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1. Introduction 

Modern poetry of Iran has been influenced by the avant-garde movements 

of the early twentieth century such as Symbolism and Surrealism. 

However, Louis Zukofsky’s impact on modern Persian poetry has not yet 

been scrutinized. This research conducts a comparative analysis between 

Yadollah Royaee’s “espacementale” poetry and Zukofsky’s “Objectivist” 

poetry. “Espacementalisme” was a poetic movement pioneered by 

Royaee in the 1960s, evolving within the revolutionary “New Poetry” of 

Iran. Espacementalisme both acknowledged and challenged the New 

Poetry as its aficionados such as Parviz Eslampour, Behran Ardebili, 

Mahmoud Shojaee, Houshang Chalangi, Bijan Elahi, and Fereidoun 

Rahnama, published, for the first time in Iran and a là European avant-

garde movements, a manifesto. They wanted to experience a pristine 

poetic ambience, different from their predecessors’ like Forough 

Farrokhzad, Mehdi Akhavan Sales, Ahmad Shamlou, Nima Youshij, and 

Sohrab Sepehri. Espacementalisme, as the “most abstract movement in 

contemporary Persian poetry” (Fatemi, 1389: 30), is not representational; 

it immaterializes reality via language. Royaee himself asserts: “My job is 

to discover the new potentiality of/in words” (1379: 50). By hinging his 

poetry on language of perception and perception of language, he forays at 
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one the most experimental poetic forms in Iran. The point is Royaee’s 

venture into language experimentation bears a striking resemblance to the 

Objectivist poetry of America in the 1930s, mastered by Zukofsky. It was 

Zukofsky who cast doubt on the “imagistic” tradition in poetry practiced 

by William Carlos William. In this regard, Royaee’s infatuation with the 

artistic movements of the early twentieth century Europe, particularly 

Surrealism, has already been the target of scrutiny. However, his bond 

with objectivism is an arena yet to be explored. Accordingly, the present 

research conducts a comparative analysis of Royaee’s and Zukofsky’s 

poetry as both can be nominated as radically language-oriented poetic 

fads in the 1960s of Iran and 1930s of America.   

       

2. Methodology 

This research is carried out by using an analytical-descriptive method and 

library resources. The selected poems by Royaee and Zukofsky are 

compared on the basis of Objectivist tenets including “particularism”, 

“matter of language”, and “direction of perception”. These concepts pave 

the way for reaching a new definition of politics in the poets’ oeuvre.  

 

3. Discussion 

Particularism, in the Objectivist agenda of Zukofsky, pertains to the 

poet’s “eye for the particles” (Dembo, 1972: 82) as he disavows cultural 

generalizations. For Zukofsky, such a view should also be implemented in 

the field of language; language should be dissected into its component 

parts as a loophole from the bondage of meaning, grand narratives, and 

macro signified(s). The poet should thus take refuge in the “matter of 

language”, in sounds, syllables, and letters. Such an approach is 

remarkably put in motion in his poetry collection, A, which is composed 

of twenty-four pieces. The title itself bears witness to his panache for 

microscopying the basic units of language. In a similar vein, Royaee’s 

poetry hovers around the particles of language rather than sense-making 

sentences. However, the difference lies in the fact that he seeks the matter 

of language in the repetition of familiarized, used-up words. In each act of 

repetition, he changes the grammatical function of the words and directs 

the reader’s attention to the sheer physical presence of the words on the 
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page. The next Objectivist tentacle in Royaee and Zukofsky is direction 

of perception, or role of politics in poetry. In Zukofsky’s objectivism, 

each and every language particle has the potential to direct the mind to a 

marginalized, uncovered socio-political horizon. This means that he 

inaugurates a direction for the particles to arrive at a particular political 

perception, or better to say, awareness. Among the most enduring 

directions of perception in Zukofsky’s poetry, parochial historiography 

stands out; through disembodied voices, blurry images, and broken 

words, he depicts the working class condition in America as a historical 

moment that has always been pushed to the sidelines. The matter of 

language, thence, insinuates the materiality of American culture. If 

modernists like T. S. Eliot and Ezra Pound covet for the grand narratives 

of mythology and history, Zukofsky narrates the micro-histories and 

personal anecdotes of his hometown in Kentucky. His poems, thus, verge 

on a hazy autobiography as they radically personalize American-ness in a 

sharp contrast to the impersonal, modernist gesture of Eliot in The 

Wasteland and Pound in Cantos. Regarding Royaee’s direction of 

perception, critics have speculated that his poetry gravitates toward “the 

white margin” of mysticism, or his poems are inherently “uncommitted” 

(Shiri, 1388: 87). Apparently, Royaee’s poetry is devoid of the political 

aura of his predecessors, particularly, Youshij. However, he mobilizes the 

idea of politics through the event or matter of language. In his view, 

politics is not pinioned to cliché concepts such as freedom, equality, 

democracy, and justice; being-in-language and experiencing language as 

“a means without end”, in Giorgio Agamben’s words, can be a new 

political praxis. In this respect, Royaee comingles politics with ontology 

and language, while Zukofsky remains loyal to the dominant political 

terminology of the west. Unlike Zukofsky’s parochialism, Royaee’s 

poems remain subjectless, without signaling any token of spatio-

temporality. This unravels Royaee’s idiosyncratic politics of poetry and 

poetry of politics founded on the bedrock of anti-dialecticism and anti-

utilitarianism. 
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4. Conclusion 

This research was a comparative analysis of Royaee’s espacementalisme 

and Zukofsky’s Objectivism from the angle of particularism and direction 

of perception. The matter of language is a hallmark in their poetry as they 

both attempt to reveal the constructiveness of reality via materiality of 

words by autopsying the units and particles of language like syllables and 

letters. The major difference between Royaee and Zukofsky surfaces in 

their views toward politics and perceptional direction; Zukofsky is at 

pains to revive the personal and the intimate in his poems by protesting 

against the dominant and impersonal political discourse of America, 

whereas Royaee does away with common political debates and dogmas. 

His politics lies in without-end-ness, potentiality, and resistance against 

references and presuppositions imposed by power and culture.  

                             

Keywords: Royaee, Particularism, Matter of Language, Direction, 

Zukofsky    

 



اتّتطبیّۀنشریّ  ّقیادبی 

اتّوّعلومّانسانیّۀدانشکد  ادبی 

 دانشگـــاهّشهیدّباهنــرّکرمــــان

 1398زمستانّوّپاییزّ،21ّّۀ،ّشماّر11ّسالّ
هشعر  در گراییعینیت هایمؤلفه بررسی تطبیقی

ّ
 ییایی و لوییس زوکوفسکؤر یدالل

ّ (پژوهشیّ-علمی)
 نرگس منتخبی بختور1

 چکیده

ّ ّازایّمدرنشعر ّبیستمجنبشّران ّقرن ّاوایل ّپیشروی ّوّّ،اروپاّهای ّسمبولیسم ّجمله از

گرایّآمریکاّبهّرهبریّاماّجریانّشعرّعینیتّاستپذیرفتهّذیریتأثیراتّانکارناپّ،سوررئالیسم

ّبوطیقایّولوییسّزوکوفسکیّ ّایرانّتأثیرشّبر ّنو ّنگرفتهّ،شعر ّکنکاشّقرار ّاینمورد ّاست.

هبهّبررسیّتطبیقیّشعرّحجمّّ،پژوهش
 
ّلوییسّزوکوفسکیّیگراینیترّععشّییّورؤیاّیدالل

ّمی ّزوکوفسکیرؤیاپردازد. ّو ّزبانّیی ّرویکرد ّشعربا ّبه ّوّجنبشّ،محورشان ّنوگرا های

ّبازخوانیّ ّاندکردهمدرنیستیّمعاصرانشانّرا ّاینّبحثّ. ّکلیدیّدر ّمحور وّّ«جزءگرایی»دو

ّادراک» ّمسیر ّعینیت« ّدر ّسیاستّشعر ّاینّبررسیّنشانّمیّ.گراییّاستیا ّکهّدهنتایج د

اّّردّوّمادیتّزبانّنگّرهّمیبهّاجزایّزبانّموشکافانّ،گراهاوّعینیتسیاقّزوکوفسکیّییّبهرؤیا

ّشعرشّمیسوژ ّبرخالفّزوکوفسکیامّ ّکندۀ ّسیاستّ،ا ّسیاسیّرایجّزدگیاز هایّحزبیّو

ّوبالقوگیّنابّانسانّّ،هدفاسبابّبیدوریّمیّجوید.ّاوّسیاستّشعرّوّشعرّسیاسیّراّدرّ

ّوهایّتحمیلیّازّسویّفرهنگّآمدنفعلّدّرهاّوّبهفرضتّزبانی،ّپیشایستادگیّبرابرّارجاعا

 یابد.ّمیّقدرت

ّ.، زوکوفسکیمسیر ادراک زبان، ۀماد ، جزءگرایی،ییرؤیا :کلیدی هایهواژ

                                                           
هایّخارجی،ّواحدّتهرانّمرکزی،ّاستادیارّگروهّزبانّوّادبیاتّانگلیسی،ّگروهّزبانّوّادبیاتّانگلیسی،ّدانشکدۀّزبان.1ّ

ّ :nargesmontakhab@gmail.com   تهران،ّایرانّدانشگاهّآزادّاسالمی،

29/8/1397ّّ:تاریخّپذیرش9/10/1397ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّتاریخّدریافت:ّ

ّ
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مقدمه -۱  

ّّ«شعرّحجم» ّّجنبشیّ،(Espacementalisme)ّ«اسپاسمانتالیسم»یا ّرهبریّبود ّبه هکه
 
ّیدالل

ّریشهّدواند.ّ،«شعرنو»ّ،گرّشعرّفارسیازّدرونّجنبشّعصیانّ،چهلّۀدومّدهّۀیاییّدرّنیمؤر

ّدنباله ّحجم ّشعر ّو ّهوادارادنشّگرچالشرو ّو ّبود ّنو ّاسالمشعر ّپرویز ّاردب، ّبهران یلی،ّپور،

ّو ّالهی ّبیژن ّچالنگی، ّهوشنگ ّشجاعی، ّرهنماّمحمود ّسبکّّ،سینماگرّیفریدون به

ّبرایّاولینّهایمکتب ّآنهاّاروپاییّو ّکردند. ّمنتشر ّبیانیه ّایران ّدر ّوّمیّبار ّفضا خواستند

ّاخوان،ّشّخاصّوّیموقعیتّشعر ّوّسپهریّبیمتفاوتّازّفرخزاد، ّنیما ّانتشارااملو، ّفرینند.

ّهایّواکنشّ،شعرّحجمّۀبیانی
ً
ّآنّراّبرخیّاس»برانگیخت:ّّعجوالنهمنفیّوّبعضا

ً
هّدلیلّباسا

ّجری ّ)زرینانحرافّاز ّگرفتند ّنیماییّنادیده ّبرخیّانّرسمیّشعر ّشفیعیّکدکنی(، کوبّو

ّکدرّیّ،مانندّموجّنوّ،هایّچهلّوّپنجاههایّدیگرّشعریّدههراّباّجریانّندیگرّکوشیدندّآ

ّ)نوریگرو ّدهند ّقرار ّله ّحقوقی، ّروزبه،عالء، ّتسلیمی، ّدرّباقریّنگرودی، ّبرخیّنیز نژاد(.

هایّادبیّانتأثیرّبرخیّجریّییّراّتحترؤیااینّجریانّشعریّوّاشعارّّهایّتطبیقی،بررسی

ّ(1389ّ:30ّ،)فاطمی«ّقوقی(اندّ)براهنی،ّحسوررئالیسمّدانستهغربّهمچونّسمبولیسمّوّ
ّبیامّ  ّسپیدهیچ»شکّا ّشعر ّشاعران ّمیان ّانداّزّ،کسّدر ّوّرؤیاّۀبه ّکلمات ّبا ّبازی ّبه یی

نعّزداییّدرّزبانّوّایجادّتعقیدّوّتصآفرینشّابهامّوّآشناییّ،تعبیراتّدرّزبانّوّدرّهمانّحال

ّ(1388ّ:7۶)شیری،ّ«ّ.استماوارگیّنپرداختهمعنیّوّشکدرّساختارّدستوریّزبانّباّنحو

ّفارسیانتزاعی»عنوانّبهّ،شعرّحجم ّمعاصر ّترینّجریانّشعر 1389ّّ،فاطمی)« :30)ّ،

ّ ّنیستتوصیفّواقعیتشرحّو کهّتنهاّّاستّ«واقعیتّمادر»ّفرایّهاییواقعیتبلکهّخلقّّها

ّمیّۀاسطّوبه ّممکن ّزبان ّدر ّدشوساختارشکنی ّرؤیا. ّباور ّیی ّمن»دارد: کشفّّ،کار

ّتاّزظرفیت ّاستّۀهای ّ.لغت ّرؤیا)« 1379ّیی، ّصورتّاوّ(۵0: ّبر ّتأکید وّّگراییبا

ّ ّّپدیدارشناسیّزبان  رانّشعرپردازیّمعاصرّایّۀدرّعرصّکارزاریّپرحذرّ،زبانیّادراکّوّادراک 

ّکرده ّّبهّاامّ ّاستخلق ّزعم ّاز ّنگرشّّ،شعرشناسانبسیاری ّتحتاین
ً
ّتأّعمدتا مکاتبّثیر

 است.بودهّویژهّسوررئالیسمبهّپاارورویّپیش

ترینّرویکردّانیمعاصرّآمریکا،ّزبّی«گراعینیت»یاّّ(Objectivist)ّ«یستابژکتیو»ّشعرّنقش

برّّ،حاضرتارّجسّاست.شعرّحجمّنادیدهّانگاشتهّشدهّهایشّبهتوّشباهّ،مدرنیستیّبهّشعر
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ّا ّدر ّرا ّحجم ّشعر ّتا ّاست ّابژکتیویستّیرتباطآن ّشعر ّبا ّبهّّنقادیّتنگاتنگ ّو کند

یلّااّوّدرّشعرّمحورترینّجنبشّمدرنیستیییّازّمنظرّزبانرؤیاشکنیّکالمیّوّنحویّشالوده

ّبپردازد. ّمکاتبّرؤیاتأثیرپذیریّّقرنّبیستم ّبهییّاز ّفرانسههنریّاروپا، ّمشهودّویژه ّکاماًل ،

شناختیّهایّذهنیّوّزمینهشعرّحجمّدرّفضاّوّپیشّازخوانی،ّبازیابیّوّبارگذاریباّامّ ّاست

ّوّدست کر ّاستّ،نیازیدهب  ّنیاز ّنگرشیّّمورد ّنوینّتا ّاینّمکتبّزبانیّشعر ّبه حاصلّمعاصر

ّّشود.

شعارّاموردّبررسیّتطبیقیّباّّ«هاریختهلب»ییّدرّکتابّرؤیابرایّنیلّاینّهدف،ّاشعارّ

ّزوکوفسکی ّبنیانگّزّ،(Louis Zukofsky)ّلوییس ّاز ّابژکتیویسم»اران ّآمریکا« قرارّّ،در

ّاستاینّگرفت.خواهّد ّگرترود ّکنار ّدر ّبهّ(Gertrude Stein)ّزوکوفسکی ّویلیامّو ّاز تأسی

ّپیّّ،(William Carlos Williams)ّکارلوسّویلیامز ّ(Imagism)ّ«تصویرگرایی»ّبازنگریدر

ییّرؤیاّ،درّحقیقتّبود.ّ(T. S. Eliot)ّاسّالیوتوّتیّ(Ezra Pound)ّپاوندازراّّ،شمعاصران

ّزوکو ّداشتندّّفسکیو ّباور ّبایدّودّرشدنّمینماسویّنخرکابانشانّبهراییّهمنوگکه ّآنها ؛

نوگراییّراّخواستّموجییّمیرؤیاگونهّکهّانداختند.ّهمانمیدرنوگراییّّبرایطرحیّنوّ

ّّ.نقدّکندّکوشیدّتصویرگراییّرابکشد،ّزوکوفسکیّنیزّمیّهماوردبه

ّ ّزوکوفسکیرؤیاشعرّّ،حاضرجستار ّازّدوّمنظرّّییّو موردّگراییّکلیدیّدرّعینیترا

ّ«مسیر»وّّ(Particularism)ّ«گرایشّبهّجزء»زبانّیاّّۀداد:ّمادبیقیّقرارّخواهدخوانشّتط

(Direction)ّّسیاستّشعرّادراک ّاینّ.یا ّبه ّتوجه ّبا ّمنتقدان ّکه ّهمواره ییّراّرؤیااشعار

ّ.ندکبازاندیشیّدرّشعرّّراّسیاستّپژوهشّبرّآنّاستّتاّنقشاینّاند،ّغیرسیاسیّخوانده

ّمقاله ّمکتبّآمریکاییّاین ّخواهّدّاز ّاستفاده ّادبی،ّّکردادبیاتّتطبیقی ّآثار ّآن ّدر که

ّ.شوندهاّوّهنرهاّبررسیّمیرّرشتهفرامرزیّوّفراملیتیّقلمدادّوّدرّارتباطّتنگاتنگّباّسای

ّ ّولک، 1389ّ)ن.ک: ّادبی8۵: ّآمریکایی ّمکتب ّتطبیقی( ّدوّ،ات ّازّبا ّجستن ری

ّنگرش
 
ّمل ّگفّ،گرایانهیهای ّبرقراری ّبینافرهنگی، ّگسترشّتعامالت ّپی ّخلقّدر تمان،

ّۀاتّوّهنرّجهانّاستّکهّدرّششّحوّزادبیّۀهایّارتباطیّفرهنگیّوّاجتماعیّدرّعرصپل

ّمکتب ّادبی، ّجریانروابط ّو ّمایهها ّمضامین، ّادبی، ّانواع ّادبی، ّساهای ّغالب، یرّهای

ّ(.31ّ-17ّ:1389.ک:ّانوشیروانی،ّر)ّشودهاّوّترجمهّدنبالّمیدانش
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 پژوهش ۀپیشین -۱-۱

است.ّالبتهّییّوّابژکتیویسمّآمریکاّانجامّنشدهرؤیاتاکنونّتحقیقیّباّرویکردّتطبیقیّبهّشعرّ

اروپاّموردّکنکاشّقرارّّیهایّپیشروانطباقّباّجنبشّدرّتنهاییّیابهّ،هایّشعرّحجمویژگی

ّعمارتیسیدّاست.گرفته ّداوود ّو ّفاطمی 1389ّ)ّمقدمحسین ّمقالّ،(29-۴8:  رشع»ّۀدر

ّسمیکوب یشناسییبایز براساس حجم شعر ینظر یمبان یبازخوانّ؛سمیکوب و حجم تأثیرّ«

ّّهنرّتجسمیّمکتب ّبر ّبررسیّکردهّ،شعرّحجمرا ّمنظر ّسه ّانداز  ییبازنماّو ءیش ذات»:

 قیطر ازّاثر نشیآفر ندیفرا یسازبرجسته ،یریتصو حرکت خلق و یبعدسه ریتصو ت،یواقع

ّّ.«هنری ۀرسان مادیت به توجه

ّبهّابعادّ،«درّایرانّازّسوررئالیسمّفرانسهّگراتأثیرپذیریّجریانّشعرّموجّنوّوّحجم»ّۀمقال

ّ ّشعسوررئال ّجمله ّاز ّحجم ّ»ر ّاشیاکشفّروابطّو ّتجریدیّمیان ّو ّایجادّمناسباتّجدید ،

ّ ّپارادوکسیّو ّآشناییمتناقضتصاویر ّمبهم، ّو ّپیچیده ّزبان ّاز ّاستفاده قنبری،ّ)«زدایینما،

ییّوّرؤیاشعرّحجمّیّمختصرّبرّشرحّپیشّازّشروعّبحث،ّپردازد.میّ(1393ّ:139-1۶2

ّّشعرّاوایلّقرنّبیستمّآمریکاّضروریّاست.نیزّ

 شعر حجم -۲

ّکند:بیینّمیتگراییّراّچنینّحجم،ّمسلکانشییّوّهمرؤیاّۀبیانی
ستّنهّاختیاری/ّنهّهوسّنهّخودکاریّ،گراییاسپاسمانتالیسم،ّسوررئالیسمّنیست/ّحجم»

ّشعر ّحجم ّشعر ّتفنن/ ّنه ّجادادنّحرفّ،است، ّتغییر ّنیست/ ّعتیقه هایّقشنگّنیست/

ّج ّفصاحتّو ّگفتنّنیست/ ّشعر، ّکار ّوستواقعیتّزندگیّنیست/ یّماّرؤیاجوهایّزبانی،

ّ...«گریزد/ّنهّپیشوائیمّوّنهّبتّوّتعهدّمیّۀازّحجّرّنیست/ّشعرّحجمّازّدروغّایدئولوژیّو

ّّ(37-3۵ّ:138۵یی،ّرؤیا)

ابزاریّّ،جوهایّزبانیوجستّزیراّدشاعر،ّشارحّباشکهّقرارّبرّاینّنیستّّ،شعرّحجمدرّ

ّ ّدریافت»برای ّبیانتقال ّو ّفوری ّمطلق، ّحجمّ(3۵ّ)همان:ّ.اند«تسکینهای ّشعر ،ّپس

ّراّیّپیراموندنیاّوّحالّبایدّاستهاّنشستهفرضپیشّسوگواریبهّّیّاستّکهبازگشتّبهّزبان

ّتهیّازفضایّذهنیّشاعرّاست؛ّفضاییّّ،ییرؤیامدنظرّّ.ّحجمدرکّکندّواسطهّوّمستقیمبی

ّارجاع ّو ّواسطه ّمدلول، ّسیناپسّ؛علت، ّبین ّحجمحرکت ّتصاویر. ّو ّخطوط ّعناصرّها، ها



 

 

 

 

 

 
    235                                                                              ...شعرِ در گراییعینیت هایمؤلفه بررسی تطبیقی

 
 

ّبیگانه ّو ّبهّنابسته ّخوابّگلّ،جامّساعتّدیواریّدر»:ّدهندهمّاتصالّمیرا ّرا هایّبنفشه

ّ(.1393ّ:1۴8ّّ،قنبری)«ّکردیم

ّمیواقعیتّعصیانّگونهاین ّکردّتوانهایّفراعینیّرا ّدنبال ّنیز ّنو ّموج ّشاعران اّامّ ّدر

لّبایدّبهّگرایشاتّزبانیّشاعرانّموجّرد.ّاوّ هاییّمحسوسّبینّاینّدوّمشربّوجودّداتفاوت

ّوّسادهّوّصمیمییّزبانّ،نوّبهّنمایندگیّاحمدرضاّاحمدیّشاعرانّموجنوّوّحجمّاشارهّکرد.ّ

ّ ّهرگونه ّاز ّایجاز»منزه ّحشو، 1388ّّ)شیری،ّ«حذف، :7۶)ّّ کنند.ّمیپیشکشّخواننده

ّ ّامر ّمیموجبّهمین ّشود ّعاطفیّهرّۀبهّرّ،خوانندهکه ّلطااحساسیّو ّاندکّاز فت،ّچند

ّبی ّو ّببردسادگی ّحجمامّ ّپیرایگیّشعر ّشعر ّدر ّخ»ّ،ا ّخشونتّبیان ّو ّوّّوشکی پیچیدگی

ّبافتّشعریابپّر ّاهمیتّ،هامی ّطریق ّبازیاز ّبه ّدردادن ّاستواری ّو ّانسجام ّو ّزبانی ّهای

ّ:همان)«ّ.شودبخشّعاطفهّوّگریزّمخاطبّازّآنهاّمیساختارّکلیّباعثّغیبتّروحّلطافت

88)ّّ ّهمرؤیاایرادیّکه ّمیرزییّبه ّروا ّنو ّشعر اعرانّازّدنّاینّشپیرویّنکّر»ّ،داردمانشّدر

ّفرمّمشخصّاست ّ.اصولّو »ّ 1393ّ)عبدالمکی، ّاینّ(1۴۴: تّسنّ ّییّازرؤیاگونهّاستّکه

نوایی،ّحروفی،ّهمآوایی،ّهمهم»،ّوّتصنیفّموسیقیّپیدّشاملو،ّازّسوداینیماییّوّشعرّس

.ّبازّهمّشودروگردانّمیّ(1۵3ّ:)همان«ّبندیتناسب،ّتقارن،ّتقابل،ّوّنوعیّخاصّازّقافیه

ّگریزتعهّدّداغّاو،ّاسیّقائلّاستبرخالفّنیماّکهّبرایّشاعرّرسالتّفرهنگی،ّاجتماعیّوّسی

 .ّداردّبرّپیشانیّبودنّرا

تکهّبودنّکالمّدرّموجّبندیّجست.ّبرخالفّشکستگیّوّتکهتفاوتّدیگرّراّبایدّدرّترکیب

ّ ّحجم ّشعر ّسازه»نو، ّاستواریّدر ّو ّانسجام ّساختارمندیّو ّبه «ّبندیصورتهایّمرتبطّبا

ّحقیقتاهمیتّمی ّدر ّاستییّفرمرؤیا»ّ،دهد؛ ّمعاصر ّبینّشاعران ّنوسرا ّ«.گراترینّشاعر

برایّشعرّنوّوّ«ّمنظرشاتّیاّفراختصاویرّالنگ»شایدّبتوانّازّتعبیرّّ(78-77ّ:1388)شیری،ّ

ّ ّابعاد»تصاویر ّو ّاجزا ّبازکاویّدر ّّ)همان(ّ«کلوزآپّو ّتقبیبرایّشعرّحجمّاستفادهّکرد. حّبا

کوششیّ»ییّشعرّراّرؤیاها،ّرؤیاهاّوّمانندّخوابّ،الهامّوّعواملّناخودآگاهّ،«جوششّدرونی»

ّساختنی ّو ّمی« ّدستشهیچ»داند: ّغیبّنمیّگاه ّتعارفّکنداز ّشعر ّتو ّبه ّ.آید ّیی،رؤیا)«

.ّپسّماندهایّزبانّدرّشعرّوفادارّمیهبهّساختن،ّساختّوّساّزّاوّسرسختانهّ(13۵7ّ:8۴
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ّمحصولّتجربهشعرّهمیشهّ»
ً
هایّآدمّنیست.ّتمامّشعرّکلمهّاست.ّبایدّرفتارّکلمه،ّوّلزوما

ّ(.1379ّ:21ّیی،ّرؤیا)«ّتربیتّوّطبیعتّکلمهّراّشناختّوّبایدّخودّکلمهّبود

ّتازد:ّتّشعرّنیماییّمیسنّ ّبهّ،ییّازّفرمرؤیاّتعریفّ،ترتیببدین
بلندّوّهایّکوتاهّوّاست،ّعبارتّازّوزن،ّقافیه،ّمصراعگاهّتصورّشدهچهّکهّگهبرخالفّآنفرمّ»

ملّریختّکلیّیکّقطعهّوّنوعّکمپوزیسونّعواّ،بلکهّمنظورّیاّنوعّانتخابّوّتوالیّآنهاّنیست

ّاندّاز:ّمکان،است.ّاینّعواملّعبارتکارّرفتهآنّقطعهّبهّۀتکوینّپیکّرمختلفیّاستّکهّبرایّ

ّوّزمان، ّنور ّرنگ،ّحرکت،ّعاطفه، ّکهّبرّحسبّذوقّشاعرّبهّصدا، ّ«.شوندکارّگرفتهّمی...

ّ(123ّ:13۵7ّیی،رؤیا)
ّواقعیتّبیرونیّژهابّ،هاارجاعّازشعرّنیماییّهمچنانّ ّو کشفّبرایّّوبردّتفادهّمیاسها

نّزما،ّواقعیتّمقابلّییرؤیااّامّ ّکندبهّدنیایّبیرونّاشارهّمیّ،اشصدایّشاعرانههنگّوّاضرب

ّد.کوشادراکّمیّی،ّمرکززداییّوّپایشبرایّنوسازوّکندّمیّزورآزماییّ،شناساییقابلوّمکانّ

  آمریکا یستیهای شعر مدرنجنبش - 3

  تصویرگرایی -۱-3

ّآمریکانسلّاولّجنب ّمدرنیستیّدر ّّ،(1922-1917)ّشّشعر ّآن  ّپاوند،ّتصویرگراییّّاز ازرا

ّدولیتل ّایمیّلوول(Hilda Doolittle)ّهیلدا ،ّ(Amy Lowell)ّویلیامّکارلوسّویلیامزّاست.ّّو

ّ،نوزدهمّوّدورانّجورجیاشعرّاواخرّقرنّّدرّزدگیّوّانتزاعها،ّاحساساتازّکژتابیّتصویرگرایی

ازّواندّتاّبتدّنهمیبناّّصیفّموجزّوّشفافّواقعیتّعینیتوّۀشعرّراّبرّپایّوّکندمیاعالمّبرائتّ

ّیابد:بستبن ّرهایی ّاستحاله ّو برایّخودشناسیّایّدریچهّ،تدنیایّعینیاّهایّشناختی

ّّ،پاوندّاست. ّبا ّرا ّجزّبهّاستنادتصویرگرایی ّملموسیتوصیف ّوّشعّدرّیات ّژاپن ّهایکو ر

ّ،ذهنیّوّعینیّۀسوژ.ّپردازشّمستقیمّهر1ّ»:ّکندچنینّترسیمّمیّ،هایّکهنّیونانیترانه

ّعباراتّآهنگینّتوالیّاستفادهّاز.3ّّ،ایّکهّتأثیریّدرّبازنماییّندارد.ّحذفّکاملّهرّواژه2

ّمترونومبه ّتوالی ّمیّ،حقیقتّدرّ(Beasley, 2007: 36)ّ«.جای ّرا ّنقطتصویرگرایی ّۀتوان

ّهایّپسامدرنّازّجملهّشعرّبیتدانستّکهّتأثیریّپایاّوّماناّبرّجنبشّیستیعطفّشعرّمدرن

(Beat Poetry)ّمانتن ّبلک ،ّ(Black Mountain)ّّپایهزبانّو(L=A=N=G=U=A=G=E)ّ

چینشّتصاویرّّوّپردازیّوّقضاوتکلیتّنویسی،ّپرهیزّازگوییّوّسادههخالص»است.ّداشته
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(ّمنظورّاز38ّهمان:)ّ«.هایّاصلیّاینّمسلکّشعریّاستازّویژگیّ،بستهّدرّکنارّیکدیگر

«ّ.کندبازنماییّدقیقّماهیتیّخارجیّاستّکهّمعناّراّدرّبستریّمنسجمّمتمرکزّمی»ّ،تصویر

(Krog, 2003: 136)ّّایماژّ،پس ّیا ّتصویر ّاحساسّوّایّدرهمنقشینهّ،هر ّادراک، ّاز تنیده

ّ ّیکّایستگاهّمترو»اشعاریّمانندّتفکرّاست. ّیاّپاوند«ّدر ّزدودنّویلیامزّ«ّونّقرمزفرق»ّو با

تّوّهویتّشاعر،ّ ّند.ّّرساثبتّمیاّبهایّمملوّازّعناصرّمختلفّشناختیّّرلحظهمنی 

ّگراییعینیتابژکتیویسم یا  -۲-3

ّمدرنیستیبهّ،ابژکتیویسیمّۀهست ّزوکوفسکی،ّسیّۀدهّدرّ،آمریکاّعنوانّنسلّدومّشعر ّاز

ّرّ  ّچارلز ّآ(Charles Reznikoff)ّزنیکوفویلیامز، ّجورج ّ(George Oppen)ّپن، ّرّ ، ّکاسیکارل

(Carl Rakosi)ّ ّبّ ّ(Lorine Niedecker)ّرکّ لورینّنیدّ ، ّیانگلیسّ(Basil Bunting)ّلّبانتیگزّ و

ّّاستتشکیلّشده
ً
ّگرفتهّادبیّمهریّمحافلموردّبیّکهّعموما گراییّنیزّدرّعینیتّ.اندقرار

باّّ،گذاردنمایشّمیّراّبهّهاانعکاسّمستقیمّوّمختصرّسوژهّ،تصویرگراییّباّیایّپایاپامراوده

سازوکارهایّّ(ّوGray, 2012: 363«ّ)ساختار»ّوتابگراهاّبیشترّدرّتبوتّکهّعینیتاینّتفا

شناختی،ّّۀچیدازّهزارتوهایّپیهاّابژکتیویستّ،باّتأکیدّبرّمشاهداتّعینیّاند.یّوّنحویزبان

ّانتزاعاتّذهنیّ،وّباّابزارّزبانّشوندجداّمیّعارّالیوتّوّپاونددرّاشّشناختیّوّاساطیریروان

ّ.ّبخشندمیعینیتّراّ

هایّها،ّسرگیجهها،ّهذیانها،ّتوهماحساسّچیرگیّبرنوعیّتوانّمیّشعرّابژکتیوّراّ،پس

ّتأثیراتّذهادراکیّ ّو ّرایجّنّناخودآگاه ّشعر ّسنگّدانست.ّاوایلّقرنّبیستمّمدرنیستیدر

ّمتمرکزّوّتکبانّوّتصزّ،ابژکتیویسمّمحک تفاوتّفاحشّدیگرّّ.تاسّشعرّآزاددارش،ّپرچمویر 

ّعینیت ّو ّتصویرگرایی ّبین ّواژگان ّاز ّاستفاده ّمحاورهّکوتاه،گرایی، ّو ّزبانّساده ّدر ای

نّعینیتّکندّبهّآتزاعیّکهّزوکوفسکیّتالشّمیواقعیتّانّزوکوفسکیّاست.گراهاّوّعینیت

ّتجسمّبایستمیّپسّ؛استّشدتّانتزاعیبهّ،ارکردهایّزبانوّکّزبانّاست؛ّقواعدّ،دببخش

ّیاب ّمید. ّتصویرگراها ّخواستناگر ّرا ّواقعیات ّبهبید ّواسطه ّببرندمحضر ّخواننده حالّ،

د.ّآنهاّراّببیننّشانماورایشایدّکنندّتاّکاریّمیدستّهاهاّدرّکیفیتّماهویّابژهابژکتیویست

ّدارند ّّباور ّّتصویرگراییکه ّمسیر ّصداقت»از ّشده« ّخارج ّایماژها ّو ّاست ّهنوز ّۀسیطّردر

ّ.ّهایّادراکیّوّاحساسیّگرفتارندوّداللّهاواسطه
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ّمقال ّدر ّجزّ،هایشهزوکوفسکی ّیپرسمان ّّ،شعریات ّموسیقیّصدا،»یعنی ّ«ساختار،

(Dembo, 1972: 75)ّّییّیااصرارّزوکوفسکیّبرّتوانمندسازیّموسیقّ،واقعّدرّ.کندمطرحّمیرا

ّگراییییّوّعینیتزّدیگرّبینّتصویرگراتوانّتفاوتّباّرراّمیّاششعرّدرّکنارّتوانشّتصویری

ّ ّواژه»دانست: ّنودوپصدای ّگاه ّمیها ّتشکیل ّرا ّشعر ّیک ّهستی ّکل ّدرصد «ّ.دهدنج

ّ ّنیزواجّ(23ّ:1387)جعفری، ّنواها ّو ّّها ّبایدّحالجیّشوند. ّشاهدیّ،همینمانندّتصاویر

اّامّ ّگیردیریّازّدنیایّپیرامونّجانّممخلوقّهنّ؛گراهاعینیتّۀجانّوّمرداستّبرّلحنّبی

ّ.کندپیداّمیّوّدرونیاتشّمستقلّازّخالقّیهویتپسّازّتولد،ّحیاتّوّ

ّ          یی و زوکوفسکیرؤیابررسی تطبیقی شعر  -4

ّّزبان: گرایش به جزء ۀماد -۱-4

ندیشهّاصنعتّشعریّزوکوفسکیّوّردپایّاینّّگراییّدراینّبخشّبهّبررسیّنقشّزبانّوّجزء

هایّپسّازّدرّسالّباّتأخیرّوّ،زوکوفسکیّگراییعینیتتأثیرّپردازد.ّمیّییّرؤیادرّبوطیقایّ

وّموشکافیّّواکاویّغایتّشعرّرااوّمشهودّاست.ّّ،هفتادّۀوّسپسّدرّدهجنگّجهانیّدومّ

ّ،بیندمیّنّرادنیایّپیراموّ(Dembo, 1972: 82)ّ«چشمیّکهّذرات»ّداند؛ّشاعرّباجزئیاتّمی

شاملّزبانّّ،نگریییاینّجزّکند.میّراّتکفیرنگریّکلیّوّشماردمقدسّمیراّهاّادراکخرده

ذرهّبهّشودّوّذرهّتجزیهاشّدهندهمفهومّکهّزبانّنیزّبایدّبهّاجزایّتشکیلبدینّ؛شودنیزّمی

ّخواننده ّکندّذهن ّرسوخ ّاز ّدرجه ّاین ّّ(Literalism)ّ«گراییلفظ». ّیاّگراییاسمو

گرایّزوکوفسکیّتیخیزشیّاستّکهّمسلکّعینّ،(90)همان:ّ(Nominalism)ّ«نامینالسیم»

زبان،ّّ(Matter)ّ«ۀماد»ّبهّ،معناّۀشاعرّبرایّآزادیّازّسلطدارد.ّپساتصویرگراییّبرمیسویّبه

ّ ّحروفهمان ّو ّهجاها ّاصوات، ّآواها، ّانفرادی ّمیّتوان ّوپناه ّبهّزبانّبرد حروفّ»ّرا

ّکندتبدیلّمیّ( 80)همان:ّ(Ideograph)ّ«نگاریاندیشه ّاین. ّاوّدر ّهرّاستّازّطریق، ّو عاره

ّ ّکه ّادبی ّتصویرصنعت ّخلق ّاستذهنّدر ّدخیل ّواحد ّمیّ،ی زوکوفسکیّّ.گیردفاصله

ّ ّرا ّکلمه ّهر ّکنارموسیقی ّصفحّدر ّبر ّظهورش ّمی کاغذّۀچگونگی ّو ّراّسنجد ّّّّّّّّّزبانی

ّکهآبازمی ّاجزاّفریند ّنهّشیبا ّغایتّو ّارتباطّبرقّرّ،مندشتمامیتّمعناطلبّو ّخواننده ارّبا

هاّبایدّزوکوفسکیّاست؛ّپدیدهخاصّّبازتابّپدیدارشناسیّ،اینّنوعّنگرشّبهّزبانّ.کندمی

ّ.دقرارّگیّرّبررسیموردّهاّوّحواشیّزمینهپسها،ّموقعیتخردهدرّقالبّ
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ّ ّّۀمجموعزوکوفسکی ّبیستّراAّشعر ّاز ّقطعهمتشکل ّسالّبینّ،وچهار تا1928ّّهای

ّعنوانّمجسرود19۶8ّ ّقطعهم. ّو ّزوکوفسکیّبهّگواهیّخودّ،هاوعه ّعالقۀ ّترینّوییجزّبر

ّاینّاثرّۀهرّقطعّاست.ّیعنیّحرف/هجاّ،ترینّواحدّزبانبنیادی Aّ»ّ،شعریّدر ّ.نامّدارد«

تکرارّمکررّّزبانکهّاینّ؛هدنّراّدرّنشانّدخواهدّمادهّوّمادیتّزباسکیّمدامّمیگوییّزوکوف

ّمادگی ّو ّاست ّرونداش ّاین ّبیّ،در ّپسّزدهّوّشترمعنا ّمیبیشتر ّدیوانّشود. زوکوفسکی
ّبهّاولینّحرفّدرّالفبایّانگلیسیّمزیّ  زبانّّآغازینّوّپیدایشّۀطبهّنقّکند؛نّمیشعرشّرا

ّ ّخوبّمیجویکّمیتمس  ّو ّتکیهد ّاین ّّ،گاهداند ّشبسیار ّو ّهرّمتزلزل ّچراکه ّاست، کننده

ّّشود.بدلّمیّ«دیگری»آمیزدّوّبهّدرّحرفیّدیگرّدرمیّلحظه

ایّبیگانهّدرّنهادّانسانّمادهّ؛استزبانّگرهّخوردهّۀقشّدوگاننّبهبوطیقایّزوکوفسکیّ

پارهّازهمّیزبانّباّاجزاّ.یّآشناّراّباّشناساندنّدنیایّپیرامونّخلقّکندکندّحسکهّتالشّمی

شاعرّبایدّّ،وّبس.ّپسّیابدقراردادیّمعناّمیهایّتسلسلّوّچینشّۀواسطتنهاّبهّ،وّمنفصلش

ّبیگان ّزبانّاز ّدربگویدّبیگانهّسخنگیّزبانّو انتقالّوّّتنهاّ،رسالتّشعرّ،نگاهّزوکوفسکیّ.

ّجزءگراییچنینّهایّترینّمصداقهفتمّیکیّازّبرجسته«Aّ»ّزبانّاست.ّۀبیگانّۀرسانشّماد

ّّاست:
ّچهاسب» ّانها: ّخواهدکسی ّیالجام ّاز ّکلماتداد؟ ّخواهندّ/ها؟ ّیالدادانجام ّاز ّازّ، ها،

ّا/ّآنهاّیالّندارند،ّپسّبادیّبادها،ّام ّ ّرأجکلمات،ّازّمنّبهّآنهاّبدونّّ/نیست،ّپرندگان  ّ/ازآّوّت 

کهّبرّّاستّیدرختّۀندچراکهّشکمشانّکّ ّ/دارند،ّچراکهّپاهایشانّچوبیّاست،چشمّنّچراکه

هاّآویزانّاستّیاّجاییّکه/ّگردنّهایّقرمزّازّگردنقرمزّخونین،ّچراغّ/؛اندآنّچاپّکرده

ینّچیزیّاستّکهّچاپّاّ‹خیابانّبستهّاست›ّ./Mد،ّچهارّپاّشومیAّتواندّباشد،ّدوّپاّمی

ّمی ّشکمشان ّراّ/گویدروی ّهمه ّمیّکه ّحفارانکندحفر ّجز ّبه ّّ/؛، ّحفرّشدهحفر ای،

ّ(1978ّ :39)1ّ«.اندحفرّشدهّ/هاکنجادهّصافّاست،شده

شکلّوّّیعنیّ،زبانّترینّواحدییجزّگراییّزوکوفسکیّدرّاینّشعر،عزیمتّعینیتّۀنقط

ّالفبای ّابژهانگلیّصورت ّتبلورشّدر ّو ّکلمهاسی ّزیرّ ّ«خرک»ّۀست. ّنیمکت ّبرایّیا ّالوار
ّانگلیسی)ّکشیهارّ  ّزبان ّراّ(Sawhorseّ:در ّشعر ّمادگی ّاست، ّمستتر ّمتن ّدر نشانّّکه

«ّاسب»ّۀبهّکلم،ّازّمیزّبرشدهدّوّخرجّمینگریّبیشتریّبهییبازّجزّزوکوفسکی.ّدهدمی
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ّبهّاینّهبّرسد؛می ّیالش، ّپاهایش، ّپاهایّاسبّّشبیهّاسبّ،میزّبرشکهّبدنّاسب، استّو

ّحرف ّچهار ّشدهّهمّرکناّاستّکهّ Aشبیه ّزوکوفسکیاستقطار ّاندیشهّ. ّو ّدرّاشّراشعر

،ّعباراتّوّدرّکهّچگونهّروابطّحاکمّبرّحروف،ّکلماتّبیندمیکلماتّوّتصاویرّّمادگیّۀاحاط

ّّاوّ.انددهایّزبانیّوّداللتیقرارداّۀدرّچنبّرّ،نهایتّتصاویرّذهنی نویسد؛ّازّیاسبّمّازّدال 

ّبودنشّدرّزبانّوّاین ّّۀتنّوّمادّاست.ّیّدیگرهادالّکهّچگونهّمرهونّتسلسل  اسب،ّمانعّّدال 

ّمیخلقّازّ ّاینمعنا ّّیعنیّ،نهّاستّکهّزوکوفسکیّبهّدالیّدیگرگوشودّو ّبّ خرکّیا شّرّ میز

ّساختّمیزمی ّطرحّو ّدر ّفیزیکّزبانّرا ّو ّرسد ّّاوّجوید.میّهایش،پایهیعنیّ، ّبهواژگانّرا

ّیاجزاگرایشّراّبهّکندّوّنگاهّعینیتتجزیهّمیّحروفوّشکلّ«ّبادها»،ّ«هایال»بهّموسیقی،ّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.ّدوزدزبانّمی

«Aّ»دانستبهترینّنمونهّازّتمرکزّزوکوفسکیّبرّمادهّوّجزءّزبانّتوانّراّمیّمچهارده:ّّ
ّیک» ّّ/پرتقالّ/یکّ/آغاز ّراّ/انگیزدمیبرّ/پرتقالّۀتکّ/آتشّ/ماخورشید/ ّروز(ّ/ما ّ/)هر

ّّ/خوریممیّ/ماّ/برای
 
ّّ/آتشّ/شا

 
ّگشودّ/آتشّ/ماّ/نشدهمصرفّ/شا ّ/جاآنّ/نخواهیم

ّ/شاشّ/اوّ/نورّ/عادّ/ابلهّ/ماهّ/مطمئنّشوندّ/بیچارهّ/هایاحمقّ/کهّ/موشکّاوجّگرفت

ّّ(314 :1978)ّ...«ّخورشیدّ/شبیهّ/شکوفهّ/ماش

ّراّانقطاعّ،زوکوفسکی ّزبان ّکلمّدر ّآغاز»ّۀبا ّمی« ّخوانندگان ّرخ ّبه ّآغاز، ّ«یک»کشد؛

ّصورتّّاست: ّبه ّانگلیسیّکه ّزبان ّدر ّّ«A»حرفّنکره Anّ»و ّشودمینشانّداده« مطلعّ.

Anّ»ّۀحرفّنکّرّشعرش، ّابتدایّحروفّصدادارّ « ّدر ّ«O»ّاستّکه ،«I»ّ ،«U»ّ ،«Eّ ّقرار«

خواهدّمیّ؟ّاوگشایدبابّشعرشّراّمیّ«A»وّنهّ«Anّ»باّّزوکوفسکیّراستیّچرا.ّبهگیردمی

ّۀزبانّبرّپایّکهّدهدنشانّمی«Anّ»ّۀ:ّحرفّنکّرانسانیّبودنّزبانّراّهویداّکندماشینیّوّغیّر

ّحروفّیدادتع ّشدهّصدابیّاز ّنهاده ّدراسپایه ّکه ّهمّت ّبا ّحرجواری ّصدادارچند ،ّف

ّمیواژه ّحقیقتّند.کسازی ّنقشّحروفّ،در ّبه ّریختّزوکوفسکی ّدر ّزبانّصدادار پذیری

ّّباّایجادّاینّحروفّاشارتّدارد. تگاهّپیدایشّهجاّوّخاسّ،صدابیّکششّوّتعلیقّدرّحروف 

ّاست ّّ،آغازّ.واژگان ّپرتقال»در ّیک ّدایرگی« ّدر ّاست؛ ّاجزاّنهفته ّتکرار ّدر ّتسلسل، ّیو

درّّ،دااینّتمناّبرایّبازگشتّبهّخاستگاهّوّابتّمحدود،ّدرّآغازیّکهّانتهاّاستّوّتکرارشونده.

ّمی ّتجلی ّنیز ّآتش ّابتداییّیابد؛عنصر ّدنیایّدر ّبا ّانسان ّشناختی ّو ّارتباطی ّابزار ترین
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ّ ّزّوپیرامون. ّبهکوفسکیّاینّدو ّرا ّّایماژ ّدهدّپیوندّمیهم هایّآتشّشعلهّدرّ،رنگّپرتقالو

ّزبانّ.شودمیدیده ّاز ّپویشیّاستّبرایّیافتنّذراتّادراکیّکه ّزبانّ،این ّبه ّو ختمّّ،آغاز

ّبهّ،شودمی ّآواها ّمیاز ّمیگوش ّخاموش ّآواها ّدر ّو ّّشود.رسد وّّقراردادیزوکوفسکی

وّخاطرنشانّّدهدنشانّمی«ّشاش»«/ماش»وّ«ّابله»«/ماه»راّباّبازیّبینّبودنّزبانّچینشی

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.هدفّواقعیّشعرّباشدبایدّ،پردازیّوّهجاسازی،ّواجگراییلفظکندّمی

«ّهپالستیسیت»رّآنّشعرّحجمّاستّکهّدّۀینّنمونبهترّ،ییرؤیاّی«هایختهلبر»ّۀمجموع

138۶ّّ،ییرؤیا) ّکاغذّ(،220: ّبر ّواژگان ّفیزیکی ّحضور ّو ّزبان ّهنجارّّ،مادیت هرگونه

ّن ّو ّساختاری ّبهحوی ّعینیتمشابّروشیرا ّه ّکشدچالشّمیبهگرایان ّوّ»: ّذهن ّاز آلیاژی

ییّرؤیاّ(1۶ :1382ّیی،رؤیا)«ّ.ذهنّفرمالیسمّ+»یاّ«ّدیدحجمیّ+ّفرمالیسمّزبانی»،ّ«زبان

تکرارّّباّاینّتفاوتّکهّمادگیّراّدرّ،زبانّاستّیمجذوبّمادیتّوّاجزا،ّنیزّمانندّزوکوفسکی

ّمیوا ّآشنازده ّو ّیابدژگانّآشنا ّدستوریّکلماتّراّاو. ّنقشّساختاریّو ّتکرار، ّهر تغییرّّدر

ّتوجهّخمی ّبیشتر ّهرچه ّپیدایشّدهدّو ّو ّبهّحضور ّرا کاغذّّۀکلماتّبرّصفحّیاجزاواننده

ّّ،برایّمثالّ؛کندیجلبّم ّپنجمریختلب»در ّواژگان«ۀ ّتکرار ّتناوبّو ّبا ،،ّّ پردهّنّزباّۀماداز

ّدارد:ّبرمی
روید/ّوّبازّدرّیگرّمیدچشمّبازّّ/روید/ّوّدرّچشمی،ّبازدرّچشمیّباز/ّچشمیّدیگرّبازّمی»

ّدوردست/ّنمیچشمی/ّچشمّدیگرّمی ّسرانجامّدر ّباز/ّو دانمّچیزی/ّدرّچیزیّکهّروید،

ّّ(1371ّ:۵«ّ).رویدمیّ/دانمّچیستنمی

طرقّراّبهّواژگانّیّوّتسلسلّدرّزبان،منطقّتوالّباّاستفادهّازّ،مانندّزوکوفسکیّ،ییرؤیا

ّسخرهّمیتلفظّوّلفظّراّبهّاوّ،شکلّکند.ّبدینمیّخطمختلفّبه ّگیرد،ّچراکهّباّهرّبازچینش 

ّنهّ«رویدمی»وّ«ّباز»،ّ«چشم» بلکهّکیفیتّموسیقاییّجمالتّوّکلماتّنیزّّ،زبانّتنهاّساخت 

ّمی ّدستخوشّتغییر ّپیّدگرگونیّهجارؤیاگراییّعینیتپسّشود. ّدر ّحروفّّ،ییّنیز ّو آوا

کاغذّّپیدایشّبرچگونگیّّ؛ترینّابعادّزبانییدرّجزّهّمادیتّزبان،ّیعنیّانقالباست.ّتوجهّب

ّروش ّبیانّو ّحجم. ّکه ّرؤیاهایی ّباشتاب ّیی ّآنها ّممانعتّاّگذرد،میاز ّمعنا ّسازماندهی ز

ّتکراکمی ّهر ّحجمند؛ ّهر ّاستّو ّیکّحجم ّتیزبینمچشّ،ر ّرا ّدرعینها ّو ّتیرهتر وتارّحال،
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ّویینّنگاهّجزچنیّزیراّندکمی ّانسجامّی،گریزتمامیتّنگر ّنقشّبستنّمفاهیم،ّیافتنّواز

ّکند.ّمیّجلوگیریهاّتعابیرّوّتداعی

ّ«ّفراواقعیت»ییّرؤیا،ّ«هفتمّۀیختلبر»درّ سوزدّدرّکیستّمی»:ّکندمیعرضهّدیگریّرا

ّمیّ/چرخ ّرا ّصّ/بیندکیّصورتّچرخ ّکه ّشکستهوقتی ّدندانه ّرا ّوقتیداهایی کهّّست/

ّاینّکیستّدندانهّکبودیّکرده «ّداند؟راندّدرّچرخ/ّوّچرخّنمیسوزد/ّمیکبودّمیست/

هایّزبانیّفرضپیششودّکهّهاییّمیحجممحلّزایشّّ،درّمتن«ّچرخ»رخدادّّ(.۶ّ:1371)

ّارجاعیّ ّبهنداردو ّنمودّّمشابهّزوکوفسکی،ّشکلّظاهریّچرخّروشیّ. ّدایرگیّمتنّنیز در

ّمی ّدر ّیابد. ّشعرحقیقت، ّبودندوّ ّ،جوالنگاه ّنیزّشکلّاست؛ّشار ّرا ّمتن ّکه منقلبّّچرخ

پسّّ.ازّآنّگذشتانّشتابسازدّکهّبایدّمیّخودّحجمیّۀنوببهّ،چرخّ«ۀدندان»هرّ.ّکندمی

ّزوکوفسکیرؤیا ّمانند ّنیز ّمادگیعینیتّ،یی ّبه ّتوجه ّو ّاجّزّگرایی ّسرلوحّیاو ّرا ّۀزبان

هایتّهرّدوّرّندییّاست،ّرؤیاخاصّشعریّّشگردّ،.ّگرچهّتکراردهداشّقرارّمیشعرپردازی

ّ.ّبرندبهرهّمیخلقّشعرّکاغذّبرایّصفحۀّمعماریّواژگانّبرّگراییّوّازّلفظ

 : سیاست شعر و شعر سیاسیادراکّمسیرّ-۲-4

ّعینیت ّنگرش ّدر ّاساسی ّتفاوت ّگرای ّدر ّباید ّرا ّشاعر ّادرا«مسیر»دو ّهمانّکهای شان،

ّاجتماعییسوگیر ّگرایشاتّبهّ،زوکوفسکیّ.جستّشانهایّسیاسیّو عنوانّیکّیهودیّبا

ّ ّبر ّرا ّشعرش ّاصلی ّتمرکز ّمسیر»چپ، ّمی« ّقرار ّادراکی ّذرات ّو ّدهداجزاء .ّ ّمنشدر

ّّگرایّاو،عینیت ّمسیر ّاین ّپدیدهّهاییموقعیتخردهشامل ّواستّکه ّممکنّّها حوادثّرا

ررویدادهاّۀشودّوّدرّساینمیتهگاهّبهّآنهاّپرداخاّهیچامّ ّدساّزمی ب 
 
اینّاّامّ ّدمانپنهانّباقیّمیّا

یادّنگاهّّ؛ّذهنّبرایّاهمیتّبخشیدنّوّدراستّ،ّگذاراّوّمبهمادارکّهاّوّمسیرهایزمینهپس

ّوداشتنّدسته ّاجزاء ّسایر ّرویدادها، ّبهّرذراتّادراکیّّایّاز ّمیا گراییّعینیتّراند.حاشیه

ّّ،سکیزوکوف نورها،ّتصاویرّصداها،ّخاطرات،ّ»:ّشناختیّاستّدرّعطشّیافتنّهمینّحواشی 

ّدرحالّ،(Dembo, 1972: 86)ّ«مبهم ّو ّناپایدار ّّعبور.سطوح ّاو ّاز ّپرهیز ّوّاحساسا»با ت

ّّ(7۶)همان:«ّتماسّمستقیم ّنظرّتالشّمیّنگردّومیّهاوّموقعیتّبهّاشیاازّدور ّدر کندّبا

ّ ّیاتّراّبازنماییّکند.ی،ّجزهاّوّخاطراتزمینهازّجملهّپسّرّدرّادراک،مؤثّگرفتنّتمامّعوامل 

ّ.ّندکوّروانیّمتمرکزّّادراکیّ،تأثیراتّاجتماعیّۀبینّهجمراّدرّّشذهنّکوشدمیزوکوفسکیّ
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«Aّ»وّحرفّ«ّاسب»ّخرک،ّواژگانّراّکهّازّادراک«ّمسیر»،ّزوکوفسکیّ«A»درّهفتمینّ

عنوانّبهّ،فرسایّکارگرانوّازّشرایطّطاقتّدهدسوقّمیّنگاریّبومییّتاریخوسبهّ،هآغازّشد

ّۀاشّدرّمادزوکوفسکیّباّحرکتّهوشمندانه.ّکندیادّمیّایخاموشّوّحاشیهّیموقعیتخرده

ّمادیمیّ،زبان ّاز ّانسانخواهد ّو ّشّۀجامعّزداییگرایی ّآمریکا ّسر ّدهدکوه چشمانّ.

هاییّکهّبهّزّچراغقرمرنگّرسد،ّبهّمیّکنصافبهّکارگرانّجادهّ،زوکوفسکیّازّخرکّوّاسب

شدنّپوستّتنشان.ّچوببهّخزند،ّبهّچهارپاّشدنشان،ّهاّمیتونلّاندّوّداخلگردنّآویخته

ّّایّکارّ هالبتهّشایدّزوکوفسکیّبهّاردوگاه ّهایّفرارچشمیّدارد،ّبهّتونلوشهنازیّنیزّگّآلمان 

«.ّرّرویّشکمشانچاپّب»دانیانّباّبرایّزنّ«روهایّآدمسوراخ»بهّّکردند،کهّزندانیانّحفرّمی

ّّ.کندگذاراّخلقّمیّوّمجهولتأثیراتّادراکیّزوکوفسکیّاینّمسیرّراّباّ

ّّبهّ،هاییّمانندّالیوتّوّپاوندتوانّگفتّاگرّمدرنیستدرّمجموعّمی
 
ّهایترروایبّ دنبالّا

اشّدرّحکایاتّشخصیّوّبومیّازّمحلّزندگیایّوّتاریخیّبودند،ّزوکوفسکیّبهّخردهافسانه

ّمیّکنتاکی ّخوش ّدل ّحقایق،ّنامهخودزندگیّ،اشعارشّوّکندآمریکا ّاز ّمتشکل هایی

ّ ّو ّبهبریدهرویدادها ّاستّکه ّشدهءبهجزّوّدقتهایّجراید ّمتنّگنجانده ّدر ّاگرّاستجزء .

ّمیمدرنیست ّاوّترجیحباشکوهّانسانّبازگردندّطالییّوّۀبهّگذشتّخواستندها دهدّدرّمیّ،

ّباقیّبماندّ ّتجربیاتشّبهدنیایّمعاصر ّاز ّآمریکایّاوایلّقرنّبیستمّو عنوانّیکّیهودیّدر

ّّبگوید. ّالیوتّدر ّّ(The Wasteland)ّویرانه سرزمیناگر ّپاوندّدر ازّّ(Cantos)ّکانتوسو

ّ ّاگریزانّشانشخصیتجربیات ّرا ّاستعالیی ّو ّامریّفراشخصی ّو زوکوفسکیّّجویند،میند

ّمی ّزندگیشخصیّکوشدمصرانه ّلحظات ّراترین ّکندّاش ّداعیّ.ثبت ّمدرنیسم دارّهاگر

؛ّکندنفیّمیراّمعاصرانشّّتاریخیّرویکردّاوگوید.ّمیّیت،ّزوکوفسکیّازّیهودضدیهودّاست

ّجغ ّدر ّکه ّشدهتاریخی ّحرکتّدیالکتیکّمحصور ّو ّتداعیرافیا ّاستّو ّتاریخ  ّۀروندپیشّگر

ّزوکوفسکیّمارکسّو ّمرکبیّ،هگلّاست. ّنپرداختهّوّتاریخّرا تّاقلیّدرّازّحوادثّمسکوت،

ّانسانّۀتاریخچّبیند؛می ّّهایّگمنامشهرهایّکوچکّبا
 
ّا ّ،ادهایّکالنرخدّّ رگفتمانبّ کهّدر

ّّد.جاییّنداّر
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ّ ّکهّاّادراک«ّمسیر»ّزوکوفسکیّ،«A»ّینچهاردهمدر ّپرتقالّآغازّکردهّرا زّحرفّنکرهّو

ّدهدبسطّمیّ،بود ّاینّگردشّدوّ . ّپرتقالّبهّخورشید،ّ،اردر ّمدارّحرکتّماهوماّاز ّو هاّارهه

ّرسد:ّمی
هایّاجازهّبدهّبرخیّنشمردهّبمانند/ّشبّ/ماهوارهّراّپاروّبزنّ/درّبینّبادهایّخورشیدی»

گذاری/ّشماری/ّکلماتیّکهّازّشمارشّجاّمیکهّمییکّروز/ّکلماتی2۴ّّهای/ّتمامّساعت

ّرّ عقبّمی ّروند/ ّّرّ)سفینه(ّرنج  ّفرود/ ّتصاویر ّعمقّخاکهفت/ ّماه/ ّاست؟ّ/وی/ ّ/چقدر

آثار/ّدمایّآوازّتسبیحّّپا/هایّبیمجسمهّ/آثارّسومریّ/مصرّ/عمق؟کمّ/بمبّمحلّانفجار

ّ(16-315 :1978)ّ«-تقدیمیّاست؟ّچهلّسالّگذشهایّرود/ّقرارّبرّترانهباالّمی

سیرّتحولّتاریخّّ،گیردنظرّمیدّرّیاتّزبانیبرایّجزّدرّاینّقطعهّمسیریّکهّزوکوفسکی

ّنقطاست ّاز ّاو ّشکلّۀ. ّهمآغازین ّهمان ّهویت، ّو ّزبان ّمجاورتگیری ّو ّوّّنشینی حروف

ارّتاریخهجاها وّ«ّآثار»سایرّبهّّ،ازّابداعّزبانّوّنشانگانّارتباطیّگذاردّوقدمّمیّ،ّدرّمسیرّدو 

آثارّبشر،ّّ:رسدریبّمیزوکوفسکیّازّجزءّبهّکلیتیّغّ.درسمخلوقاتّبشرّوّدنیایّمعاصرّمی

.ّبینّآثارّسومریانّوّفرودّاولینّسفینهّاستّآغازینّۀتکرارّهمانّنقطّ،هانوآوریّوّاختراعات

ّکّر ّّۀبر ّابداعّّۀفاصلماه ّگوییّاصالتّو ّتاریخّچندانیّوجودّندارد؛ ّدر ّدیگر محدودّاستّو

حروفّصدادارّّزبانّازّهمنشینیّتعدادیّمحدودّازکهّّشد.ّنبایدّفراموشّکرددتکرارّنخواه

ّگوییّهویتّانسانّازّتکّاست،صداهاّپدیدّآمدهبیدرّکنارّ محدودّّرارّهمینّالگویّمجاورت 

بازتابیّازّّ،شودمجاورتّعناصرّمحدودّکهّدرّزبانّمتبلورّمیوّالگویّتکرارّّ.گیردکالبدّمی

ّمذهبّاست.سازوکا ّفرهنگّو ّهویت، ّتاریخ، ّّر ّّعمق  ّفضاییّفرود ّّمحل  ّگرتداعیّ،کاوشگر

سویّتمدنّمصرّباستانّوّبهّدرنگذهنّزوکوفسکیّبیّ،سپستّوّجنگّوّانفجارّبمبّاس

ّشود؛ّگوییّسومریانّطالیهاسرائیلّکشیدهّمیسرودهایّقومّبنیّوّدرّقالبّآثارسومرّ داران 

ّمدرن ّیهودیندافناوری ّبه ّزوکوفسکی ّحساسیت ّسرگشتگّبودنش. ّاز ّحاصل ّبحران یّو

ّدر ّبهّمذهبی، ّشعر ّجلوهاین ّمیخوبی ّتکرارّّ؛شودگر ّتنها ّرا ّیهود ّقوم ّمذهبی ّمتون او

.ّندکعرضّاندامّمیّبیندّکهّحالّدرّبافتارّوّگفتمانّمذهبوّباستانیّمی«ّهایّقدیمیترانه»

هایّتاریخیّاستّگّآغازهاّوّبزنگاهدلتنّ،زوکوفسکیّکهّتوانّبرداشتّکردمیچنینّ،ّبنابراین
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اردلزدهّازّتکرارهایّتاریخّوّتاریخّو درّاینّراه،ّاولینّخط،ّاولینّنوشتارّوّّ.هایّتکراریّوّدو 

ّّّّّّّّّّّّ.ّاستّبشرّازّتمامّدستاوردهاّوّابداعاتمینیاتوریّّ،اولینّزبان

ّ«ّمسیرّ »توانّازّمنظرّراّنیزّمیییّرؤیااسپاسمانّیاّحجمّ ّبررسیّکرد.گراهاّینیتعّادراک 

ّفاصلّ،ییرؤیا ّفراواقعیتّّۀفضایّذهنیّو ّو ّفضاییّبینّواقعیتّمادر ّعبور،ّجهشّورا ّبا ّکه
شاعرّبرایّگذشتنّ»نامد:ّمی«ّحجم»شود،ّمیحاصلّعدّطولّوّعرضّوّارتفاعّپرشّازّسهّبّ 

گانهّحرکتّبایدّازّبعدهایّسهّ،یعنیّطول،ّعرضّوّعمق/ارتفاعّ،عدّداردازّاینّحجمّکهّسهّبّ 

ّاینّحجمّخی ّشاعر ّحرکتیّبرقکند. ّیکّپرشّیا ّبا ّطیّمیالیّرا ّبهّفراآسا ّاقعیت/ّوکندّو

ّمی ّبرتر ّ.رسدواقعیت ّقنبری)« ،1393ّ ّاست.ّ(1۴۴: ّناملموس ّفضایی ّحجم، ّاز ّمنظور

ّنمیّبرخالفّسطح، ّحجمّرا ّاسپتوانّلمسّکرد. ّمسیری»همانّّ،ییرؤیاّاسمان  استّکهّ«

یّوّهزارتوّکهّازّمانّمسیرّظلمانهّ؛کندهاّطیّمییاتّابژهیتمرکزّبرّجززوکوفسکیّپسّازّ

باّپیوستهّّ،شدنرکّزایّمتمبّرراّجوشدّوّتالشّشاعرّتأثیراتّخودآگاهّوّناخودآگاهّمیّدرون

ّماوراییّمقر ّ»کند.ّشکستّمواجهّمی ّیی،رؤیا)ّ«یّوّظاهریمهیچّهیأتّجس»ییّکهّرؤیا«

هایّهباّابژّپایانهایّبیکنشّۀورطّ؛ادراکّاستّهمانّمسیرّگیرد،خودّنمیبه(137۵ّ:2۵ّ

لغزانّوّّهایحجمبطنّازّّ،زندمیکهّزوکوفسکیّازّآنّدمّ«ّمسیری»ّدرحقیقت،ّ.تنیدهدرهم

ّگردد.حولّمحورّابژهّمیّ،ییّوّزوکوفسکیرؤیا.ّپسّشناختّدرّشعرّگذردییّمیرؤیاّناپایدار

؛ّستاشناساییّدنیاّّراههایّناگهانیّبرّسرّخموپیچّباّیی،ّحرکتّذهنّدرّمسیریرؤیاحجمّ

ّبهّسطحّخودآگاهّوّآمدنسپسّّها،نّدرّعمقّهذیانطولّوّعرضّوّارتفاع،ّغرقّشدپیمودنّ

ّبه ّانحراف ّفرهنگیسوی ّو ّاجتماعی ّبدهّ،تأثیرات ّوهزاران ّخواسته ّکهّّبستان ناخواسته

ّّّّّّّّد.ساّزشناختّراّناممکنّمی

،ّآغازّشعرّۀشاعرّباشد.ّنقطساسّبستریّبرایّبالندگیّاحّ،شعرّحجمکهّپسّقرارّنیستّ

ّّاوجّگرفتنّشاعر،ّۀلحظ ّشعرّگاه  ّّ،تحولّدر ّمقدمرؤیامظفرّمشخصّنیست. کتابّّۀییّدر

دهّکهّغرقّدرّمفاهیمّییّاینّاشعارّراّوقتیّسرورؤیا»نویسد:ّچنینّمیّ،(13۶9)ّهالبریخته

مفهومّسیاستّوّّ،بایدّمطرحّکردّجانایّپرسشیّکهّ(2ّ:1371ّ،ییرؤیا)«ّ.استعرفانیّبوده

ّۀحاشی»سویّاشعارشّبهّمسیرّادراکیّ،هرظابهّاست،ّچراکهّییرؤیادرّشعرّّکنشّسیاسی

زدگیّزوکوفسکیّهایّبومیّوّسیاستنگاریتاریخنشانیّازّّکندّورفانیّحرکتّمیوّع«ّسفید
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ّمنتقدانّنیست. ّشعرّحجمّّ،بسیاریّاز ّتعهدگریز»را »ّ 1388ّ)شیری، :87ّ اندّکهّخوانده(

ّمقاوت»زدگیّسیاستّوهوایحال ّشعر ّّراّنیماییّو« ّو ّندارد ّنحوشکنیّزبانیّباقیّتنها در

ّنیازمندّازّسیاستّچیست؟ّّولیّمقصودّند.مامی
ً
سیاسیّبودنّیکّاثرّوّکنشّهنریّلزوما

ّحزگرایش ّو ّافراطی ّرویکردهای ّو ّها ّنیست. ّبرایّرهاییرؤیابی ّوّّازّیی ّشعارگونه مفاهیم

ّسیاسی ّآزادیّ،مستعمل ّمردممانند ّو ّعدالت ّخواهی، ّجوامعّّکهساالری ّبرای رهیافتی

ّهستیاستنداشته ّبه ّمیشن، ّچنگ ّوّّاوّد.نّزاسی ّارجاع ّاز ّزبان ّانفصال ّافسون در

ّبهعملکردگرا ّمییی ّکهّبرد،سر ّچارچوبّزبانی ّبا ّّهایستیز ّرا ّتحمیلی ّحجمتنها ّوّدر ها

ّمیّفراواقعیت ّممکن ّاندیشبیند. ّآگامبنّۀدر ّجورجو ّجمله ّاز ّسیاسی ّمعاصر ّمتفکران

(Giorgio Agamben)ّرخدادّزبان»یاّّزبان-در-بودن(ّ»Agamben, 1991: 67ّ)ّّاسبابّ»و

ّسیاسیّترینّدستاورد،ّناب(Agamben, 2000: 117)ّ(Means without End)ّ«هدفبی

ّاست ّسبب. ّادراکی ّگذرگاه ّچنین ّو ّغایتگرا ّبه ّرا ّزبان ّسیاست»گریز، ّو ّاخالق ّنهّ« ّّّو

ّشناسیزیبایی» ّمی« ّتسلیم ّطیفّگستردّنوعیّردیابی»کند؛ ّدر ّبهّۀزبان ّنه ّو فعلیتّفعل

ّ(.Agamben, 1993: 139-40ّ«ّ).رساندن

ّنانسی-ژان ّمعاصرّ (Jean-Luc Nancy)ّلوک ّمتفکر ّدیگر سیاسی،ّّۀفلسفّۀحوّزّ،

هاّوّسویّفرهنگّوّتولیداتّتحمیلیّازّها،ّکارهادرآمدنّفعلیتبالقوگیّوّایستادگیّمقابلّبه

کهّّپنداردمیّ(Nancy, 1991: 35)ّ(Inoperative)ّ«ناپذیرعمل»ّرمحلّزایشّهنّهاّراقدرت

ّّرخدادّاز ّمیزبان ّگیردسرچشمه ّاندیشرؤیاّ،پس. ّّۀیی ّسیاست  ّو ّبهّّسیاسی ّرا اندیشه

شناسیّوّهایّرایجّجامعهازّشاخهبرخالفّزوکوفسکیّدهدّوّپیوندّمیوّزبانّشناسیّهستی

ّمی ّفاصله ّسیاسی ّعلوم ّبهچراگیرد، ّهّزعمشکه ّتکوینّسیاست ّفلسفه ّبستر ّدر مواره

ّنمیّاست.یافته ّسوژهپس ّبین ّشد:ّبودگیتوان ّقائل ّتفاوتی ّادبیات ّو ّسیاست ّفلسفه، ،

ّقرائتزبانّّبطننیزّبایدّدرّّبودگیشناسیّاستّوّسوژهبودگیّوّهستیسوژهسیاستّعینّ

ّعمل ّّناپذیریشود. ّییرؤیاشعر ّنگرشی ،ّ دیالّابزارگراضد  ّضد  ّّکتیکو ّنگاهّاست. برخالف

سوژهّاستّوّازّترسیمّوّتبیینّهرگونهّ،ّبیییرؤیاّناپذیرعملّشعرّتاریخیّوّبومیّزوکوفسکی،

کند.ّشدگیّاماًلّمحوّمیزندگیّروزمرهّراّکّۀرودّوّتجربراهّوّمقصدّبرایّادارکّطفرهّمیّۀنقش
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درّّیاهنوزّنیامدهّاستّّوجودّندارد،ّچهبرّهرّآنّرویکردیّسیاسیّاستّوّچنینّبوطیقایی،

ّزند.تکیهّمیّ،حالّآمدنّاست

ّمسیر ّزوکوفسکی ّبهّادراکیّاگر ّرا ّشعرش ّزبانی ّتارو ّزندگیّۀیخچسوی اش،ّمحل

ورد.ّآرجاعّدرنمیزبانّراّبهّفعلّوّاّ،ییرؤیاکند،ّخاطراتّپراکندهّگسیلّمیّستیزیّویهودی

مکررّّجاییهجابّوّ«باز»وّ«ّچشم»نیّبهّهایّمختلفّزباباّاعطایّنقشّ،«لبریختۀّپنجم»اوّدرّ

دانمّچیزی/ّنمی»دارد:ّمیهدفّگامّبررّندانستنّوّاسبابّبیدرّمسیّجمالت،ّنحوّوّدستور

ّنمی ّچیزیّکه ّدر ّچیزی/ ّ).رویددانمّچیست/ّمیدر ّاینّ(۵ّ:1371« ییّمنظور،ّرؤیاگونه

ّپیش ّزبانّمیّنقشفرضّو ّاز ّزوکوفسکی،ّزداید.را ّرویکردیّمتفاوتّاز ّبا ّّاو اّبوییّّریاوّردر

ّزیراّآوردیانگاریّرویّممعاصر،ّبهّپاالیشّادارکّازّهرگونهّهویتّهایّانسانحضیضّتجربه

ّ)بالقوگی»ّ،انسان »Agamben, 1999)ّّ ّاست. ّدررؤیاهایّتوانّحجممیپسّبیکران  ییّرا
ّنوعیّازّبیتجربه»ّ،هاتهلبریخ ّ(Morgan, 2009: 302«ّ)زبانّقلبکالمیّدرّایّخاموشّو

ّبرخالفّ ّتجّ،زوکوفسکینگرشّدانستّکه ّبه ّارجاع ّهرگونه ّاجتماعیّاز ّو ربیاتّشخصی

ّزدایشّنیزّو«ّسوختن»وّ«ّدندانه»ّ،«چرخ»کشاکشّبینّّ،«لبریختۀّهفتم».ّدرّدنکپرهیزّمی

وسازیّنهدفّوّ،ّبستریّمناسبّبرایّشکوفاییّاسبابّبیادراکّۀگراییّازّپیکّرهدفّوّعمل

ّمی ّفراهم ّپستجربه ّکالمّپایداریّآورد. ّزبان ّ)بهبرابر ّارجاعمحور ّحضورساز(مفهوم ّو ّ،دار

یّاستّکهّاو.ّییّاسترؤیاّترینّکنشّدرّشعرسیاسی ّتاراجّبهّدرّمقابلهّباّتعامالتّزبانّمفر 

ّبازنماییّسحرانگیزّۀباّگسترّوّداردعرضهّمیّ،تهّتوسطّقدرترف ّوّدرّساختارها،ّمعناها، ها

ّایستد.ستیزّمیبهّهاّوّتمایزهاتبعیضّ،نتیجه

ّ ّبرخالفّجهترؤیاهایّحجمّ،«هشتمّۀلبریخت»در ّو ّدیگر سیاسیّدرّّهایگیریییّبار

ّزوکوفسک ّ ّبّرخدادّهیبتّبهّی،شعر ّو ّدرمیزبان ّگوشهّّاو/»ّد:آیالقوگی ّافق ّکجای در

ّ-ّ/اوّدرّکجایّزخمّافقّ/گیرد؟دارد/ّمثلّافقّکهّگوشهّمیکهّزخمّبرمیگیرد/ّوقتیّمی

گیرشّباّزخمّگوشهّ/-گیردّدرّزخمّبرد/ّوّگوشهّمیبهّگوشهّمیّ/مثلّافقّکهّزخمّبزرگشّرا

ّ)بد؟خوامی ّادراکّ(۶ّ:1371« ّفضاییّفّرّ،ییرؤیاّمسیر ّازایّداللتایّدنیبه ّو ّقبلّپذیر

ّّدستخوشّنوعیّازّندانستنّخوانندهّ،کندّکهّدرّآنشدهّاشارهّمیزدهمحک فروغیّبیوّیا

ّمانندشومی ّواژگانی ّتکرار ّو ّرخداد ّبار ّهر ّ«افق»ّد؛ ّگوشه»، »ّ ّالکن«زخم»و ّرا ّزبان ترّ،
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متفاوتّازّمادگیّّۀاینّتجربّداند.میفهمدّوّمیکمترّازّقبلّّ،سازدّوّخوانندهّباّهرّتکرارمی

ّآورد.ّارمغانّمیبهّناپذیریوّعملزبانّوّنهّداللتّوّمعناگرایی،ّبالقوگیّ«ّدادرخ»زبان،ّیعنیّ

ّ(Idea of Prose)ّنثر ۀدیازبانّاست.ّآگامبنّدرّکتابّّدرّگروّوّسیاستّناپذیریعملپسّ

ّنارساییچهّازّطریقّزبانّانتقالّمیباورّداردّآن ّازایناشّیابد، چهّدرّزبانّبیانّآن»رو،ّاست.

 Experience)ّ«زبانّۀتجرب»آگامبنّّ(Durantaye, 2009: 127«ّ).شود،ّخودّزبانّاستیم

of Language) خودّزبانّاست،ّبیّّ،شودیچهّدرّآنّتجربهّمآن»کند:ّیراّچنینّتوصیفّم

ّّای؛ّزبانّتجربهیّخاصیاّموجودیتهیچّماهیتّ ّ(128:ّهمان)«ّ.محضّزبانّاستّازّبودن 

راّشعریتّزبانّوّزبانیتّشعرشّّ،تر،ّباّساختارّنحویّغامض«پانزدهمّۀلبریخت»درّّنیزّییرؤیا

تکوینّتوست/ّوّجایّپایّتوّّ/جاییّبرایّپایّتو»کند:ّمیّتبدیلجدّسیاسیّبهّکارستانیّبه

ّتوّنشدکهّوقتّقتیتکوینّتو/ّو هایّنیامدهّازّوقتّ/وّتوّکهّیکّتویّدیگرّراّ/هایّتوّتکوین 

ّ(10ّ:1371«ّ)بگذار!ّگذاری/برّجادهّمیبرّجایّپایّرفتهّیکّتویّدیگر/ّّ/داری.برمی

ّاوّ.بنددهایّذهنیّوّشناختیّنقشّمیانگارهّوّبهّدورّاززبانّ«ّجایّپای»برّییّرؤیاشعرّ

سکوتّوّّزبان،ّیعنیّساحتّبلکهّشعرشّراّدرّاندیشدمیّنمیاشّدرّارتباطّکالبهّناتوانایی

رهاّوّا،ّساختاازّهنجارهّدستّشستنزبان،ّّۀتجربّیاّدرّزبانّبودگیّ.ّپسآزمایدمیّکالمیبی

ّجمادآورانگاریهویت ّاستّهای ّرّ ّ؛جامعه ّّ-یاخالقّداینوعی ّنگرشّّترفراخسیاسی از

ّّ.زوکوفسکیّسیاسیّ-بومی ّکه ّرؤیاتکوینی ّاین ّدر ّّ«لبریخته»یی ّآن ّمیاز ّنوعیّزنددم ،

لهمّازّمّ ّنداری،ّنوعیّخودپبودنزبانّوّزبانّخودّبودنبرایّخودّپایانانتظارّاست؛ّانتظارّبی

هایّمعماریدّازّکهّشایدّمفریّباشّدیعبرمزآلودّوّهایّ،ّتجربیاتّوّافق«هایّنیامدهوقت»

ّّ.استّ«توّکهّیکّتویّدیگر»ّآورّقدرتّوّفرهنگ،ّنوعیخفقان

 گیرینتیجه -5

هتطبیقیّشعرّحجمّّبررسیاینّجستارّبهّ
 
ّگرایّلوییسّزوکوفسکیشعرّعینیتّوییّرؤیاّیدالل

ّ ّمنظر ّدو ّ«ّجزءگرایی»از ّادراک»و ّبوطیقاّۀنقطّ،مادیتّزبانّ.پرداختّ«مسیر ّدو ّعطفّهر

ّمدرنّزیراّاست ّعصر ّبرساختّبودنّواقعیتّ،هنرّرسالتّ،در ّکردنّمادگیّو است.ّّآشکار

ّزوکوفسکیرؤیا ّو ّّیی ّو ّهجاها ّزبان، ّبااجزای ّرا ّذرهآواها ّو ّشعرشدقت ّدر حالجیّّانذره

اّامّ ّاستّفناورانهوّّمحصولّادراکّمعاصرّ،نماّوّریزبینچکدّاینّنگاهّکوندّوّباورّداّرنکنمی
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ّزوکوفسکیرؤیاتفاوتیّمهمّبینّنگرشّ ّادراکّنقشّسیاستّبهّییّو ّمسیر ّشعرّوجودّّو در

ّجایگاهّتجربزوکوفسکیّمیّ.دارد ّگفتمانّّۀکوشدّتا ّاز ّکندّو ّآوانگاردّاحیا ّشعر ّدر فردیّرا

ّّاشخاطراتّپراکندهّاوّجوید.طلبّمدرنیستیّدوریّمیتمامیت ّاجتماعیّرا ّنقد ّکالبد در

ّبهوّاجتماعیّفردیّابعادّزندگیگنجاندّوّمی ّکارگرّۀعنوانّیکّیهودیّوّدرّکنارّطبقاشّرا

ّرسد.وّبرونیّنمیّسیاسیّزّجزءّبهّکلیتیاّ،برخالفّزوکوفسکیّ،ییرؤیااّامّ ّکشدتصویرّمیبه

ّ ّمسیریّکه ّو ّدلّتجرّ،کندیشّتعیینّمیهاریختهلبییّبرایّرؤیابافتار بیاتّماجراجوییّدر

ّاست. ّپراکنده ّو ّشخصی ّاسبابرؤیاهایّحجمّکاماًل ّدرّّهدفّاستبیّییی، ّجوالن ّبا که

ّد.زنرقمّمیّازّزوکوفسکیّمتمایزّوّکنشیّسیاسیّ،مادگیّزبانّوّامتناعّازّارجاعّوّداللت
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