اندگرفتهده، نادیده ش
شاعران، نویسندگان و هنرمندان بزرگ این قرن، هیچ جریان مهم ادبی یا رغم معرفی بهزبان، انگلیسی

 P(.  لویس. دبلیو. پیپاند، و ) Vorticism(مگر جریان ضعیف ورتیسیسم . اند هنری عرضه ننموده
W. Lewis  (در احتراز از برداشت اشتباه . برداری ضعیفی از فوتوریسم و کوبیسم بودکه گرته

های شعری و  را برای جنبش“ پیشرو  جنبش”ام و  امریکا به کار برده - و -اسپانیا  را برای جنبش ‘مدرن’
  . و امریکا  را برای شعر و هنر انگلیس  ‘مدرنیسم’هنری قرن بیستم، و 

11 Lopez Velarde 
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ها ناشی از  کنند تفاوت میان زبان آنانی که تصور می  برعکس
است، دیگرانی هستند که باور دارند هر زبان  دگرسانی میان تمدن و طبیعت

خود تجسم   ی خاص ای است متفاوت به دنیا که آن را به گونه دریچه
. جهان هستند ها هر یک بازساختی درونی و ویژه از در واقع زبان. بخشد می

انسان،  ”: گوید می یت این بحث به روشنی و ایجازدر ماه  رریسکا ارنست
  اندیشد، بلکه دیدگاهش ی جهان نمی های زبانی درباره تنها از طریق واسطه

توان  های  اخیر می در پژوهش“ .ی زبان او است از جهان نیز تابعی از سلطه
  ویکو بر. دنبال کرد هردر، و ویکواین دیدگاه را در آثار اندیشمندانی چون 

گیری  عامل شکل پیوسته بودن تاریخ، همه عدی و ببُ  آن است که، چند
دان از ویکو  ی این دو تاریخ درباره در پژوهشی  برلین آیزیا. گاه استدید

از آنکه زبان را شکل دهند، خود به توسط   ها پیش نابغه“  : کند چنین نقل می
یک  ) هردر و ویکو، دو مطالعه در تاریخ اندیشه(  “.گیرند آن  شکل می

همین نکته را با روشنی کمتری مطرح  میستر دی جوزفقرن بعد، 
نیز نگرگاهی  برتون آندره“ .ها مترادف یکدیگرند ها و واژه اندیشه ”: کند می

و . دهد؛ از نظر او شعر برابری کامل صدا و معنا است همسان ارائه می
گونه گفته  ید چرا شعر را بدینپرس رمبونباید از  ”: بنابراین، اصرار دارد که

ای جز  ها وسیله ها درآن بل توصیف و ترجمه نیستند، و نشانه؛ شعرها قااست
اما از نظر هردر، زبان دستگاهی از  “.این هست  : ندداللت کردن نیست

شناسی نیست، در واقع زبان برای او  شناسی و قیافه های ریخت نشانه
نه ابزاری  سرنوشت تقدیری اهل آن زبان است، راهی برای هستی یافتن،

مونث و مذکر دارند،  هایی که بر نظر هردر، آن زبان بنا. ندنبرای سخن را
و . ارندندرا  هایی دارند که این تمایز اه زباندیدگاهی متفاوت از دیدگ
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ی بیان در یک زبان است، یعنی  ای از شیوه ی ساده بنابراین منطق نیز تجربه
  .های دگرسان وجود دارد های موجود منطق به تعداد زبان

عنوان شناسی بود که زبان را، بهاولین زبان  امبولته ون ویلهلم
امریکایی،   شناسزبان 1930های  در سال. دکر، رد فردی ذهن  ساختهچیزی 

طور مستقل به ، به خبر از کار هامبولت و شاگردانش ، بیورف  لی بنجامین
البته کارهای مهم و ماندگار ورف تنها در فرموله کردن . همین نتیجه رسید

های  د، در حقیقت کار مهم او همراه کردن مثالنشو نظرات خالصه نمی این
ی  تقریبا همه. این بحث است یبارههای موثر، در و تحلیل  بسیار ملموس

و  ینهای سرخپوستی هوپی، م دهد، از زبان هایی که ورف ارائه می نمونه
،  شناسشیمی بود و نه زبان  ورف در اصل مهندس. ناواتل گرفته شده

ان را داد که در یک به او این امک . تی.  ای.  نیز در دانشگاه  ام  شتحصیالت
خاطر کار صادقانه و سوزی به کار پردازد، و ظاهرا به آتش یشرکت بیمه

ورف با استفاده از این . دنتقل شپژوهشی شرکت م  بود که به بخش  موثرش
:  چنین است  اش مهشناسنا. پرداخت ی سرخپوستان  درباره  امکان به پژوهش

مند شد؛ کار در  شناسی عالقهسالگی به زبان 27به دنیا آمد، از سن  1897
های سرخپوستی  به زباناش  میان سرخپوستان موجب آشنایی و شیفتگی

. شد، سخت متاثر )فتح مکزیکو( پروسکاتهمزمان از اثر تاریخی . دش
اولین شعرم را ”: نویسد می  این کتاب جالب ی تاثیر درباره فراست رابرت

ز کودکی عاشق حل معما و ورف ا“ .ی کورتز  سرودم بعد از خواندن قطعه
  بینیم در بزرگی نیز تالش آور نیست اگر می بنابراین تعجب .جدول بود

دیگر . را کشف کند ینم) هیروگلیف(نگار  رمز الفبای نمایه کند تا می
همیشه خاطرات : ندکنترسیم توانند تصویری کلی از او  خصوصیات او می

کرد، دفتر دیگری نیز به رویاها و  را در دفتری مرتب ثبت می  اش روزانه
اند؛ به  که بدبختانه هیچ کدام باقی نمانده –داده بوده   اختصاص  آرزوهایش

داشته و از این نظر مردم مکزیک را مرهون   شناسی نیز عالقه گیاه
  . ای مکزیک، کرده است طقهی گیاهان من درباره  شاهای پژوهش

های تجربی  ای قوی در دانش با وجود مذهبی بودن، ورف زمینه
و کشف معناهای  انجیلژرف در   باور او بر این بود که پژوهش. داشت
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دیدگاه او از این . خواهد شد  و دانش دین، موجب حل تضاد میان  اش پیچیده
دانان عصر  دانان و ریاضی نظر، چندان تفاوتی با نگاه انیشتن و دیگر فیزیک

رو   اولوت فابر آنتوانهای  ، به نوشتهانجیلی  ورف ضمن مطالعه. نداشت
وی . و فیلسوف اسرارآمیزی بود  شناس، زبان نویس اولوت، نمایشنامه. آورد می

 عبری زبان) توان( ی ذخیرهنام ی قرن نوزدهم کتابی عجیب به  در آستانه
واقع عجیب است که سرنوشت در سیر و به .آورد درمی  ی نگارش به رشته

کند، زیرا آندره برتون نیز سخت از این  های غریبی بازی می مطالعه نقش
نجا رسید که بگوید ه آاولوت با مطالعه روی علم جفر، ب. شود کتاب متاثر می

تصوری قدیمی که با پیرایشی . هاست طور قطع مادر تمام زبانهزبان عربی ب
و اولوت دوباره احیا  گبگین دی کورتندگانی چون، نو در آثار نویس

ی  آوری، چون رابطه های شگفت زبان واحد جهانی، دوباره با قدرت. دشو می
رویایی که از ساحران نوافالطونی و علم  –آغازد  صدا و معنی، زیستن می

: گذارند سزایی میبه ن دو نویسنده بر نروال نیز تاثیرای. جفر به ما رسیده
ی متنی خواندنی  مثابهکه در آن نروال طبیعت را به“ یینظم طال” یقطعه
گوید؛  سخن می  اش دائمی هایگذارد و از حدوث آنی و دگرگونی میرو   پیش

  : الهام گرفته است  پیتاگوراساین شعر مستقیما از کار اولوت بر اشعار 
  

  !سر فرود آر
  یافت، یتوان در برابر روحی که در حیوان می

  که جان طبیعت است،  یا گلی
  .پوشی راز عشق را تواند نهفت یا آهن سردی که چون تن

  
  !سر فرود آر

  زیرا هر چیز حسی دارد، 
  .خود را حک کند  رود که بر هستی، نقش و می

  
طنین و  –های معروف بودلر  مثال قطعه –در شعر نمادگرای فرانسه 

توان به خوبی شنید، همچنین در آثار شاعران  این نگاه را می پژواک 
  :ی کوتاه روبن داریو امریکا، مثال در قطعه-نمادگرای اسپانیا
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  ، انگشتان باد را دریاب و تکان ده در سوسوی اندیشه

ها، لرزه بر اندامشان  قصد خم کردن ساقهمانند آنان که بهدرست به
  .اندازند می
  
نروال را   ویژهبه –لبته منظور من آن نیست که ورف تمام این آثار ا

که، خواندن آثار اولوت  نمادعا ک متوان مطالعه کرده بوده، اما به جرات می
عالوه بر آن  . بوده است  آمیزشهای جسارت ای از اندیشه پاره  بخش الهام

ر موثری در بسیا  های سرخپوستی، مسلما نقش روی زبان  مطالعه و پژوهش
، ورف زبان ناواتل 1926های  دور و بر سال. های او داشته است تکامل اندیشه

به  1930گیرد، سال  میآموزد، بعد مین و هوپی را فرا یرا بدون معلم م
، برای مدتی در روگز مارینو دونرود و ضمن کار و مطالعه با  مکزیک می
های  سال(ه تا همین اواخر کند، جایی ک زندگی می ‘میلپا آلتا’ میان بومیان

- هب  زندگی با سرخپوستان آلتا نقش. شد زبان ناواتل تکلم می.) م -1970
اما به هر گذارد، و گرچه نخستین نفر نبود، ورف  هایسزایی روی پژوهش

-میبر ناواتل  ینتاثیر زبان م یکه متوجه استحال جزو نخستین کسانی 
  های اصیل مکزیکی بر اساس نوشته” ای با عنوان بلند مقاله 1931سال . دوش

ی بسیار جالب  این مقاله. (رساندمیبه چاپ “ و مکزیکی ینهای م نشانه- روز
بررسی  بهمکزیکی  رانگیز، که توسط هیچ یک از پژوهشگرانب و تحسین

را  ینم یرسد، زیرا حضور گسترده ید به نظر می، هنوز هم مفگذارده نشده
  .)دکن در مرکز مکزیک تایید می

یکی از  1،ساپیر ادواردبه ایاالت متحده بازگردیم؛ ورف با 
شود و تاثیر بسیار  شناسان عصر، آشنا میپیشروترین و بزرگترین زبان

، زبانکند کتاب  تا آنجاست که ورف قصد می  شناستاثیر این زبان. گیرد می
طور که اما همان. کند  را به او و اولوت پیشکش واقعیت و اندیشه

و در سن چهل و چهار سالگی،  1941او، به سال   دانیم، مرگ زودرس می
ورف دیدگاه خود را مدیون اولوت و  –شود  تمام ماندن کتاب میموجب نیمه

  .دانست شناسی را مدیون ساپیر می زبان  دانش
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هایی را که  ین دید که فرضیهاز همه باید در ا  ورف را بیش  ارزش
ی نظری جای داشت، تبدیل به مبانی حقیقی  ی فلسفه در حوزه پیشتر 

نامید، “ اصل نسبیت زبانی”وی دستگاه نظری خود را . شناسی کردزبان
اما، امروزه، این نظریه به  .نشتنگاه روشن و مشترک او با فیزیک ایگره

شهرت یافته است، و حقیقت هم همین است، زیرا، “ ساپیر-ورف”ی  فرضیه
. بندی کنددستهرا   اش اشت که ورف بدون کمک ساپیر کل نظریهامکان ند
ان با عنوان تو من، و مطابق با شواهد مختلف، این فرضیه را می به باور

نیز نامگذاری “ وجهی از جهان  تصویرپردازی چند ”یا “ دترمینیسم زبانی”
داد نشان ) ها شناس زبان و دانش(  شاهای ورف در یکی از اولین مقاله. کرد

صرفا ابزاری برای ) نی، دستور زبانسخو به(که زیرساخت دستگاه زبان 
-، نشاناز آن بلکه مهمتر نیست؛“ صدادار یا گویا”ی  معرفی و انتقال اندیشه

اندیشه دارای روندی مستقل   سامان ”؛ ...است یهای فکرساختاری  دهنده
ت، و در واقع ی مطلق اسیعنی خردگرای  اش به مفهوم قدیمی نیست، منظورم

یگر، ما طبیعت را به سخن د، به...تنها بخشی از قواعد دستوری ویژه است
ورف در “ .دهد مان اجازه می که قواعد زبانی گذاریممیبررسی  ای به شیوه

گذارد، و نه عینیت یا  را بر نسبیت زبان می  مقابله با خردگرایی، اساس
ما ”: رسد وم به نگاه جدید میوی در گام د. ها یا تاریخ اختالف میان تمدن

گونه بندی و جداسازی آن بدان بعد با طبقه. کنیم طبیعت را از خود جدا می
که  شود این کار از آنجا ناشی می .کنیم می  اشبرداری گرته خواهیم، که می

 –بندی کرده  ی هستیم که طبیعت را طبقهخود ما بخشی از قرارداد
 بر  انی ما تدوین شده و منطق زبانی ما را دری که مطابق با ساختار زبقرارداد

قواعد  البته این توافق شکلی پیچیده و نااستوار دارد، اما مطابق با . دارد 
قادر به سخن گفتن  ما در بنیاد. رسد نظر میامری ضرور به  اش اساسی

، قراردادبندی اطالعاتی را مطابق با  طبقه دستگاهکه این  یزمان نیستیم، مگر
ی گرایی به جبرگرای گونه که اشاره کردم، نسبیتسان، بدان و بدین. بپذیریم

  .دشو منتهی می) دترمینیسم(
ی را دارد که به اعضای قراردادی حکم ی ورف، جبرگرای در فرضیه

های زبان،  اسلوب  درست به مانند روسو که با سنجش .یک جامعه هدیه شده
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این تعهد که فرزند نیاز و خواسته . ها در نوعی تعهد ادبی، دفاع کرد از انسان
ترین وسیله برای یک  نخستین و ضروری –و نه استدالل یا آزادی  –بود 

ی خود، تبدیل به  نوبهیابد و به زبان جامعه را درمی. شدقرارداد اجتماعی 
عنوان یک روسو بههای ورف و  که اندیشه کردباید اذعان . شود جامعه می

اند، زیرا در آن از  کسی  نامه یا تعهد ادبی پیچیده و نامنسجم موافقت
ی دیگر  نکته .را به کار گیرد  اش ن مورد عالقهشود که چگونه زبا پرسیده نمی

ی  که، اگر رابطه ساناند، بدین ها به معنی درست به کار نرفته اینکه اصطالح
توان بدون رضایت اهل  رداد است، چگونه میدال و مدلول، بسته به نوعی قرا

یا چیز، جز زبان،   چه کس در بنیادزبان، چنین قراردادی را اصل دانست؟ 
: این قرارداد را ساخته است؟ اگر پاسخ مثبت است، دراین صورت باید پرسید

، اگر آنچه کوتاه سخنبودیم؟   از وجود زبان چه داشتیم و از کجا آورده  پیش
ن آهای انسانی استوار نباشد، در  شود، بر خواسته خوانده میمیثاق ادبی 

و جامعه را توصیف کرد؟ زبان ی زبان  طرفه ی دو توان رابطه صورت چگونه می
بدون زبان،  :ی اجتماعی دارد و همزمان با آن شکل گرفته استبنیاد

من، این یکی از  به باور. دارد و بدون جامعه، زبانیای وجود ن جامعه
  .تر، تنها معمای انسان است ین معماهای تاریخ بشر، و حتی دقیقبزرگتر

ی ورف، کلی و جهانشمول  نامه برخالف قرارداد روسو، موافقت
ویژه  ای خود ، گونه ویژهیت ست کلی که در هر وضع ای ع، پدیدهنیست، در واق

. گذارد راندن و اندیشیدن را تابع مجموعه قواعدی متفاوت، بنیان می از سخن
ی خود  های مختلف منطقی دگرسان و ویژه این رو، زبان در جوامع و گروه از

است،  وینگنشتاینگاه زبانی ن نظریه بسیار نزدیک به آخرین نگرای. دارد
اما زبان را یک . شهرت یافته است ‘های زبانی بازی‘ عنوان  دیدگاهی که با

ی  ا نظریهها قلمداد کردن چندان تفاوتی ب ای از بازی بازی یا مجموعه
ها، زبان تابع قواعد  در واقع، در هر دو این نظریه. قراردادی بودن زبان ندارد

راردادهای زبانی ها و ق کند و امکان ندارد که به بازی عمل می  ی خودش ویژه
دیدگاه وینگنشتاین و ورف به صورگرایی قدیم بسیار . دهددیگر میدان عمل 

. بینند عدی و نسبی میف آن، چند بُنزدیک است، جز آنکه روابط را، برخال
کلی و ذهنی نیستند، و از دیگر سو، معناها ) ها واژه(ها  از یک سو، نام: زیرا
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دوباره معمایی طرح . مانند که جامعه بخواهد تنها تا آن زمان معتبراند و می
ها و  ای از نام تحقیق مجموعهیت تنها یک نام نیست، بلکه بهواقع: شد

آیا این : پرسید این نتیجه، باید  یپایه  حال بر. ف استمختل هایترکیب
اند؟ و اگر چنین است، آیا اصل نسبیت  ، نامحدود و نامعینهاها و ترکیب نام

تواند به ما بگوید که  ایم؟ اما چه کسی، جز خدا، می زبانی را نفی نکرده
پدید   ای اند و چگونه معنای غایی چگونه این ترکیبات این چنین کوتاه شده

  شود؟  اند که دیگر معناها را شامل می آورده
ی سنتی  ی در فلسفهبنیاد اصلدو  به ی ورف ناخواسته فرضیه

مبنای مخالفت او . گرایی گرایی و ذهنیت عین و ذهن، عینیت: برد می  یورش
با اولی بر این نکته استوار است که زبان جبرا منطق و دیدگاه ما را نسبت به 

آزاد نیست که   کسهیچ”: گوید دهد؛ در رد دومی نیز می واقعیت شکل می
چرا که حتی در آزادترین حالت، . کامل شرح دهدطرفی  طبیعت را با بی

مندتر از نیروو بنابراین زبان “ .مجبور است آن را تبدیل به زبان خود کند
، ما به تعریف سانبدین”: دهد ورف ادامه می. راند فرد بر جهان حکم می

ها را در خود جمع  آن دیدگاهی  تعریفی که همه. رسیم نوینی از نسبیت می
د، مگر شو همسانی از جهان منتهی نمی ت مادی یکسان به پندارواقعی. دارد

معنایی قابل فهم  تنهاقواعد متفاوت  جز آن بایکسان،  ایبا ساختار زبانی
و عناصر خیالی یا تصویری موثر ی تاریخ  ویژه  ورف از نقش“ .آوردمیپدید 

این عوامل  ، باور داشت کهگذشته از آن .ماندها غافل نمی متفاوت در زبان اما
این امکان وجود دارد که از فضای زبانی به زبان دیگر . انددگرگون شدنی

درست است که : شود های سنگین می اما انتقال ناگهانی موجب زیان. رفت
ی امروز، جهان را مطابق با دستگاه خردگرایی  دانشمندان چین یا ترکیه

؛ اما تنها کنند می نظر دانشمندان غرب بیان ان مفاهیم موردغرب، و با هم
ای پیروی  های فکری ها از اسلوب آنهای دیگر،  در بخش ، در این حوزه

قسمت آخر را مؤکد  .عنوان اصل بر زبانشان حاکم استکنند که به می
دیدگاه   ها با پذیرش ها و عرب چینی: آمد بنیادیبسیار  نظرم کردم، زیرا به

 هنتیج زنند، در گی خود لطمه میابعاد فرهنغربی، در واقع به ) زاویه دید(
  .ندکن از زاویه نگاهی دیگر محروم میخود و دیگر نژادهای بشری را 
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فیزیکی که در آن زمان، سرعت و جرم . فیزیک افتخار غرب است
در  –نداشت   ورف مخالفتی با این دانش. ندشو های اصلی محسوب می عامل

اما  –کمبریج آموخته بود در   حقیقت خود آن را در یکی از بهترین مراکزش
از ) تضادبی(ساز همکرد که برای ساختن تصوری میضمن یادآوری نیز در 

تابع این  .زمان، از نظر فیزیک امری است بدیهی. جهان، نیازی بدان نیست
ها امری درونی و روانی  زمان از نظر هوپی. زمان استهوپی زبانی بی ،دید

هم از این رو، تقلید زمان  –توجه کنید  برگسونبه زبان درونی  –است 
سرخپوست هوپی . ها ناممکن است های ما، برای آن دان قراردادی فیزیک

فالن جا را در  ” :گوید بلکه می“ .من پنج روز در فالن جا ماندم”: گوید نمی
ن معنا نیست که در نبود زمان فیزیکی به ای“ .ترک کردم پنجمین روز

مفاهیمی چون لحظه، تداوم و وقایع تکراری  ساخت و دستور زبان هوپی
 کردهکلی دگرسان بیان ای به گونهها این مفاهیم را به هوپی. وجود ندارد

اما چگونه ممکن است با . ندکن عد زمان توصیف میجهان را بدون تکیه بر بُ
شده به قطعات  بدون تکیه بر زمان قراردادی بخش ای متفاوت و شیوه

طور بزنم، به  توانم حدس را بنا نهاد؟ تا آنجا که من می فیزیک  مساوی، دانش
و حتی ریاضیاتی متفاوت  )ایدئولوژی(بینی جهانکامل، ولی البته با 

اینجاست که . )کامپیوتر در واقع بر مبنای این تفاوت پدید آمده است(
چرا   پس: پرسند بسیاری با نخوت می. را دریافت ‘من’توان مفهوم جدید  می

فیزیکی متفاوت اما قابل رقابت با غرب  –ها و هندوها  یا چینی –ا ه هوپی
های  ها دید یا تفاوت عدی بودن زبانبُ اند؟ علت را باید در چند پدید نیاورده

ورف با وجود مستدل بودن،  قراردادفرهنگی و تاریخی؟ باید اذعان کنم که 
کند، من  نمی کند یا حداقل در این حوزه مرا متقاعد مرا به خود جلب نمی

جای زمان ، توانمندی، و هدهم فیزیکی را در نظر آورم که در آن ب ترجیح می
  .باشد آهنگ اساس- جای سرعت، وزنهب

اند که ورف زبان را زندان  -باورنی چون جرج مونن بر این منتقدا
ها،  از نظر او زبان:  یمیتر آن است که بگو اما دقیق. ها تعریف کرده اندیشه
تر، ما قادر نیستیم که اند؛ حقیقتی به واقعیت نزدیک هایی متفاوت گاهزاویه ن

کرده،   از چارچوب زبان خارج شویم، اما ضمنا این زبانی که ما را محبوس
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و دیگر  میهنانی دیدی است ویژه که از آن، جهان، هم ود دریچه و زاویهخ
  اش ورف زبان هوپی و ناواتل را از زاویه زبان انگلیسی. نگریم ها را می زبان
. گذاردمبررسی  بهاسپانیایی  یی او را از زاویه من فرضیه چنانکهدید،  می

مطمئنا و در هر صورت، از آرزوهای ”گوید که  درست می کارول .ب جان
ری انگا ها ساده صل نسبیت زبانی ا ورف بسیار دور خواهیم افتاد اگر به بهانه

های مختلف نادیده  فرهنگمان را در انتقال و بازنگری به  کنیم و کوتاهی
های اروپایی را فروتنانه در سطحی باالتر  با تکیه بر این اصل، زبان بگیریم، و

من نیز اضافه کنم که اصل نسبیت زبانی ورف “ .ها قرار دهیم از دیگر زبان
واحد، استوار  یبه زبان باورآن با  است، زیرا بنیان  اقضعدی ولی متنبُ چند 
نظری که کارول جرات  –نیز این فرضیه را رد کند   اما اگر دانش. ه استشد

عنوان خواهد بود که دید او از زبان، بهن معنا نه آباز ب –را نداشت   ابرازش
ا آنان، ب  ی معینی، برای ارتباط ای برای دیدن دیگران و در محدوده دریچه

با این همه، نسبیت زبانی ورف تبدیل به آبشخوری برای . ه استشداعتبار بی
کنم، ما تنها یکی از  اما باز تکرار  .ی ما شده است نگاه نژادپرستانه

  .های موجود در کهکشانیم منظومه
ی زبان، کمتر  در شرح کوتاه و الزم از دیدگاه فلسفی ورف درباره

ی بسته  ی وی مانند یک دایره فرضیه. تکیه کردم  ها و تضادهایش روی ضعف
: است و طبیعی است که با این شکل، حشو و زوائد زیادی داشته باشد مثال

ی خود از  نوبهشود و به به اختالفات فرهنگی می های زبانی منجر دگرسانی
شاید پاسخ این انتقاد را باید در درک ژرف و . گیرد همان اختالفات ریشه می

ای  عنوان مجموعهبه –ی این واقعیت، جستجو کرد که هر فرهنگ  هجانب همه
از ساختارهای مادی، فکری و حسی، یعنی اشیا، نمادها و افرادی که کلیت 

بر . طور عمده یک دستگاه نمادین استبه –دهند  یک جامعه را تشکیل می
بندی ساختگی میان مفاهیم، جامعه، فرهنگ و زبان ، تقسیم این اساس

: نماید ی شفاف رخ می گونه ینیه به ادهند و فرض کارکرد خود را از دست می
ما . چیزی برای گفتن دارد –حتی عملی جنایتکارانه  –انسانی   هر کنش

دهیم، به سخن   محکوم هستیم که معنا را همواره و همواره با صدا نمایش
 .دیگر ما چیزی جز زبان نیستیم
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بدون آنکه  -شناسان عموما ی ورف هست که زبان وجهی از اندیشه
ی آن خودداری  از بحث درباره - اندک مانعی سر راه آنان بوده باشد

شاگردان ورف ی است، که یکی از منظورم بحث نمادگرایی آوای. کنند می
تعریف کرده است و “ ی میان صدا و معنا پیوستگی رابطه”آن را ) کارول(

  .ورای روابط اختیاری است ، که در هر زبان،اعتقاد دارد
است، که بر   کریتالوساین اصل در واقع همان بحث افالطون در 

 -به زبان مایا مربوط -  هایش ورف در یکی از مقاله. دهشی نوین استوار بنیان
این “ .کنند ها از ساختمان آوایی واژه پیروی می و اندیشه پندارها”: نویسد می

توان به یک معنا، همان  ی اهل زبان، می گیری را، البته مستقل از اراده نتیجه
 در واقع وی. هر زبان  است  دانست، که از دید ورف پایه و بنیادقرارداد ادبی 
، و تخالف و تالقی در زبان سازشو های مختلف تضاد  که جلوه  با این فرض
به ورای تصور و  -شود  هدایت می رانشو  کشش د و با نیرویشو نمودار می
هایی  د، پدیدهگذار بررسی می آنچه وی در این حوزه به. رود اندیشه می

باید . ایم ها نشده هستند که ما هنوز موفق به جدا کردن یا فهمیدن کامل آن
دانه مورد ها را استا نست این تصورات و اندیشهپذیرفت که ورف هرگز نتوا

 - مندم به کار گیرم  هایی که من عالقه در زمینه کمدست –بررسی قرار دهد 
انی است که به اصل نمادگرایی های درخش بندی منظور من در اینجا جمع

بیرون   از کارهای ورفام که  گردد و من به خود جرات داده ی بازمیآوای
نظر گنگ هشان، ببندی ث با وجود اصرار زیاد ورف در طبقهباحبکشم، این م

  .و ناروشن هستند
دارد که تنها به  آن می تمثیلی ورف از زبان، ما را بر تصویر

ها اکتفا نکنیم، بلکه  ها و سیاره ی کهکشان های فیزیک معاصر درباره پژوهش
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ها،  مچون ات یمربوط به اجرام کوچک هایپژوهشدیگر فیزیک، یعنی   بخش
این دو   یپایه ها را نیز مورد مالحظه قرار دهیم، و برها و نوترونالکترون

بیابیم که نیروهای مختلف بر آن  مندیی جنبش گستره، جهان را مجموعه
-چون نیروی تمرکز و پراکندگی، و دوری نیروهای متضادی. رانند می فرمان

  میان دو گرایش )ینامیکید(مند پویهمرکز که بر تعادل -به-مرکز و تمایل- از
-هدید ورف در واقع تمثیلی زبانی، از فیزیک است که در آن ب. استوار است

رف، سخن دیگر، بر کهکشان وبه. دهبنیان شجای اصل تضاد، نیروی عشق 
ند؛ که فصل و وصل، و جدایی و ران می ، فرمان و رانش  دو نیروی کشش

پایان از  های مختلف و بی ها و گونه تالقی این دو موجب پدید آمدن صورت
مانند ها نیز درست به ستارگان و اتم. ده استشیک طرح اصلی و واحد 

عاشقانه و هجاهای موزون هستند، که در حرکت نوسانی و دوگرای   کشش
آورند، اما با  ها را پدید می ا و جداییه ها، تالقی ها و فصل آهنگ، وصل - وزن

را در خود بازتاب  -یعنی دیدگاه و زاویه نگاه سوم  -این تفاوت که زبان 
-در این گفته اما نقصی نهفته است که از چشم ورف و دیگر زبان. دهند نمی

ها و  هتالقی و جدایی واک: ین معنا کهه ا، ب پنهان مانده مدرنشناسان 
. کنند می  ، یعنی معنا را تراوش ناشدنی- حساره واحد اهای موزون، هموهج

کدام های عاشقانه و جنسی هیچ ها و کشش ستارگان کهکشان  درخشش
که درک انسان از (بدون معنا  باید گفت . ندموجد تولید معنا در زبان نیست

ی شمسی، و  ها، منظومه اتم. زبانی وجود ندارد) جهان در آن نهفته است
موجی هستند که، زبان عضوها  های بی قانه در واقع تنها آینههای عاش جاذبه

پذیرشان، خود و در حرکت دل کند،می ها بازآفرینی خود را در آن یو پیکره
ها توان آن را ندارند که معناهای  ولی با این همه، این آینه .دهد را بازتاب می

دزدند و تنها  می  اش هاین عناصر در اصل زبان را از سای. تولید کنند زبان را باز
بازتابی که روی سطح آگاهی  گذارند؛ را باقی میهای آن  بازتابی از نشانه

  . پردازد انسانی به بازی نور می
های  محدودیت یم، متوجهگرفت نکتهکه من به آن  ایخرده

- خردهاین . وجود داردست که میان تمثیل زبان و کهکشان بیرونی الگویی
وارد است؛ هم شناسی های نوین زبان ر بسیاری از اندیشهنظر من، بگیری، به
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ها، در نادیده گرفتن  میان این دیدگاه گونگونهزیرا با وجود اختالف نظرهای 
شناسی، با این مانع به  اما نشانه. اندبندی معنایی با یکدیگر مشترک طبقه
-همه خطر اختالط و ب بررسی کند، و در روند ای دگرسان برخورد می هگون

  تردیدی نیست که هر آنچه انسان لمس. دهد ریختگی معنا را هشدار می
معنا تنها دمی . اما مشکل عمر کوتاه معنا است. شود کند، آبستن معنا می

همیشه در پرتو معناهای دیگر  افزون بر آن،. شود ناپدید می ید و سپساپ می
در   درخشد و سپس عمر معنا کوتاه است، دمی می .دشو نمودار میاست که 

ماند؟ تنها خاکستر  چه می آنگاه ، ونشیند می فروخاکستر معناهای دیگر 
که آیا معنا در دل اشیا جای دارد یا انسان؟ در مورد   این پرسش. معنایی بی

کهکشان با خورشیدها و : توان پرسید مثال می. زبان نیز صادق است
آنچه ما زندگی، مرگ، تاریخ، انسانیت، اتم یا : ایی دارد؟ یاچه معن  سیاراتش
ی پاسخ به توانیم در پ نامیم، چه معنایی دارند؟ گذشته از آن می ستاره می

. ها ندارد اما زبان پاسخی برای این پرسش. باشیم ‘معنا چه معنایی دارد؟’
معنا در نهایت به : نیز چیزی در خود نهفته ندارد جز آنکه  سکوتش

معنایی که طبق عادت مرسوم با . رسد ها می معنایی یا معنای نگفتنی بی
معناها کاری جز باطل کردن . دشو ناپذیر توصیف می های گنگ و فهم واژه

رسد که هیچ نامی  به واقعیتی می سرانجامفرایند نابودی معنا . یکدیگر ندارند
  .پذیرد و شاید حتی در اندیشه نیز جای نگیرد به خود نمی

از خود، ورف نیز بدون کمترین درنگ   از زبان، یعنی پرسش  رسشپ
که تقریبا قبل از  -های ورف  آخرین نوشته. کند ها را مطرح می همان پرسش

ی  بر نظریه وی در چیرگی  حکایت از تالش -اند  نوشته شده  مرگ زودرسش
ته البته ناگف. شدای که موجب شهرت وی  همان نظریه -نسبیت زبانی، دارد 

خواست که از آن  نها مینماند که وی قصد نفی کلی نظریه را نداشت و ت
ی تردید  نظریه، به دیده در واقع وی هیچگاه نسبت به این .فراتر رود
 - خانواده  های هم زبان کمیا دست -باور داشت که هر زبان وی  .ننگریست

. استدستگاه کاملی است که فرهنگ اهل آن زبان را احاطه و شکل داده 
-آن، به  ی پیدایش رغم اینکه هر زبان خود دنیایی است ویژه، ولی شیوهبه

های  مندی از الیه ی دستگاه ها را مجموعه ورف زبان. ها است مانند دیگر زبان
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صرفی  ها، عناصر واژها، تک هآواها، واک: هایی چون پنداشت؛ الیه می گوناگون
 هایزبان یعنی دستگاه ترکیب ی های نحوی، و باالخره آخرین الیه و گونه
از رهگذر روابط میان  ست و تنهااسختی قابل شناخت و نحوی که به صرفی

آفرینند،  ها را می ها و الگوهایی که این رابطه زبان و طرح گونعناصر گونه
را کامل   شااین دستگاه زبان نیازهای  یپایهبر . دشو می  برجسته و مشخص

در پی  -البته با هدفی متفاوت  -مانند چامسکی  ورف نیز. ندک و شفاف می
در واقع تفاوت و تنوع بیان در هر . ها بود صر مشترک میان زبانایافتن عن

هر زبان دستگاهی است از : ی هویت متفاوت آن زبان است دهنده زبان، نشان
باز ورف به تمثیل قیاسی خود باز . مند، و نه ایستا و یکسان روابط پویا و پویه

گیرند  ها جان می آهنگ کهکشان - ها توسط چیزی مانند وزن زبان: گردد می
  .ندارند  های متناسب ریاضی آن و کمتر تفاوتی با موسیقی و بازتاب

تر  رغم تخصصیهها، ب دانش: رسد که بگوید نجا میه آورف عاقبت ب
شوند؛  شدن، اندک اندک و گام به گام به توسط جهان تخیل کشف می

- بدین. گذارد می  مند را به نمایشدر اولین برخورد روابط آرایشدنیایی که 
های  اندیشه ست ازیباید جرات کرد و گفت این نظریه فراخوان سان

:  ناپذیرش ی گریز ی بسته دور از بهشت و چرخهه و ب نو در شکلیفیثاغورث 
شان تعریفی فیزیک نوین همسان است؛ دنیایی که در کهکشان ورف با کهک

ند و پرتوان م پیوستگی قابل شناخت سازمان زنده، دستگاه   اش ابدی جنبش
 دستگاهدر را   همین پیوستگی و کشش چنانکه .دهد زبان را نشان می

های  ها و آرایش آغازین طرح ساختمان. دهدمیریاضی و موسیقی بازتاب 
ها و  های متعددی است که کنار یکدیگر واژه منظور گونه(بنیادین زبان 

ها را  گون دارند؛ و کلیت مفهومی واقعاً کهکشان) ندساز ها را می جمله
ناگفته . دهند شکل می) شناسی کلیت(شناسی گشتالتی همخوان با روان
های دیگر  به کلیت یشگیهای کلی در روندی هم شکلنماند که این 

و   های ساده ها و آرایش از طرح  زبان محصولی است برساخته. رسند می
گیرند؛ و گرچه  دستوری شکل می - ای که به توسط عناصر زبانی پیچیده
 همارههای آن  ها و آرایش و طرح -و حرکت است  دگرگونیدر حال  هماره
های متعدد دیگری را  هم گونه باز –ند شو می پدیدار، ناپدید و دوباره هویدا
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ی آغازین  و با این همه، باز از تعداد محدودی الگو و نمونه آورد؛ پدید می
 هایابت و حک شده ترکیبراندن، قوانین ثدر سخن چنانکه. کند پیروی می

هایی چون  دهند که گونه آورند و به زبان ادبی میدان می متفاوت را پدید می
های موسیقائی و اشکال هندسی  هکشانی، و میزان، ک)گشتالتی(ادراک کلی 

کند، تصور بازتاب  طور که خود ورف نیز اشاره میو همان. تولید کند را باز
 1.های دیگر نیز مطرح شده است از او در تمدن  ها در زبان، پیش کهکشان

تواند توسط تعدادی از فیلسوفان علمی معاصر،  گمان من این فرضیه میبه
در آخر باید اضافه کنم که این . گرا نیز پذیرفته شود قیاس  توم رنهچون 

، پیوند کلی نیز هست، زیرا در دیدگاهی کهن‘ مدرن’نظریه بنیاد شعر 
ها،  ها و دیرتر رومانتیک که قبال توسط نوافالطونی -کهکشانی را 

دوباره و به استادی  - ها و شاعران خوب معاصر مطرح شده  سمبولیست
ی  طبیعت و زبان، که در محاصره:  توان نتیجه گرفت می. کند بازسازی می

هایی هستند که در فراشدی  دهند، دستگاه خود را بازتاب میهماره یکدیگر 
  .آفرینند های پویای یکدیگر را می و ثابت طرح  مشخص

. داردیافته گسترشخواندن در دوران ما، مفهومی بسیار گسترده و 
جای آن خواندن را ه، برای ما معنایی ندارد و بکه دیگر ‘تئوری’ی  مانند واژه
دان  مند فالن فیزیک کهکشانی و دستگاه گوییم اثر و مثال می بریم به کار می

یم نقد؛ مثال، نقد گوی ی برداشت می جای واژههب چنانکهرا خواندم، و 
به گمان من خواندن معنای . ی شکسپیر، خواندم را، درباره  کس فالن

شرط آنکه نخواهد زیان است، بهالبته این روند بی. یافته استفهمیدن نیز 
آیا : ولی الزم است که بپرسیم. اه درونی مشخصی را آشکار کنددیدگ

خواندن معنای تامل کردن را هم در خود جمع دارد؟ تامل کردن باالترین 
ورف  .گیرد جا در بر می فهمیدن است، زیرا فهمیدن و دیدن را یک  ی گونه

 ‘مدرن’عصر شاعران و نویسندگان وی با وجود آنکه هم. نظری نداردچنین 
توانیم معنای پنهان را البالی متنی  خواهد بگوید که ما می است، نمی

ها، و  ها، یاخته نوشتاری بخوانیم، یا، عناصر مختلف طبیعت، یعنی اتم
ه یک اند، آن هم به این دلیل ک ی پایان روابط خود رسیده ها، به نقطه ستاره

  ناسشزبان. نام زبان بازنمایانده استه ها را در کلیتی ب تمثیل نو، آن
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های  های طبیعت را در نشانه و هیات هاشکلامریکایی حتی قصد ندارد که 
ی مقابل آن اشاره کند و  دهد که به نقطه ترجیح می  زبانی بازنمایاند، برعکس

های آغازین مشاهده  و نمونهمانند الگوها ههای زبانی را ب ما نشانه: بگوید
ی دیدن را، برای نمونه،  واژه ”: کند ورف در همین مقاله اضافه می. کنیم می

مند و پیچیده،  های آن تابع  قانونی دستگاه هی واک درنظر بگیرید، همه
ه باشد چه آورند، و این واژه چه معنا داشت ای یک هجایی را پدید می واژه

 - اندیشه نشده باشد   د و چه تاکنون در موردشباش نداشته باشد، و چه کهن
های متمایز که چون عناصر شیمیایی قابل تجزیه و  و به همراه دیگر گونه

به هر صورت  -اند، مگر آنکه شکلی متبلور و برجسته به خود گیرند  ترکیب
، زیرا ای دیریاب و در واقع تجربه“ .ای ویژه و مجزا دارد حکایت از تجربه

ی دیدن را، در  تجربه  شناسها و دانشمندان زبان دان ری از ریاضیهنوز بسیا ”
عنوان متشکل از روابطی که قبال به ،یعنی دستگاهی کلی -   آلود های مه هاله

 گیریرد -گرفته نشده است   ی مفهومی یگانه، فرض دهنده عامل شکل
-یییبااغراق نخواهد بود اگر این دیدگاه زبانی را که غرق در ز“ .ندکن می

  .مقایسه کنیم باستانشناسی و نور است، با تامالت فیلسوفان 
وجوه  -ترین آن و به یک گفته در ژرف - همیشه در باالترین سطح 

و اندیشه در باالترین ... کنند مند زبان، واژگان را جذب و هدایت میطرح
ای  ند و ماخذشان به هیچ شیئیا رسد که قالبی نشده شکل به نمادهایی می

  مانند چک سفید امضا بنا بر هر تقاضایی از هر ارزش  گردد، و برعکس نمیازب
برای   ترین بخش اهمیت بنابراین منبع و ماخذ کم. ندشو ممکنی سرشار می

آن است، که زبان را به ورای فرهنگ   مندی مهمترین بخشمعنا، و طرح
 ناپدیدعنا در این حالت م. شود ، یعنی منابع و معناها، رهنمون میهالغت
نیز بدل  )فرم(ضمن، به معنای سرشار طرح و شکل در د، اما شو نمی
  .دشو نمی

گوید،  شناسی ورف، در آخرین کالم، معنا را بدرود میدستگاه زبان
طور که بسیاری از همان –د معنایی غرق شو ا که در بیین معنه االبته نه ب

رسد که چندان از  ی میجایبلکه به  -اند  شدهن دچار گرا به آ منتقدان پوچ
های  ی او به دیدگاه هشهمچنین اندی. بودائی فاصله ندارد 2بودگی تهی
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و (ها  طرح ،نمایی در واقعیت ”: گوید می چنانکهود، ش افالطونی نزدیک می
در این حالت  “.ت و فقط هستندشبر نخواهند دا دیگر معنایی در) ها فرم
ا به خودی خود دچار دوگرایی رسد، زیر یدن نیز به معنایی نمیشاندی

ی آن  ترجمه واقع  ه در مقابل زبان، که درشد؛ یعنی اندیشو می) ثنویت(
:  این است که تری ما چه خواهد بود، مهم اما اهمیت ندارد که ترجمه. است

  د یا نه؟کرخواهد فراهم بودگی، پاسخی برای آن  آیا تامل در هستی، و تهی
ی  دهشود تا به صورت سحر باطل ش ی ورف ظاهر می هشاندی

ای هست که  لحظه: دیگری، ادعای نوین غرب را بازپردازی کند و بگوید
ها و  )فرم( کلشوند و تنها ش می ناها، یعنی زیرساخت روابط زبان، ناپدیدمع

- کند که پندار کار میشی ورف آ هشسان اندی بدین. مانند ها باقی می طرح
  ی رد و نه در گسترهگی ی زبان صورت می ی کاری است که در گسترهزدای 

ترین  رسد که درک ما از زبان آخرین و عالی نجا میه آب  بنیانبر این  .فلسفه
پندار ما از معنا، ”از نظر ورف . کند ای است که تمدن ما را متحول می هشاندی

است، و غرب تنها در   شا ی غربی اخهشهای هند و اروپایی در  زندانی زبان
ای  آن هم در حوزه -تواند از این پندار و انگاره بگریزد که از زبان  یصورتی م
مطابق با این  “.تر بیابد درکی وسیع -های هند و اروپائی  تر از زبان گسترده
تنها  -حاکم بوده  سوبه این   که از رنسانس -معنا   یپایه نقد بر نگرش

که نقد معنایی  نکنیم  شضمن فرامودر ناختی است، شی از نقد زبانشبخ
نگرد، یا که مجبور به  های غربی، به آثار هنری می نیز، تنها از زاویه نگاه زبان

های  و بنابراین نقدی است خودمحورانه که تنها بر اصالت ؛نگاه کردن است
ورف از نگاه تندرو اصل نسبیت زبانی  یهشاندی. گذارد های غربی ارج می زبان

های نخستین  دهر از باور مسیحیان سرسد که چندان دو به تصوری می
معنا به : یابد ین گونه تبلور میه اباوری که در عرفان ب نسبت به زبان نیست؛

ی آن از  ناختی، زایندهشترکیب عناصر زبان کهخودی خود وجود ندارد، بل
نیدن آن را داریم اما شمعنایی که امکان دیدن و  -دل معناهای دیگر است 

  .ی هنر و ادبیات نیستیم، مگر در محدوده  شا ترجمهقادر به بازگویی و 
های  ستیز میان یگانگی و کثرت، میان روح و معرفت را به گونه

جستجو برای یافتن چیزی اصیل، یعنی زبان رسمی و . ند ا مختلف بیان کرده
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اما معنا در . ودش معنا از معنا می  شعالی، نیز به ناگزیر تبدیل به پرس
خود اعالم   با نفی وجود سرانجامیابد و  ود تبلور میمعناهای همزمان خ

ها در نمود هستی یا  انهشنفی و حل ن. دارد که معنایی وجود ندارد می
و  ناشدنی توان بیان رسد که می ای می گیرد و به نقطه بودگی، اوج می تهی

ان شها رخ ن ها و نمود آن انهشهستی، ذره ذره در ن. نامید یدنیشندینی
سان هر دو  بدین. کند بودگی خود را در هیچ بودگی نفی می تهی دهد، و می

د، و ما ناتوان وش وجه بود و نبود، حضور و غیبت، به توسط تضاد بلعیده می
ویم که ش ایستیم، زیرا متوجه می ها، حیران می ی آن ای درباره از آوردن نکته

سکوت تنها . ها نیست بودگی نیز، مانند سکوت، بیانگر آنی هیچ و هیچ واژه
ی گفتن را  ها، آخرین کرانه ی مقابل سخن گفتن است و با تکیه بر واژه نقطه

نهیم، از  کنیم و نامی بر آن می می  اما اگر هر آنچه را که لمس. بندد مرز می
 - روط شناجور، متضاد و م -ی این معناهای  ود؛ و اگر همهشمعنا لبریز 

ند، چه چیزی برای ما باقی شاهمواره درحال از دست دادن معنای خود ب
معنایی، میان آغازهای دیگر؟ میان معنا و بی  خواهد ماند، جز آغازی از پس

د و منجر به شبار با هم ممکن است زیان شرارهگفتن و سکوت، یک 
ی دیرپای  ای بدون آگاهی، درکی بدون فهمیدن، و سخنی در پهنه آگاهی

های خود، معنایی را  ان گفتهتوانیم در می اما ما هنوز می. ودش سکوت 
  .توانیم تامل کنیم ما هنوز می. ایم نویم که بیان نکردهشب

ها و ستیزها، در تبت قرن نوزدهم، زمان  از این بحث  شدو سده پی
یک روز که رهبر معظم از . دهد داالیی المای پنجم، اتفاق جالبی رخ می

ایستاده، در  ا شتمابیرون را به ) گون-یا دیر قصر(ی قصر دیـرگون  پنجره
مطابق با آئین بودا، کاهنان نتیجه . بیند آسمان نوری غیرطبیعی می

روز بعد و همان . دشی تارا با خاطر عصبانیت الهههگیرند که این نور باید ب می
. طور روزهای بعد و بعد از آند، همینشو ساعت دوباره همان نور ظاهر می

کنند که هر روز،  ف میشک  شراهبان الما وا، داالیشای تما بعد از هفته
گویان باروی قصر - ، پیرمردی فقیر ذکرتارای  ن الههدشدرست هنگام ظاهر 

: بینند پرسند، می را می  شخواهند و ذکر پیرمرد را می. زند را دور می
خرد ( پارامیتاو  پرجانا  شای منظوم از متنی سانسکریت در نیای ترجمه
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ای که به صورت  بودگی تهی. ودگی داردب اره به تهیشاست و ا) مطلق
ده شتصور  - ناشدنی-ای وصف زنی روحانی با زیبایی -بودایی  مهایانای

که مرد بیچاره ذکر را به غلط بر زبان جاری  یابنددرمیکاهنان . است
صورت درست را به او . مگین استشی تارا خ کند؛ و از این رو، الهه می
  .ودش د دیگر تارا ظاهر نمیآموزانند و از آن روز به بع می

                                                 
  .م. های میرداماد توجه کنیدای از نگرگاهبه پاره 1

2 Sunyata   . است  واژه چینی 
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