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  رضا براهنی ی«هاخطاب به پروانه»مجموعه و  الیوت .اس .تیاز  «ویسلند»بررسی تطبیقی منظومه 

 

 سعید جهانپولادنویسنده: 

 

 

، نقادی این دانش هگذرد و گسترو همگن در جهان می یات همگام سازاز پیدایش دانش ادبی تطبیقی یا ادب حدود دویست سال

  .شودرا شامل می ...مد و دانش، اندیشه، معرفت، دین، فرهنگ، ادبیات، هنر، سیاست،سطوح مختلف تحلیلی و تفسیری 

فرانسوی  بدارد، مکت دبق نظر روشنگران و پژوهشگران وجونظری در جهان برای بررسی ادبیات تطبیقی طدو رویکرد  اساساً

، در مورخانفته و در دانشگاه سوربن طبق نظر توفیق یا 1در فرانسه با فرانسوا ویلمن پیدایش این نظریه و مکتب آمریکایی،

ازی و پردرش و نظریهنگاز فرانسه در این نوع  است:ثرات ادبی مورد وثوق قرار گرفتهأثیر و تها و بررسی تأجهت شباهت

که  است ویکتور هوگو های شاخص آناز چهرهیکی  در عرصه ادبیات جهان، پیشگام است. اشهمچنین کاربردی شدن

ات تطبیقی به همت نخستین کتابشناسی ادبی. لل را در شهر پاریس برگزار کردر منخستین کنگره ادبیات تطبیقی فرانسه با دیگ

ناخت ای برای شست و وسیلهاشیوه رایجی در نقادی ادبی  در واقعادبیات تطبیقی د، منتشر ش 7981در سال  2لویی پل بتز

 .شودسبک فردی و مضامین آثار تلقی می ثرات در اندیشه وها و تأثیر و تأها و تفاوتشباهت، که مبنای آن بر بهتر و بیشتر

های تبا یکدیگر تفاوو یکی در آمریکا، که  (در فرانسهاست )دو شیوه رایج یکی در مهد این سنجش همانطور که اشاره شد  

 .دندار اساسی

یوندهای د پیست و مؤاو شواهد تاریخی  ثُراتو تَأَ  ثراتسرچشمه الهامات، تأ الدنبه ادبیات تطبیقی بیشتر ب شیوه فرانسوی  

ا کمی بهای فردی، ملی و جهانی این آثار و نسبت آنها در شیوهالبته . است های آنها از همثیرپذیریادبی ملل و بیانگر تأ

اما مکتب آمریکایی ادبیات تطبیقی که در نیمه  د.ن، اهمیت چندانی نداراز دیدگاه زیباشناخت ، و صد البتهاستراتژی استعماری

ادبیات را  و انتقادی کلام تحلیل ، زیباشناختی، پدیدارشناسی، توجه به نقد،آوردهیستم از دل همین شیوه سر بردوم قرن ب

ه ب از این. گذشته داندعلم و تکنولوژی می هنرهای زیبا، های دانش،جهانی و در ارتباط با سایر شاخه ای اجتماعی،پدیده

 .پردازدمینیز سیاست و علوم  دبیات، فرهنگ،مطالعات ا

 

چنین مواردی در هر منظومه به  چند سوی مندی از هر دو شیوه است. در این پژوهش ازبهره، تطبیقی این پژوهش  هدف از

، 3فونیلیپریشی، پفرنی، زبانشناسی شاعرانه، زبان و ذهن اسکیزوبانشده در زگذاریاشارت مستقیم و کدشود: پرداخته می

شیوه مدرن و  دن عدم تمکین از زبان رسمی بهدا، نشانکزیت کانونی، عدول از هنجار گراماتولوژیمر، عدممعانی تکثر  
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ادن و د. البته شایان ذکر است که قصد و نیت این نوشتار رجحانپسامدرنی و نیز سطح گفتگومندی و وضعیت کرونوتوپی

 نیست.گذاری ارزش

 

ه و حال لفان از گذشتؤن مآمیختگی و اجماع بینوعی درهم «سنت و خلاقیت فردی»الیوت ساختار ادبیات را در کتاب و مقالۀ 

 نویسند و درک آنها از زباناندیشه و دیدگاه شاعران قدیمی میشاعران نوین با  :دارداظهار می داند. او در این راستا چنینمی

تاریخی که شامل ادراکات و معانی کهن الگوها و معانی  است.راه سنت به آنها ودیعه داده شده از ت چنان است کهاو ادبی

مقاومت  راهی ندارند الا گذشته، پس در واقع شاعران نوین ،ذشته است و آنچه گذشته است، مربوط به گهای آنان بودهمکاشفه

د خود ، لاجرم بایا امضای شخصی به خود اختصاص دهندنه خود را بخواهند عناصر شاعرااگر می در برابر این سنت دیرپا. آنها

 شدهمانده، پنهانهای مهجور، آن بخشزبان هدر حوزو ، مند سازندثیرات زمانی خود بهرهاز تأو  ،ه روزرا از دانش و اطلاعات ب

 ده را بیابند.های مفقوحلقهو 

 «.کندال میرا اعم ه و اکنون که زبان آنکند بین گذشتحاصل می، گفتمانی «یسنت و خلاقیت فرد»مقاله  :گویدت میالیو 

ت باور دارد که هر سنت و الیو .های متداول تاریخی آن، به شدت مقاوم و خودکامه استوری از زبان در شیوه، بهرهبه باور او

، کندمیقاوم مبرای ساختن معانی های زبان شاعرانه را به همان میزان که تواند پایهبا رویکرد گذشته می کار زبانشناسیساخت

بی است، و نس این وضعیت کاملاً پایه و اساس کند. پستار، بیاش در کنش و عمل نوشثباتیهمان میزان هم در تداوم بیبه 

لیوت . اشودقطعیت را شامل میاست. گذشته از این، نوعی عدم ریز از مرکزیت ، لغزش و گاین ناشی از اضطراب، تشویش

وسته در دام کلمات انداخته و پیگی زبان شاعر را به تمکین از این خودکاماین وضعیّت زند که ت مثال مییتی را در سنّوضع

 وشود؛ می صرف ی یگراذهنیتو  گویی: شاعر وادار به نوعی تکت دوران ویکتوریا و الیزابتاادبی کشاند:میانفعال به را  یو

 شود.دچار  امر  تکراری می نیز وای کلیشه مفاهیم  درگیر  بازی با بر اینعلاوه

 

های بانز و به ما به صداهای مختلف: »گویدمی کند. اوتر میبرجسته را عدول از هنجار گرامری« تزبانیّ» ت اشاره دارد کهالیو

، آداب و هالهجه ها،صداها، لحن : مادهیمدر شعر بروز میبا آزادی بیشتری  دهیم و آنها رامتنوع در سطوح اجتماع گوش می

معنایی، دول از تکع سمت به کند،میی را برجسته دکلاماسیونر فونی و دیالوژیستی کلام پلیسومات را که سطح گفتگومندی، ر

 .«تر کنیمبرجستهرا زبانیت  بریم تامی معنایی پیش انگاری سمت  نوعی نیستو بهتکثر معانی و  سمت به

 

 وضعیت کرونوتوپیاست: کردهعرضه پیشنهادهای موثری را هم در ادبیات، شعر و زبان شاعرانه چنین رضا براهنیالبته 

جود وبه «هادر خطاب به پروانه»در  ها و سؤتفاهمات بسیاری رامباحث، جدال او .فونیو سطح گفتگومندی یا پلی 4باختینی

 «.چرا من شاعر نیمایی نیستم» . درست ماننداستکردهیک مانیفست  به شبیه و آن را دقیقاً  استآورده

سیله و ی نگاه کنیم که اولاًاصورت پدیدهبه زبان به داد تاها ممارست به ما یاد سال: »گویدها میبراهنی در خطاب به پروانه
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ابل ی غیرقچیز شودمی گردد وکنیم، آن به درون خود برمیمی فادهدر هر نوبت که ما از آن برای شعر است نیست و ثانیاً 

 ت خود را درمقام  بانیدستور و نحو سنتی خود را، تا ز خود را،قوانین سنتی  . حتیزندبهم ه تمام قوانین را باید به ک بینیپیش

 «.پرتاب کند، حفظ و به سوی آینده شاعری ناپذیرترین اصل تجاوز

ودکی ی و رخکر معروف باریک .موضوع اصلی ادبیات به ویژه شعر، زبان است»: گویدنظریات می یگری از همیند مبحثدر 

ست، اصدها موضوع در این زبان بیان شدهبه رغم اینکه  .عصر ما شاعران   ،و در عصر ما .بار حافظیک و اند،به زبان شکل داده

و ما امروز  .شاملو به صورت دیگری. بیان کرد یخاص زبان را به صورتنیما است. ای الا بیان  خود زبان نداشتهوظیفه اما شاعر

  .«دیگری هستیم دیگری به صورت   دنبال بیان  ه ب

زیرا  ست،اود زیادی دست نخورده باقی ماندهتا حد ، بافت زبان در شعر فارسیاست که برخلاف تصور غالبباور براهنی بر این

 است.نداشتهو ایجاد تغییر در آن وجود جسارت ورود 

 .شود زبان های شعری بالقوۀتواند منجر به کشف ارزشمی ،و نه موضوع آنعمل نوشتن : باور دارد چنین بانیتبراهنی در ز

 عر  ش خود   است و اکنون نیز،را نداشته ت رفتن به آنجاجرأ ،دستور و نحو در زبان فارسی جاهای پنهان زیادی وجود دارد که

جاع شصورت عمل نوشتن نگاه کند ، بهتنها شعری که به نوشته .تا به آنجاها برود استا نکردهپیدرا فارسی هم آن جرات 

خودشان  قاًکلمات عمی بر این است کهباور « شعر زبان» پدیدۀ در تعریف کشد. و با نور شجاعت، تاریکی را بیرون می ،شودمی

 . هر دوی این مواردشوندخروج آنها از شعر نمی باعث   هیچکدام، شعری نه کلمات دیگر و نه فرآیند به همین خاطر. هستند

 .دهندمحور را نشان می، رویکردی زبانقهخارج از زبان و علا و دارد معنای مطلق نفیبرتاکید شدید 

ت شعر از دس ارزش  ،زبان ، بلکه با ارجاع به بیرون وجود دارد در بافت زبان هویداست نه تنها هر آنچه در شعر« شعر زبان»در 

 بافت  اچیزی ال، در صورتی که در آن به هرشودشعر مطرح می شاعر یا تحلیل و تفسیر  معنا و مقصود  و آنچه به عنوان  رودمی

 نیز است. فاقد اعتبار ،زبان ارجاع داده شود

 از قطع یک حرکت زبانی . مانوشته را معنای خوانیم و نهمی (خود نوشته را)ما عمل نوشتن را، : »گویدمی براهنی هم چنین

 «.یمگردیمعمل نوشتن بر ه درون ب و ،نوشته به درون  شد، که توسط یک حرکت دیگر قطع خواهد توسط حرکت زبانی دیگری

سه هر .اجرا است مبحث  در «تزبانیّ» و نظریۀ« شعر زبان» نظریۀ ،«فردی سنت و خلاقیت »، الیوت این نظریات  موضوع  مهم 

. زیرا ی استز اهمیت بالایشعرها حائاز اجرا در اینگونه  برند.مهم بهره می ساختاری  و پایۀ ءاتکایک  عنوان هب ،اجرانظریه از 

زبان »نی براه و یا به قول  « زبان ابزار و وسیله نیست در شعر»ت الیو و اینجا دیگر به قول  ،وع استترین موضمحوریزبان، 

 .«خود شعر است

طرح شاعری را م بیان   شعر تمهیدات   گیرد و اجرای  شعر سرچشمه می شاعری از اجرای   .زبانی شعر دارد اجرای  کید بر براهنی تأ

 ،، تعریف کند و بشکندو تعریف کند ،در هر نوبت بشکند ، شعری است که خودشعر خوب مطلب ندارد: بیان   کاری با کند ومی

این مطلب  د شعر برای بیانبگوی بتواند که کسی استمطلبی پیدا نشده، هنوز موقعی که اجرای شعری صورت نگرفتهو تا 



Tajrishcircle.org 
 

ز الا خودش چیهیچ در خدمت  نیز، و است زبانی بلامنازع اجرای   ترتیب شعر سلطان  بدین .بیاید . مطلب ممکن است بعداً است

 نیست.

های ایهنعت تشخیص، نه آرص ادبی، نهات صناعانتزاعی، نه  نه تصویرگر   نه توصیف صرف است، ، شعرتالیو طبق نظریۀ

اقع واسطۀ جهان  وحضور  بی :جایگاه را دارد ترینزبان محوری. دیگر چیز هیچنه ذهنی و  انتفاعی  م ، نه مفاهیادبی جوی مداخله

ینیت ع میان   نوین و پیانویی  چالش  پرداز، هردو نظریه از منظر   .شودمی را منجر زبان در شعر حادثۀ ،در هر سه نظریه، در زبان

« شعر و زبان  ،شعر در زبان دوث  ح»باعث  فرارسیدن  لحظۀ  ،زبانماندۀ و پنهانیافته تغییر در شبکۀ گسترده، سوبژکتیویتهو 

 .شودمی

عر نوین ش اجرای  » در خدمت  ست که امری« کلام طبیعت  شدن دکلاماسیونری زدن  برهم»کید دارند که دو براین باور تأ هر

یرانتظامی غ زند و دکلاماسیون  کلمات را برهم می لاماسیون طبیعی شاعر راستین کسی است که دک» :گویدمی براهنی«. است

 «.دآوروجود میرا در کلمات به طبیعیو غیر

زبان   :شکندگرامری را می و هنجار  ،کندزبان عدول می معیار و هنجار   الگو،، از زبان شعر»که دارد تأکید باور بر این  تالیو

، کاسیزبانشن ساختاری   الگوهای   های  گیریمعیارها و اندازه ادبی را بر اساس  نظر رسمی و نظر ، نظر سنتی، نظر نوینشعر، 

هایی بندییکرهزدایی از چنین پشالوده ساختارشکنی و شده نیست بلکه اساساًتعیینامری ازپیشتنها چراکه نه .ردبنمیپیش 

ت. اس کلمات به سمت فضای باز دکلاماسیونری   متداول   ، گریز از هنجار هالحن ایجاد صداها،زبان شعر قادر به  نیز است.

 .دهنده به ذات زبانارجاع زبان در شعر هستند و نیز درونی  حرکت  کنندۀتداعیهایی که در زبان  شعر موجود است، توانایی

 

دیالوگ و  طح از گفتگو،سطح گفتگومندی و وضعیت کرونوتوپی در زمان را بالاترین سکه باختین  البته باید اشاره کرد

، 5وابعدها ژولیا کریست .دهدرا تخفیف میو در سطح شعر آن ،فونی استاز چند صدایی همان پلیمنظور  .داندچندصدایی می

ی اجتماعی ادیدهباختین اثر ادبی را پ .گذاردنیت همت وافری میبینامت در شعر، و نیز، به مسئلۀفونی و چندصدایی به مسئلۀ پلی

اجتماع  ختلفسطوح م ت ، کرونوتوپی سطح گفتگومندی و زبانیّدان.کرونوتوپی می - اصطلاح به -فتمان را و وضعیت این گ

 .دهدخود برتری می ءرا در آرا دهد و کریستوا آنرا بازتاب می

قادر  فونی پلی است. صداییای زبانی، اجتماعی و چندست که اثر ادبی پدیدهگونهبدین دهدقرائتی که در این باره دست می

توانیم با ا می، م(ت و براهنیالیو)شاعر مورد تطبیق طبق نظرات دو  ت پیش ببرد.متن را به سمت زبانیّکنش نوشتاری  است

مدرنیستی و  های این آثار گیویژ به فردی و های به جنبهاز منظری هرمنوتیکی هم این نظریات مهم،  فتن گردرنظر

 .نظر بیندازیممدرنیستی پسا

  

دفین ت» ؛«ویسلند» منظومۀ ، ازشودبراهنی ایراد میوت و رضا الی .اس .کلام و اشعار تی انتقادی  در تحلیل  در اینجا هآنچ
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از »، «دف»شعر  ؛«ستهابه پروانه خطاب» و از مجموعۀ «آتش و تندر به سخن درآمد خطابۀ»، «بازی شطرنج»، «مردگان

 «.شوپنیدن»و  «هوش می

به یکی  ار. و نگاه این نوشتاست الیوت و براهنی فرد منحصربه گی  از ویژ برآمده ،هاها و تفاوتشباهت ،تطبیقی بررسی   این در 

 های  جنبههدیگر بمفسران  ش از همۀکه بیاست « بی دی نت»ه نام، انتقادی کلام ب ترین مفسران و تحلیلگران  از برجسته

 ر  جازبان و عدول از هن هنجار   گریزی هنجار معانی، قطعیت زبانی، عدم یزوفرنی  صدایی، زبان پریشی، اسکفونی و چندپلی

 .رودها میخطاب به پروانه به سراغ  بی دی نت نظرات  از پی  است. این نوشتار نیز، گراماتولوژی در ویسلند پرداخته

 

 ،ماتی از کلاما با شبکه . درنتیجهستازنده و پوی ای زبانی،پدیده -است این اشعار  منظور ما  -هر متن ادبی  :پیش فرض

 ات  یختین و نظربا مندی گفتگو الیوت را با نظریات   یسلند و اشعار تبی دی ن .هستیمتصاویرشکسته طرف  و متنوعای صداه

را نمایندۀ  داو اشعار ویسلن .دهدنی تطبیق میآمیزد و با اسکیزوفردرهم می ، در یک جریان دوقطبیفونی ملهم از کریستواپلی

 این امر ، کهداندیگسست روایی م چسبیدگی، انشقاق وهمهشدن، بتکهه، تکزبانی پریشیدگی   ، چندصدایی،اسکیزوفرنی صریح

 دهششعری ت و اجرایربانیّ شعر، زبان   پرسوناژی در سطوح مختلف   صداها و تشخص  گرامری و ایجاد  منجر به عدول از هنجار  

 .دهدعه میستو را در متن به طور مساوی جایگاه خود است. این امر شخصیتاز هر طیف  گی دنماینکه پیوسته در حال   شودمی

 قۀسطح و طبچند  که متشکل از شودبرخوردار می را اقلیمی-ها، و زبانیت بومیلهجه ها،کلامی، لحن تغییر  از همین روی،

 اجتماعی است.

ت سوبژکتیوی و ، میان فردیدر تحلیل انتقادی خود در ویسلند ،نت، در تلاش برای تلفیق اسکیزوفرنی و چند گفتمانی بی دی

 تنهاهن که تاکید دارد است. اوایجاد شدهصداها ها و در زبان و ایجاد لحنیابد که میبی بنیادینی ارتباط دو جانبه و دو قط

رهمین اساس و ب .متغییر است کاملاً هم ش و پرسوناژ آن نق بر این تأکید دارد که متفاوت است، بلکهامری « زن» زفرنی  اسکی

 دارد.قرار  کرونوتوپی در وضعیت  شود، در اینجانامیده می نیز در آنچه در نظر باختین ژانرهای سخن و یا گفتگو زبان متکلم

یدگی  کلمات، بچسهمهب ،گیفشرد پیوستگی،همهب در، گیپار و انشقاق این موارد است: ، پیوسته درزبانی این اسکیزوفرنی 

 ترکیب   ال،افع کردن پیشومتوالی و پس زمان  زدن  الیوت با برهم آنها. شدن پاساژی و هاگذاریتکه ها،گسست موسیقی  کلمات،

 ای را در گفتگومندی،متنوع و مساوی ژانرهای منفرد،  های گزاره عبارات،حات کاملاً شخصی، ساخت اصطلا افعال مرکب،

 است.صدایی ایجاد کردهفونی و چندپلی

های ند بازیدر فرآی ، خود رات مثل دیوید کرگیگر مفسران الیوبیش از د ،زوفرنی زبان در ویسلنداین شارح اسکی ،6نت بی دی

ی به آنها دهرها و صداها و تشخصو سعی در هویت بخشی این ژان استگرفتار یافته الیوت های متوالی هوسرلی زبانی و زمان

چند : شودچنینی میموارد  اینبه  منجر ،شدنیفونحاصل از پدیدار این صداها و پلی فرنی وزشدن و اسکیقطبیرا دارد. دو

 مطلق. در ویسلند دو شخصیت محوری وجود معانی  قطعیت ایی و عدمزدخواندن به شالودههای زیرین، درکنشلایه شدن وجهی
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نگاه : بالاتنه مرد و پایین تنه زن :است ییتجنس-، همانی که موجودی دوپیشگو 8رازیاسو تی 7سسوسوتری دارد. مادام

ر و د زن-، یا مردمرد است-پیری که زن :مدرن آن الگوهای اساطیری و بازسازی  کهن بودگی  وجهیشناختی به چندهاسطور

 ک،فرنیوزاسکی هایزبان از ،بر این، در این بخش؛ علاوهاست و نیمی از زن از مرد ، او نیمیبخش تیرازیاس و خطابه آتش

 شود.می استفادهترانسی و دو جنسیتی 

های فرانسوی و پسامدرنیست رکی، فرانسیسکویی،که قرابت نظریات و اشعار جنبش شعر زبان نیویو البته شایان ذمر است

ین نظریات ا که طلبد چرابحث و بررسی تطبیقی دیگری را می خود ،زبان محور سازی برجسته یقایی ملهم از این فرآیند آفر

 یباشناسی  زو  دکارتی، کانتی دیدگاههای  مقابل  کو، بارت، هایدگر است و درفو یات ویتکنشتاین، ژاک دریدا،برخاسته از نظر

 ی دارند.متفاوت بنیادهای با یکدیگر  ایستد که اساساًمی ادبی آنها

 

، ما با این حالانسان است. ا حساسی ا الگوی   تکرارکنندۀ متنی، که در آن احساس   گیردمیخود به کریستالی را ،فضایی ساختار   

-جاز های  استراوینسکی و یا ترانه درخشان  ی  استعدادها مدرن، مانند  به ویژه موسیقی  ؛مفید است تقلید از موسیقی در اینجا

ده است، ها متصل شها و نقل قولتاژ متقابل استعارههایی که به این مونواژه زیرا آن را با وحدت و تنوع  ،درنایاشماریا  ارکستر 

 .شودمتصل می

 

ها لند و کوارتتدر ویس آنطور که الیوت ،تو زبانیّمتن در شعر  نوشتاری  در کنش  ذهن و زبان شدن  اسکیزوفرنی و شیزوفرنیکی

که چنین  ودرفونی میپلی و صداییچند ،گوییچند سمت ، بهگوییتک از ساحت ، رسد و یا جیمز جویس در یولیسزبه آن می

 گی از تصادم این ویژ .شدن استفونیپلی و یدیالوگ ،منولوگی ،منوفونیکی ،گویی، تکبیرونی نوعی ارجاعات   محصول   امری

 .بالایی قرار دارد ها در برآمد پروانه طاب بهبراهنی در خ محوری  ت و زبان  زبانیّ ساخت  در مختلف و ارکان اوزان 

 این مکالمه کریستوا .ستاکه این مکالمه بینامتنی  ندنظر بر این - ندنکگفتمانی را بررسی میچند که -و البته کریستوا  باختین

 اختینب گفتگومندی   و یارجاع درون متن بر عناصر  انی، کمیمعاصر و در زم ۀشدمنتج آثار و آثار کهنبی از اد دانش  ۀبا ذخیر را

آزاد ذهن  هایزبانی و بازی آزاد زبانی و تداعی هم محصول نگره دلیل: دارد. ر این اشعارب یبیشترکه چربش  ، کندمی متمایل

 ۀمرحل بهر که شاعست . این تشنج آنجاییشودمی منتج یتهگذار بر مدرن ،تجدد ،با سنتمکالمه  بر رویکرد  و زبان است که 

 .رسدگذار می

فتگوهای ماحصل گ ، همهزبانی میانو  زبانی بین  زبان  ن،ذه شدن  شیزوفرنیکی ،فرنیدر ذهن اسکیزو زبان ۀاقتدار مستبدان

های غیر رسمی و یا رسمی و زبان اقلیمی و دیگر لحن ،عیار و زبان محاوره، زبان مدری و پارسی زبان   آرکایی بین زبان آرگو

وت و اسم ص ،نام آواها در استعمال  و شود رسمی متمایل میبه سمت زبانی غیرکه است عدول از هنجار گراماتولوژیکی زبان 

 شورد.آشوبد و میها میزبانی از چرخش این دگردیسی دیگر  استعمالات 
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گاه این دست .گذارداش را کنار میگیزبان خودکام :شودمیمنجر  تعارضاتبه  ،رسدمیکه گذار لحظۀ  زمانی بهاین حرکت 

مثل  اینویسی با علائم نگارشی، مثل مکث و ویرگول، و منفرد و منقطعهای گزارهشود: می ایجادموارد اینچنینی ی از انزب

، گوییت تکبه صور و در حضور با خود ،کالمهم طبیعی  غیرمنطق انتظام دکلاماسیونی و ر شکل غیرنقطه و مابقی دسه اسلش،

 سوسوری. محوری   آوای  ، و همچنین از آحاداست ت سریکرونیکی زباناز خاصیّ  که مونولوگ و دیالوگی

 را منفک ، زبان شعرباختین .استتوانمندتر  ،درون واژی موسیقیایی   نگ و طنین  زاز  وریبهرهدر این دستگاه زبانی شاعر در 

طق دیالکتیکی منبیشتر متمایل به زبان نثر و  گیرد. باختینکه در این نوشتار مورد استفاده قرار میداند می از این رویکردی

 شود.ایجاد می در رمانیی طح گفتگو و چندصدابالاترین س بر این عقیده است که بارۀ رماندر . اوآن است

که  «یکرونوتوپ» اصطلاح .نشیندصداها به گفتگو میها و ای در متن با دیگر متنمعتقد است که هر گفته 9تیفن ساموئل 

 ،گفتگومندی با هنجارهای اجتماعیمکان و  ،زمان به مفهوم گسترده :کرونوتوپی کاربرد دارد.اینجا  در ردبباختین بکار می

 از این روشمندی برایاینجا شاعر  داند. درمی اجتماعی اثر ادبی را پدیده زمان و مکان در گذار   است که ولوگیئارزشی و اید

 د.بربهره می تشکیک و مدرنیته، در وضعیت تعلیق، اضطراب، تشویش از، در گذار اد نوعی وضعیت کرونوتوپی باختینیایج

ان و اقتدار زب ولوژیکی  گرامات هنجار عدول از همان ست که ، راهکاریذهن و زبان شدن کشیزوفرنیاسکیزوفرنی،  ،زبان پریشی

 شود.را موجب می ماحصلش

مستبدانه  انۀیگوتک زبان   که اقتدار  است چندگویی دارای  کنشی آن  :(حیثیت از کنش نوشتاری زبان اعاده)از دیدگاه ژاک دریدا  

 ی تاریخ  بینامتن و بینانسلی ت هویّ  کشف و در مسیر   ،یانهجومشارکتبازخوانی  در مسیر   ،گذشتهدهد. از این قرار میهدف را 

 که ایهشیوو ) .کندمینیز تجربه  ، بلکه آن راآن است ۀشیفتتنها نهدی که براهنی رویکر است: تاریخ نوین نیز هویت   کهن و

 .(را در پی دارد زبان دیالوژی و تری لوگی شدن گروتسکیدهد، و می ت کارناوالیاادبی ینوع تن به

، ح اجتماعیسطو تمام در و ابراز عقایدصداها  ،تیپیک در زمانی  ،یاتاریخی و اسطوره یپرسوناژها تشخص بر  این شیوه

درحال  فتمانی، به طور آزاد در فضای گ تأکید دارد. چراکه چنین امری هاخرده لهجه ،هاخرده زبان ،هاخرده فرهنگ ،فرهنگی

 ریگنشک نقش  بر  این از . گذشتهدبربهره می حقوق مدنی و حقوق شهروندی ،اندیشه ن،بیا از آزادی   این امر است.نقد قدرت 

که  لازم به ذکر است .(رابلهت کارناوال اادبی ،منظور)گیرد را دربر میپرسشگری  و صداها ،پرسوناژها ریکشن  ؛ وتکیه دارد

 یالوگ است.د منطق   دارندۀچنین امری درپی

 عار خطاباین در اش .کندمعرفی می« دازاین»هر دو را میتوس و اجماع / لوگوس اش را در زبان شعر بهاکنون و ابدی هایدگر

 ن درپی . همچنیستازبان رسمی  گی  خودکام اشرافیت  علیهبر است. چراکه علیه خودشورش زبان بر  با ها، منطبقبه پروانه

و الگو، مفاهیم  کهن از تابوزدایانه رویکرد هم  است. گریزتابو بر معناهای   متکی و ، آوامحورینحوگریزی ،معناها ارگریزی هنج

 بهم ه - در کنار  یکدیگرهر دو  - «اکنون و ابدی» در مبحث  ار دمارزش مفاهیم   گی  زدتابو دادن  زدایی و نشانوتابرویکرد  هم 
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چنین  د.نبربالا می در متنبا آثار  کهن را  گفتگومندی پتانسیل  هم وبخشند میرا  کهن آثار با اتمسفر   گفتگومندی ظرفیت متن 

  شود.می« در زمانی همزیست  اجماع  »یک  بهامری در نهایت، منجر 

ی دف پوست و بر ساز  ،است موزیک و ضرب عر دفش اساس پذیر است.امکان شعر دفدستیابی به چنین ظرفیت  از زبان 

 ،هاپشت پروسودیکی   ۀتوسعبا  دارد. در شعر دفر ارکان عروضی و متقارن نظ ، وبر اوزان مختلف است. این شعرگمارده شده

 مریگراغیر  رسمی و غیر زبان  هنجارگریزی  در این شعر .سروکار داریمشدن بر محوریت آواها ها و نوعی آکوستیکیطنین

نی معا ی مداردلالتاز  شکلتنها هیچنه . این امرشودمیها و عواطف شدن حسپایین-ها و بالاهیجانات، استرس باعث  ایجاد  

نانکه چزبان  رسمی و گرامری است.  دور از هنجار که بهتکیه دارد نوشتاری  وشتن و منش ن حدوث  ۀلحظ بلکه بر تابد،را برنمی

 هوسرانی با سروکار داریم که زمان توالی  ی گزدخطی و برهمغیر روایت ی از با نوع« نگاه چرخان»و یا « گلپل»در قطعه 

آنچه  از ،، اساس شعرو در چهارده قطعه شکستن .رسدزبانی می دآگاه به این ظرفیت ناخو ذهن  سیال  جریان  نگارش  ۀشیوهب

با  د،ر ویسلناث در کل  الیوت  زند.روایی می شکنی  ساختدست به نوعی و  کندمی رزداییساختا استآمده ما قبل خودکه 

به همچنین  و اسطوره، ،شعر زبان  زیستی   و پیوند  گی پیوست به ،راک و موسیقی جاز م کولاژی و با ادغا ۀبا شیو ،گذاریتکه

 ات  شعر و ادبی که درمقابل  است  ایباورها و سطوح اجتماعی ،آداب ،هاگویش ،هالحن از ایجاد  برآمده . این امر رسدمیفونی پلی

 ،«شطرنج بازی»در الیوت  .کندعدول میو ، ایستندمیرسمی  مند نظام قدرت و سیاست  بسط  همچنین در برابر ، و خود ۀگذشت

 ان  تمکین از زبعدم ۀنظری ۀتوسعنیز، به زبان ادبی و  ۀپنهان و مهجور ماند به جاهای   ،«آنچه تندر گفت»و  «خطابه آتش»

 .دهدگسترش میبسط و  ویسلند را وجهی چند زبان  رسد. و در پی  این،می مقتدر

 

 ءرابر آ متکی ،سانفرانسیکویی ،کیمدرسه نیویوردانشگاه و  ،آمریکایی زبان شعر   ثر از جنبش  أتا حدی مت ها،خطاب به پروانه

یداری بس در جیمز جوی زبانی  های شیوه الیوت و تجارب   ویسلند  سنت مدرنیستی  برآمده ازسوزان هود و  ،لز برنشتاینچار

 استبق خود زدهشعری ما به س دست به تغییر و ساختارزدایی از سبک نوشتاری  ،کامل براهنی با اشراف  .فنیگان و یولیسز است

ای جهان و ه، تا همین روزگار در بهترین دانشگاهدستگاه زیباشناختی شعر زبان .علمی و دانش ادبی همراه است ۀوانو با پشت

ها در شعر دهه عطف دیگری با خطاب به پروانه ۀقط، نبه زعم نگارنده و ،شودتدریس می شعر و ادبیات دارس ها و مکارگاه

ه قدرت را به مخاطره انداخت سویون به سمتاقتدار و بسط زبا های نوآوارانه،لاقیتاین خ ۀزنجیر که استهفتاد به وجود آمده

 است.


