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 انسان نيز نسبت  تا آن زمان که نشانه و شيئى مدلول صورت ذهنى یکسانى داشتند، کنش

اى  شيوه،  اش پردازى-در این رهگذر، پيکرتراشى با قدرت همانند. ى اعتماد بود زبان بر پایهبه 

 هم از این رو، تلفظ .اى بود در بازآفرینى آن آئينى در بازسازى واقعيت و گفتاربود؛ همچنين شيوه

چنين . شد هاى جادوئى شرط اساسى در تاثيرگذارى سخن محسوب مى  واژه دقيق و مشخص

اما . ریزى اولين دستور زبان گردید  ودا، توامان موجب پایه تى همراه با حفظ زبان مقدسضرور

  پيامد این پدیده گسترش. طى قرون انسان دریافت که ميان شيئى و نام آن، شکافى پدیدار شده است

ه و  داشت معناى یگان تالش عنوان اولين وظيفه هاى زبانشناسى بر زبان بود که به ى دانش سيطره

هاى منطقى بعدى شکل دادن و تهيه انواع دستور گام. مختصرى براى هر واژه بنيان گذارد

 و زبان   زدند و جدال ميان دانش ها بر عليه این صراحت دست به شورش اما واژه. ها بود زبان

  . همچنان پایان نيافته بجا ماند

ى  هر دوره. يئى تعبير کردى ميان واژه و ش توان به تاریخ رابطه سرگذشِت انسان را مى

ها از  شود، چرا که ناگهان، ایمان به سودمندى واژه بحرانى با انتقاد به زبان آغاز و همراه مى

و آن تلخ و جگرسوز .  داشتم زیبائى را به روى زانو پاس  ” :گوید شاعر مى. خيزد ميان برمى

شيئى و واژه هر دو از یک . استزیبایى یا واژه؟ هردو؛ بدون واژه زیبایى دست نيافتنى “ .بود

طور یکسان و البته اند و به هاى زیربنایى بوده ى جوامع دچار بحران همه. شوند بطن زاده مى

 نکنيم که واژه، همچون دیگر  فراموش. اند باالتر از همه به بحراِن جدائى معنا و واژه دچار شده

، ادبى هاى برگزيدهدر فصل هشتم از . ستها ى قلمروها و فرمانروایى هاى انسانى، سازنده خالقيت



ى کشور فراخواند، در اولين  وئى تو را براى اداره اگر شاهزاده ”: پرسد  مى تزولو از کنفوسيوس

  “ . زبان پاالیش: گام چه خواهى کرد؟ استاد پاسخ داد

نيم که دا اما مى. ها یا اشيا از واژه دانيم شيطان از کجا آغاز کرده  حقيقت این است که نمى

اشيا بر . شوند هاى ما نيز نامطمئن مى ها فاسد و نامطمئن شوند، کار و ماهيت فعاليت وقتى واژه

رو گذاردن این  در نيچه دیدگاه انتقادى خود را با رو. ها بر اشيا  نام اند و برعکس نامشان متکى

 و  معناى مقدسمعنى واقعى عدالت، حقيقت و فضيلت در چيست؟ وى آنگاه که : ها آغازید واژه

 –طور مختصر در خود داشتند ى غربى را به الطبيعه  که مفهوم ماورا–ها را  تغييرناپذیر واژه

  . هاى آنها زد آشکار کرد، در واقع نقبى به زیرساخت

. شوند ى نقدهاى فلسفى هميشه با تجزیه و تحليل زبان آغاز مى باید اذعان داشت که همه

ى فيلسوفان اذعان  تقریبًا همه. ها دارد  برداشت ذهنى خود از واژهگنگى هر فلسفه نيز، ریشه در

آیا :   این است حال پرسش. اند ها با وجود ناتوانى در حفظ واقعيت، ابزارهاى تحقيق دارند که واژه

ترینشان، یعنى نمادهاى  ترین و تجریدى اى بدون واژه داشت؟ نمادها، حتى خالص توان فلسفه مى

های آنها نيز نياز به توصيف و گذشته از آن، نشانه. ر قلمرو زبان جاى دارندمنطقى و ریاضى د

اى بجز زبان قادر به توصيف مفاهيم آن   بود که هيچ وسيلهبنابراین باید معترف. تشریح دارند

هاى متکى بر زبان ریاضى و یا نمادین براى پرداختن به انسان  نخواهد بود، زیرا که حتى، فلسفه

هاى مرجع نخواهند  اى جز توسل به واژه  چاره– موضوع اساسى در هر فلسفه –یش ها و مسئله

ى واژه  شود و تنها به وسيله او تنها با واژه درک مى. ناپذیر است انسان از واژه جدائى. داشت

ها هم مانند   فلسفه نيز نيازمند تبعيت از تاریخ است، چرا که واژه بر این اساس. یابد هستى مى

ميرند و بنابراین تاریخى دارند و خارج از محدوده، در  آیند و زمانى مى مانى به دنيا مىانسان ز

عبارت دیگر، انسان واقعيتى است که به. شوند نهایت، به واقعيتى غيرقابل بيان، تبدیل مى یک بى

 –روست که باید ادعاهاى زبانشناسى و اصول مسلم آن از این. آید تنها توسط واژه به بيان مى

  .  را مورد تردید قرار داد–عنوان موضوع تحقيق یعنى مبحث درک زبان به

ى زبانى   قرینه–اى مستقل از زبان بررسى کرد  هرگاه بتوان شيئى را به گونه یا شيوه

 در این صورت از ضرورت وجودى –ست  هر شيئى، در واقع تنها راه ممکن براى درک آن

 توهم ؟ در واقع، ایجاد مرز ميان ذهن و عين خود موجب توان به ميان آورد چه سخنى مىزبان 



آنها تنها واقعيت وجودى ما . ایم ها ساخته شده ما از واژه. واژه در اصل خود انسان است. است

اى بدون زبان وجود  هيچ نوع اندیشه. هستند، یا در نهایت، تنها نمونه از واقعيت وجودى ما

اولين کارى که انسان در . پذیر نيستى بدون آن امکانندارد، چنانکه هيچگونه درکى از آگاه

ی همه. بدون نام وجود ندارددانيم  آنچه مى. کند، نامگذارى است تجسم واقعيات ناشناخته مى

ى درهاى خرد و  ى بازکننده واژه- کليدهاى ذات آغاز و به کشف هاى ما از یادگيرى نام آموزش

البته، سکوت نيز چيزى براى گفتن . پذیرد کوت، پایان مى و یا اقراِر به نادانى، یعنى س  دانش

متخصصين قادرند که زبان را . هاست و نه راهى براى گریختن از زبان دارد، زیرا آبستن نشانه

زبان در : اما باید گفت. تجزیه کنند یا از اشيا جدا سازند و به موضوعى قابِل بررسى بدل نمایند

در واقع .  با جدا شدن از دنياى اصلى، چيده و مرتب گردیدهست ساختگى که این حالت، موجودى

ها بيرون از وجود ما  واژه. شود جا آغاز مى ناهماهنگى ميان موضوعات علمى نيز از همين

بنابراین هماهنگى و همگنى زبان با ما، تنها . ما دنياى آنها هستيم و آنها دنياى ما. کنند زندگى نمى

البته . ها تنيده شده است ها از خود واژه آید؛ چون، تور صيد واژه  مىگرفتن آنها پدید در به کار

 نباید  منظور من انکار مطالعات زبانشناسى و یا اهميت آنها نيست؛ ولى پرتو کشفيات این دانش

، نافى وجودى ما  واقعيت گسترده و نامحدودشزبان، در .  را در سایه بگذارد هایشمحدودیت

زبان . شود که از انسان قابل تفکيک نيست  شامل مىاى، را یافته هستىنيست، زیرا که اشيای 

هاى قراردادى که قادر  شرِط وجودى انسان است و نه موضوع یا سازواره و دستگاهى از نشانه

هاى  ى دانش ى زبان را تنها باید بخشى از مجموعه ترتيب مطالعهبدین.  یا رد آن باشيم به پذیرش

  .انسانى دانست

اما به یاد آوریم که بسيارى از . ست قدیمى  در قلمرِو انحصارى انسان باورىزبان 

آور  شاید تعجب“ ....از آن زمان که حيوان توانست حرف بزند ”ها با این جمله آغاز شد  افسانه

 در قرن گذشته دوباره این باور را احيا کرد و هنوز هستند بسيارى که بر  باشد اگر بدانيم دانش

ایت از نظِم گفتار در حيوانات، تفاوتى ميان این نظم و زبان انسان قائل نيستند؛ حتى ى حم پایه

کنند در حالى که این کشف متعلق به  ى زباِن پرندگان بحث مى بعضى از محققين هنوز هم درباره

 که البته در –در حقيقت، دو وجه تمایزدهنده، یعنى معنا ”: گویند آنها مى. هاى دور است گذشته

ى  زوزه. توان در زبان حيوانات یافت  و ارتباط را مى–ترین حالت مانده  ترین و بدوى حىسط

گونه  گوید، معنایى دارد؛ معنایى که برگزیده شده و به همان حيوان نظر به چيزى دارد، چيزى مى



هاى  هاى گنگ دستگاهى از نشانه بنابراین این زوزه. شود توسط دیگر حيوانات فهميده مى

اند و در پى هاى انسانى نيز چنين مقصودى داشته واژه.  دارند ى هستند و معناهاى مشخصارتباط

هاى  توانند مانند دیگر موضوعات در دانش اند و در نتيجه مى  زبان حيوانى حاصل آمده گسترش

  “.تجربى، مورد مطالعه قرار گيرند

 ى سانى و فقدان اندیشه زبان ان توان به خاطر پيچيدگى غيرقابل قياس از یک زاویه، مى

 کرد، اما ضمنا باید افزود که این اختالف تنها  تجریدى در زبان حيوانات، به این گفته اعتراض

براى من نظر مارشال اوربن سندیت . ى پيچيدگى آنها و ماهيت متفاوتشان نيست متوجه درجه

هایى هستند که به  ها نام ژهوا”: گوید ى واژه مى جانبه هاى سه ى هدف بيشترى دارد آنجا که درباره

هایى  ها از نظر آوائى محرکاضافه بر آن، واژه“ .گزینند ها را برمى کنند یا آن چيزى داللت مى

هاى عينى و ذهنى هستند و بنابراین سه جنبه را در  آنى و خودانگيخته نسبت به انگيزه

، که با شدت و تغيير متفاوت در ]1[)بازنمائى(داللت کردن، برانگيختن، و بازنمودن : گيرند برمى

توان یافت که از این عناصر حسى  اى را نمى هيچ واژه. هر الیه یا سطحى از گفتار پدیدار هستند

این .  و مدلولى بدون واژه وجود ندارد همچنان که باید اذعان داشت هيچ حس. و داللى عارى باشد

هيچ . دهند ناپذیرند؛ نيز، در آميزش با یکدیگر، نمادها را شکل مى جدائىدو عنصر از یکدیگر 

. اى بدون مدلول نيست ، هيچ نماینده طور برعکستوان یافت و همين  بدون نماینده نمىمدلولى را

دار ذهن که در ارتباط با یکدیگر این واژه را به وجود  هاى طنين اصوات نان یعنى نشانه

تر، داللت  به معناى دقيق. ماند  این اصوات جایى براى داللت کردن، نمىبدون وجود: آورند مى

ى  اما زوزه چه؟ که نه تنها پاسخى به یک حالت ویژه نيست، بلکه نماینده. خود حالت نمادین دارد

بيان یک تجربه تنها در .  هم نيست– واژه و یا فریاد –آن وضعيت، به توسط معناى یک نشانه 

 با – یا نماد –ى دو قطبى ميان نشانه  پذیر است، یعنى در رابطهها امکان تجربهمعنا یافتن دیگر 

در مقایسه با زبان . ی ميان آنهارابطهشيئى مورد داللت یا نمادین و البته در صورت درک 

آیا این سه جنبه مستتر در هر واژه، ”: پرسد  مىگرا انسان، مارشال اوربون از پژوهشگران اثبات

بسيارى از کارشناسان تصریح دارند که صداهاى “ شود؟ جيغ حيوانات هم یافت مىدر زوزه و 

ی حسيات آنها است و نه دهنده طور کلى عينى است یعنى تنها نشانبهها  ى ميمون مورد استفاده

این حقيقت دارد که . هاى آنها چنين است حرکات و اشاره.  توصيف ذهنيتشان، تشریح و گزینش

هاى  گر است، اما وجود جنبه هاى داللت  حيوانات شکل محدودى از نشانهزوزه و جيغ بعضى



 بنابراین ميان زبان انسان و حيوان تفاوت عظيمى وجود. مدلولى هرگز ثابت نشده استنمادین و 

تر، زبان  عبارت سادهبه. واقع کيفى و بيان بلکه تفاوتى به دارد؛ و نه البته تنها تفاوتى در روش

  .و انحصارى انسان استتنها در قلمر

 و تکامل زبان، از ساده به پيچيده را  کنند روند تدریجى پيدایش  مى هایى که تالش فرضيه

نظر از  به– و یا نمادین  ها تا بيان مشخص ها و صوتواژه  مثًال از اصوات، جيغ–تشریح کنند 

انمندى زبان بدویان توان در پيچيدگى و تو ها را مى  این فرضيه دليل نقص. اند  ناقص اساس

هایى یافت  هاى باستانى واژه ى زبان تقریبًا در همه. هاى باستانى طور در زباندانست؛ همين

ها  ى این زبان مطالعه. آورند هاى ترکيبى کامال پيچيده پدید مى ها و جمله شوند که عبارت مى

هاى  تى که در کاوشى تحوال با همه. دهد نشان مىشناسى را  ژرفاى کشفيات فرهنگى و انسان

هاى این دوره  هاى قرن نوزدهم رخ داده؛ پيچيدگى زبان  اندیشهها و  دیدگاه ویژهاجتماعى به

. اند کنندههاى بدوى عجيب مبهوت در واقع زبان. هاى باستانى است همچنان مانند پيچيدگى زبان

هایى  د، ولى در دانشهاى تجربى باش تبدیل ساده به پيچيده ممکن است یک اصل اثباتى در دانش

با وجود آنکه فرضيه منشا . توان آن را به کار گرفت که مربوط به فرهنگ و زبان هستند نمى

ى اصِل مهم  اشکال غيرقابل تغيير معنا ناتوان است ولى حداقل دربرگيرنده حيوانى زبان در برابر 

استفاده کند مقصوِد خود را با انسان قبل از آنکه از زبان . دار است-ى حرکاِت معنا زبان در حوزه 

عبارتى مفاهيم سه به. ها و حرکات مفهومى داشتند این اشاره. کرده است ایما و اشاره بيان مى

چنانکه امروز نيز . ها حضور داشتند اى هر واژه یعنى داللت، انگيزانندگى و بازنمود در آن جنبه

ی تواند رساننده زوزه نيز مى. برد ىبهره مانسان از حرکات دست و صورت براى تفهيم و تفاهم 

و بنابراین شاید بتوان بجاى اصل .  و اشارات درآميزدمعنا و نمادی باشد البته اگر با آن حرکات

حرکات صامت : ى حرکات معنادار تکيه کرد و گفت زبان در حوزه ساده به پيچيده به اصل 

توسط قوانين منبعث ى زبان انسانى بوده که تابع فکر منطقى و به گونه اولين ]2[تقليدى و جادوئى

  .کرده است از این فکر، موضوعات عينى و وضعى را تقليد و بازآفرینى مى

هرصورت مهم این نيست که سخن راندن چگونه آغاز شده، بلکه مهم اشتراک بيشتر  به

 امروز  دانش. است“ هاى زبانى ا و شکله ى واژه آميز همهطبيعت بدوى و افسانه”ها روى  فرضيه

بدیهى است که زبان و اسطوره  ”: کند که هاى آلمانى را ناخودآگاه تایيد مى نظر هردر و رمانتيک

و هر دو بيانگر این مبناى اساسى در “ ...اند در آغاز در یک زمينه بهم پيوسته هستى یافته



“ .در اصل اساسى استعاره دارنددپردازى ریشه هاى نماد و نما ى جنبه همه”: اند نهادهاى اجتماعى

زیربناى زبان به این دليل نمادین . اند واقعيت یهاى گسترده الطبيعه خود استعارهزبان و ماوراء

. رسد ى زبانى مى  با دیگر عناصر به یک نشانه  قياساست که بازنمای هر عنصر واقعى در

  .اند ها نيز چنين استعاره

:  رسد که ها مى ى دوران ى شاعران همه ه باور همگانى و مشترک همه ب بدین ترتيب دانش

هر واژه و یا هر گروه از واژگان یک استعاره را .  شاعرانه است اش زبان در سرشت طبيعى

ست جادوئى و مستعد براى تبدیل شدن به هر چيز یا  گذشته از آن، زبان ابزارى. دهند تشکيل مى

خورد  ى خورشيد پيوند مى ى نان با واژه واژه. کند  مى  آنها را لمسدم که تبدیل کردن هر چيز، آن

واژه . شود ى خود تبدیل به غذایى درخشنده مى شود، خورشيد نيز به نوبه اى بدل مى و به ستاره

ى  انسان به دليل وجود زبان، انسان است، به دليل استعاره. زاید نمادى است که دیگر نمادها را مى

انسان وجودى است که با . از دنياى طبيعى گردیده“ او ”جب دگرگونى و جدا شدن بنيادینى که مو

  . نيز هست به عبارتى، انسان استعاره خودش. خلق زبان، هستى خود را نيز آفریده است

 مختلف زبان، حقيقتى است که ثابت) هاریتم(هاى آهنگ  ی تخيل و وزن پيوسته زایش

طور خودانگيخته خواهان شفافيت و نمادساز است؛ زبان به  اش کند زبان در شکل طبيعى مى

هاى  ها دربرخورد دائمى با یکدیگر ذرات و جرقه هاست و چنين است که واژه وضوح استعاره

پيدایى . شوند ستارگان جدید در آسمان واژگان زبان پراکنده مى. کنند  پرتاب مى نورانى همجنس

ها را  واژه است هميشگى، اما با وجود این، فضاى بينواژه و ترکيبات جدید در هر زبان امرى 

را به کام  ها در جدال این دو، گاه سکوت، واژه. سکوت و خشکی سردی در بر گرفته است

 مخلوقات نورانى .شود های جدید پوشيده مىواژه بر زبان از گل کشد و گاه زمين خشک و بى مى

ودات طماع باالى سرشان گردن به جنگ کنند و همزمان موج  مى ى زبان جا خوش در گستره

هر حمله به . گيرد، همه عليه یکى، یکى عليه همه نظم در مى در قلب زبان جنگى بى. افرازند مى

هاى   و تصویر و جمله جناس: گردد  فاسد مى  به توسط خودش شود و سپس  ختم مى یک زایش

آنکه ریشه در کند، بى فوران مىپيشگان قصار از دهان کودکان و دیوانگان، فرزانگان و عاشق

روند؛ با  مى پراکنند و بعد، در خاموشى فرو اى مى درخشند، جرقه براى دمى مى. جایى داشته باشد

 را ندارند  کنند و چون توان حفظ آتش ور مى ها را شعله پذیر واژه تخيل و پندار خود، ماهيت آتش

تفاوت ميان شعر و این . اما شعر نيستگفتار منبع تغذیه شعر است، . گرایند به خاموشى مى



 سينه به  هاى مقدس  که طى هزاران سال ساخته و پرداخته شده و چون آیه–تعبيرات شاعرانه 

 رسيدن به زبان  شعر برخالف گفتار در تالش:   در این نکته نهفته است–اند سينه منتقل گردیده

گيرد  هاى گفتارى از بازى الفاظ ریشه مى ؛ حال آنکه، تعبيرات شاعرانه، یعنى خالقيت برتر است

عنوان زبان اجتماعى، تنها در شعر نکته دیگر اینکه گفتار، به. و در واقع خلق اثر نيست

  .شعر، زبان به اوج رسيده است. گردد متمرکز، برجسته و سنجيده مى

شود  نگرد؛ حتى دیگر کسى یافت نمى مانند هومر، به مردم نمى به کس امروزه دیگر هيچ

گویى لوترمنت منظور دیگرى داشت آنجا که پيش.  طبيعى زبان دفاع کند تراوش ى  که از نظریه

-هيچ چيز دلپذیرتر از این پيش“ .یابند رسد که همگان به بيان شاعرانه دست مى روزى مى ”: کرد

ن به این ایم، رسيد هاى انقالبى و نتایج آنها بوده گویىطور که شاهد پيشگویى نيست، اما همان

بدان زمان که سخن گفتن در واقع آفریدن بينى ادبى نيز مستلزم بازگشت به مبدا است، یعنى  پيش

 که واژه را در تبدیل شدن به – بين واژه و عينيت ى فاصله. و بازگشتى به یگانگی عين و نام بود

:  یگرى استى د  ناشى از فاصله–کند  دارد، ملزم مىاى که بر آن داللت  استعاره از شيئى

 آن زمان که خود را درک کرد و در نتيجه از طبيعت برید و ى انسان از طبيعت، یعنی از فاصله

این فاصله موجب شد که دیگر واژه با واقعيت مورد نظر . دنياى دیگرى در درون خود ساخت

ى   قوه-  اش هاى ژرفتر، ميان انسان و هستى  و در الیه–انطباق نيابد، زیرا که بين انسان و اشيا 

ى آن، انسان قادر به گذشتن از روى شکاف ميان  واسطهواژه پلى است که به. ادراک مداخله کرد

اما این فاصله بخشى از طبيعت انسانى است، و اگر بخواهد که آنرا از . شود خود و واقعيت مى

 هم از محدودیتى وبين ببرد، باید انسانيت خود را انکار کند؛ یعنى هم به دنياى طبيعى بازگردد 

 در طول تاریخ هميشه و این دو وسوسه که.  به او تحميل کرده، پيشى جوید اشکه شرایط وجودی

ادبيات در . ترى به خود گرفته است طور پنهان باقى مانده در انسان نوین صورت انحصارىبه

ى  ه انسان بر علي یک، راهى که نشان از شورش:  هر دوره بين دو قطب در نوسان است

تغيير انسان منجر  اى انقالبى دانست؛ دو، راهى که به   دارد و آنرا باید پيشه هایش محدودیت

شود یعنى انکار موجودیت خود براى هميشه و فرورفتن در پاکى حيوانى که برابر است با  مى

و . اما رسيدن به راه دوم مستلزم بازگرداندن روابط کهن است. رهایى او از بار سنگين تاریخ

هاى انقالبى  گيرد و به مانند تالش ى تاریخى نشأت نمى ست که از هيچ نوع تجربهبنابراین درکى

گردد و مانند فتحى، کمبود درک تاریخى و طبيعى را  مىاست که از درک نيروهاى تازه پدیدار 



يرومند ادراک تابع قوانين ن: باید گفت. گيرد هاى دیگر نشأت مى  گونهکند، خود نيز از جبران مى

 دنياى   سحرآميزش تاریخى و اجتماعى هستى را شکل داد و موجب شد انسان در دومين خيزش

ساده کنيم، انسان در . گفته، در گریز از به شکل حيوان ماندن، سر پا بایستدطبيعى را ترک 

 بلکه در – گام، در خود و طبيعت تامل کرد و در دومين گام، بدون از دست دادن ادراک نخستين

الزم به توضيح است .  به وحدت ماهوى بازگشت–واقع با تبدیل آن به زیربناى طبيعى و واقعى 

 انسان در یافتِن وحدِت از دست رفته، ادراک و هستى نيست و نبوده،  که این تنها تالش

اما تفاوت . اند کارهاى دیگرى را پيشنهاد کردهها و راه جادوگرى، عرفان، فلسفه و مذهب نيز راه

ها   پاى انسان ى نخست در این است که بر حقيقتى استوار است و با راهى که پيش م شيوهمه

اینجا این انسان باید بپرسد که در و . اند گذارده به آنها باورانده است که خود مفهوم و هدف تاریخ

هند ها بيهوده نخوا دنيا و انسان، آیا واژه ی وحدت بنيادِی پيشين ميانصورت برقراری دوباره

 طبيعت به معناى پایان کار زبان نخواهد بود؟ گردید؟ یا پایان جدائى و بازگشت انسان به

بارى، هر .  را سکوتى ابدى در بر خواهد گرفت ناکجاآبادى چون هفت مرحله سلوک که پایانش

 . واژه و عين خواهد داشت– یا پيوستگى –باره اندیشيده باشيم، حکایت از رابطه  آنچه که در این

اند و براى آنکه چنين تحولى رخ دهد،  ى انسانى اشيا و نامشان، هميشه خواهان تلفين با گذشته

تر  برد تا که ماهيت خود را عميق ها، انسان را در خود فرومى عنوان یکى از معدود چشمهشعر به

  آميز ادبى مغشوشهاى جسارت بنابراین باید مواظب بود که مرز ميان شعر و کوشش. دریابد

  .نگردد

این امرى . بخودى زبان نسبت داد توان به پویایى خود هاى ادبى را نمى در واقع خالقيت

توان  چنانکه هيچ شعرى را نمى.  زند است غيرممکن که زبان از درون خود دست به آفرینش

بله درست است، زبان ابزار بسيار . یافت که بدون قدرت آفرینندگى شاعر به وجود آمده باشد

 منبعى که آماده است تا –هاى ادبى است و هر واژه منبع استعارى مسلمى است   در فعاليتمهمى

انسان زبان را .  اما نيروى آفرینندگى واژه در انسان نهفته است نه در زبان–هر آن منفجر شود 

ع  در واق–هاى مورد نياز شعر   در زمينه–ى یک آفرینشگر  قدرت اندیشه. گذارد  بنا مى با احساس

را رها ) آرزوها(ها  این قدرت مانند منبعى است که خواسته. در مقابل باور شاعرانه قرار دارد

طور که اما قبل از آن، همان. اشيا پيوستگى تام به فهم ما از آرزو و خواسته دارند. کند مى

-یحهایم، باید که درک ایستاى خود از قر دست فراموشى سپردهى جدائى روح و جسم را به  نظریه



هاى مختلف روان مثال خاطره، آرزو و غيره،  توانيم از بخش  ما نمى.ی فطرى را نيز رها نمائيم

. نيروى روان بسيط و تجزیه ناپذیر است. هاى جدا و مستقل حرفى به ميان آوریم عنوان ماهيتبه

ى پایان  ه نقط طور نيز، نمایشاگر ناممکن است که فاصله ميان تن و روان را ترسيم کنيم، همان

 در نهایت  روان در هر یک از نمودهایش. ى آغاز انفعال ناب غيرممکن است آرزوها و نقطه

هاى مختلف،  ى آنيت شعرى، با وجود اشاره به جنبه بيانگر وجود خود است؛ اما در لحظه

 در گواه خواستن یوحنای مقدس از صليب. گيرند ى شعر قرار مى خواسته، آرزو و تمنا در سایه

ى نيروى  واسطهآید، مگر به هيچ چيز به حرکت در نمى:  روانى زیادى دارد نجا ارزشای

ى  نيروانا نيز آميزه. آید  نظرمان مى بينيم و تنها حرکت پيش  را نمى ، اگر چه ما خواهش خواهش

بایست که  ى انفعال مى بر پایه. حرکت در عين سکون: کند یکدستى از انفعال فعال را پيشنهاد مى

 رو  ى پيش براى این منظور باید که تنها به خواسته. وگانگى ذهن و عين از ميان برداشته شودد

. هاى هستى رفت ى مقابل در یکى از مجموعه به نقطه) خال(بودگى  ى تهى یعنى از تجربه. اندیشيد

 بنشيند و مانند مرشد  ، در وضعيتى خاص  بى احساسکسى است که،) مرید(کاملترین جوکى 

)guru (بنگرد اش  کردن خود خيره و غيرمنفعل به نوک بينى با فراموش .  

اى که شتاب دارد  تجربه. هاى فریفتگى چقدر مشکل است دانيم که رسيدن به کرانه همه مى

  عناصر مسلط در تمدن ما را تجرید، بازسازى و خالصه کند، شاید که معيارى براى سنجش

ه در نفى جهان نوین پریشان گردیده و همه چيز خود را در رفتار انسانى به دست آورد؛ انسانى ک

- و این همه به. نماید که روشنفکرانه تصميم به خودکشى گرفته است بيند و چنين مى داو قمار مى

انسان پریشان از خود .  در یافتن آن چيزى است که وراى زندگى قرار دارد اش خاطر ناشکيبایى

ى تغيير  فریفتگى، یعنى جذبه:  شنود الل چيست؟ و پاسخ مىآن سوى هوشيارى و استد:  پرسد مى

کند؛ مثال بجاى خدمت به روانکاوى،   مى سادگى مسير عوضرود بلکه به آرزو از بين نمى. دنيا

هاى فلسفى و  و در اینجاست که باید تهيدستى واژه. شود  مى هایش مانع رسيدن آن به هدف

ی الئوتسه یوحنای مقدس و یا گفته‘ موسيقى سکوت’. کردروانشناسى را با تخيل شاعرانه جبران 

سکوت و خال عارى از تجربه، “ ....ستی سرشاریمایه) خال( بودگىتهى ”:  را به خاطر آوریم

یک شعر . نشاند آید و تخيل را به بار مى  که از درون هستى مىاما سرشار از آن است؛ زیرا

ى  ى تمنا به یک گوشه رعشه“ .شکوفاند ها را مى  گلهاى شب قلب من در نيمه”: گوید آزتکى مى

دهد و امکان  ها سرایت مى  را به دیگر گوشه  و جوشش برد و از آنجا جنبش  مى جان یورش



اگر حالتى به غير از سير انفعال به فعال . دهد که تخيل بر منطق و استدالل و خرد غلبه یابد مى

 بسته و  بدون این حالت، هویت واقعى اشيا، در. دگرد باشد، خالقيت و آفرینندگى ناپدید مى

  .ماند تغييرناپذیر باقى مى

 در این فرایند  اولين کنش. آغازند هاى شاعرانه چون نيرویى از دل زبان مى خالقيت

هاى معتاد و مالوف  شاعر در این رهگذر، آنها را از رابطه. هاست اى واژه بيرون کشيدن ریشه

. گردد همتا مى اژه جدا از بافت مالوف گفتار، بسان نوزاد، یگانه و بىو. برد به راهى دیگر مى

دو نيروى . شود شعر عامل اتحاد مى. کار بعدى شاعر، بازگرداندن واژه به هستى اوليه است

رستاخيز، از یک سو، و از بن برکندن، از دیگر سو، . برند متخالف بناى شعر را به انجام مى

شعر آفرینشى اصيل و یگانه . گذارند ها به ودیعه مى  عواطف را در آنگزینند و ها را برمى واژه

آفریند و خواننده آن را با زمزمه  شاعر شعر را مى: همنوائى. بدون خواننده ناتمام است است، اما 

اند و مثل دو  -شاعر و خواننده دو لحظه از یک واقعيت واحد. کند خوانى، بازآفرینى مى و نغمه

  ى این حرکت مستمر پيدایش نتيجه. دهندهر لحظه جا به دیگری میاى بسته،  هنقطه، روى دایر

  .ادبيات منظوم است

 خواهان آن –ها   یا رستاخيز و از بن برکندن واژه–دو فراشد متضاد گسست و پيوند 

البته نه با گفتار غيرادبى و عاميانه، چنانکه اکنون . است که زبان روزمره، شعر را تحمل کند

. ها ها و فرقه  بلکه با برشى برگزیده از زبان ملى؛ یعنى زبان شهرها، طبقات، گروههست،

هاى  متن“ .سبک هومر ترکيبى از زبان ادبى با جزئيات ساختگى بود”: آلفونسو ریز معتقد است

اى هستند که مردم دیگر بدان زبان  برگزیده و عالى در ادبيات سانسکریت نيز متعلق به دوره

 که تنها بازیگران نجيب و ]3[هاى کوچک تئاترى، در کليدسا تند، مگر در گروهگف سخن نمى

ادب چه خاصگان در   بى الناس عوامحاال چه . اشرافى حق بازگویى متن را داشتند نه مردم عادى

ى متفاوت یعنى  رهکند و دو گست  را تحمل مىاقليت، آنچه اینجا اهميت دارد، زبانى است که شاعر

ى عموم است و بدان تفهيم و تفاهم   مجموعه زبانى که مورد استفاده–زبان زنده و زبان گفتار 

  کسهيچ. گيرد مى  را در بر –سازند  ها و اميدها جاودان مى کنند و تجربياتشان را از رنج مى

عر هم نخواهد بود، زیرا  که طبعا ش–عنوان تمرین تواند به زبان مرده شعر بسراید، مگر به نمى

حتى زبان . تر، حسى نخواهد داشت ى دوم است، اثر هيچ مفهوم و، دقيق بدون خواننده که نيمه

هایى تداول  تواند ادبيات را تغذیه کند، زیرا که آنها زبان شناسى هم نمى ریاضى، فيزیک یا زمين



حقيقت .  بگویدبق قواعد و اصول شعرتواند ط  نمى کسگذشته از آن هيچ. اند و نه زبانى زنده یافته

بهترین شکل از آنها  چنانکه لوترمونت به –آیند  دارد که کشفيات علمى در شعر نيز به کار مى

ى حسى بارور   با تجربهها اى رخ دهد و واژه  اما در صورتى که استحاله–بهره گرفته است 

کند بلکه باعث   کمکى نمىصورت اصول و قواعد علمى نه تنها به شعر-این-در غير. گردند

  .شود نابودى و ویرانى آن مى

ها و  اند، اما همزمان افسانه هاى اروپایى از دل یکدیگر جدا شده و رشد نموده زبان

وجودیشان  ها مليت واحدى را پدید آورده؛ نيز موجب درک ى این زبان اشعارغنایى در مجموعه

 دست یافتن به د، که زبان رایج روزمره باگونه ترسيم کرتوان این این فرایند را مى. شده

) The Cid(السيد ) Roland(روالند . هاى یکسانى رسيد اى، به ارزش تصویرهاى اسطوره

چند نمونه از قهرمانان ) Parsifal(، پارسيفال )Lancelot(، لنکلوت )Arthur(آرتور 

هاى  پردازى گونه به حماسهنبه هميتوان  مى. اند هاى یکسانى خلق شده اند که با ارزش اى اسطوره

ى   کرد که همزمان با رشد طبقات ميانين عرصهای اشارههاى ميانه، یعنى داستانویسى اواخر سده

، هنگامى که شاعران از  البته با کيفيتى متفاوت و بعد از رنسانس. ادبيات اروپا را تسخير نمود

عنوان  به–ایى است که بورژوازی ادبيات غذ. اى یافتند حاشيهنظر موقعيت اجتماعى، وضعيتى 

اما .  آنها هميشه متوجه رام کردن آن بوده  نيستند، از این رو تالش  قادر به هضمش–یک طبقه 

همراه این جریان، موج جدید شعر خواهان بازگشت عدالت اجتماعى شده و با موج نوئى از 

اى براى نفى و تبعيد  وسيلهاز این رو ادبيات نوین . را رسوا کرده استآفرینندگى بورژواها 

  . استدنياى بورژوائی

 دنياى   آمده، و با وجود گسترش شکاف اجتماعى دست در دست ادبيات شورشى پيش

زبان . ی ميان زبان جامعه و شعر استهنوز مانع محکمى در برابر گسستن رابطهبورژوائى، 

و به صورت یک دستگاه،  تکيه دارد  اش طلبى، هنوز بر زبان جامعه  وجود برترىشاعر با

. کند  مى زبان ماالرمه ابتکار و خالقيت را پيشکش. دارد مجراهاى ارتباط را همواره باز نگه مى

اى را مد نظر دارد که به پيچيدگى و فرم در تشکيالت اجتماعى خو گرفته  شعر مدرن خواننده

مانده  فتن تعادِل لرزاِن باقىر-باد-اى دیگر است، زیرا با بر زمان ما به گونه ى  اما مشخصه. است

ى  این فرایند نتيجه. شود از قرن نوزدهم، ادبيات طبقاتى و گروهى به پایان خود نزدیک مى

طور پيوسته با حسيات و نثر خشک فنى زبان اجتماعى امروز به:  ناپذیر است فشارى تحمل



ى انتحار   لحظه است و از جانب دیگر، شعر نيز با سرعت به اى در حال فرسایش روزنامه

  . بود  آغازش کنيم که رنسانس اى را تجربه مى ما، پایان دوره. شود نزدیک مى

بسيارى از شاعران معاصر، در آرزوى بيرون رفتن از خالئى هستند که دنياى مدرن 

کنند که راهى به سوى مردم بيابند؛ شاید که   مى با این منطق، آنها تالش.  روى آنان گشوده پيش

اى سازمانداده  شود، آنچه هست توده اما اکنون دیگر مردمى یافت نمى.  خود را بازیابندى گمشده

دهندگان و تبدیل شدن  بنابراین رفتن به طرف مردم یعنى کسب مقامى در ميان سازمان. شده است

شاعر امروز نيز مانند . آور است کننده و رعب این جابجائى کامال گمراه. به کارگزارى براى آنان

کند، اما آیا آثار ادبى او نيز جایى را  اعران گذشته، مقامى و جایى را در جامعه اشغال مىش

  کنند؟  اشغال مى

بينى، اندیشه و  کند، در جهان هاى وجودى ما زندگى مى شعر اساسا در ژرفترین الیه

ا، ه اسطورهادبيات شعرى، با تکيه بر . ست ها  ما، و هميشه در پى رسوا کردن دروغ احساس

کند   جامعه را تغذیه مىى ترین و مرموزترین نيروها، زبان زندهها، یعنى قوی ها و اندوه خواهش

جوید و  هاى اصلى را مى شاعر در بازگشت به زبان، سرچشمه: زیرا. بخشد و مردم را هویت مى

 وقتى که شاعر این. هاى نخستين سازد؛ با واژه  روبرو مى اش جامعه را با زیربناى وجودى

  . آفریند پراکند، انسانيت خود را نيز مى هاى اصيل را مى واژه

. اند  تقدیرى یونان بوده تردید آشيل و اوليس، وراى دو قهرمان اساطيرى، نمود پيدایش بى

هم از این رو، . اى بوده ميان جامعه و آن کسى که این قهرمانان را یافته چرا؟ چون شعر واسطه

کوتاه سخن، شعر آنچه را که هستيم به ما . نمایند ند آنچه اکنون مىبدون هومر، مردم یونان نبود

  .خواهد که باشيم، آنچه که واقعا هستيم نمایاند و از ما مى مى

  کنند و به همين دليل تباهش احزاب سياسى مدرن نيز شاعر را به یک مبلغ تبدیل مى

ها ترویج و تبليغ  طرفه در توده مبلغ مفاهيم عينى هرم حکومتى یا اهداف حزبى را یک. سازند مى

ترین سطح جامعه است؛ اما   از باالترین به پائين هاى مشخص ى او، انتقال برنامه وظيفه. کند مى

 او را در وضعيتى –اختيار  حتى بى–هاى محدودى که دارد، هرگونه انحراف  با حدود برداشت

: آغازد ن سطح به طرف باال مىتری  را از پائين ، شاعر کارش برعکس. دهد خطرناک قرار مى



ها تا آنچه اثرى همگانى ناميده  یعنى از سرچشمه.  تا آنچه شعر است اش یعنى از زبان جامعه

آفریند در  هر آنچه مى. انگيخته و دوطرفه است- زنده، خود ى شاعر با مردمش رابطه. شود مى

ها و  ما شاعِر مبلغ، مردم را به گروها. آورد روند بازآفرینى، قرینه و همزاد پایدار خود را پدید مى

کند و زبان را نيز دستگاهى   مى حسهاى بى ها تبدیل به قالب بندى طبقات مختلف تقسيم و در دسته

یابد، بدون  دراین حالت، او تنها خود را مى. یابد ى محاوره، مى از قواعد ثابت با مدارهاى بسته

تواند خود را در اثر شاعر  ه فاقد تخيل است و نمىاتکا به زبان و مردم، و در مقابل جمعيتى ک

شاعِر مبلغ در واقع در تبعيد است زیرا که . این وضعيتى است که باید با صداقت پذیرفت. بازیابد

 تنها طغيان ممکن – نيست، اما اگر بخواهد که تبعيدگاه را ترک گوید  شاهد روند بازآفرینى اثرش

 اشتباهى  ميان تبليغات او و شنوندگانش: زیرا. رک خواهد گفتت ناگزیر ادبيات را نيز –و موثر 

گوید و مردم باور دارند که در   او باور دارد که به زبان مردم سخن مى.دوجانبه در جریان است

تنهایى بر سکوى خطابه، پایانى تغييرناپذیر، در حقيقت .  دادن به اثرى ادبى هستند حال گوش

 آینده و متفاوت با خلوت کسى که تنها در جدال برای یافتنبدون راه گریز به اى  تنهایى

  .هاست واژه

ى لفظى براى سازگارى شعر و زبان  برخى از شاعران بر این باورند که تغييرات ساده

تعدادى نيز به مکالمات . اند هاى قدیمى بعضى دیگر در پى احيا سنت. اجتماعى کافى است

-ها و مذاهب سپرد، زیرا که قدرت خود را به باید به موزهها را  اما سنت. آورند غيرادبى رو مى

 از  استفاده از گفتگوهاى غيرادبى نيز با توجه به گویش. اند  از دست داده ها پيش عنوان زبان، قرن

 که زبانى نيست مگر رسوب چيزى که زمانى کليتى جامع و –ى شهرهاى بزرگ  هم گسيخته

ى شهرى در حال تبدیل  گفتار روزمره.  غربت است توهمى از سر دلتنگى و–مستحکم داشت 

 که دیگر بدل به –طرفدار  شدن به قواعد متحجر و شعارى است؛ به همين جهت مثل هنرهاى پر

 سازمان داده شده،  پذیر است و مثل انسان امروز، یعنى شخص آسيب–اند مصنوعى صنعتى شده

هاى   از زبان غيرادبى، یا گنجاندن اندیشههاى قدیمى، استفاده بازگشت به سنت. در رنج و عذاب

اى هستند که در واقع کمتر تفاوتى با  ، ترفندهاى ادبى کننده در متنى پرکششغيرشاعرانه و کسل

جزئيات ساختگى و تصنعى شاعران گذشته دارد و به هر صورت از کار شاعران واقعى دور 

هاى بيرون از حدود طبيعى   یا کنایه سمثال به تصورات جغرافيایى شاعران متافيزیک انگلي. است

ى سبک  که زیر سلطه) Jary(ى رنسانس نگاه کنيد و یا به لوترمونت و جرى  نویسندگان دوره



هومر معيارهاى تصنعى را در شعر حاکم کردند؛ درست به مانند نقاشى همان دوره که براى 

کردند و عمال هم به  رق مىبر دیگر جزئيات را در رنگ غ نشان دادن مثًال بيهودگى زمين بى

البته این نکته . ى شعرهاى آپوليز گفت توان مطمئنا درباره همين نکته را مى. رسيدند مقصود نمى

الزم به تذکر است که جزئيات ساختگى اگر چه در شعر موثر است اما موجب و عامل درک 

هاى  شه در تجربههاى ادراک، متفاوت از این عناصر تصنعى، ری چشمه. گردد بيشتر اثر نمى

راند، حتى با  شاعر امروز با زبان اجتماعى سخن نمى. هاى اجتماعى دارند حسى زبان و ارزش

 و تنهایى  تواند از شورش شعر زمان ما اساسا نمى. گوید هاى تمدن حاضر نيز راز دل نمى ارزش

ى از فعاليت کار شاعر معاصر تنها نمود. بگریزد، مگر آنکه جامعه و انسان نوین تغيير کند

ى  کند و آینده ها را رسوا مى  جامعه است و تنها در این محدوده، دروغ هاى خاص ها و بخش گروه

  .دهد بارور را نوید مى

 ادبيات  خود موجب پيدایش هاى بحرانى و رکود به خودى مورخان اعتقاد دارند که دوره

 و با این استدالل، آنها ادبيات پيچيده و پرابهام را زیر عنوان جادوگرى. گردد منحط مى

هاى افتخارآميز  در مقابل اوج شعر و ادبيات یک دوره را در لحظه. کنند نشينى محکوم مى گوشه

ى  شعر در مجموعه: گویند مى. دهند ى جامعه نسبت مى کنند و آن را به همه تاریخ خالصه مى

هنر آزاد یعنى : یا. ند زبان شکل گرفته، و بنابراین ما نيز در پدید آمدن آن هنر برتر شریکيمتوانم

مورخان . شود، منحط و فاسد است ى معدودى آفریده مى هنر نامفهوم که براى عده. هنر جهانگير

انسانى و غيرانسانى، : هاى متضاد زیر نشان دهند عادت دارند که این دوگانگى را در صفت

ى باشکوه تقریبا  هر دوره: گویند ؛ آنان مى)باروک(گانى و انحصارى، کالسيک و رمانتيک هم

 منسجم  آید، یعنى آن زمان که مردم ارتش گيرى قدرت سياسى و اجتماعى، پدید مى همزمان با اوج

. کنند ناپذیرى داشته باشند؛ شاعران بزرگ نيز درست در این زمان ظهور مىو رهبر شکست

 پيروزمند سالح  آنان نيز بر آنند که این قلل شعرى کمى دیرتر، یعنى آن زمان که ارتشبرخى از 

گذارد یا کمى دیرتر آن هنگام که فرزندان فاتحين سالگرد پيروزى را جشن  بر زمين مى

راسين و : دهند هاى افتخارآفرین را نشان مى عاشقان این نظریه جفت. گردند گيرند، پدیدار مى مى

  دى هاى کوچکتری چون لوئيس ارسيالسو و چارلز پنجم، شکسپير و اليزابت، و یا جفتگ،  لوئيس

  .   فيالدلپوس  کونگورا و فيليپ چهارم، الیکوفرن و پتولمى



خالقيت شعرى هميشه با مانع . هاست اوال شعر بيانگر پيچيدگى:  اما در جواب باید گفت

  متهم به پيچيدگى بود، اوریپيد شاعرروحى و محدودیت دید روبروست؛ آخيليوستنبلى، بى

گارسيالسو را غيراسپانيایى .  بود گو، مورد تنفر همعصرانش عنوان مبهمهاى یونانى، به تراژدى

گرایى ها را متهم به جادوگرى و بدویت رمانتيک. دانستند مى) نه به مفهوم مثبت(وطن و جهان

ست که، بدعت و اما حقيقت این. رو هستندنوگرایان نيز با انتقادهایى همانند روب. کردند مى

ى معتاد و مالوف در اثر جدید  ها خارج از حوزه نوآورى خود موجِد پيچيدگى است، زیرا واژه

لذت . ى ابهام است اصوال هر خالقيتى زاینده. کنند  مى انگيخته و نوینى به اثر پيشکش-موانع خود

حضور خواننده در اثر نيز از . ان گيردهاى خيال ميد گردد مگر پيچيدگى شعرى بارور نمى

  .ى ذهن شاعر است و خود، نوعى بازآفرینى است هاى پيچيده رهگذر کشف تجربه

اند؛ چنانکه  ى دوران انحطاط و بحران اجتماعى ى شاعران بزرگ ثمره دوم، تقریبًا همه

ین نگاه تاریخى را اگر بخواهيم ا. اند گونگورا، کبدو، رمبو، لوترمونت، دون، بليک و ملویل بوده

 و  کرنش ى  ى انحطاط جنوب، روبن داریو را برمال کننده کنندهپو را بيان تر دنبال کنيم باید آلن دقيق

ى اوج فروپاشى ایتاليا قلمداد  دهندهامریکایى، و لئوپاردى را نشان-ى اسپانيایى حقارت جامعه

ى   بخشنده ان هنگام شکست به دست ارتشهاى آلم ى رمانتيک توانيم درباره همين نکته را مى. کنيم

دارى که با فروپاشى و انحطاط اسرائيل  ى برده ناپلئون بگوئيم؛ یا ادبيات مذهبى عبرى دوره

و آیا اسپانياى . هاى ميانين آثار خود را نوشتند همراه شد؛ و یا یالن و مانيکو که در خزان سده

.  مکانيکى نسبت به تاریخ نيست یک واکنشگویا را خلق کرد؟ قطعا نه، ادبيات چارلز چهارم 

ادبيات مانند جامعه نيست، . هاستتر از این حرف تر و حساس  ميان این دو بسيار پيچيدهیرابطه

  . که در یک مدار ثابت بگردد و پوسيده شود

ى  در دوره. شوند  جامعه، سست و پاره مى بخش هاى بحرانى، عناصر سامان در دوره

شدند،  جوامع پيشين در این شرایط از هم متالشى مى. مانند ز حرکت باز مىفترت این عناصر ا

 اما در .اى نوین نمایان کند شد تا خود را دوباره به گونه همراه آن شعر و ادبيات نيز محو مى

. شوند ى استبداد و هنر فرمایشى فلج مى شوند بلکه زیر سلطه شرایط امروز، جوامع متالشى نمى

شود و  هاى شعرى مى اى، گروهى و جوامع کوچک منبع خالقيت  تنها زبان فرقهدر چنين حالتى،

 و  سان زبان، مقدس بدین. بخشد ها مى اى به واژه  ویژه تابع شرایط تبعيد، ظرفيت و ارزش

برند  گران به کار مى  نه آنکه خيانتکاران و توطئه–، زبان رمزآميز  شود یا برعکس رمزآميز مى



سرفراز باد ادبيات، : دهد شعر پيچيده و رمزآميز ندا سر مى. رود  فرو مى تقدساى از   در هاله–

گونگورا سالمت را به زبان اسپانيایى باز گرداند، همانطور که کنت اليورز . سرنگون باد تاریخ

البته پوسيدگى و انحطاط اجتماعى ضرورتا منجر به محو . زوال آن امپراطورى را تسریع کرد

  حتى ممکن است تاثير عکس. گردد  چنانکه سکوت شاعران را نيز باعث نمى.شود هنرها نمى

در آن لحظه که شاعرى بزرگ ظهور . نشين را باعث شود گذارد و نشر آثار شاعران گوشه

دارد، باید  خيز برمى) ى دوقطبى هاى جامعه برعليه ارزش(کند و یا موجى از ادبيات طغيانگر  مى

این بيمارى را . ناپذیر در رنج است  از یک بيمارى عالج–ادبيات  و نه –مطمئن شد که جامعه 

 نرسيدن  نخست، نبود زبان همسان همگانى؛ و دو، به گوش:  نشان داد توان در دو شاخص مى

 و  آفرینش. ماندگى فکرى جامعه دارد تنهایى شاعر هميشه نشان از عقب–ى تنهایى شاعر  نغمه

ماندگى تاریخى را توان به توسط آن عقب ر دارند، در نتيجه مىى اوج قرا خالقيت هميشه در نقطه

اى به مراتب  نظر درمرحلههمين دليل است که شاعران طراز اول بعضى مواقع بهو به. نشان داد

آنها از ما جلوتر نيستند . باید گفت که این ناشى از خطاى دید ماست. گيرند جلوتر از ما قرار مى

  .تر جا مانده است اى عقب  در مرحلهبلکه این دنياى ماست که

ها از فضاى اجتماعى جدا  ی شاعر بر زبان متداول روزمره است، اما وقتى که واژهتکيه

دهد؟ فيلسوف، نویسنده و سخنران  شوند، چه تحولى رخ مى هاى شعرى مى  تبدیل به واژهو

تاثيرات   دو دیگر بر اساسگزیند، فيلسوف موافق معنى قاموسى آنها، و آن هایش را خود برمى واژه

وقتى . شوند  برگزیده نمىها انتخاب و اما در شعر واژه. آورنداى که پدید می اجتماعى یا اخالقى

رود   است، بدین معنا نيست که به کتابخانه و بازار مى گویند شاعر در جستجوى زبان خویش مى

ها را از شکل موجود  ت و عبارتهمچنين بدین معنا نيست که تعبيرا. تا کهنه و نو را جدا کند

.  در سير و حرکت است  به خودش هاى مختص هاى او هميشه ميان واژه اندیشه. کند خود جدا مى

ست پيوسته و  هاى خودى و آنها که از کتاب و خيابان بيرون کشيده امرى تردید او ميان واژه

 را داشته، واژه با او بوده و او شود که قبال آن در واقع با کشف هر واژه، شاعر متوجه مى. مداوم

ى  هاست که در لحظه او در واقع خود واژه. آميخته است واژه و هستى شاعر دو چيز بهم . با واژه

 یعنى همراهى و سازگارى وجود  آفرینش. آیند  به سطح مى  وجودیش ترین بخش  از مبهم سرایش

هاى مورد نياز و  شعر از واژه. قيهها و نه ب هاى او؛ تنها این واژه ى واژه شاعر و مجموعه

. مشکل ست بسيار امری همين دليل، ویرایش شعر بعد از سرایشبه. شود غيرقابل تغيير ساخته مى



اینکه . جان  دوباره دارد، نشان از یک بازگشت دوباره به اعماق هر تغيير، نشان از آفرینش

  .ن مالحظات دارددانند، ریشه در ای ی شعر را نيز امرى غيرممکن مىترجمه

 .توان مترادفى براى آن یافت طوری که نمىشود، به همتا مى در شعر هر واژه یگانه و بى

 بدون دوباره چيدن تمام بنا ]4[تغيير یک مکث. جابجایى واژه برابر است با فروپاشى تمام شعر

، بنابراین   از عناصر غيرقابل تعویضاى است زنده، ساخته شده شعر مجموعه. ناممکن است

  . ترجمه نيز تنها در صورت بازآفرینى امکان پذیر است و بس

ى   با آنچه درباره گيرد، در تناقض هاى خود بهره مى گفتن اینکه شاعر فقط از واژه

براى رفع این ابهام کافى است به خاطر بياوریم که . ى شعر و زبان روزمره آمد، نيست رابطه

هاى شاعر نيز از زبان  واژه. اى طبيعى براى ارتباط است  وسيله اش،  در مفهوم گستردهزبان،

هر واژه به دو نفر اشاره دارد، . شود، در غير این صورت اساسا واژه نبود  گرفته مى اش جامعه

آید، بلکه  هاى فرهنگ به دست نمى ى واژگان شعر از کتاب مجموعه. شنود گوید، آنکه مى آنکه مى

هاى  مالک واژه. هاى مرده نيست شاعر، صاحب واژه. گردد ى جامعه گردآورى مى  مجموعهاز

بسيارى از شاعران . ى ذهنيت شاعر زبان متمایز نيز یعنى زبان متداول به اضافه. زنده است

اى یا  هاى قومى، فرقه  ناب به واژه یک حسدادن : اند بزرگ قدرت شعر را چنين توصيف کرده

 بيان گردد و موجب بازگشت به معناى دستورى، ها ترین عبارت وری که در عادىططبقاتى؛ به

هاى متداول و رایج امروز،  بسيارى از واژه. تر، توانگرى زبان گرددواژگانى و حتى وسيع

 از ایتاليایى  منس هایى که گونگورا و خوان دى  مثًال واژه–اند  زمانى به دست شاعرى ساخته شده

دهد،  شاعر زبان را تغيير مى. ى واژگان اسپانيایى اضافه نمودند  و بر مجموعهو التين گرفتند

اما پالودن واژه توسط ادبيات به چه معنا است و . شود پاالید و بعد با آن انباز مى آفریند، مى بازمى

  کند؟   و معنا پر مى کند، بلکه آنها را از حس ها تغذیه نمى یعنى چه که شاعر از واژه

 زبان را – با کشف درد و لذت و احساسات دیگر –بارت معنادار، و حتى هلهله واژه، ع

بدین ترتيب هر واژه درنگى است، ميان صراحت . کند هاى احساسى صرف تبدیل مى به ارزش

ها در مقابل بيان حسى،  مشاهده کرد که واژه  ]5[کروچه.  هایش معنا و عناصر ذهنى و ارتباط

هاى  اند و لبریز از بيشترین حرکات مکانيکى، به عبارت عنصر اختيار و تمایز را از دست داده

:  ى فيلسوف ایتاليایى را بپذیریم الزم نيست براى فهم این نکته عقيده. اند از پيش چيده تبدیل شده



 یعنى گوینده که خود جهانى –قدان یک بعد ضرورى واژه حتى اگر بيانگر حقيقت باشد، از ف

کاهند و گاه تا مرز محو آن   گوینده مى احساسات ما موقع فهميدن از نقش. افتد  در رنج مى–است 

.  واژه است، زیرا که تنها در پى یافتن معناست بنابراین شنونده خود عامل نقص. روند  مى پيش

 و بانگ کششى متضاد در کار  ميان گسترش“ . است یک بانگ شعر گسترش”: نویسد والرى مى

در این صورت اگر یکى از این دو جنبه ناپدید .  را باید شعر بناميم اش نظر من نتيجهاست که به

شود، که در هر حالت، توصيفى یا استداللى، تنها زبان  گردد، شعر به صدایى مکانيکى تبدیل مى

ى است آهنگين که واقعيت غيرقابل بيان را در هلهله، ، زبان گسترش. کند گفتار را توانمند مى

بنابراین شعر موج هوایى است که . کند گذارد یا آن را بازنمایى مى  مى شيفتگى، و شادى به نمایش

در این حالت، گریه، درد، یا سرور به . کند ها را بازنمایى مى از دهانى که نگفته.شود، شنيده مى

گردد، گرچه ضمن داللت آن را  ث زخم زدن یا خوشحال کردن مىشود که باع اى داللت مى گونه

واقعيت در هلهله، آهنگ و . گوید که چه و چگونه است گوید آنجاست، نمى مى. کند پنهان نيز مى

آنجاست در مرز ميان هست و نيست، در مرز ميان : شود واژه ابزار داللت کردن مى فریاد بى

 پاسخ آن نيست، فراخوان  الوقوع که گسترش  ى است قریبهميشه چنين است، چيز. آشکار و نهان

شنود، بازنماى آن چيزى است که فریاد و  شعر، دهانى که به سخن آمده و گوشى که مى. آن است

زیرا، اگر . گویم بازنمایى نه توصيف من مى. کند البته بدون نامگذارى بانگ و هلهله بيان مى

گردد؛ یعنى زبان  ریان نخواهد شد بلکه تنها شفاف مى توصيفى باشد، واقعيت عيان و ع گسترش

  شنویم، احساس بينيم، نمى در این حالت ما نمى.  دیدن و شنيدن گردد، نقص  مى دچار نقص

  .فهميم کنيم، بلکه فقط مى نمى

در این حالت واژه خود . ى آنى و مثبت فهميدن استفاده از زبان است به قصد تغيير نتيجه

هاى  عبارتى واژه طنين و ارزشبه.  مختصر و فضاى قابل انعطاف کافى استمانع وجود معناى

، نيازمند حضور دائمى گوینده  دهد و به ناچار، براى رفع این نقص حسى خود را از دست مى

در این ميان، آنچه رشد اندک و ضعيف خواهد داشت، همانا واژه . شود براى انتقال مفهوم مى

  .یافته است اى صرف بدل شده، و ارزشى ناپایدار  به واسطه غيير است که تنها براى ایجاد ت

واژه از یک سو ابزارى است . اى است که رو سوى خال دارد هلهله و فریاد جيغواژه

اى  اى است که گوینده براى بيان تجریدى معنا و از سوى دیگر به مانند هلهله و فریاد، جيغواژه

دین ترتيب واژه خود عامل انحطاط و جدایى سه وجه ذاتى ب. اى لذت ببرد پراکند تا شنونده مى



تابع این برداشت، زبان .  را باید در برداشت غلط از زبان دانست علت این نقصان. گردد واژه مى

اما شعر . بيند گردد و واژه به خدمتگذارى، که هر لحظه به توسط ما آسيب مى به ابزارى تبدیل مى

ى داللی  بندد و با جمع سه جنبه کمر به خدمت مىلکه اوست که شود ب ها تامين نمى توسط واژه

. گرداند مى ها را به کمال طبيعى خود باز ، واژه)نماد(بازنمائی  و) نمایه(، انگيزانندگى )شمایلی(

باید قدر ادبيات را دانست، زیرا به . ى خود را بازیابند ها هستى گمشده  واژهکند که شعر کمک مى

با ایجاد فضا و انعطاف کافى براى ) یک: گرداند مى  به جایگاه نخستين بازچند شيوه زبان را

با توانمند ) با ایجاد بار معنایى قاطع و موثر براى هر واژه؛ و سه) ها؛ دو دار کردن واژه طنين

ى شاعر پالودن زبان است، یعنى باز گرداندن آن به طبيعت  وظيفه. کردن قدرت بيان و بازنمایى

   .اصلى

 
  

 

 ترجمه شده، اما 1373که سال  کمان تغزلرنگينعنوان  با این بخش دوم کتابی است از اوکتایو پاز با عنوان ∗
-نویساینجا با پی تورنتو چاپ شد و سپيدار خود این بخش در همان زمان در نشریه. است تاکنون بخت چاپ نيافته

  :انگليسی چنين است عنوان اصلی و مشخصات کتاب به. ودشهایی چند دوباره چاپ می

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. 

 شناسی واژه را با سه ویژگی و ایننشانه. تغييراتی اینجا به کار برده است شناسی را بااصطالحات نشانهپاز  ]1[
است قراردادی که ) واژه(نماد دالی ). index(، و نمایه )icon(شمایل ، )symbol(نماد : شناسداصطالحات می

هایی ضمنی با مدلول دارد، مثال ل شباهتشمایل حالتی است که دا .ندارد) معنا(اش کمترین شباهتی با مدلول
از طریق رد پای انسان  رسد، مثالباالخره نمایه که دال با ردگيری عناصر مربوط به مدلول به آن می و. تصویری
حالت ‘ شکافتکشتی دریا را می’: کنندکمی روشن می ها موضوع رااین مثال. رسدها به حضور انسان میبر شن

ای نمایه حالت‘ زدکشتی دریا را خيش می’. جمله ارتباط مستقيم دالی و مدلولی دارند م عناصرشمایلی دارد و تما
خيش ’). مجاورتی در اصطالح یاکوبسن همنشينی یا(دارد و مدلول را ضمن پيوند با خيش زدن گسترش داده است 

-نماد خود می). طالح یاکوبسنجانشينی در اص(کامال قراردادی است  اما نمادین است و برای مدلول دالی‘ دریا
مدلول جدید برانگيزد، یعنی دو  استعاری است، آنگاه که مدلول آشنا را همراه با. استعاری باشد یا مجازی تواند

. آنگاه که مدلول جدید را کامال جایگزین مدلول پيشيِن و آشنا کند مجازی است،. ‘داس مه نو’معنای همزمان، مثال 
ماهم این هفته ’مصرع  در. دهدها را نشان میاش به خوبی این تفاوتی تصحيحیو نمونهاز حافظ با د این مصرع

شده ‘ یار’مجازی است چون کامل جایگزین . مجازی است ماه هم استعاری و هم‘ ستشد از شهر و به چشمم سالی
متبادر  ا را همزمانهر دو معن) و سال) ماه(هفته، شهر (حضور عناصر زمانی دیگر  استعاری است چون با. است
انگيزد و هم را برمی) زمان(و شهر ) مکان( نيز استعاری است و دو معنای شهر‘ شهر’. یار، ماه آسمان: کندمی

-سالی ماهم این هفته برون رفت و به چشمم’اما در تصحيح دیگر از این شعر . کندمی را استعاری‘ ماه’از این رو 
 .م.  معنای یار استماه کامال مجازی است و تنها در‘ ست

  م). mimesis(و پانتوميم، ميميک و تقليدی  ]2[



]3[ Kelidasaم. ، مرکزى تئاترى در کلکته  

در اوزان غربى . های عروضى در شعر غرب استیکی از ميزان) rest(منظور پاز در اینجا از مکث  ]4[
بتوان در  شاید نزدیکترین حالت به آن را. کند و در ایجاد وزن دخيل است تناسب ایجاد مى نسبت به زمان“ مکث”

مکثی ، ‘ گویند’به دنبال صدای دال در . ‘بود گویند بهشت و حور و عين خواهد’: این مصراع از رباعی خيام دید
  .م.  دارد که داخل در وزن است و متفاوت با سکتهز لحاظ زمان بيان متناسب، وجودا

[5] Benedetto Croce 


