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 ؛روبرتو خوارُز اثر ت،شعر و واقعی دربارۀ 

 کتاب این مضامین و رویکرد درخصوص یتحلیل و پروپوزال

 

 1شهام شریفینویسنده: 

 

وسیع  حضور شعر مقاومتی درجهت امکان یک

متمرکز های نااست که حرمت خود را در بستر

دهد؛ شعر تلنگری به امر واقع از دست می

 ماست؛ همان زبان و هستی.

 

 

 مقدمه

ری که ابتدا نام اثاست  روبرتو خوارُز، چندان مشهور آرژانتینینه ۀاثر نویسند شعر و واقعیتکتاب 

 به تحلیلش خواهیم پرداخت اما این کتاب که ،در نسبت با واقعیت بودهستی شعر  ۀنظری دربار

 - قطعات عمودیبا نام را که مجموعه قطعات خوارُز  ریکتابی است با ترجمه و تلخیص بهروز صفد

به همراه  -است تقریبا افسانه  -3 تقریبا عقل -2 تقریباً شعر -1: شامل سه بخش مجزاکه خود 

 ،تریناصلی کهاست  شعر و واقعیتاست که نامش یک کتاب کرده ۀضمیم «شعر و واقعیت»

 .ترین مضمون دینامیک کتاب استترین و اساسیمحوری

صیلِ تف با ترکِ وسوسه و ،درندادنپردازی تنرانی و سخنبه سخن: استآمدهچنین در جایی از کتاب 

ترین سرشِت های اساسیِ اندیشه و شعر را برنگرفتن، اقدامی است که به درونیکلام، جز هسته

وار و در زمانیم، و واقعیت جز قطعه نهادهما گردن دهد.ای پاسخ میگونهآفرینش و بینِش انسان به

اه که گهای تجّلی آنگیرد. پس چه باید کرد تا به این لحظهدر اختیاِر ما قرار نمی اوقاتِ استثنایی

                                                 

 پراودا منتشر شده است: پراوادا؛ هیدر نشر شتریمتن پ نیا -پراوادامجازی نشریۀ  و فرهنگ ادبیات دبیر شورای 1 

  ۰۰۱۱و زمستان  زیی. پایاسیس لمیف یشناسییبایز ٔ  درباره ییهاشهیصفحه: اند ۲۲۲شماره هفتم در 
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ر توان دگونه میپا زده نشود؟ چهیابند پشتپذیر لاجرم امتداد و انبساط میای انعطافچون مادههم

ی هایی که تأثیرهای وجودی، در این شدتهای گریزپا با واقعیت، در این آذرخشاین همخوانی

 چه تقریباً نامحسوس است جلوگیریرفتنِ آنگذارند، از ناپدیدشدن و تحلیلرنگ و گذرا بر ما میکم

را که به  هاییگونه باید هوسِ اندوختنِ کلمات را در خویش خاموش کرد و در عوض نَفَسکرد؟ چه

د در انگیگشودهۀ ها را که آشکارکننداین غنیمتتوان گونه میگرفت؟ چه سرز مانند ابیداری می

توان از گریختنِ این گونه میها نزدیک شد؟ چهدرست و حرفِ حق به آن ۀجای امن نهاد و با کلم

نهند، ها را در اختیار ما میها و تجربهترین نشانههای بس کوتاِه اشراق، که شاید معنادارزمان

 جلوگیری کرد؟

ها را بیان کرد و در قالبِ سنتزهایی توان این لحظهمیها آن دو شیوه از زبان وجود دارد که به وسیله

پارچه آهنگ و همدادنِ گریزپاییِ این حضور با آن همدار کردن یا ازدستدرآورد که بدون خدشه

 ن[متیعنی شعر و قطعه ]پاره - در مورِد این دو شکل از زبان های ادبیگفتن از نوعشوند. سخنمی

اند. هر دو از ادبیاتهای ادبی قرار گرفته و درحقیقت غیر نوع جدا از همهجاست، زیرا این دو نابه -

ترین، هپیرای، بیترینزبان، معرّفِ تمرکزیافته زبان، یا به عبارتِ بهتر، در حِد نهاییِ ۀشکل در عرص

یابند یم های انسانی هستند؛ گاه با ادبیات تماسی نامحسوسگریترینِ بیانآمیزترین و مخاطرهدقیق

ها به معنی ها و گونهتوجه به این تفاوت شوند.اند و در حواشیِ آن پدیدار میو گاه خلافِ آن

علاوه، هم شعر و هم ها نیست. بهانگاشتنِ نزدیکیِ عمیق در ساختار، الزامات و طرحِ درونی آننادیده

ابِ این است که اقدامی جدید برای اند. تنها خواستِ این کتقطعه در طیِ روزگاران همراهِ انسان بوده

نویسی به مثابه شکلِ مماس بر شعر و منظری از معماری عمیق و مرموزِ آفرینشِ انسانی باروریِ قطعه

ترین مضامین کتاب خواهم پرداخت که دید ترین و بنیادیاسیدر ادامه به تحلیل و تشریح اس باشد.

 واقعیت نشان خواهد داد. رابطه بر هم نهاد شعر ونسبت به ژرف خوارز را 

ها، جمعِ شعر برابر نیست و اغلب جز هستهینش و کلام همیشه با حاصل؟ بچیست تقریباً شعر

شدگی، آمیزِ یک غرقهای تناقضچون بقایا و ثمرههای نامحسوس، همها، تصویرها یا تماسجوانه

ها یا جا باید قطعهشاید اینماند. اما مگر کلیتِ شعر چیزی جز این است؟ چیزی از آن باقی نمی
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هایی از شدن، و تکههای شعر، حرکاتی برای نزدیکهای زائد، خَلاشهچون بریدهها را هممتنپاره

اند. و با این ایده خود را تسلا دهیم شدن را به پایان نرساندههایی بدانیم که زادهجنِس شعر در متن

 ناپذیر است.شدن فرایندی پایانکه زاده

 

 شعر و واقعیت

 «تواقعی»و  «شعر»مواجه ساختن دو عنصر خطیر آنچنان که از نامش پیداست  شعر و واقعیتکتاب 

 ۀشناسانهای هستیتکثیر امکانهستی شعر همانا  شناسانه و پدیدارشناسانه است. با رویکردی هستی

 حقیقتدرواقعیت مبنای آن هاست. د که اصالت وجودی دارنشعر و شاعرانگی از آن رو واقعیت است. 

گستراند و هستی متراکم واقعیت را در یک فضای یهای زبانی واقعیت را مزبان شاعرانه امکان

وید: گاز این رو خوارُز در بخشی از کتاب می بخشد.میهستایش  یک خاستگاه شاعرانهای یا اسطوره

واقعیتِ انسان از  بازسازی یا بازیابِی وحدتِ نوی، های معما، یکی از بلندترین چشم انداز در دورانِ

 .(۲۲)ص طریقِ شعر است

یک واقعیت گشوده است و واقعیت انسان حاوی یک درونماندگاری شاعرانه است. از این رو شعر 

رای زبان، سشود: متذکر می «هایدگر»است آنطور که  کیاُنتولوژیبرای شعر حتی زبان یک واقعیت 

 ای) نامه پاسداراِن این خانه اند و شاعرانزبان است. اندیشمندان  ۀخانوجود است. انسان ساکِن 

و شعر  است اییک فضای اسطوره در نزد خوارُز امقصود هایدگر از خانه همان .درباب اومانیسم(

زمان، حالِ روحی، مکان، شعر از این منظر مقیاِس واقعیت ) ماهیت کنش زبانی و بستر وجود است.

 ۀانگرای، امکان و آمادگیِ آفرینشتجربه از جهانو زندگی، زبان، بینش یا  ؛گشایدرا مینابودن( و  بودن

 دهد.را تغییر می هرکس

همچنان که خوِد ، شوداست که درک نمیسخن گفتن از چیزی  ،به قول خوارُز سخن گفتن از شعر

ه اما پرسش اینجاست کواقعیت. کردنِ است که تعریف شعر همانقدر ناممکن. تعریف کردنِ شعر نیز

 توان چیزی رامگر میرا تعریف کرد؟ اصلاً  رویا و موسیقی، دردتوان زندگی، عشق، مرگ، آیا می

ای در روی، استدرنیافتنی که  آنچه به رویکردِ کوچکیدر چیز همهنهایتاً یا اینکه تعریف کرد؟ 
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 ،شعر را همچون هستی واقعیتهستی  ،خوارُز ؟شودمیاست، خلاصه نیافتنی آنچه دست بندیِصورت

 اند.تنیده شدهکند که بنوعی مقیم یکدیگر و در افق هم گزینی مییاینچنین مبن

ماید تواند شاعرانه بن. واقعیت بمثابه یک امکان میست همچون یک سطحی اامکان برای شعرواقعیت 

ه از ک نیست یواقعیت مبتذلآن برای خوارُز . واقعیت نمایدشعربودگی خود را آشکارا میه که آنگا

اش ف آن رااش که چیزبودگیتساهل است نه یک چیز واقعیت یک  .استتعریف نشدهمنظر وجودی 

رای ب یتواند امکانکند، بلکه واقعیت مبتذل به زعم خوارز یک واقعیت عقیم است که خود میمی

 باشد.گسترانیدن واقعیت از منظر شاعرانه 

ظهور یک  شکند:که زندگی معمولی را در هم میرخدادی ابد یمیشعر همچون یک رخداد نمود 

واقعیت را در ست از آن رو که یک واقعیت تکان دهنده دهنده. شعرای تکانتجربهیا هنری نو، فرم 

بمثابه امری درواقع شعر واقعیت را همچون دالی سیال  ،رساندقاموس هستی خویش به ظهور می

هم  دایصه مثابه شعر، که بنویسد: خوارُز می .کشدبه تصویر می یتاریخضدامری و حتی  یتاریخفرا

قابل سطحی در تبا تاریخِ  ، تقریبًا همیشه عمیق و متفاوتی است سرگذشتتاریخ و واقعیت، آهنِگ 

ه ککند نیز مطرح می «اوکتاویو پاز»این نکته را خوارُز از شود. تبدیل می «ضد تاریخ»و به  است

یا آن یا آن شاعر، و این های این وسواس، ریتم ها، باورها و که با زبان ستییئشعر، شگوید: می

تضادمند  بودنشتاریخی ۀاما شیواست،  تاریخ و جامعه ۀ. محصول و فراوردشودجامعه، ساخته می

. مبنای عمِل کندتولید می «تاریخ ضدِ» کهست ماشینی اچه نخواهد، شعر شاعر چه بخواهد . است

: با آن کندنمیرا متوقف  شعر زمانزمانی است؛  ۀسیال سازیِو دگرگونسازی واژگون ،شاعرانه

 .(۲۰ص) سازداز آن میدگرسان ای کند و چهرهسرایی میمخالف

کند که شخص، در آن از خودش بیرون ای توصیف میرویداد حقیقت را به عنوان تجربهز نی «گادامر»

در شدن کردن خود و غرقرود. تجربه حقیقت، مستلزم فراموشخود میورای رفته و به سوی امری 

شمول و ورای خود همانا واقعیتی جهان امرِ  ،بدین منظور تر از خود است.گستردهچیزی بزرگتر و 

عیت واق ۀگسترد هستیِشاعرانه به قول خوارز مواجه با  و تجربه حقیقت یا تجربه شمول استانسان

 میابد.برای شعر شمایل ای بمثابه امری اسطوره ااست. واقعیت همان
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خدا انسان را از آن رو آفریده : گویدمیداند چنان که شاعرانه میخوارز واقعیت را برای انسان واقعیتی 

خدا مطرح باشد و چه نباشد، واقعیت انسان را پدید آورده  سئلۀحال چه م که عاشِق داستان است.

اید که نمیچنین مرازآمیزانه داستان میطلبد. به سخن دیگر:  بُنِ واقعیت،در واقعیت، در زیرا چیزی 

وجود دارد، درخواستِ روایت، اشراق، شهود و حتی شاید درخواستِ در ژرفای واقعیت درخواستی 

این درخواستِ  چه نباشد، فراهم آورند.ها باید، چه معنای دیگری در میان باشد که انسانبرهانی 

شعر  ءاتکا ۀنقطیک طبیعت شاعرانه است، روایت و این خواست درونی در ژرفای واقعیت انسان خود 

آیا پیش از واقعیت، شعر بود؟ یا پس از شعر، واقعیت تعریف است. است که واقعیتی را پدید آورده 

ترین شکل خود تیواقعیت در حیا هستایشهمانا در راستای خوارُر شعر را حضور شعر را  شد؟

 ) قطعه کندمان را ثبت میعمرِ سایه زاری است چنان حساس کهنویسد: شعر شنخوارز می د.دانمی

 فضایی است ،کردن ایکردن آوای هستی انسان و اسطورهبندیهمانا مفصلگویی شعر  .(۸۲، ص۲۱

 .استمتراکم گشته بودگیو واقعیت های مقیم واقعیتکه از نشانه

از نوآفریدنِ آن است. این چنین واقعیت برای کردنِ یک آفرینش، دریافۀ یگانه شیوبه قول خوارز 

گویا آفرینش واقعیتی است متراکم، منقسم، متکثر که  ،شعر همان مواجه با واقعیت آفرینش است

 آن است.  ۀشناسانو تجسم هستیشعر احیای بنیادی آن 

رواقع سازد یعنی داما خود را ممکن می ،گویی واقعیتتو  گراید حالن شعر به سوی ناممکن میبنابری

داند و از آن رو شعر و شاعرانگی قائم خود را ماهیت واقعیت می ،واقعیت خویش هستایششعر برای 

ین اگر هستی تمامیت واقعیت است و برابنا خوِد هستی است؛همانا واقعیت که  هستند بر هستی

 است شعر مواجه با هستی است. بنیادییک امر 

در  تاسشاعر  ابند شعر به تصعید رساندن شاعرانگیِی، رنج در هستی تمرکز می، مرگاگر تنهایی

 در جایی مینویسد: خوارُز آن است. رسانیدنو به معنا رساندن و به بروز  بطن این هستی

 یک فضا

 تواند فضایی دیگر را بزداید،نمی

 تنگنا بگذارد.تواند آن را در اما می
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 کنند،زیرا فضاها نیز جایی را اشغال می

 در بُعدی دیگر که بیش از فضاست.

 آوا،فضاهایی هست تک

 فضاهایی دیگر با آواهای بسیار

 آوا،و حتا فضاهایی بی

 ی تنهاست،اما هر فضای

 دارد.چه در برتنهاتر از آن

 هرچند هر فضایی

 آمیزد.سرانجام به هر فضای دیگر می

 هر فضایی هرچند

 بازیِ ناممکنی است،

 گنجد.چیز نمیچیز در هیچزیرا هیچ

سازد همانا شعر است که هستی را برای مقصود خوارز از فضایی که فضای دیگری را تنگ می

فضای شعر در فضای واقعیت  آنقدر تنگ که واقعیت خود را فاش کند. ،سازدیمتنگ هستندگان 

شعر از آن رو آنچنان  .کند و این واقعیت شعر استواقعیت را تنگ میهمواره فضای آمیزد اما نمی

ر بتواند مقاومت کند از آن رو که خوارز در برابر هر تنهایی دیگسازد که فردیت تنهایی را نمایان می

هاست. هم از اینرو، درنهایتِ امر، برای تنهایی و هاها، زبانِ تنهاییشعر زبانی میاِن تنهایی مینویسد:

، قطعه 111. ص) موجودِ تنها نیز برایش کافی است ، تنهایی های یکشعر به دو موجود نیاز ندارد

۰۱۱). 

م شعرورزی را مستحک واقعیتِتنهایی است که  فردیتِ اساساً ،یک موجود مقصود خوارز از یک تنهاییِ

شعر  از آن رو که ،تواند هستِی تنهایی را در شعر تکینه سازد. این یعنی یک فضای تنها میکندمی

 ست.اشان واقعیت ها برای نمایان ساختنِدر هم آمیزی فضاهمانا 
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 و برای ایجاد آشناییناپذیری شرط اجتنابآفرین نیست. تنهایی حصاری جدایینویسد: خوارز می

 ۀرینندآفمیانِ باشی ، نوعی همدلی و همتنهایی بسی فراتر از یک پیام، و به ویژه شعر است. ملاقات

ی زاده بخشمدستِی استثنایی با تنهاییِ وحدتشان یک هکه از ارتباط ،آن است ۀاثر و باز آفرینند

ابودن کتی آمیزِانزوای مرگبار و تقریبًا رسوایی شود وهایی جداشده حل میشود که در آن تنهاییمی

 .(قطعات عمودی، خوارز) و نیز دوتابودن ناپدید میگردد

اند یا منتظر مهاست. باید واقعیِت ظاهری را شکست شکاف ۀپرورندنویسد: شاعر می دیگر ر جایید

انه، یافته در گلخست دریافت. ما از زیبایی پرورشهابتوان آنچه را فراتر از وانموده تا تََرک بردارد، تا

ثیرجویی، أا تتی یدسباشی، به چیرههگاهِ خوششده به بازی، به پناوجدِ احساساتی، از ادبیاتِ تبدیلاز 

ها و برای توجیه تفسیر، حقیقت، از نقدی که سازیِملبس به روزمرهنگارِی به دورایم. ما از روزنامه

سیستمِ مُدِ روز است،  آفرینش به یک مرجعِ به اصطلاح علمی یا به یکهای خود، مدعیِ ارجاعِ ارزش

ان یا زب ،شناسیِ تاریخیون زبانهایی چاین که ما همچنین به دورایم از رشتهبه دورایم. و سرانجام 

نند شعر را تواز نمیاما هرگ کنندگرچه با نوعی جدیت زبان را مطالعه میکه،  شناسیِ معمولی

های خود، اندکی پیش در یکی از آخرین مصاحبه «بورخس»که  را «امرسون» ۀاین اید دریابند، زیرا

 به عبارتِ ،«استشعرِ فُسیل شده ،زباِن گفتار»ند: کن، آن را خاطرنشان کرد فراموش میاز مرگش

 .(33ص. ) زبانِ گفتار است ۀنشده یا از حالتِ فسیل درآمدشعر زندگیِ فسیلدیگر: 

گرایی واقعبه قول خوارز  .کندگرایی که خود را ممکن میشعر امری است نو در سرحدات واقع

که در  ایغیرواقعیگرایی تنگ و ناگزیر عنهایت گشوده است، در تناقض است با واقشعر، که تا بی

گرایی ممکن گراییِ شعر بزرگترین واقعدهد. و از همین رو، واقعهای ادبیات خود را نشان میتاریخ

 .(۰۲قطعه ،۸۹. )ص است

کند: فقط آنگاه که شعر به ما چیزی را نشان هستی است از آن رو که خوارز اشاره می هستایشِ شعر 

 ،۸۹. ص) توانیم باور کنیم که با شعر سروکار داریمماست، میشناسیم اما در وجودِ دهد که نمیمی

 .(9ه قطع
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از د گزیناست: انسان شاعرانه سکنی میدهاز هایدگر آم «رهایی شعر و اندیشه»آنچنان که در کتاب 

سیرتِ جوهری انسان را مدنظر آورد، می میاننیز از سکنی سخن به  «هولدرلین»ه هنگامی کرو این

 د.بینمی ،استکه بنیادی فهم شدهاز طریق ارتباطش با سکونت، « شعرگونگی»او قرار میدهد. 

 ۀشناساناز منظر فضای هستیگونه هست، واقعیت اهیت بحرانی واقعیت یک ماهیت شعردرواقع م

رو واقعیت نگزیند و از ایو انسان نیز از شاعرانه سکنی می ماهیتی شاعرانه است ،خویش ۀپدیدارگشت

رو ماهیت قدرت شعر در برانگیختن از این حیاتی است برای مواجه با واقعیت.برای او یک امکان 

بر شهود و تخیل، به  گوید: شعر، افزونبه قول خوارز اینچنین است که می زوایای پنهان واقعیت

 شکل مفرط نیاز دارد.هبگرایانه بصیرتی واقع

 ۀا دارد که خود را نیز در محدودست که حتی امکان این را درواقع برای خوارز شعر یک امر بنیادفکن

 .یک تفکر استعلایی نقض کند

در واقعیت  رو که تماماًجداناپذیر با واقعیت است و از آناز آن جهت که قسمی شعر برای خوارز 

گوید تثبیت این سکنی گزیدگی است بطوری که هایدگر میتعیین و  انسان سکنی گزیده است

رانه سکنی و انسان شاعگزیند. این تفاوت که انسان بر واقعیت سکنی گزیده انسان شاعرانه سکنی می

کنی سمشروط به قیود شاعرانه است که بر بستر واقعیت نماید که انسان گزیند اینچنین میمی

ز پس ا یری خود ذاتاً گدر سیر شکلواقعیت اند، یت سکنی گزیدهگزیده است. و چون شاعرانه بر واقع

 است.ر شاعرانه ایجاد گشتهتفک نیاز و یک

 متراکم ایشاعران آن را در یک فضای اسطورهبودگی است که یک ابژه از شعردر حقیقت واقعیت 

 کنند.می

بودگی پوشیده نگاه واقعنامحسوس است خود واقعیت را از منظر زبان واقعیت از آن رو که یک زبان 

حضور دارد. به قول خوارز:  اساساًدارد چون زبان واقعیت زبانی است غایب که در این غیاب می

آنچنان که گویا است نمود یافتن همواره یک  اما نمودن را نیز بودنی هست. ؛بودن نیست ،نمودن

 دهد همچون یک پژواک. در خود احاله میبودن نیست اما بطرز نامحسوسی بودن را 
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ود باشد اگر یک نم شاعرانه ۀاکتشاف شاعرانه باشد اگر یک ایدواقع واقعیت برای خوارز اگر یک  در

 قوط،س پیوندند، مفاهیمی همچون: انتظار،شک مفاهیم واقعیت از پس آن به شعر میبی شاعرانه باشد

 تنهایی، فردیت و اسطوره.مرگ، غیاب،  پژواک، آوا مغاک،

ست. اهای خود را از دست دادهامید ریشه نویسد:می ۰۲۰، ص ۰۲۱ خوارز در قطعات عمودی قطعه

ظار ان باشد. شعر تعمیقِ انتتری از ایمناباش را بگیرد. شاید انتظار شکلِ تواند جایتنها انتظار می

و واقعیت را  بخشد،بخشد، جان میها حیات میکاود، به آنها را میدرواقع شعر، هستی چیز است.

درواقع در نزد خوارز  آفریند.بخشد و باز میمی هستایشهایش و راستینگی هاارزشدر راستای فهم 

یت بنابرین حاصل یک بینش واقعشاعرانه تلقی شود.  ءتواند یک کنش یا یک شیهرچیزی می

 .سازدنمایان میبخشد و واقعیت را در واقع بودگیش می ءاست که شاعر آن را استعلا ایاسطوره

 ، انساناز این رو زبان نیز یک واقعیت است که تنها ضرورت زبان هم خود یک کنش شاعرانه است

-هستایشپس به زبان درآمده انسانی است در جستجوی شعر و در جستجوی بیان واقعیت خویش. 

آمده یک مفهوم براز آن رو که زبان خود نیز واقعیت یا  ،استتن زبان نیز یک کنش شاعرانه بودهیاف

 د.نگسترامیبیند. شعر واقعیت زبان را با حقیقت آوا را از هردو وجه میشعر زبان  است. از واقعیت

ودن ب یضرورزبان مگر نه آنکه در هرچیزی خفته است اما برای شاعر واقعیت در زبان نهفته است در 

اکام از و نزبان مغلوب آن است  واقعیتی است که ،تواند چنگ بزندواقعیتی که شعر بر آن می .زبان

 ۀکشد و رخساردل زبان بیرون می اززبان را شعر اما یک فرا زبان است یک جونان واقعیتی که  آن.

 د.کنهستی آن بنیان می رورتبودگی و ضواقعیت را بر واقع

خوارز از ) «پورشیا» پردازد.می شعری است که فقط به چیزهای غایی ،شعرِ جالبنویسد: خوارز می

د. چیزها آخرین چیزها هستن ۀر هیچ چیز یکسان تکرار نشود همنوشته است: اگ کند(پورشیا نقل می

 چیزها درواقع اولین چیزها که همه توانیم چنین فکر کنیمهمین دلیل، می، درست به با این حال

 چیزها، منتها در مقامِ چیزهایی که همزمان جالب همواره شعری است که به همههستند. پس شعرِ 

رز اپس آنچه که برای خو. (۰۲۰.،ص۰۲۹قطعات عمودی، قطعه ) کنماند، استناد می اولین و آخرین

آیینی است که برای انقلابی شاعرانه ضرورت درک واقعیت را تا سرحدات غایی آن پی مطرح است 



Tajrishcircle.org 

 

فاهم تءگوید: ما نیاز مبرم داریم تا این سومی برای دانستن است و خوارزدر حقیقت شعر  گیرد.می

و عجین شده از خود بزداییم: دانستنِ چیزی به معنی تصاحب کردِن آن نیست. و را که با ما اُخت 

ت تفاهم دیگر را: آنچه با دانستن در تقابل اسء: دانستن فهمیدن نیست. یا این سونیز این سوتفاهم را

قطعات ) هستی است و باید مانند هستی باشدیافتی به انست رهن نیست، بد دانستن است. دندانست

 .(۰۲۳.، ص۰۳۹عمودی، قطعه 

یافت رهیک  هایدگر. گزیدن هست به قولنستن همواره مستلزم شاعرانه سکنیداسئلۀ این م

ظاتی، ، انسان در لح: افزون بر راه یابی به اندیشهبرای خوارز مطرح است و آن این است که کیاُنتولوژی

شی هست که  ۀپیکرز این رو جسم همواره ا .هانِ راه یابی به جسم استسان، خواضرورتی هم با

ش اید چیزبودگیبا «چیز» در ادراک گویدآنگونه که هایدگر می تواند بکاودش را شعر میاجسمیت

 با هستی در تقابلو آن چیز  ۀنشانخواند در ساحت قرار داد. این بودن همواره چیز را فرا می ظررا مدن

ی های توانایکه در برابر او باور داشت آشکارا، از نظر هایدگر بود. ترین هنرها و عزیزشعر والاترین  آن.

 ی، هر هنر دیگری ناتوان از نمایاندن هستی است.هنر شاعر

نده آفرین و مقصودش این بود که عنصری «دهدشعر نخست به زبان امکان می» به گفته ی هایدگر

گر و هاید) کندشکل گرفتن بیان را در هر زبان آسان و ممکن میانه یافتنی است که در زبان شاعر

شان را از واقعیتهاست که ردن طرز تلقی نوع زبان در پدیدارشعر فهم ک. (۹۰۰.تاریخ هستی، ص

 دهد.ابژه شاعرانه در عرصه بیان مورد تحلیل قرار میظر من

از همین  .است برای بشر ایافتن سوژگی هر ابژه، یشعر. بخشدمی هستایشیعنی فضای بیان را شعر 

واقعیت حرف  ۀبا وقتی است که در امر شعر دربارمتفاوت رو که وقتی از واقعیت حرف میزنیم 

 ،کند نفی خود رانیز  کیحتی از حیث انتولوژیتواند میگاه که برای خوارز شعر امری است  زنیم.می

ر د ،کنیمپس آنگاه که نسبت میان شعر و واقعیت را ذکر می گرایی خویش.واقع ۀتنها در محدود

وجوه ارتجاعی خودشان را کنیم که تمام متصل به هم صحبت می ۀدو نقطمیان نسبتی  از حقیقت

ر درواقع اگ. آمیزندافق های مشترک در هم بی که بتوانند درای متراکم کردند ورههای اسطدر امکان

 شعرهمانا واقعیت ،خلق که برسدشان به نقطه گمان نهایتو واقعیت دو خط موازی باشند، بی شعر
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 دکنواقعیت اخذ می ۀر خود محتوای خود را از فهم وجودشناسانپس شع شعر.نیز واقعیت شود و می

دود و ح یااسطوره در واقع شعر واقعیت را از حیثِ .کنداگشایی می، واقعیت فرماتیو را وو با فرم خود

. از تدفاُیاش در شعر به مخاطره مینیشیپ تِیهو ت،یمگر نه آنکه واقع کند؛یم یابیو ثغور آن باز

 .کندیم نهیشاعر تک یرا برا تیاست که واقع تیاز واقع انهیگشاساخت یتیگر هوشعر جلوه رونیا

تار گف نیا یاست. مضمون واقع تیهنر نفوذ در اعماق ساختار واقع ۀعمد ۀفی: وظدیگویم «رریکاس»

ال از اشک یکی. او هنر را دهدیبه دست م تیخود را از واقع ریتفس رریکه کاس شودیآشکار م یوقت

که آن بل کنندینم ینیآفررا باز تیواقع ن،یاشکال نماد ۀاو، هم دهی. اما به عقداندیفرهنگ م نینماد

ه او در ک ستین یزیهنرمند بزرگ چ یبرا تیکه واقع دیآیبر م نیگفتار چن نی. از انندیآفریمرا 

و  یذهن دیبا د تیواقع نجایدر ا) دهدیو شکل م کندیاست که او خلق م یزیبلکه چ دیابیم

 است(.شده ریتفس یستیدئالیا

یعنی زبان  «واژه شاعرانه است به معنای اصیلِ زبان »: گویدچنین می «هستی تاریخِ در»هایدگر 

و این کار را از راه نامیدن هستنده کشاند. به آشکارگی می به عنوان هستنده نخست هستنده را 

گفتن طرح همچنین هرگونه . کنش نامیدن در خودش منشی ابداعی و شاعرانه دارد. دهدانجام می

به رخداد حقیقت دادن به عنوان امکانتمامی هنر هایدگر نوشته:  در خود شاعرانه است.اندازی شده 

هستندگان مرتبط ماندن هان و ناپنهانو ج به زمین :گفتن خود شاعری است.آنچه هست، در بنیاد 

مر ا .است نندهآفری ترین کنشِ اصلی ،شاعری به معنای خاصاز این رو هایدگر می افزاید: شود. می

 است. بنیادین

دادن ساختن و شکل است. شاعریگوهر بنیادین زیرا زبان حافظ  دهد.شاعری در زبان روی می

در شکل زبان شعر هنری است ند. دهروی میدر آشکارگی گفتن و نامیدن  همواره از پیش و فقط

ر با که پیشتگیرد میدر قلمرویی شکل  هر ساختن یا آفرینش هنریاست بر تمامی هنرها. و مقدم 

نندگی آفریت، و آنچه در این روال فضای شاعری اسآنچه پیشتر برگشوده شده است. زبان گشوده شده

 خاص و اصیل راه - بودگیالیه واقعمنتهی –اندیشیدن به هستی شعر است. ، ت عظیمی دارداهمی

، هاهای نشانههای شعر همچون ساحت پژواکواژهدیشه پیش از هرچیز شاعری است. ناشاعری است. 
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فلسفی به شعر نزدیک  هایمتنشعر و شاعرانگی والایی اندیشه است. کنند. هستی را بیان می

فقط  و یعنی خیلی چیزها برما آشکار نیستاندیشیم. با شعر و از راه شعر می. گفتن اینکه شوندمی

 .(۹۰۹.هایدگر و تاریخ هستی، ص) اما این ابهام نیز روشنگر استاز ابهام آنها باخبر هستیم. 

ها دیشیدهانتواند به نا میبخشد این است که میآنچه که به شعر همواره ارزشی فلسفی از نظر هایدگر 

 فته چنینشعر از راه ناگ گر کند.هایی روشناشارههای وجودی ازلی و ابدی و بحرانهای و یا واقعیت

 شود.و نااندیشیده معلوم میو با آن سهم ناگفته کند، می

اندیشه را شعر و  هستایشورزانه است و خاستگاه وجه اندیشه وشنگری برای خوارز یکاین وجه ر

نیت شه که در اکنوی، اندسابقه میدانداندیشه بی هستایشداند، خوارز شعر را شاعرانگی در ادراک می

 ه به آینده.نو بس شاعرانه که نه متعلق به گذشته است  ۀدیشسازد، انتنها بنیاد خود را مستحکم می

 ای،دیشه. این چنین انیاتی داردبا واقعیت نسبتی حست که ای ااکنون که چونان اندیشهیشه برای اند

 ،بنیادین و بحرانی استسئلۀ تمرکز عمودی برای خوارز یک م این ،تمرکزی عمودی بر واقعیت دارد

سد: نویاندیشه شاعرانه همواره اندیشه عمودی است و خوارز در تشریح این اندیشه می از جانب انسان.

ای، هز پایانی نیست. و با چنین اندیشباید چنان اندیشید که انگار اندیشه را هرگ برای ژرف اندیشیدن

درواقع   .(۰۲۳.،ص۰۳۹قطعات عمودی، قطعه ) ید که فردا دیگر نخواهیم اندیشیدباید به این اندیش

. نگردنی و عمودی میبه نحوی بحرا ،اندیشه عمودی یا همان اندیشه شاعرانه به جهان و به زمان

روز کان بهای متنی باشد که امبه آنارشیست در برابر سطوح و افقتواند یک خطالفظ عمودی می

 سازد.آن را منتفی می ۀمتافیزیک و سیطره تیر

خود ه ک تفکر عمودی همواره مستلزم اندیشه شاعرانه، بینشی شاعرانه و بحرانی شاعرانه است سیر

ها بر تن ،یااندیشد. این چنین اندیشهبروز خود نیز بیبه امکان های سازد که رو تکینه میرا از آن

بحران انسان برای این ضرورت است که  مکان امنیپایه ضرورت و بحران امکان وقوع دارد و شعر 

خواهد زبان باشد یا چیزی دیگر هرچند که زبان همواره بحرانی حال بحران می ،خود را حمل کند

باید د. سنجبیند و میو شاعرانه می ایرا نیز با بینش اسطوره زبانبرای اندیشه عمودی است چرا که 

سان را برای فهم بحران اناندیشیم و این تلاش شاعرانه خوارز بینیز به اینکه فردا نخواهیم اندیشید 
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مانا د و این اندیشه هاندیشیافت که خود را از هرجهات نیز بیدست  ایاندیشهباید به  .کندنمایان می

گوید: روح خوارز در جایی می هایی از قطعیت.برسازه عمودیِ ۀشاعرانه است. اندیش ۀیک اندیش

این عرصه تمرکز  (۹۰، قطعه۰۱۹.قطعات عمودی، ص) عرصه تمرکز است تا توازنانسان بیشتر 

 .نگردشناسانه مینه است که انسان را از منظر هستیخاصیت شاعرا همواره یک

 کند و این خود یک خاصیت تواند بر هر منطقی غلبهآنگونه که می است تمرکز ۀانسان روحش عرص

مرکز ترو که از آنفعل در خود دارد. القوه و از جهتی بالز شاعرانگی است که انسان بطرز با ایاسطوره

قیق درک د همواره کنش شاعرانه استلزامدر حقیقت  بودگیست واقعیت بمثابه واقعمواجه با ژرفای 

و هر ساختاری  اندازدمیهرچیزی را از ریخت  نه تنهاتمرکز  ۀاین خاصیت انسان است. این عرص از

با  توانگشاید که میبلکه همواره افقی را بر طبیعت انسان و واقعیت او می ،کشدرا به چالش می

ت برای انسان اس شاعرانگیبخشید. و این همانا ضرورت شعر و  ءفهمی شاعرانه این واقعیت را استعلا

 که در گام بعدی به آن خواهم پرداخت.

 

 شاعرانضرورت بودن شعر و 

یادی شاعرانه دارد و روست که به باور او واقعیت انسان در هرچیز، بنضرورت شعر برای خوارز از آن

ید، سکوت اما در معنای ژرف. سکوت آگر آن است. برای خوارز شعر از پس سکوت میشاعر نمایان

یا به سکوت رسیدن در سکونت. و شعر همواره از آن رو ضرورت خود را دارد که انسان را به سکوت 

اکت کسی که نتواند س»نویسد: کند سکوت بمثابه کنشی شاعرانه. او در قطعات عمودی میدعوت می

 .(۰۱۸.، ص۹۳) قطعه.« تواند بگویدواند حرف بزند. شعری که سکوت نکند هیچ چیز نمیتشود نمی

تواند بگوید گویا همانطور که این شعری که سکوت نکند برای خوارز شعری است که هیچ چیز نمی

 شود.ی و ژرف از واقعیت میسر میاهدر مبحث قبل اشاره کردیم شعر همانا با فهم اسطو

ند شود. هرچشعر بر مبنای گستردگی واقعیت تعین می کیِوارز ارزش اُنتولوژیدر حقیقت برای خ

 نه بسنده بر محتوای خاص، ضرورت و کندشعر یک ماهیتی رادیکال است که نه بسنده بر ساختار می

ساختاری تنها از ادراک کند که همانا بر واقعیت بسنده کند و هرمحتوایی و هر شعر ایجاب می
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کوت خودش س ابند. اگر شعری دریواقعیتِ هستی انسان مجال بروز می ۀشاعران بر پهن انۀگرایکنش

ر و شعکند. بازی میگویی دارد با زبان قلاب هستایشی نباشد،این چنین  را حمل و فضای خود را

 .صید میکنددر ناتمامیتش ، تمامیت واقعیتِ انسان را ایخلق شاعرانهماقبل هر  اصالت ضروری آن

کثرت، تراکم و و واقعیت برای شعر گیرد میواقعیت  از هر امکانِشاعر روشمندی خود را گویی 

یر پذکنشمحتوای واقعیت همانا  محتوای شعر است.  است و این شعر فراتر از معناانهدام معناست. 

 شعر است.

ر هنمایاند. میحالت ممکن را در بسیط ترین که محتوا  شاعرانگی استای، هر خلق شاعرانه قبل از

را  شعر واقعیت ممتدِ واقعیت است. بودگی()واقع وقوعدر بطِن نهفته شاعرانگی این  بهشعر رجعت 

کند تا خود نیز واقعیتی باشد. ضرورت شاعرانگی در ناتوانی انسان در مواجه با واقعیت دوباره خلق می

 برند.واقعیت پیش می ۀاندیشای انسان را بر ،است حال آنکه شاعرانگی و شعر

 .کندتفاوتی را بین امر حاضر به معنای اکنون و حضور مطرح می، «زمان و وجود»هایدگر در رساله 

کند. گوید و وجود را برحسب حضور معنا میرسیدن و خفا سخن می رساله از به ظهوروی در این 

به معنای اکنون متفاوت  از امر حاضربه اعتقاد هایدگر، امر حاضر در معنای حضور به نحوی عمیق 

امر حاضر به معنای اکنون  که امر حاضر در معنای حضور به هیچ وجه قابل تعیین براست، چرا

این امر حاضر تنها در حضور است و نه در اکنون، و برای رسیدن به حضور، امر حاضر بمثابه نیست. 

ار چت مقارن بین اکنون و حضور را دشود و اینگونه این کنش ماهییک کنش برسازنده تلقی می

حضور یک ساحت از پدیدارگشتگی است که امرحاضر دیگر اکنون نیست بلکه کنشی کند. شکاف می

با فقدان تمام  رساند. اگر شعرهمواره حاصل یک فقدان باشد. نهایتاًدر اکنون آن را به حضور می

خوارز که اشاره کردیم: نمودن بودن نیست، ید. به قول آشود. فقدان همواره از پس حضوری میمی

، امر حاضر به اما نمودن را نیز بودنی هست. این نمود یافتن همواره در خود حضوری را دارد اما خود

در پاسخ به این پرسش خوارز  ید؟آضرورت شعر در برابر واقعیت از چه میمعنای حضور نیست. 

سان دانیم که انبیان کردنِ خود دارد یا نه، اما این را میمیگوید: ما نمیدانیم که آیا واقعیت نیاز به 
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مل و شعر کا ،بخشدچنین نیازی دارد. انسان آن بخشی از واقعیت است که این ضرورت را تجسم می

 است.برای برآورده ساختن آن  فاداریوترین نوعِ 

 خود گریِ انه برای بیانی احتمالًا یگانسان، و نیز هر آنچه انسان نیست اما از انسان همچون ابزار

 واقعیت بهۀ ابد. شاید نیازِ نهفتیهمتا، در شعر نمود میکند، در حالتی از آزادیِ بیاستفاده می

. (۸۱.، ص۲ هقطع) گزیده باشدیافتن برمستقیمِ انسان را برای عینیتراهِ نسبتًا غیر ،کردنِ خودبیان

 است خود انسانداند و از آن رو که واقعیت بیان می ۀترین سوژرز در این قطعه واقعیت را الزامیخوا

 ضرورت شعر حضور در ساحت شعر است.یابی این اعر بنیانو مستقل نیز حضور دارد همواره کار ش

 ،ند تا آن را بروز دهد. واقعیتکمی انسان را مجابنفسه الفی ؛واقعیترو ضرورت است که این تنها از

واقعیت و در واقعیت میزید  ۀدهد. پس این انسان که در پهنشکل می هویت و فردیت انسان را

ترین نیغ ۀو از این رو رسالت شعر به منزلبایستی آن را به سرحد اندیشه و کمال شاعرانه برساند. می

از اینرو  .واقعیت است دۀگستر ۀیشدن به سرحدات دامنبستری برای اند ،هنرها و بطور کل شاعرانگی

ل است و مستقانسان و از پس انسان قوام یافته ساحتی شاعرانه است زیرا باذات الکه واقعیت فی

 است.شده

و به آن  اندیشدیبر واقعیت بدهد تا بتواند سوق میترین واقعیت غنیسوی به شعر همواره واقعیت را 

همواره ضرورت شعر است. بقول هایدگر در  یدآکه از پس شاعرانگی می ایاین اندیشه منزلت دهد.

دایت درباب تاریخ بودن هبه گفتگویی با شعر اندیشه  نویسد:که می «رهایی ۀشعر و اندیش» تابک

بریم تا در ما بیشتر در ذهِن خود رنج می»گوید: دارد که می ایجمله «سنکا» .(۰۸۳ ) صشود.می

لفعل اواقعیت برای ما ب از ا هر لحظهیاز واقعیت برسیم گوتری عمیق اما گویا ما باید به فهم .«واقعیت

 ترین شکل خودش است.عیت در غنیکارش مواجه با واقشود و شاعر می

و . اکنداندیشیدن را تشریح میضرورت ارتباطی که میان واقعیت و بودن هست، هایدگر درباره 

و زیستن با دیگری بودن است. آینده  -به  – و معطوف (vorweg) از پیش زیستن همانا: میگوید

توان لذا زیستن را می. چیزی بودن است- خاطر – بهزیستن همیشه در کنار دیگر چیزها بودن است. 

 ه. زمان وجه اولیهستند دغدغه دو خصلت زیستنپس زمان و دغدغه داشتن نامید. 
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(ursprunglich) دنیا در افق بودن در حتی دغدغه داشتن هم زمانی است. . برای زیستن است

اما این بودن چیست که در  شود.، پس بودن در بطن زیستن است که آشکار میشودزمان حادث می

عنای بودن، م)واقعیت(  حقیقت ۀگری دربارپرسش شود؟آشکار می دقیقهدر دغدغه و زیستنن یعنی 

گری درباره حقیقت بودن یا واقعیت پس پرسش .، شعر و اندیشه رهایی(۰۳ص) اندیشیدن است

 یعنی ایجاد اندیشه.بودن 

 بودن و حضور است. به آگاهی رساندنِ برای ایچنین اندیشه هستایشِ برای خوارز ضرورت شعر 

ز ا گوید فلسفه همواره یک آفرینش و ابداع مفاهیم است.های خود میدر یکی از درسگفتار «دلوز»

 شعر نیز برای خلق مفاهیم نیاز به ضرورت دارد. ضروری ،یدآهر خلقی از پس یک ضرورتی می این رو

 ای ضرورتی که از پسنیز اهمیت دارد. او بر شبه وجود رسیدن ۀبودن شعر برای خوارز حتی در نحو

 مهرچیز باید چونان انجام گیرد که گویی برای آخرین بار انجا» :کند میگویدقدرت شعر تعریف می

 . از جهتی، انجام«انجام میدهیم ا برای آخرین بار است که کاری رامگیرد. یا حتی چنان که انگار می

عر ش هر شعری واپسینداند: گیرد. این را شاعر مینیز برای آخرین بار انجام میهر کار به راستی 

ده اساسی خوانناین وضعیت کارِ کردنِ ش نیز در همین است. تصورااست. مصیبت و ضرورت و عظمت

رت واقعی درک و دریافت نخواهد گونه آفرینشی به صواست و اگر چنین تصوری نداشته باشد هیچ

 ۀشعر با پدید حیاتیِ  نسبتِ هستایشِ خود همواره از  به خودیِ  مسئلهاین  .(۰۱۰، ص۰۹) قطعه  شد

 رسیدن شعر است.ادراکبه و  هستایشبه  ۀآن در شیوگذاری اثر ۀواقعیت و نحو

 

 زبان، شعر و مرگ

خوارز در از چه رو مقیم شعر است؟  شعر چگونه وابسته به واقعیتی همچون مرگ است؟ مرگ 

مزاحمت و مقاومت است. بیرون و  ۀاساسی همه چیز به منزل کلام در برابرِگوید: قطعات عمودی می

ها ستها و شکپیروزیشتِ هر کلمه چه انبوهی از داند پهیچکس هرگز نمی درون. جز فرد آفریننده

های زبانی است که عر گشودن امر ناممکن در برساختهغایت ش. (۰۱۹. ص ،۹۳قطعه ) نهفته است

گویا  کشاندکند را به بحران وجودی میهر آنچه که از مرز واقعیت به سمت آن نیل میتشدید 
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واقعیت بمثابه هر آنچه که شعر است و  است. ایدر بردارندهواقعیت ماهیتی بحرانی است که شعر 

ها واقعیتی را از آن خود . واژهو شعر واگذاری فضا به واژه استهر آنچه که شعر در تعلیق آن است 

 ایدر کنارِ هرچیز واقعه»نویسد: . خوارز میبخشدنشان فضایی را تعین میدارند که در کنار هم نشاند

گی ها یا حالات قریب هبرای یافتنِ این نزدیک شونداست ی به وقوع است. شعر جستجوی قریب

 خودِ شعر. اما قریب الوقوع بودنِ شعر در کنارِ شعر نیست. و نیز جستنِ نزدیک شوندگیِ خاصِ الوقوع

در جایی دیگر . (۰۱۲.، ص۹۱قطعه )« استها ساخته شدهوقوع بودنال بلکه شعر خود از همین قریب

 وریناز هماش بوده با خود به همراه دارد. زادنرا که عاملهر واژه آشنایی و برخوردی »نویسد: می

) « ها برخوردار استتن با دیگر واژهیافارتباطکردن و امکانِ ست که هر واژه از خاصیتِ همراهیا

 است.اقعیت ناتوان و در آن ناکام آنگاه که شعر از بروز ومرگی است شعر  مرگ. (۰۱۲.، ص۹۹قطعه 

د؛ در شعر بروز نیابنماید. اگر هر آنچه واقعی است می ،نمایاندتوانآنچنان که می واقعیت را ۀشعر ابژ

ناممکنی  کردن هرممکن شود. کار شعر ممکن تواندمیآنچه واقعی است و در زبان شعر خود بروز 

. شعر از آن رو شعر در ساحت واقعیت استشدن آن مرگِ شعر همانا معدوم در ساحت زبان است.

امکان و منش خود را حفظ  شعر مادامی که ابژه واقعیت استکند. ذایع میاست که واقعیت را 

 «یاز داردن نیز، به بصیرتی مفرط ، افزون بر شهود و تخیلشعر»: نویسد. آنچنان که خوارز میکندمی

اصل و اساس ورزی شاعرانه است بصیرتی مفرط که خاستگاه اصلی کنشعمودی(. این  ) قطعات

امرواقع است که ساحت را که این بصیرت همواره بصیرتی ژرف در چساحت شعر است  هستایش

 . واقعیت را دچار انشقاق کرده

به قول خوارُز تصور .مرگ شعر از این رو در اندیشه خوارز معدوم شدن بصیرت شعر در امر واقع است

، نهادنِ شعر بیرون از واقعیت، فروغلتیدن در انتزاع است و جوییو فراز ءکردنِ شعری فاقدِ استعلا

 ءواقعیت. آنچه استعلا الاخصبتواند از خودش فراتر نرود وجودی شعر است. هیچ چیز نمیهمانا مرگ 

ست، زیرا ء اسطحِ استعلا تریننهد. شعر رفیع، روبه زوال مینیابد و تنها به سطحِ خود فروکاسته شود

سوی چیِز خود را به چیز، در بینشِ شاعرانه، تا همهشود و باعث می افکندهمه سو فرا میخود را از 

. است برای زبان توپوس یک برای شعر است و شعر بمثابهزبان همچون یک امکان  دیگری فرا افکند.
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دادن و زبان همچون یک امکان برای بسط رو واقعیتی برسازنده برای وجود زبان استشعر از این

. شعر امری گشوده برای ندمتفاوت هستایشیِواقعیت در میزان شعر. مرگ شعر و مرگ در شعر دو امر 

شدگی شدن در معدومگ شعر همواره مضمحلزبان است و مرمقاومت دربرابر مرگ در ساحت 

 اقعیتودی نمندر نسبت با کرامقاومت شاعرانه  با ساحت آن است.ند نماز مواجه کرای و ناتوانواقعیت 

شعر از آن رو زنده و مقاوم است که بستر واقعیت را استعلاجویی آفریند و تعریف میشود. خود را می

سازد. مقاومت شاعرانه همواره به تعلیق درآوردن کند و واقعیت را به میانجی امرواقع گشوده میمی

عر مقیم واقعیتی ش و خلق کنش دربرابر آن است.واقعیت و بازخوانش آن در جوانب رخدادی آن 

 ۀآن نوعی از شکافتن است در حیط غالب است چناچنه که خود واقعیتی است بازیابی شده و حیطه

دیگر  ایدر قطعه واقعیت. شاعرانگی سراسر خود آگاهی نیل به بازآفرینی نشانه در قلب واقعیت است.

 ی، صافیِ عبورِ بلوری غای گذارانه برخوردار است. دیدی که همچونشاعر از دیدی بنیان»نویسد: می

بینیِ او و آفرینشی اداریِ عمیق، هم گوهرشدنی با غیبیک وفاما دیدِ شاعر  دیدهای دیگر است.

ه در ن کدیگرا در غیر این صورت، زیر سلطه بیشی یا کمی، شاعر نه فقط در قبالِطلبد. مداوم می

های بینابینی همواره دچار حرمان شعر در حالتمیرد. خورد و میمیقبالِ خویشتن نیز شکست ن

سرایی برحذر است، شعر نسبت گرایی و گزافهرافت شاعرانه است که از مزینضر سراسر شع میشود.

 .«ای واقعیت داردای با ساحت اسطورهریشه

مستلزم  نوشتار مالیخولیاییکند که اینگونه وصف می نوشتار مالیخولیایی را همواره «ژولیا کریستوا»

ذیر ناپپروژه نوشتن از چیز نامشدن است. چیز مالیخولیایی ۀناممکن غیاب خواننده و ابژ یندفرا

که  با این فرضدر نهایت، . کریستوا، خورشید سیاه() پایان یا اساساً ناممکن استبیۀ ، پروژدرواقع

به زبان  - بمثابه نقطع صقل واقعیت برای شعر - ذیرا باز کردن پای امر نام ناپکریستو ۀمحور اندیش

ها را به سیاست نمادین آن تواناست، و با این مقدمه که تجربیاتی در جهان وجود دارند که نمی

در چه  شعر .های یک متن اندیشیدد گفت که شاید بتوان خارج از مرزلیل داد و تفسیر کرد، بایقت

ای از در بخش عمدهکریستوا  ایی تصور کرد؟؟توان یک نوشتار مالیخولیجایگاهی است که آن را می

 ۀجوید که به واسطاز منطقی سود می .و..پروژه واکاوی مفاهیمی چون مالیخولیا، فقدان، سوگواری 
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سوژه با مصالح نمادین، به والایش و بهبود در ای های نشانهها و حفرهدر آمیختن و پرکردن شکاف

د: گویمیارسطویی است که  ۀد. این، وجه دیگری از همان ایدانجامنمادین میقالب خلاقیتی 

دستاویزی برای رهاشدن از رنج از نظر کریستوا، نوشتار «. مالیخولیا شرط نبوغ آدمی است»

 است. «یزندگسمپتوم »آوردن مالیخولیا یا تاب «بیماری»

ییدی بر أاثر در جهت فهم پذیری آن، و یا تیی برای غلبه بر نوشتار مالیخولیاتلاش کریستوا همواره 

 سرحد آشفتگیمالیخولیا به اصالت شعر آن جاست که  بشر است.ۀ در جهان بیگان «کورا»صدای 

-ظریف ۀعقدکلام برای شعر ۀ عقدشود. سیراب می طش آنو شاعر از عکند رسد و طغیان میمی

شعر نمود  .استرا بازآفریدن و آفریننده خود را آفریدن /آفریننده رهانیدن خود را از/آفریدن است

-یناپذیر میاننیروی شعر متکی بر به کلام درآوردن آنچه بواقعیت است و هر اندازه  ایِنشانهوجه 

همواره مقیاسی برای فهم درونماندگاری باشد ، ضرورت آن بمثابه سرحدی از کنش شاعرانه  ،نماید

 ساحت واقعیت است.آن در 

ر . اممسئله -3 قضیه -2 حادثه -۰بیان: امر بمثابه سه جز قابل ر ]وانزد شاعر یک امر ناسازه واقعیت

ا یک ذیر بپازگار یک امر نامتجانس ولی صورتامر ناس الجمع یا امر متباین.ناسازوار  یا  قضیه مانعه

شتر یک بی در تلقی از ساختار و شکل ناسازگار ؛پذیر نیستامر ناسازوار صورتچناچه  خصلت اتونوم.

که واقعیت گفتن اینر بیان: گفتن اینکه واقعیت در شکل ناسازگار هست با . دخصلت توصیفی هست

د. سازیم او نقشه قید ر ودشبه صفت ملحق می اًپسوندوار عمل .است وار هست متفاوتدر شکل ناسازه

ر د مده ناسازه یا آنچه که همساز نیست کاملاًآبینا لفظی که از ناسازوار پدید وار یک لغت ناسازه

ه یا آنچه ک نما است که از قطب مخالف خودش تشکل پیدا کردهشناسی یک لفظ متناقضنشانه

ا تمام، واقعیت مبهم است، واقعیت گویا ی غامضریا یک ام .است پذیر نیست بطور مطلقساخت

 .یمبرنماید و ما در بازنمایی آن به سر میه که میچبودگی نیست دست کم در آنمنطبق بر واقع

 .بمثابه امری معدوم برای شاعر استساحت واقعیت همواره نشان دهنده واقعیت این نفس مرگ در  

واقعیت را تا جایی که برایش مقدر است تنها کند و نفس واقعیت را با کنش خویش پروار میشاعر 

را تا چیز را  یعنی واقعیتِعلیه واقعیت شاعرانه . نزد خوارز مقاومت کندبر خودش منطبق می
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 متنرو شعر شکافتن واقعیت برای واقعیت است. . از اینمنطبق کردن سرحدات خودش بر خودش

های هر آنچه که واقعیت است یا خطاب به واقعیت از بنیانکه  همواره متنی استنزد شاعر  شاعرانه

ر، گرایی شعواقع»نویسد: خوارز در جایی می کند.گرایانه میهمواره استعلاجویی واقع شودخوانده می

ر تاریخ که د ایواقعیگرایی تنگ و ناگزیر غیراست با واقعدر تناقض نهایت گشوده است، که تا بی

 «گراییِ ممکن است، واقع گراییِ شعر بزرگترین واقعدهد. و از همین روهای ادبیات خود را نشان می

 .(۸۹.، ص۰۲قطعه )

ک یاجتناب از : دارد «چیز»ای از واقعیت یک سنجیدهدیشه رهایی تعبیر شعر و انهایدگر در کتاب 

هم ز و هرگتنها تغییر در انگاره نیست.  ای دیگر از اندیشیدنبه گونهو روی آوردن نوع اندیشیدن 

ر آن که دهایی شیوهحتی براساس  ایهر انگارهتنها به این دلیل که  .چنین چیزی باشدتواند نمی

روی  ، در حقیقتبه عقب برگشتناست. باز نمایاننده  اندیشیدنِقلمرو مقیدِ به کنند تغییر می

ودن بجهان توسط به بودنِ شدن که با جذب، گام به عقباین صرفِ انگاره هاست.از حیطه برگرداندن 

ه در ببه تنهایی تغییر انگاره گیرد. ، در سازگاری با جهان قرار میدهددر درون خود پاسخ میجهان 

 نمتعی یک که امروز همچوندرست همانند آن هیچی ناتوان است. چیز چونان چیز ظهور رساندن 

ها ها از متعینتن همچنین اگر به سادگی به یک چیز تبدیل شود.تواند د و نمیایستدر بی فاصلگی می

ه ب و حتی حضور یافتنشدن چیزسیر زمانی در م را که شایدهای پیشین متعین اجتناب کنیم و

اندیشه  شعر و) ابندواقعیت بیتوانند نمیبه عنوان چیز چیزها  هرگزبازیابیم  دقرار داشتنچیز عنوان 

 .ر(هایدگ رهایی،

در  وارهبه ظهور رسیدن می پیماید هم که یک چیز برای یاین به حضور رسیدن یک چیز یا مسیر

میاِن »نویسد: خوارز می ترین واقعیت زبان بمثابه ابژه اراده در شعر است.پس اندیشه شاعرانه محتوم

دِ شعر گذاشت؟ کلیتوان می اینفسه اصلاً نیست چه کلمهالهست و آنچه فی چهیک چیز واقعاً اینکه 

قطعه عمودی، قطعه ) «تر است، نهفته استتر و دقیقظریف ای، که از همه ریاضیاتدر چنین معادله

 .(99، ص. ۹
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 ۀپندقلب تسکونت شاعرانه از کلام هولدرلین تا بیان هایدگر و تا بینش خوارز هواره سکونتی در 

گذارد: او کند اما برای خوارز شاعر گامی فراتر نیز میهمواره واقعیت را خلق میواقعیت است. شاعر 

 بینم چندمیآنچه بینم. من خروجی نمی»نویسد: چونانچه که می د.کنهمواره واقعیت را کشف می

رگ ، او همواره مکندایجاد زبان میشاعر . (۸۹، ص۰۱، قطعهشعر و واقعیت)« ورودی است و بس

کنش یک شعر با اندیشه مقاومت در برابر تراکم  بودگیِ تکین کند.را زیست شاعرانه مییک ساختار 

 خود در میان انسان ها ۀاز مرگ نهادینشود. این کنش شاعرانه زبان را تعریف میکه  ،واقعیت است

زبان  یعنیگوید سخن گفتن آنگونه که هایدگر می سازد.آزاد مرتفع می ۀبه امری تکینه و اندیش

 شودآن، آنجا که وجود شعر می هستایشیرساندن و رسیدن به خاستگاه هستی خود را به آشکارگی 

ر در که هایدگ ایهاین منش اسطور شود.شاعرانه ایجاد می وجود ی،دیگر و اونتولوژیکیا به تعبیری 

همواره به خاستگاه زبان همچون یک  تاباند کهرا بر می سازد اومی ءآن را برملاه انگزیدن شاعرسکنی

 کند.بنیادین جلوه میبرای خوارز نیز این تفکرات هایدگر  اندیشد.شاعرانه بیتوپوس 

کشاند. او را به سمت شعر میانسان دارای منطق مواجه است و این منطق مواجه  در نزد هایدگر

شعر اما نه بمثابه امری ادبی بلکه شعر بمثابه یک امکان از آشکارگی که تار و پودش نسبت بین 

سازد. از وجهی دیگر زبان یعنی گفتن وجود برقرار میبودگی را با واقعیت و واقعهستی و هستندگی 

سخن گفتن یا و این خود یک عمل شاعرانه است. پدیدارشده از آن،  ذات زبان است، ذاتو این 

ی زمرآنجا که باریکه  خود، ایِیعنی زبان را به خاستگاه اسطوره ورزی شاعرانهورزی یا کنشمکلا

یزیکی خود. خاستگاه به وجود متافهم در وجه آنو هستی وجود دارد برگرداندن میان واقعیت 

اقعیتی وبرنتاباند تنها  زبان همواره یک خواستگاه شاعرانه است زیرا آنچه که منطق واقعیت را رساندن

کل شامر متعالی برخلاق سنت مسیحیت در زبان  انسان است. ۀتر است و آن هستی تکینبنیادی

ین امر متعالی ا که یک نوع بینش اگزیستانسیالیستی است.متعالی  رپذیرد و زبان مقدم است بر اممی

 است.. زبان اگر یک واقعیت باشد؛ شعر افق آن گرایی ممکن استبرای خوارز نهایت واقع

 دیگر از هستیی را برای ورود به ساحتی ار، شعری که راه ننماید و اندیشهبرای خوارز همچون هایدگ

واقعیت  ن مرگ بمثابه یکبنابری انتولوژیک ناکام است. ،بودگیواند با تمام بلاغت و ادب در شعرفرانخ
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 در حقیقت شعر و قدرت بروز شاعرانه در ایجاد یک زبان .است هنهاد ۀدر شعر تنها یک ابژ نهادینه

 ۀیا به مرگ بمثابه یک ابژمتعال کنند و به مرگ بمثابه امری از مرگ به مثابه امری معدوم گذار می

وع ترین نایریشههم نه ادبی بطور صرف همواره رسد لذا ماهیت بحرانی متن یک شعر آنمتعین می

یا  ؛اره منطق بازتاباندنهمو شاعرانه مقاومت کردن طقمن .منطق مقاومت شاعرانه را بر میتاباند

، انهبنابرین آفرینش شاعر ای از آن.با درکی اسطوره رسیطره گستواقعیتی  بازتابش واقعیت است.

 زآنجا که خوارُانسان است.  تِو همراه با سرنوشرمزگشاییِ اندوهی است که در کمین  ۀیگانه وسیل

ت تفننی است: شعر کلاِم انسان اس بندیِ صورتتر از یک نوعِ ادبی یا یک شعر بسی فرا»نویسد: می

ِن که سخاست، به آنجایی به غایِت خود پیش برده شدهو تا  که مبدل به آفرینش شدهاما کلامی 

 سِآری، به گمانِ من اسا .ات را بگو و خود را درهمکشگیرد: سخنآور به خود می رعشهتوانی نیچه 

شکستن. آیا راهِ دیگری برای حلِ معمای بودن شعر، درنهایت، همین است: آفریدن و خود را درهم 

بیانی دیگر به . (۹۲ص) « ؟برای حال معمای مرگ و زندگی هستدیگری  و نبودن هست، آیا راه

در ساحت هستی. این است  فقدان که ریشه دواندهۀ غایب است، ابژ ۀو کنش شاعرانه مقیم ابژ شعر

و هر آنچه که واقعیتی است  خود-ناو  خوداتمولوژیکال همواره در هم شکستن هست بودگی در شعر 

 و آن است. شعر ۀمحدودرو واقعیت نامحدود تا آنجا که شعر از ایناست. فروپاشیده  خودکه در این 

ه: ک استآمده شعر و واقعیتدر کتاب  .استره مقاومتی دیرینه و بازیابی شدههمواکنش شاعرانه 

 ائوشانیگفت و شنودی را نقل کرده که میان استاد شناس ایتالیایی( )فیلسوف و نشانه اومبرتو اکو»

وی چه فراسبه آن  :. پاسخ کندچه میپرسد اینگونه چهارزانو نشسته وی میو شاگردی رخ داده که از 

 ؟نچه فراسوی اندیشه است بیاندیشیتوانی به آولی تو چگونه میاندیشه است می اندیشم. پرسش: 

قعیت اندیشه، همانا در بطن وااندیشه، فراسو و فروسوی -. شعر اندیشه است و نابا نیاندیشیدنپاسخ: 

 .(۹۰) ص« است

ر متن د ۀاو وراندازند کرده و مسرِی واقعیت است.ورم ۀلوژیسِت تودموشاعر همواره انکولوژیست و ات

ا ابِ شاعرانه خود رهیچ کلامی نیست که غی .کندصعودِ نزولانه می در سقوط امر بدیهی و متن است

یت است و همچنین کلام در هیئت غیاب آخرین رجعت شعر به هم آمیزی با واقع برملا نسازد.
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. شعر جایی است که وجود ساخت. این واقعیتِ شعر است آزاد خواهد شما راشعر،  .سرآغازیست ناکام

 ۀ، از جنبکیشوند. و من این واقعیت را، از جنبه اُنتولوژیو مرگ، شعر می

 کنمو میبازگآدمی  درد و پریشانی وجودی و هستیِ ۀواسطدر سطح بیگرایانه و بیان کیاکسپرولوژی

 تلخیص(.، با اندکی ۱۲) خوارز، ص

زی . هرچه چیفلسفی من است ۀ. این هست«شعر مطلقِ واقعی است»گوید: که می «نوالیس»به قول 

اس وال»آور به دو جمله اضطراب توانبه همین منوال بنظر خوارز می «.تر استتر باشد، واقعیشاعرانه

ن است: ایش منتشر شد، تفسیر کنیم. جمله ای اول ، که پس از مرگ«آداجیا»را در کتاب  «استیونس

گوید: مَجاز که میو جمله ای دوم « رهیم.ما با مَجاز از چنگش میواقعیت یک کلیشه است که »

سرآخر باید  (۱۳.ص) ابدیاصلی نمودی غیرواقعی می آن واقعیتِ آفریند که بر مبنایاقعیتی نو میو

همواره محذوف در جنون شرطِ کلام است و کلام پذیر است هموار نیست. گفت: آنچه که نمود

پایان از آینه در انعکاس بی ایتنها و تکینه در خانه ۀشعر یا به تعبیر خوارز: واژهستندگی انسان. 

نفس رخداد را در که نه آنگاه . ترین تعبیر از ضرورت شعر است. همواره شوریدهواقعیت بر واقعیت

ری ی شعر بمثابه امزبان را یک رخداد شاعرانه ندانیم. آنچه که تجلنهاد زبان عقیم کنیم و نه آنگاه 

از مفهوم شاعرانه  و هیچ رخدادی نیست کهکردن در برابر مفهوم خودِ شعر است. نو است مقاومت

 در امان باشد.

شدنی / عیان یافتن و عیانعیان میسازدا اندیشیده ربه تعبیری نا کردن از سطح یک اندیشه تصاعد

طح کرد  همواره شعر خطی آنکه رجعتی به خطی مسبی غایت آغازین آنمازاد از سرحد اندیشه و 

غایتی نیست مگر  او میتوس ر بخشدخطی؛ یک صورت گسسته می فریند که بر هر نامآرا می

 ترجیح اآنکه امکانی رن بدو کندواگشایی میآن  لفعلانفس ب که وزن سنگین واقعیت را ازغایتی بی

  .دهد

 

گریزد و انسان را شعر در منطق خودش یک انقلاب بی پایان است که از هرمتن بمثابه محدوده می

آغاز  کند همواره شعرکند. آنجا که انسان انتخاب میآغازین ترین جهت وامکانش هدایت میبه 
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. با این همه، شعر استشده و تبعید شدهکنهمواره ریشه ز در گذر است. انسانهمه چی شود.می

اش اشکال و کالبدیابی ۀاوست در رژیابیِ وجودیِ سیاِر اوست، بنیانانسان است، شگفِت دیار  ۀریش

شدگی و تبعید. اما شعر چونان کنگذار، ترجمه، ریشه دهد.ی که او را از نیستی نجات میدر کلام

ندگی، مرگ و زها و کلامی آگاه از دیگر زبان ۀانسان، چونان زبان متفاوت با همبیانِ ابتدایی و انتهاییِ 

ن، الغزان، ریشه کنیم. و بدین س اینور، یا در پژواکِ سایه ایت قطرهدهد تا در آنیّبه ما رخصت می

 م.اینهایتر کجا که باشیم، راهیِ بیکه در هبود، با دانستنِ این نکته ما همواره ما خواهد   ۀخان

 

 پایانه

توان افق دهد که میشعر به مثابه امکانی برای اندیشه، ما را به سمت و سوی ساحتی سوق می

نش رساند. تغزل، این عطفشان یعنی زبان به سطحی تکین از آفری ین رخدادها را در نقطۀرتژرف

کین مان بر توان تهای پویش و شدن انسانیقله ترینترین فتح را در ناممکنبرسازندۀ سختصفت 

 توانکه ماهیتًا هچون نفس هر رخداد می اش یعنی تغزلسازد. شعر و صفت برسازندهما گشوده می

را ما  ، ولیگرایدسوی ناممکن میبه ، اگرچهمان یافتهای انسانیاندازآن را در اساس و پی چشم

ست از آنچه که بر ما ایشب است. شب، استعاره ترین وجه خود حاملشعر در ثغیل سازد.ممکن می

 .ستچیره شده و به قوت خود باقی مانده

متمرکز بر حفر تاریکی است. نه از این منظر که تاریکی را ورطه بندازیم  ،بیان شب یا جدال با شب

یک شاعر است یا یک متفکری که  همان تجسس ماهرانۀ به کلامی دگربلکه مقصود از حفر شاعرانه 

سبب میتوان اذعان داشت ساحت زیست و وجود آشنا است. بدینمیدان توپوس شاعرانه در با عمق

، امّا خلاء دیگری سازد، قادر است خلاء و تهیا را ملغا که شعر حالتی است که در ذات و جوهر خویش

ه کاست. از آنجا رادیکال ایاس در قاموس یک مفهوم، پدیدهاز اسشعر  تر باشد.آفریند تا شعرمی

بستر عاطفی از سطح یک گرایانه با امر واقع است، مواجهی که امر واقع را در یک شعر مواجۀ کاوش

 بخشد. ناپذیر به سطحی از حضور اندیشه ورزانه استحاله میغیاب ادراک
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کنش شاعرانه  ،دهد، از این حیثبنیادین دارد و آن را از هژمونی خود نجات می ۀشعر با زبان مواجه

کیفی خود را  شدت ،حضور حرانش است. امر شاعرانه در سایۀدر یک مقیاس وسیع نجات زبان از ب

حضور های امر شاعرانه بصیرتی به حیطۀ رخدادآورد. شدن است فراچنگ میکه همان ضرورت زاده

 گیرد.میتغزل را فرا خزد و قلۀکه با اندیشیدن به پا میماست. امری است 

هد؛ دهای نا متمرکز از دست میسیع است که حرمت خود را در بسترشعر مقاومتی برای حضوری و

 گویی: شعر پیشگویدآنچنان که خوارز می همان زبان و هستی.شعر تلنگری به امر واقع ماست؛ 

ن به آن بینشی یافتبر اکنون است؛ اکنونی که راهگویی مبتنیپیشمبرانه نیست؛ اگر هم باشد یک پیا

طلبد. اما آنچه به هیچ رو با شعر سازگار نیست لحن پیامبرگونه است. بینش شهودی پیامبرانه می

و  گویانه و پُر جوشگنده بینیِداد؛ ارتباطی با مکتب غیبنیز، که رَمبو آن را به شاعر نسبت می

 خروش ندارد.

ا داد رالیه یک رخست که بتوان تا منتهیای، همانا ساختن مقبرهبینش پیامبر گونه به اکنوناین 

نهایی ت ضرورت شعر در همین هست که قلۀ یک شعر واگذاشت. ن را به تنهاییِ آمریزد و اندیشید، و آ

ن سکوت چیزی آنکه از قدرت آشود بیان سکوتی است که از پس آن زاده میاست و توانش هم

یک  ،شود. امر شاعرانه اندیشیدن به ابدیت یک غم استتر میتر و پر نفوذ، بلکه برجستهاسته شودک

لمات شدۀ کناپذیر به حرمت شناختهای وصفر شاعرانه سکوت خود را در اندیشهام فقدان یا یک نیرو.

در همان صورت کند تا بتوانند سکوت را شدن اساسی محیا میگذارد و آن ها را برای یک زادهمیوا

در  توانزند که میخودش به سطحی تکین از بیان برسانند. سطحی که اندیشه را چنان نقب می

های آمرزد و کرانههمچون یک مقبره، شعر اندیشۀ بنیادین خود را میبصیرت آن آرامید و ساکن شد. 

 گرایی ممکن است.واقع، واقع گرایی شعر بزرگترین رواز اینکند. تر خود فراهم میبس آمرزش را در

 تاباند.گرایی که هیچ جز واقعیت خودش را بر نمییک واقع
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