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اشتراﻙ عيني در ﭘارهاي از اشعار كيتﺲ
و سهراﺏ سﭙهري

ﻧﺎﺻﺮ ﻣﻠﻜﻰ

*

ﻣﺮﻳﻢ ﻧﻮﻳﺪﻯ

**

چكيده

بررسي ميشوند ،ميتوان از اين موارد نام برد :اولين نگاه به هومر اثر ﭼﭙمن ،انديميون،
قﺼيدهاﻱ براﻱ بلبﻞ ،دربارﺓ مرگ ،قﺼيدهاﻱ درباﺏ پاييز ،نﻐمﺔ تﻀادها ،ﮔلدان يوناني؛ و از
اشعار سﭙهرﻱ ميتوان مسافر ،هميشه ،و ﭼه تنها ،با مرﻍ پنهان ،ﺻداﻱ پاﻱ آﺏ ،واحهاﻱ
در لﺤﻈه ،سادهرنﮓ ،تنهاﻱ منﻈره و پيامي در راه را نام برد.

كليدواژهﻫا :اشتراك عيني ،تداعي ،استعاره ،كيتﺲ ،سﭙهرﻱ.

*.استادياردانشگاهرازىـواحدكرمانشاه.

**.كارشناﺱارشددانشگاهآزادـواحداراﻙ.
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اشتراك عيني ،شيوﺓ بيان ﻏيرمستقيم احساسات و عواطﻒ است .به بياني ديگر ،شاعر
با استفاده از آرايههاﻱ ادبي (استعاره ،تمﺜيﻞ ،تشبيه و تناقﺾنما )... ،و بهكارﮔيرﻱ اشيا،
موقعيتهاﻯ مشﺨﺺ ،زنجيرﺓ حوادﺙ و يا عﻜﺲالعمﻞهايﻰ ،احساسات خود را به بياني
بهتﺼوير ميكشد و خواننده را دربرابر ﺻﺤنﺔ »شعر« قرار ميدهد .در نتيجه ،آن واكنﺶ
عاطفي را كه شاعر قﺼد برانگيﺨتن آن را در خواننده دارد ،برميانگيزد ،بيآنﻜه آن
احساﺱ را آشﻜارا بيان كند .اينﮔونه مينمايد كه تاكنون تﺤقيﻖ برجسته و قابﻞتوجهي
از اشتراك عيني از اين دو شاعر ديده نشده است .اين دفتر بر آن است تا فن اشتراك
عيني را در اشعار جان كيتﺲ انگليسﻰ و سهراﺏ سﭙهرﻱ بيابد .از اشعار جان كيتﺲ كه
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مقدمه

امروزه ﮔرايﺶ به لفافهﮔويﻰ در شعر ،بيﺶ از پيﺶ مورد توجه شاعران قرار ﮔرفته است،

تا خوانندﮔان را به تﺄمﻞ بيشتر وادارند .اﺻطالحﻰ كه برخﻰ از شاعران اروپايﻰ و امريﻜايﻰ

بر اين سبﻚ نهادهاند» ،اشتراك عينﻰ« 1است» .اشتراك عينﻰ« يا »همﭙيوند عينﻰ«( )1را

نقاﺵ و شاعر امريﻜايﻰ ،واشنيگتن آليستون 2ثبت كرد و بعدها تﻰ .اﺱ .اليوت در حوزﺓ نقد

ادبﻰ بهكار برد (برسلر .)24: 2007 ،وﻯ به تﺄثير نقد نو ،3اين اﺻطالﺡ را در مقالﺔ »هملت و
مشﻜالتﺶ« 4بهكار برد.

اليوت در مقالﺔ مﺬكور ،ﺿمن آنﻜه نمايشنامﺔ هملت را شﻜستﻰ هنرﻯ مﻰداند،

مﻰنويسد:

يگانه راه بيان عواطﻒ ازطريﻖ هنر ،يافتن يﻚ اشتراك عينﻰ است؛ يعنﻰ ]يافتن[ اشيا يا
زنجيرهاﻯ از حوادثﻰ كه در ]كنار هم[ بتوانند با اراﺋﺔ حقايﻖ بيرون شعر ،متفق ًا و بﻰدرنﮓ،
احساﺱ مورد نﻈر را برانگيزند.

اليوت در ادامه مﻰنويسد:
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شﺨﺼيت هملت ،مقهور احساسات مفرد و توﺻيﻒناپﺬير است ،زيرا شدت آن احساسات بر
حقايﻖ مشهود فزونﻰ دارد تداعﻰﮔريز است( .داد.)37 :1380،
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نگرﺵ اليوت ،مشابه شاعر رومانتيﻚ انگليسﻰ» ،جان كيتﺲ« است .اليوت بهﺻراحت

اين مسﺌله را در مقالهاﺵ با عنوان »سنت و استعداد فردﻯ« 5بيان كرده است .اين اﺻطالﺡ

را شاعر رومانتيﻚ ايرانﻰ» ،سهراﺏ سﭙهرﻯ« نيز بهكار برده است (منتقدان ايراني ،از اين فن
به »تجريد« ياد ميكنند) .او نيز با استفاده از واژههاﻱ بديﻊ (استعاره ،كنايه ،ايهام ،مجاز،)...

از بيان مستقيم احساسات و افﻜارﺵ پرهيز مﻰكند و هميشه بر حقايﻖ بيرونﻰ شعر نﻈارت
دارد كه بسامد آن ،برانگيﺨتن احساسات خواننده است.

در اشتراك عينﻰ ،نويسنده بهجاﻯ بيان ﺻريﺢ عواطفﺶ ،با اشيا ،حوادﺙ ،كلمات و يا

ﭼيزهايﻰ سروكار دارد كه از يﻚ طرﻑ ،باعﺚ بروز احساسات در خودﺵ مﻰشود و از طرﻑ
2. Washington Alliston
4. Hamlet and His Problems

1. objective correlative
3. New Criticism
5. Tradition and Individual Talent
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ديگر ،خواننده را تﺤتتﺄثير قرار مﻰدهد .اهميتﻰ ندارد كه بين احساسات ،عواطﻒ و اشيا يا

حوادﺙ شباهتﻰ وجود داشته باشد يا نه( .آبرامز)2000 :2002 ،

اليوت باور داشت كه تنها راه بيان احساسات ،پيداكردن اشتراك عينـﻰ اسـت .او

ﺫهنـﻰﮔرايـﻰ رومانتيﻚها 1را بهنفﻊ عينيتﮔرايي هنر 2رد كرد .وﻱ معتقد بود كه نويسنده

نبايد احساسات و عواطفﺶ را بهطور مستقيم بيان كند ،بلﻜه بايد از مجموعهاﻯ از اشيا،

موقعيتها و سلسلهحوادثﻰ استفاده كند كه بازتابي براﻯ آن احساسات خاﺹ است ،و آن

عوامﻞ ،همان احساسات را در خواننده نيز بيدار كند .در ادبيات فارسﻰ ،نمونﺔ كاربرد اشتراك
عينﻰ در سبﻚ هندﻯ ،ﭼنان است كه در يﻚ مﺼراﻉ ،مطلﺐ معقولﻰ (از حوزﺓ عقالنيات)
بيان مﻰشود و در مﺼراﻉ دوم ،با تمﺜيﻞ با رابطﺔ لﻒونشرﻯ متناﻇر ،شبيه اشتراك عينﻰ
تﻰ.اﺱ.اليوت آن را مﺤسوﺱ مﻰكند .شميسا ( )288 :1376و شفيعﻰ كدكنﻰ ( ،)68 :1371آن
را »تجريد« مينامند.

سﭙهرﻯ نيز به اين فن دست يافته بود .او كه پيرو نيما (پدر شعر نو) بود ،در بيشتر

اشعارﺵ از بيان مستقيم احساسات ،عواطﻒ و افﻜارﺵ پرهيز مﻰكرد؛ درعوﺽ ،از كلمات

بديعﻰ (آشنايﻰزدايﻰ) 3استفاده مﻰكرد ،تا خواننده را بهتﺄمﻞ وادارد .او ــ همانطور كه

پيﺶتر عنوان شد ــ پيرو نيما بود .نيما معتقد بود احساسات ،منابﻊ خلﻖ آثار هنرﻯ هستند
زمان راحتـﻰ و آسايﺶ او به شيﺌﻰ هنرﻯ تبديﻞ مﻰشوند.

بنابراين ،قﻀاياﻯ خارجـﻰ زندﮔﻰ و تجربههاﻯ واقعﻰ و عينﻰ هنرمند است كه احساسات

او را برمﻰانگيزد و به خالقيت هنرﻯ مﻰانجامد .اما تنها احساسات كافﻰ نيست؛ براﻯ
آفرينﺶ هنرﻯ ،فرﺻت و فراﻏت نيز ﻻزم است .درنتيجه ،آفرينﺶ هنرﻯ حاﺻﻞ مجموعهاﻯ

از احساسات و يادآورﻯها است كه هنرمند در وقت مناسﺐ به آنها سامانﻰ خاﺹ مﻰدهد

و همه را براساﺱ جهانبينﻰ خويﺶ تركيﺐ مﻰكند و اثرﻯ پديد مﻰآورد( .دهقانﻰ:1382 ،

)263
2. Objectivity of Art

1. Romantic Subjectivity
3. Defamilirization
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كه از رويارويﻰ با حقيقت زندﮔﻰ آشﻜار مﻰشوند .وقايﻊ بيرونـﻰ و تجربههاﻱ هنرمند ،در
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توانايﻰ شاعر در يافتن اشتراك عينﻰ ،براثر تماﺱ با دنياﻯ خارجﻰ حاﺻﻞ مﻰشود كه

احساسات شاعر را برمﻰانگيزد .آنگاه شاعر به اين اشيا هويت مﻰبﺨشد يا برعﻜﺲ ،اشيا و

اتفاﻕهاﻱ دنياﻯ خارﺝ باعﺚ تداعﻰ احساساتﻰ در ﺫهن شاعر يا هنرمند مﻰشود و هنرمند
يا شاعر ،با بيان اين اشيا يا اتفاﻕها از بيان مستقيم احساسات ،عواطﻒ و تفﻜراتﺶ پرهيز

مﻰكند( .نيما)49 :1368 ،

به هر اندازه كه ﮔوينده ،اين عينيت و لوازم و جلوههاﻯ مادﻯ آن را بهتر ايجاد كند،

مﺼمم است كه به منﻈور خود بهتر رسيده است (طاهباز .)307 :1368 ،نيما نيز مﻰﮔويد:
»منﻈور اساسﻰ هنر ،يﻚ ﭼيز است :هنر مﻰخواهد نشان بدهد و تﺼوير كند؛ زيرا دانستن

كافﻰ نيست( «.نيما .)35 :1375 ،او بنابر ﺻراحتهايﻰ كه در نﻈرهاﻱ خود دارد ،و بهدليﻞ

بسيارﻯ از آثارﺵ ،بهنﻈر ميرسد بﻰﺻراحت در شيوﺓ بيان ،معتقد به جستوجو و اراﺋﺔ
تﺼاوير و جلوههاﻯ عينﻰ و مشهود است و براﻯ ابالﻍ مقاﺻد و اﻏراﺽ شعرﺵ ،خبردادن و
بهﺻراحتﮔفتن و ارادات ﺫهنﻰ را نمﻰپسندد .زيرا او اينﮔونه سﺨنﮔفتن ،يعنﻰ شنيدنﻰكردن

امور ﺫهن را كماثـر و كمرنﮓ مـﻰداند و ابالﻍ را ﺫهنيات كافﻰ نمﻰداند ،بلﻜه نشاندادن

118

تﺼويرهاﻯ عينﻰ را طالﺐ است و كار هنرمند را پيداكردن همين تﺼاوير عينﻰ و جلوههاﻯ
مادﻯ رابطﺔ بين تﺄمﻞ خياﻻت ﮔوينده و تﺄثر و پﺬيرﺵ شنونده مﻰداند (براهنﻰ.)247 :1371 ،
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»كيتﺲ« 1هم در نامهاﺵ به »ريﭽارد وودهوﺱ« ،2اشتراك عينﻰ را اينﮔونه توﺻيﻒ

مﻰكند:

شاعر ،ﻏيرشاعرانهترين ﭼيزﻯ است كه ممﻜن است وجود داشته باشد؛ ﭼون هيﭻ هويتﻰ
ندارد .او بهطور متداوم درحاﻝ پر و خالﻰ كردن ديگر بدنها است( .كيتﺲ)84 :1921 ،

يادآورﻱ ميشود كه اشتراك عينﻰ در سبﻚ هندﻯ رواﺝ بسيارﻯ دارد .دكتر شفيعﻰ

كدكنﻰ (در نقدﻯ درباﺏ اشعار بيدﻝ) در اينباره مﻰﮔويد :بااينﻜه اساﺱ هر شعر و هنرﻯ ،به

يﻚ تعبير ،ﭼيزﻯ جز »تجريد« نيست» ،تجريد« در سبﻚ بيدﻝ امتيازهايﻰ دارد كه بهعنوان
يﻚ عامﻞ سبﻜﻰ هميشه خود را نشان مﻰدهد.

2. Richard Woodhouse

1. Keats
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منﻈور از »تجريد« در اين بﺤﺚ ،انتزاﻉ يﻚ يا ﭼند خﺼوﺻيت از يﻚ شﻰء است و آن

امر منتزﻉ را مورد حﻜم و تداعﻰ قراردادن .از سادهترين انواﻉ »تجريد« كه در »استعاره«

ديده مﻰشود مﺜﻞ »ﭼشم روزﮔار« تا پيﭽيدهترين انواﻉ آن ،همه وهمه در اين مقوله قرار

مﻰﮔيرند .وقتﻰ بيدﻝ مﻰﮔويد» :سايﺔ انديشﺔ ما« ،بعد از آنﻜه »انديشه« را بهﮔونﺔ شﺨﺺ
يا شﻰء خارجﻰ و عينﻰ فرﺽ ميكند كه »سايه« نيز دارد ،يا از آن شﻰء »سايهاﻯ« انتزاﻉ

كرده ،درباﺏ آن امر انتزاعﻰ حﻜمﻰ ﺻادر كرده است .اين زنجيرﺓ تجريد در شعر او از ح ّد
اعتداﻝ مﻰﮔﺬرد؛ براﻱ مﺜاﻝ ،آنجا كه مﻰﮔويد:

عافيت سوز بود ،سايﺔ انديشﺔ ما (بيدﻝ)68 :1368 ،

بگﺬريم از جنبﺔ پارادوكسﻰ» 1سوختن بهوسيلﺔ سايه« .اين زنجيره در ﺫهن ايجاد

پيﭽيدﮔﻰهايﻰ مﻰكند .وﻱ در همين ﻏزﻝ مﻰﮔويد:
مﻰﭼﻜد خون تﺤير ز رگ و ريشﺔ ما (همان)

تﺤير را كه حالتﻰ نفسانﻰ است ،بهﺻورت شﺨﺼﻰ درنﻈرﮔرفتن و براﻯ او »خون«

بيان اينﻜه »خون تﺤير مﻰﭼﻜد« نوعي »تجريد« است.
تﺼوركردن و ِ

از طرﻑ ديگر ،خود استعاره ،تشبيه و كنايه ،و حﺲآميزﻯ درحقيقت ،نوعﻰ عينﻰكردن

ﺫهنيات است (اخوان )260 :1357 ،و از ﮔفتار بعﻀﻰ از قدما هم پيدا است كه در اينخﺼوﺹ

ﭼيزﻯ پوشيده شود ،و بهشﻜﻞ تشبيه آشﻜار ﮔردد« (رادويانﻰ .)45 :1949 ،البته درمورد استعاره،

عﻜﺲ اين حالت هم ﺻدﻕ مﻰكند .رازﻯ هم در نقد تي.اﺱ .اليوت مﻰﮔويد :روﺵ لبريز از

استعاره ،مجاز و كنايﺔ اليوت را كه القاﻱ احساسات را بهطريﻖ ﺿمنﻰ ميسر مﻰسازد ،بيﺶ از

بازﮔوﻯ آنها بهﺻورت اعالنيه كه حامﻞ اين تﺄثيرات است ،پسنديده است (رازﻯ.)75 :1334 ،

بحﺚ

ﭼنانكه پيﺶتر عنوان شد» ،اشتراك عينﻰ« ،اﺻطالحﻰ است كه تﻰ .اﺱ .اليوت
1. paradoxical
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تﺄمالتﻰ داشتهاند .مﺤمدبنعمر رادويانﻰ در اينخﺼوﺹ مﻰﮔويد» :تشبيه بليﻎتر آن بود كه

119

ادبیات ت

ﻡ ،شمارة 9
طبیقی ،ساﻝ سو

بريتانيايﻰ وﺿﻊ كرد .اين اﺻطالﺡ ،ناﻇر بر اشيا ،موقعيت ،زنجيرﺓ وقايﻊ و يا عﻜﺲالعمﻞهايﻰ
است كه بتوانند آن واكنﺶ عاطفﻰ را كه نويسنده مايﻞ به برانگيﺨتن آن در مﺨاطﺐ است،

برانگيزند؛ ]البته[ بدون بيان ﺻريﺢ احساسات .بسامد ﭼنين ويژﮔياﻱ در اشعار جان كيتﺲ
بريتانيايﻰ و سﭙهرﻯ ايرانﻰ بهآشﻜار مشاهده ميشود.

اشتراك عينﻰ ،زمينﺔ مساعدﻯ براﻱ استفاده از ﺻناعات ادبﻰ در اشعار آنها فراهم آورد؛

و اين ﺿرورت ايجاﺏ شد كه در ابتدا ،شعر مسافر سهراﺏ سﭙهرﻯ را با اولين نگاه به هومر
اثر ﭼﭙمن 1جان كيتﺲ مقايسه كنيم .شعر كيتﺲ ،توانايﻰ سرايﺶ او را نشان مﻰدهد و

درحقيقت ،جزء ﻏزﻝها بهحساﺏ مﻰآيد .او در اين ﻏزﻝ ،حيرت خود را از مطالعﺔ ترجمﺔ
اشعار هومر 2بيان مﻰكند؛ ترجمهاﻯ كه ﭼﭙمن انجام داده است .بارﻯ! اين حيرت در ﻏالﺐ

سمبﻞها 3و استعارههاﻯ بديﻊ 4رﺥ مﻰنمايد و به ستايﺶ اشعار هومر منتهﻰ مﻰشود.

از طرﻑ ديگر ،شعر مسافر سهراﺏ هم عارﻯ از اين خﺼوﺻيات نيست» .مسافر« نماد

فردﻯ است كه مانند جويبار از مﻜانهاﻯ مﺨتلﻒ عبور مﻰكند .درحقيقت ،مسافر ،زاﺋرﻯ
است بهدنباﻝ حقيقت وجود؛ او خواﺏ ندارد و درمورد رسيدن به هدفﺶ مﻰﮔويد:
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خياﻝ مﻰكنم
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در آﺏهاﻯ جهان قايقﻰ است

و من ــ مسافر قايﻖ ــ هزارها ساﻝ است

سرود زندﺓ دريانوردهاﻯ كهن را

به ﮔوﺵ روزنههاﻯ فﺼوﻝ مﻰخوانم

و پيﺶ مﻰرانم.

مرا سفر به كجا مﻰبرد؟

كجا نشان قدم ناتمام خواهد ماند
1. On First Looking Into Chapman’s Homer
2. Homer
3. symbols
4. conceit or far-fetched metaphors

اشت
راﻙ عین
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از اشﻌار كیتﺲ و...
و بند كفﺶ به انگشتهاﻯ نرم فراﻏت ﮔشوده خواهد شد؟ ()310

اين سفر ،سفر به تاريﺦ ،بشريت و بدويت است؛ سفر به بشرﻯ كه بﻰزمان است و

مشموﻝ تاريﺦ و ﮔﺬشت زمان نمﻰشود .از طرﻑ ديگر ،كيتﺲ هم مسافر است ،مسافر

اقليمهاﻯ طاليﻰ .او مﻰﮔويد:

بسيار در اقليمهاﻯ طاليﻰ سفر كردم،

ايالتها و سرزمينهاﻯ بسيارﻯ را ديدهام؛

در سراسر جزاير ﻏربﻰ و من خنياﮔر مجالﺲ آپولو بودم)19( .

سفر كيتﺲ هم سفرﻯ خيالﻰ است؛ سفرﻯ به اقليمهاﻱ طاليﻰ اشعار هومر كه بسيار

ﻏنﻰ است و شاعر را متﺤير ساخته و به وجد آورده است» .اقليمهاﻯ طاليﻰ«» ،اياﻻت و

سرزمينها« و »جزاير ﻏربﻰ« ،استعارههايﻰاند براﻯ اشعار هومر كه تﺤت فرمانروايي او قرار

دارند .اين استعارهها ،اشعار هومر را تداعﻰ مﻰكنند و اشتراك عينﻰ نيز دارند ،ﭼون شاعر

بهجاﻯ اينﻜه بگويد »من از اشعار هومر بهوجد آمدهام« ،اين اشعار را »سرزمينهاﻯ طاليﻰ«

مﻰداند كه در خياﻝ به آنجا سفر كرده است.

سﭙهرﻯ نيز سفر مﻰكند ولﻰ سفر او بهﮔونهاﻯ است كه از انسان بدوﻯ و دنيايﺶ سر

درمﻰآورد .او نيز زاﺋر انسان بدوﻯ است؛ زاﺋرﻯ كه درپﻰ حقيقت وجود است .از طرفﻰ ،اين
كفﺶ به انگشتهاﻯ نرم فراﻏت ﮔشوده خواهد شد؟« .اين خطوﻁ ،اشتراك عينﻰ دارد،
ﭼراكه سهراﺏ بهجاﻯ اينﻜه بگويد »اين سفر جاودانه است« ،نﻈرﺵ را با اين سﺆاﻻت بيان

مﻰكند .بهعالوه ،او فراﻏت را انسانﻰ مﻰپندارد كه انگشتانﺶ بند كفﺶ را مﻰﮔشايد ،و از
اين لﺤاﻅ مقايسﺔ بديعﻰ را بهكار برده است .سفر كيتﺲ به سرزمينهاﻯ طاليﻰ (اشعار

هومر) بوده و سفر سﭙهرﻯ براﻯ حقيقت وجود با قايقﻰ در آﺏهاﻯ جهان .به ﮔفتﺔ يونﮓ،1
آﺏ يا دريا ،جاودانگﻰ ،ابديت ،رموز روحانﻰ را تداعﻰ مﻰكند« (يونﮓ.)217 :1968 ،

همانطور كه مسافر ،سرزمينهاﻯ بسيارﻯ را مشاهده مﻰكند ،كيتﺲ هم نوشتههاﻯ
1. Jung

فصلنامة علمی ـ پژوهشی

سفر هميشگﻰ است و از اين حيﺚ ،مﻰﮔويد» :كجا نشان قدم ناتمام خواهد ماند« و »بند
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هومر را مﻰخواند؛ سرزمينهايﻰ كه در سلطﺔ هومر و آپولو( 1خداﻯ شعر و شاعرﻯ) قرار
دارند .هميلتون 2معتقد است كه »آپولو« ،خداوند شعر و شاعرﻯ است .او موسيقﻰدانﻰ است

كه براﻯ اولينبار هنر را به انسان آموخت (هميلتون)30 :1969 ،؛ و منﻈور كيتﺲ از آوردن نام

»آپولو« اين است كه شاعر با الهام شاعرانه شعر مﻰسرايد ،الهامﻰ كه از آپولو نشﺄت مﻰﮔيرد.

در خطوﻁ بعد ،كيتﺲ از وسعت سرزمينها و آﺏ و هوايﻰ كه او در آنجا نفﺲ نﻜشيده است،

حيرت ميكند و مﻰﮔويد:
و من قادر نبودم

در هواﻯ تازﺓ سرزمينهاﻯ هومر نفﺲ بﻜشم

تا وقتﻰ كه آوازﺓ ﭼﭙمن را شنيدم( .ﺹ )19

او اشعار هومر را سرزمينهايﻰ مﻰداند كه هواﻯ تازهاﻯ دارد .آن زمان كه كيتﺲ به

اقليمهاﻯ طاليﻰ مﻰرسد ،به حقيقت وجود ،و حقيقت هبوﻁ انسان دست مﻰيابد .او اين

هبوﻁ را با اين جمله بيان مﻰكند» :من از هجوم حقيقت به خاك افتادم«؛ كه اشتراك عينﻰ

نيز دارد.
122

از طرﻑ ديگر ،كيتﺲ مﻰﮔويد:

و من خود را ﭼون ستارهشناسﻰ مﻰدانم
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تيررﺱ نگاهﺶ افتاده است؛
كه سيارﺓ جديدﻯ در
ِ
يا كورتز كه اقيانوﺱ آرام را يافت

و در سﻜوت به اين شﻜوه نگريست( .ﺹ)19

كيتﺲ در اين خطوﻁ ،عﻈمت اشعار هومر و حيرت خود را درقالﺐ تشبيه خود به

ستارهشناﺱ يا كورتز (كاشﻒ اقيانوﺱ آرام) بيان مﻰكند .به بيان ديگر ،از اشتراك عينﻰ

بهره مﻰجويد ،ﭼون احساسات و حيرت و شگفت خود را بهطور مستقيم بيان نﻜرده ،بلﻜه

نمودهايﻰ عينﻰ از عﻈمت و حيرت يافته و احساسات و عواطﻒ خود را به اين شﻜﻞ توﺻيﻒ

كرده است.

2. Hamilton

1. Apollo

سﭙهرﻯ نيز از سوﻯ ديگر مﻰﮔويد:
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ﺻداﻯ همهمه مﻰآيد.

و من مﺨاطﺐ تنهاﻯ بادهاﻯ جهانم.

و رودهاﻯ جهان رمز پاك مﺤوشدن را
به من مﻰآموزد،
فقﻂ به من،

و من مفسر ﮔنجشﮓهاﻯ درﺓ ﮔنگم
و ﮔوشوارﺓ عرفاننشان تبت را

براﻯ ﮔوﺵ بﻰآﺫين دختران بنارﺱ

كناره جادﺓ »سرنات« شرﺡ دادهام( .ﺹ )320

اين خطوﻁ نشان مﻰدهد كه شاعر كام ً
ال تمايﻞ دارد وجود خود را در مشاهداتﺶ ﻏرﻕ
كند و به بيانﻰ ،اين خطوﻁ نشان مﻰدهد كه او كام ً
ال مشتاﻕ استفاده از اشتراك عينﻰ است.
او مﻰﮔويد» :و من مﺨاطﺐ تنهاﻯ بادهاﻯ جهانم /.و رودهاﻯ جهان رمز پاك مﺤوشدن را/
به من مﻰ آموزد /،فقﻂ به من«

او در اين خطوﻁ ،ﻏرﻕ مشهودات و حقيقت وجود شده است .ﭼون دريا (آﺏهاﻯ جهان)

طرفﻰ ،ياسﭙرﺱ 1معتقد است كه »سرنات جادهاﻯ بود كه بودا از آن طريﻖ به بنارﺱ رسيد

و زير درخت انجير معبدﻯ نشست و ﺻاحﺐ الهامات خداوندﻯ شد و ﭼهار حقيقت جاودانه را
دريافت (ياسﭙرﺱ)98 :1364 ،؛ و كريشنامورتﻰ 2معتقد است كه حقيقت رنﺞ در آرزوها است و

با سلوك مﻰتوان از اينها پرهيز كرد (كريشنامورتﻰ.)149 :1382 ،

از ديگر شعرهايﻰ كه مﻰتوان آنها را با هم مقايسه كرد» ،انديميون« 3كيتﺲ و »هميشه«

سهراﺏ است .آنها در اين دو شعر ،به بيانﻰ ،آنيما4ﻯ خود را توﺻيﻒ ميكنند .بهﮔفتﺔ يونﮓ،

»آنيما« ،كهنالگويﻰ 5است كه از ناخودآﮔاه جمعﻰ 6نشﺄت مﻰﮔيرد ،و اين ناخودآﮔاه ،اين
2. Krishinamorti
4. Anima
6. colletive consciousness

1. Yaspers
3. Endymion
5. archetype
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منشﺄ حقيقت است و ﮔنجشﮓ نيز نماد هندو است ،ﭼون ﺻدايﺶ سريﻊ و بلند است .از

123

ادبیات ت

ﻡ ،شمارة 9
طبیقی ،ساﻝ سو

روﺡ دستنيافتنﻰ ،جاودانه و هميشگﻰ مﻰماند .درواقﻊ ،اين كهنالگو ،زن مستتر در قالﺐ

مرد است ،و همﺔ اينها داﻝ بر ميﻞ و اشتياﻕ فطرﻯ انسان براﻯ جاودانهماندن است كه

درقالﺐ جستوجوﻯ آنيما نمود پيدا مﻰكند و اين به خودﻯ خود ،نوعﻰ اشتراك عينﻰ است

كه معمو ًﻻ در رﺅياها ،اشعار و داستانها تجسم مﻰيابد و در »انديميون« جان كيتﺲ» ،آنيما«
به خواﺏ انديميون مﻰآيد و او را ﮔرفتار عشﻖ خود مﻰكند و بعد از خواﺏ ،انديميون نمﻰداند

كه آيا او را در خواﺏ ديده است يا در واقعيت؛ براﻯ همين ،انديميون بهدنباﻝ او مﻰﮔردد و با

دختر هندﻯ كريهي روبهرو مﻰشود كه از عشﻖ خود دور افتاده است ،ناخواسته با او همدردﻯ
مﻰكند ،ولﻰ بعداً متوجه مﻰشود كه اين دختر هندﻯ كريه ،همان دختر زيبارو است .بارﻯ!

زياد از مقولﺔ جاودانگﻰ و ميﻞ به جاودانگﻰ آدميت دور نمﻰشويم كه تمامي جستوجوهاﻱ
انديميون از آن سرﭼشمه مﻰﮔيرد .در بﺨﺶهايﻰ از شعر انديميون هم ،شاعر به اين خواسته

اقرار مﻰكند ،و مﻰﮔويد:
انديميون تنها بود،

در جايﻰ كه هيﭻ اثرﻯ از انسانهاﻯ فانﻰ نبود،

124

و حاﻝ ،اﮔر اين عشﻖ زمينﻰ قدرتﻰ داشت كه

مﻰتوانست اين انسان فانﻰ را جاودانه كند؛ و
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جاهطلبﻰاﺵ را در يادها بجنباند ،و شهرتﺶ را

بﻰاعتبار كند ،ﭼه كسﻰ بر زين اسﺐ

عشقﻰ جاودانه ،و موجودﻯ جاودانه مﻰنشست؟ (ﺹ )94

درحقيقت ،كيتﺲ ،در اينجا مﺤو آنيماﻯ خيالﻰ خود شده است؛ تا او را به جاودانگﻰ

برساند و از مﺼايﺐ زندﮔﻰ دنيوﻯ و مشﻜالتﺶ برهاند.

بهنﻈر مﻰرسد كه نه كيتﺲ و نه سﭙهرﻯ ،آنيما را مستقيم خطاﺏ قرار ندادهاند ،بلﻜه

كيفيتﻰ سوررﺋاليستﻰ و نمايشﻰ به اشعارشان دادهاند؛ و يﻜﻰ از شيوههاﻯ نمود اشتراك عينﻰ
هم در نمايشنامه نهفته است ،و از اين حيﺚ ،آنيماﻯ سﭙهرﻯ هم در موجود روحانﻰ نمود پيدا
مﻰكند و سهراﺏ ،او را »خواهر تﻜامﻞ خوشرنﮓ« و »حورﻯ تلﻜم بدوﻯ« ،منشﺄ الهامات

شاعرانه مﻰنامد.
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در هيﭻ بﺨشﻰ از اين دو شعر (»هميشه« و »انديميون«) ،اين دو شاعر ،اين موجود

(آنيما) را بهعنوان معشوقه مورد خطاﺏ قرار ندادهاند ،ﭼون »آنيما« روﺡ است و هويتﻰ
روحانﻰ دارد ،و جستوجوﻯ آنها براﻯ »آنيما« در ميﻞ به جاودانگﻰ انسان فانﻰ و اتﺤاد

كامﻞ با موجودﻯ جاودانه ريشه دارد .سﭙهرﻯ مﻰﮔويد:
عﺼر

ﭼند عدد سار

دور شدند از مدار حافﻈﺔ كاﺝ.

نيﻜﻰ جسمانﻰ درخت بجا ماند.

عفت اشراﻕ روﻯ شانﺔ من ريﺨت( .ﺹ )402

سﭙهرﻯ در اين اشعار ،تابلويﻰ ترسيم كرده و خواننده (تماشاﮔر) را دربرابر اين ﺻﺤنه

قرار داده است .بهعالوه ،تﺼوير او زنده است و سارها درحاﻝ پروازند و به آشيانه مﻰروند.
به عبارتﻰ ،شاعر در اينجا مﻰخواهد بگويد هوا درحاﻝ تاريﻚشدن است ولﻰ اين را مستقيم
بيان نمﻰكند ،پﺲ از اشتراك عينﻰ استفاده كرده است .در خطوﻁ بعد ،او باز هم مايﻞ است

به شعرﺵ جنبﺶ بدهد ،پﺲ كاﺝ را انسانﻰ مﻰپندارد كه حافﻈه و اندامﻰ نيﻜو دارد؛ و حسﻰ
كيتﺲ در جاﻯ ديگر ،در ﺻﺤنﺔ مهمانﻰ كه در شعرﺵ ترسيم كرده است ،ميﮔويد:
نسترنهاﻯ بارانخورده

سهتيﻎ آفتاﺏ را تقليﻞ مﻰدهند

رودخانههاﻯ سرد با حباﺏهاﻯ سردتر
علﻒها را ﮔرم ميكنند؛

ﺻداﻯ بشر در كوهها مﻰپيﭽد؛ و طبيعت

زنده ،شﻜوه آفتاﺏ هميشگﻰ را حﺲ مﻰكند( .ﺹ )96

شاعر در خطوﻁ سوم و ﭼهارم ،از پارادوكﺲ 1استفاده كرده است .به عبارتﻰ ،اين خطوﻁ،
1. paradox
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شاعرانه بر شاعر مستولﻰ مﻰشود.

125

ادبیات ت

ﻡ ،شمارة 9
طبیقی ،ساﻝ سو

حﺲآميزﻯ هم دارند .ﭼگونه ممﻜن است كه آﺏهاﻯ سرد با حباﺏهاﻯ سردتر ،علﻒها را
ﮔرم كنند؟! درحقيقت ،آﺏ به علﻒهاﻯ تشنه مﻰرسد و آنها را سيراﺏ مﻰكند؛ درنتيجه ،اين

خطوﻁ هم اشتراك عينﻰ دارند.

اكنون دو شعر ديگر كيتﺲ و سهراﺏ سﭙهرﻯ را مقايسه ميكنيم» :قﺼيدهاﻯ براﻯ

بلبﻞ« 1جان كيتﺲ و »با مرﻍ پنهان« سﭙهرﻯ.

بعد از شنيدن ﺻداﻯ بلبلﻰ كه نزديﻚ خانﺔ كيتﺲ آشيانه ساخته است ،مسرت

وﺻﻒناپﺬيرﻯ به او دست ميدهد و اين قﺼيده را مﻰسرايد .او در اين قﺼيده ،دنياﻯ بلبﻞ را
درمقابﻞ دنياﻯ آدمﻰ قرار مﻰدهد .بهﮔفتﺔ بروكﺲ» ،2دنياﻯ بلبﻞ ،دنياﻯ زنده ،زيبا و جاودانه
است و هنر را نشان مﻰشود« (بروكﺲ .)98 :1968 ،از طرفﻰ ،كيتﺲ در اين قﺼيده ،شادﻯ

ﺻداﻯ جاودانﺔ بلبﻞ را درمقابﻞ ﻏم زندﮔﻰ فانﻰ انسانﻰ قرار مﻰدهد .بهعالوه ،بلبﻞ پرندهاﻯ

خجالتﻰ است و شنونده ،فقﻂ ﺻدايﺶ را مﻰتواند بشنود و اﻏلﺐ در تاريﻜﻰ نﻐمه سر مﻰدهد.
براﻯ همين فرﺽ مﻰشود كه پرندﺓ سﭙهرﻯ هم بلبﻞ است با نﻐمﺔ خود:
حرﻑها با تو دارم
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با تو اﻯ مرﻏﻰ كه مﻰخوانﻰ نهان از ﭼشم
و زمان را با ﺻدايت مﻰﮔشايﻰ!

فصلنامة علمی ـ پژوهشی

ﭼه تو را دردﻯ است

كز نهان خلوت خود مﻰزنﻰ آوا

و نشاﻁ زندﮔﻰ را از كﻒ من مﻰربايﻰ؟ (ﺹ )69

اين شعر ،مﺤاورهاﻯ است و بهنوعﻰ حالت نمايشﻰ دارد كه يﻜﻰ از مشﺨﺼات اشتراك

عينﻰ نيز هست .به بيان ديگر ،نويسنده يا شاعر ،عقايد و آراﻱ خود را از دهان شﺨﺼيتهاﻯ
داستان يا شعرﺵ بيان مﻰكند و بهنوعﻰ از اشتراك عينﻰ بهره مﻰﮔيرد.

در خطوﻁ بعد ،از حرﻑ ندا استفاده مﻰكند و مﻰﮔويد :با تو اﻯ مرﻏﻰ كه مﻰخوانﻰ

نهان از ﭼشم  /و زمان را با ﺻدايت مﻰﮔشايﻰ! ﭼگونه ممﻜن است كه پرنده با ﺻدايﺶ
2. Cleanth Brooks

1. Ode to the Nightingale
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زمان را بگشايد؟ اين ﮔفته» ،قﺼيدهاﻯ براﻯ ﮔلدان يونانﻰ« جان كيتﺲ را به ﺫهن متبادر
مﻰسازد كه در آن ،اين ﮔلدان بهعنوان يﻚ اثر هنرﻯ ،زمان را متوقﻒ مﻰكند .پﺲ بايد ﮔفت

كه »بلبﻞ« سﭙهرﻯ هم به جاودانگﻰ هنر و هنرمند اشاره ميكند و اشتراك عينﻰ نيز دارد و

شاعر از مجاز »ﺻداﻯ بلبﻞ« براﻯ هنر بهره جسته است .سﭙهرﻱ در خطوﻁ بعد ادعا مﻰكند
كه پرنده ﻏمگين است و نشاﻁ زندﮔﻰ را از كﻒ شاعر مﻰربايد .به بيانﻰ ،بلبﻞ (هنرمند) از
اﻏتشاﺵ و آشوﺏهاﻯ جامعه ﻏمگين است ،و انزوا ﮔزيده است تا خود را از نابسامانﻰهاﻯ

جامعه برهاند.

از طرفﻰ ،كيتﺲ مﻰﮔويد:

قلبم درد مﻰكند ،دردﻯ كرختآور

حﺲ مﻰكنم كه شوكران نوشيدهام،
و خشﺨاﺵ مرا نشﺌه كرده است.

يﻚ دقيقه ﮔﺬشت ،و رودخانﺔ لت ـ وارد 1بر زمين فرو رفت:
ديگر زياد به ﺻدايت حسادت نمﻰكنم،

بلﻜه در شادﻯ تو شادمانم،
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تو اﻯ درايد سبﻚباﻝ 2درختان،
از ميان بيشههاﻯ سرسبز ،و سايهدار،

با ﮔلويﻰ آسوده از تابستان بﺨوان( .ﺹ )105

بدن شاعر ،در اين خطوﻁ ،از درد بﻰحﺲ و كرخت شده ﮔويﻰ كه سم شوكران

نوشيده يا از رودخانﺔ فراموشﻰ لت ـ وارد (تمﺜيﻞ) نوشيده است .علﻰرﻏم اينﻜه پرندﺓ
سﭙهرﻯ ﻏمگين و نااميد بود (بهعلت بﺤرانهاﻯ اجتماعﻰ و نابسامانﻰها) و شادﻯ را از

كﻒ شاعر مﻰربود ،پرندﺓ كيتﺲ شادمان است؛ ولﻰ مانند سﭙهرﻯ ،قلﺐ كيتﺲ هم بهدرد

مﻰآيد و بعد از شنيدن ﺻداﻯ بلبﻞ ،بﻰحﺲ مﻰشود .از طرفﻰ ،كيتﺲ از تمﺜيﻞ ديگرﻯ
2. Light-Winged Dryad

1. Lethe-Wards

فصلنامة علمی ـ پژوهشی
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هم استفاده كرده است .ازنﻈر هميلتون» ،درايد سبﻚباﻝ« يﻜﻰ از پريان جنگﻞ است و در
ميان درختان زندﮔﻰ مﻰكند (هميلتون .)42 :1969 ،بهعالوه ،اين تمﺜيﻞ استعاره نيز هست،

ﭼون نشان مﻰدهد كه پرنده بهآسانﻰ بر شاخهها مﻰپرد و خﻂ آخر نيز حﺲآميزﻯ دارد و
نشان مﻰدهد كه بلبﻞ با ﺻدايﻰ بلند و آسوده نﻐمه سر مﻰدهد؛ و در ّ
كﻞ اين خطوﻁ توانايﻰ

شاعر را در بهكارﮔيرﻯ كلمات نقاشﻰوار نشان مﻰدهد ،مﺜﻞ سﭙهرﻯ كه در »ﺻداﻯ پاﻯ
آﺏ« مﻰﮔويد:

اهﻞ كاشانم

پيشهام نقاشﻰ است.

ﮔاهﮔاهﻰ قفسﻰ مﻰسازم با رنﮓ ،مﻰفروشم به شما
تا به آواز شقايﻖ كه در آن زندانﻰ است

دﻝ تنهايﻰتان تازه شود( .ﺹ )273

در اين خطوﻁ ،نقاشﻰ درقالﺐ شقايقﻰ كه در قفﺲ زندانﻰ است ،تجسم مﻰيابد كه

استعارﺓ تشﺨيﺺ ،و اشتراك عينﻰ نيز دارد .از طرفﻰ ،شاعر درپﻰ آن است كه نقاشﻰ خود را
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به جنبﺶ وادارد و حركت را در آن القا كند؛ براﻯ همين از شقايﻖ استفاده مﻰكند ،شقايقﻰ

كه در اين قفﺲ زندانﻰ مﻰشود و ثابت مﻰماند ،پﺲ دﻝ تنهايﻰتان تازه مﻰشود.

فصلنامة علمی ـ پژوهشی

سﭙهرﻱ در جاﻯ ديگر در »با مرﻍ پنهان« مﻰﮔويد:
در كجا هستﻰ نهان اﻯ مرﻍ؟
زير تور سبزههاﻯ تر

يا درون شاخههاﻯ شوﻕ؟

مﻰپرﻯ از روﻯ ﭼشم سبز يﻚ مرداﺏ

يا كه مﻰشويﻰ كنار ﭼشمﺔ ادراك باﻝ و پر؟

هر كجا هستﻰ ،بگو با من.

روﻯ جاده نقﺶ پايﻰ نيست از دشمن.
آفتابﻰ شو!

رعد ديگر پا نمﻰكوبد به بام ابر.
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مار برﻕ از ﻻنهاﺵ بيرون نمﻰآيد.

و نمﻰﻏلتد دﮔر زنجير توفان بر تن ﺻﺤرا.
روز خاموﺵ است ،آرام است.

از ﭼه ديگر مﻰكنﻰ پرواز؟ (ﺹ )70

در اين خطوﻁ ،استعارههاﻯ بديﻊ سﭙهرﻯ آشﻜار مﻰشود ،مﺜﻞ »تور سبزههاﻯ تر«.

سﭙهرﻯ فرﺽ مﻰكند كه سبزهها تور دارند و در خﻂ بعد ،از تشﺨيﺺ بهره مﻰجويد» :درون

شاخههاﻯ شوﻕ« ،يا »ﭼشم سبز يﻚ مرداﺏ« كه مجاز نيز دارد .درحقيقت ،شاعر ،سبزﻯ
مرداﺏ را با ﭼشم سبزﺵ تداعﻰ مﻰكند ،و بهنوعﻰ از اشتراك عينﻰ نيز استفاده مﻰكند .در

خﻂ بعد» ،يا كه مﻰشويﻰ كنار ﭼشمﺔ ادراك باﻝ و پر؟« ،نشان مﻰدهد كه پرنده ،آﮔاهانه
نﻐمه سر نمﻰدهد؛ براﻯ همين كنار ﭼشمﺔ ادراك باﻝ و پر مﻰشويد .پرنده همﭽنان پنهان
است» .پرنده« ،سمبﻞ هنرمند است كه از آشوﺏهاﻯ زمانه پنهان شده است! براﻯ همين

شاعر مﻰﮔويد» :روﻯ جاده نقﺶ پايﻰ نيست از دشمن«» ،رعد ديگر پا نمﻰكوبد به بام
ابر«» .بام ابر« مجاز دارد و نشان مﻰدهد كه اكنون وﺿعيت هنرمند مطلوﺏ است و شاعر،
با عناﺻر طبيعت ،وﺿعيت مناسﺐ جامعه را براﻯ هنرمند تعريﻒ مﻰكند» .رعد ديگر پا
بر تن ﺻﺤرا  /روز خاموﺵ است ،آرام است« .تمامﻰ اين جمالت اشتراك عينﻰ را نشان

مﻰدهند.

سﭙهرﻱ ،بﺤرانهاﻯ جامعه را با »زنجير توفان« تداعﻰ مﻰكند ،و ﺻﺤرا را انسانﻰ مﻰداند

كه زنجير توفان بر تنﺶ مﻰﻏلتد ،ولﻰ اكنون زمانه براﻱ هنر و هنرمند مساعد است.
و كيتﺲ در خطوﻁ بعدﻯ »قﺼيدهاﻯ براﻯ بلبﻞ« مﻰﮔويد:
در تاريﻜﻰ پنهان ،ﮔوﺵ فرا دادهام؛ و بارها
با مرﮔﻰ راحت در نيمه عشقﻰ بودهام،

و او را با نامهايﻰ خوشايند و آهنگين فرا خواندهام،

فصلنامة علمی ـ پژوهشی

نمﻰكوبد به بام ابر  /مار برﻕ از ﻻنهاﺵ بيرون نمﻰآيد  /و نمﻰﻏلتد دﮔر زنجير توفان
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تا نفﺲ آرام مرا در هوا بﭙراكند؛

حاﻝ بيشتر از قبﻞ احتماﻝ مرگ نفسم مﻰرود،
و در ميان شﺐ بدون درد متوقﻒ مﻰشود،
آن زمان روحت بيرون مﻰريزد،

در ﭼنين خلسهاﻯ!

هنوز هم مﻰتوانﻰ بسرايﻰ و ﮔوﺵهايم خالﻰ است...
پﺲ دربرابر نوحههايت خاك مﻰشوم( .ﺹ )106

وقتﻰ كيتﺲ ﺻداﻯ بلبﻞ را در تاريﻜﻰ مﻰشنود ،بيﺶ از پيﺶ مشتاﻕ مﻰشود بميرد و

از دنياﻯ درد و رنﺞها راحت شود و به دنياﻯ آسودﮔﻰ بلبﻞ پناه ببرد .او اشتياقﺶ به مرگ را

مستقيم ًا آشﻜار نمﻰسازد ،بلﻜه مرگ را انسانﻰ مﻰپندارد و خود را عاشﻖ او مﻰداند؛ پﺲ در
اينجا هم از اشتراك عينﻰ استفاده مﻰكند.

سﭙهرﻯ هم در »مسافر« ﭼنين عقيدهاﻯ دارد و مﻰﮔويد:
بهنرمﻰ قدم مرگ مﻰرسد از پشت
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و روﻯ شانﺔ ما دست مﻰﮔﺬارد

و ما حرارت انگشتهاﻯ روشن او را

فصلنامة علمی ـ پژوهشی

بسان سم ﮔوارايﻰ

كنار حادثه سر مﻰكشيم.

هميشه با نفﺲ تازه راه بايد رفت

و فوت بايد كرد

كه پاك پاك شود ﺻورت طاليﻰ مرگ( .ﺹ )314

شميسا در اينباره مﻰﮔويد» :بهنرمﻰ قدم مرگ مﻰرسد از پشت« ،حﺲ پيشگويﻰ را به

ﺫهن انسان متبادر مﻰ سازد ،تا بداند كه هميشه بايد به فﻜر مرگ باشد ،ﭼون مرگ مانند
سايهاﻯ پشتسر او است( .شميسا)45 :1376 ،

در خطوﻁ بعد ،سﭙهرﻯ نيز مانند كيتﺲ از پارادوكﺲ استفاده ميكند ،مﺜﻞ »سم ﮔوارا«
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و سﭙﺲ به ﮔفتوﮔو با مرگ مﻰنشيند و از او مﻰپرسد كه آيا ونيز را بهياد دارد .در اينجا

سﭙهرﻯ كاناﻝ بزرگ ونيز را تداعﻰ مﻰكند كه با ساختمانهاﻯ زيبايﻰ احاطه شده است

و در سطر بعد ــ »كه وقت از پﺲ منشور ديده مﻰشد« ــ رنﮓهاﻯ روﻯ آﺏ رودخانه
را به رنﮓهاﻯ نور منشور تداعﻰ مﻰكند ،و از اشتراك عينﻰ بهره مﻰجويد .بهجاﻯ اينﻜه
بگويد آﺏ رودخانه رنگارنﮓ بود و »تﻜان قايﻖ ،ﺫهن ترا تﻜان داد« ،به ما يادآورﻯ مﻰكند
كه تمامي اين اتفاﻕها خيالﻰ بوده است و تﻜان قايﻖ بهنوعﻰ ما را از خياﻝپردازﻯ بيرون

مﻰآورد .از طرفﻰ ،مﻰتوان فرﺽ كرد كه سﭙهرﻯ در اين شعر كاناﻝ مرگ را تداعﻰ كرده
است ،زيرا بهنﻈ ِر جين ايدﻯ» ،كسانﻰ كه مرگ را تجربه كردهاند و به زندﮔﻰ بازﮔشتهاند،
از كانالﻰ بلند ﺻبﺤت ميكنند ،كانالﻰ كه آنها را به مﻜانﻰ پرنور رسانده است« (جين ايدﻯ،

.)35 :1382

سﭙهرﻱ در »ﻏبار عادت پيوسته در مسير تماشاست« ،به ما يادآورﻯ مﻰكند كه انسان

هميشه تعﺼﺐ خاﺻﻰ دارد و دنبالهروﻯ ﮔﺬشتگان است؛ براﻯ همين هم مﻰﮔويد» :هميشه
با نفﺲ تازه راه بايد رفت«؛ يعنﻰ ديدمان را بايد عوﺽ كنيم و با نگاهﻰ نو به مساﺋﻞ
اطرافمان بنگريم تا »پاك پاك شود ﺻورت طاليﻰ مرگ« ،و باورهاﻯ قديمﻰ را كنار
بگﺬاريم و نگوييم كه مرگ كريه است ،بلﻜه زيبا است و ﺻورتﻰ طاليﻰ دارد .او با اين

بهره جسته است ،و بهجاﻯ اينﻜه بگويد» :مرگ زيباست« ،با اين عبارات و تفاسير ،خواننده را
دعوت مﻰكند كه ديدﮔاهﺶ را عوﺽ كند .در »ﺻداﻯ پاﻯ آﺏ« هم دوباره مرگ را انسانﻰ

مﻰپندارد و او را با زندﮔﻰ عجين مﻰكند؛ و مﻰﮔويد:
زندﮔﻰ باﻝ و پرﻯ دارد با وسعت مرگ...

و اﮔر مرگ نبود ،دست ما درپﻰ ﭼيزﻯ مﻰﮔشت...
يا:

و نترسيم از مرگ

مرگ پايان كبوتر نيست.

فصلنامة علمی ـ پژوهشی

جمالت ،نهتنها »آشنايﻰزدايﻰ« كرده است ،بلﻜه مﺜﻞ كيتﺲ از اشتراك عينﻰ و تشﺨيﺺ
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مرگ وارونﺔ يﻚ زنجره نيست.

مرگ در ﺫهن اتاقﻰ جارﻯ است...

ريههاﻯ لﺬت ،پر اكسيژن مرگ است( .ﺹ )296

اين شعر ،يﻜﻰ از شعرهاﻯ تﺼويرﻯ و نمايشﻰ است .بهاعتقا ِد مقدادﻱ ،سﭙهرﻯ در اين

شعر از تناسﺦ ياد مﻰكند ،و اينﻜه بوداﺋيان باور دارند كه مرگ اﺻ ً
ال وجود ندارد ،و مرگ

نوعﻰ تﻐيير هويت است ،و روﺡ كسﻰ كه مرده است ،در يﻚ موجود زنده حلوﻝ مﻰكند و

دوباره به حيات خود ادامه مﻰدهد (مقدادﻯ.)48 :1377 ،

به همين دليﻞ ،سﭙهرﻯ مﻰﮔويد »مرگ باﻝهايﻰ به وسعت مرگ دارد«؛ و با اين جمله،

پرنده را در ﺫهن خواننده متبادر مﻰسازد ،و بهنوعﻰ از اشتراك عينﻰ بهره مﻰجويد كه در اين
بيت هم وجود دارد» :و اﮔر مرگ نبود ،دست ما درپﻰ ﭼيزﻯ مﻰﮔشت «...،و نيز مﻰﮔويد:

»مرگ پايان كبوتر نيست«.

بهﮔفتﺔ شميسا» ،او كبوتر را انتﺨاﺏ مﻰكند ،ﭼون پرندهاﻯ ﻇريﻒ است ،بنابراين يﻚ

مردﺓ زنده است (شميسا)220 :1376 ،؛ و اين سﺨنان ،عقيدﺓ فراﻯ در يگانگﻰ مرگ و زندﮔﻰ
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را بهيادمان مﻰآورد (فراﻯ.)68 :1963 ،

از طرفﻰ ،آنﭽه در شعر »قﺼيدهاﻯ براﻱ بلبﻞ« جان كيتﺲ شايستﺔ توجه است،
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اﺻطالﺡ »همزادپندارﻯ« 1است .ﮔيتينﮓ معتقد است حﺲ همدردﻯ هنرمند ،توانايﻰ در

فراموﺵكردن خود و مﺤوشدن در وجود ديگرﻯ است (ﮔيتينﮓ .)72 :1968 ،همزادپندارﻯ،

نوعﻰ بازيگرﻯ است كه در آن ،هنرمند ،خود را در آنﭽه نگريسته است ،تجسم مﻰكند و
اين همان ﭼيزﻯ است كه كيتﺲ از آن با اﺻطالﺡ »ﮔنجايﺶ منفﻰ« 2نام برد ،و آن توانايﻰ
درك زيبايﻰها بدون سﺆاﻝ درمورد ﭼگونگﻰ آنها است .بهبيان ديگر ،قابليت شﻚ در عقايد

و باورهاﻯ ﮔﺬشته و درك زيبايﻰها بدون تعﺼﺐ پيشين است كه در اين شعر نمود بارزﻯ

دارد ،بهشﻜلﻰ كه مرگ تجسم زيبايﻰ پيدا مﻰكند؛ يا در جايﻰ ديگر ،كيتﺲ آنقدر ﻏرﻕ وجود
بلبﻞ مﻰشود كه وجود خود را فراموﺵ مﻰكند و خود را در وجود زيبايﻰ و هنر و بلبﻞ مﺤو
2. negative capability

1. empathy
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مﻰكند .اين اﺻطالﺡ در »واحهاﻯ در لﺤﻈه« سﭙهرﻯ هم نمود دارد:
به سراﻍ من اﮔر مﻰآييد،

پشت هيﭽستانم.

پشت هيﭽستان جايﻰ است.

پشت هيﭽستان رگهاﻯ هوا ،پر قاﺻدهايﻰ است

كه خبر مﻰآورند ،از ﮔﻞ واشدﺓ دورترين بوتﺔ خاك( .ﺹ )360

سهراﺏ هم در اينجا خود را مﺤو ميسازد و وجود خود را در هيﭽستان پيدا مﻰكند.

دو شعر ديگرﻯ كه شايستﺔ توجهاند ،عبارتاند از »قﺼيدهاﻯ درباﺏ پاييز« 1كيتﺲ و

»سادهرنﮓ« سﭙهرﻯ.

سﭙهرﻯ در شعر خود مﻰﮔويد:
آسمان ،آبﻰتر،

آﺏ ،آبﻰتر.

من در ايوانم ،رعنا سر حوﺽ.

رخت مﻰشويد رعنا.
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برگها مﻰريزد.
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مادرم ﺻبﺤﻰ مﻰﮔفت :موسم دلگيرﻯ است.

من به او ﮔفتم :زندﮔانﻰ سيبﻰ است ،ﮔاز بايد زد با پوست.
آفتابﻰ يﻜدست.

سارها آمدهاند.

تازه ﻻدنها پيدا شدهاند.

من انارﻯ را ،مﻰكنم دانه ،به دﻝ مﻰﮔويم:

خوﺏ بود اين مردم ،دانههاﻯ دلشان پيدا بود.
مﻰپرد در ﭼشمم آﺏ انار :اشﻚ مﻰريزم.

1. Ode to Autumn
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مادرم مﻰخندد.

رعنا هم( .ﺹ )342

در نگاه اوﻝ ،عنوان شعر به خواننده يادآورﻯ مﻰكند كه درحاﻝ ديدن تابلوﻯ نقاشﻰ

است ،نقاشﻰاﻱ كه جلوههاﻯ پاييزﻯ را با طبيعت نشان داده است ،مﺜﻞ» :برگها مﻰريزد«،
»سارها آمدهاند«» ،تازه ﻻدنها پيدا شدهاند«» ،من انارﻯ را ،مﻰكنم دانه«؛ و اينها
نشاندهندﺓ اشتراك عينﻰ است ،ﭼون شاعر مستقيم ًا نمﻰﮔويد كه اكنون پاييز است .او در

ﭼند سطر بعد ــ »زندﮔانﻰ سيبﻰ است ،ﮔاز بايد زد با پوست« ــ از ﮔنجايﺶ منفﻰ بهره
مﻰجويد و تلﺨﻰ و شيرينﻰ زندﮔﻰ را با هم عجين مﻰكند .او بهنوعﻰ از استعاره استفاده

مﻰكند ،ﭼون تلﺨﻰهاﻯ زندﮔﻰ را پوست سيﺐ و شيرينﻰهايﺶ را ﮔوشت آن مﻰپندارد و از

اتﺤاد تﻀادها بهره مﻰجويد.

و در »خوﺏ بود اين مردم ،دانههاﻯ دلشان پيدا بود« ،از حﺲآميزﻯ و استعاره استفاده

مﻰكند» .دانههاﻯ دﻝ مردم« اشتراك عينﻰ نيز دارد؛ درحقيقت ،شاعر در اينجا آرزو دارد كه
قلﺐهاﻯ مردم ،پاك و ﺻادﻕ باشد ،مﺜﻞ دانههاﻯ انار .پﺲ اينجا هم اشتراك عينﻰ نمود
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دارد.

آن زمان كه پاييز سﭙهرﻯ در طبيعت جلوهﮔر مﻰشود ،كيتﺲ پاييز را زنﻰ خوشهﭼين

فصلنامة علمی ـ پژوهشی

مﻰپندارد:

پاييز ،فﺼﻞ ﻏبار ،با ميوههاﻯ پربار و رسيده است،

او دوست ديرين خورشيدﻯ است كه در سير خود به تﻜامﻞ رسيده است
و با او دسيسه مﻰافﻜند كه ﭼسان تاكها را

كه بهﮔر ِد بام زرين كاهگلﻰ مﻰپيﭽند ،سنگينبار كند و بركت دهد؛

و درختان خزهﮔرفتﺔ خانﺔ روستايﻰ را از سيﺐ خميده سازد،
و ميوهها را تا هسته برساند؛

كدو را فربه و پوست فندﻕها را با مﻐزﻯ شيرين پر كند
و براﻯ زنبوران عسﻞ،

بر آخرين ﮔﻞها ﻏنﭽههاﻯ فراوان بهبار آورد،
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تااينﻜه ﮔمان مبرند كه روزهاﻯ ﮔرم پايان يافتهاند،

ﮔرﭼه تابستان كندوهايشان از عسﻞ لبريز ساخته است.

علﻰرﻏم باور عوام كه پاييز را فﺼﻞ ﻏمانگيزﻯ مﻰپندارند ،كيتﺲ ،پاييز را شادﻯآور
مﻰداند؛ بنابراين مﺜﻞ سﭙهرﻱ از ﮔنجايﺶ منفﻰ استفاده مﻰكند .شاعر در اين شعر ،كام ً
ال
بﻰطرﻑ است؛ و در اين شعر ،هيﭻ اثرﻯ از بيان عواطﻒ و احساسات شاعرانه ديده نمﻰشود.

او درعوﺽ ،اسباﺏ احساسات را فراهم مﻰكند ،نه خود احساسات را ،پﺲ از اشتراك عينﻰ

استفاده مﻰكند .وقتﻰ خواننده با طبيعت روبهرو ميشود ،شﻜﻞ بﻰطرفانه نمود پيدا مﻰكند.
بهعالوه ،وجود ﺻنعت تشﺨيﺺ ،ﮔرايﺶ شاعر را به ادبيات يونان نشان مﻰدهد .فريزر در

كتابﺶ ،مطالعﺔ تطبيقﻰ منشﺄهاﻯ بدوﻯ مﺬهﺐ در اسطوره ،جادو و فرهنﮓ ،مﻰﮔويد» :مردم

در لواﻯ نامهاﻯ اورسيﺲ( 1بهار) ،تموز( 2تابستان) ،آدونيﺲ( 3پاييز) ،و آتيﺲ( 4زمستان)،

نابودﻯ و احياﻱ زندﮔﻰ را نشان مﻰدهند .درحقيقت ،اين موارد با اين الههها نمود پيدا

مﻰكنند ،و مرگ و زندﮔﻰ را نشان مﻰدهند( «.فريزر.)32 :1958 ،

پﺲ »پاييز« ،فﺼلﻰ توﺻيﻒ مﻰشود كه در آن ،هوا مهآلود است و ميوهها كام ً
ال مﻰرسند.

شاعر در »او دوست ديرين خورشيدﻯ است كه در سير خود به كماﻝ رسيده است« ،از
همﻜارانﻰ كه كارشان رساندن ميوهها است؛ و در »و با او دسيسه مﻰافﻜند كه ﭼسان تاكها
را  /كه بهﮔرد بام زرين كاهگلﻰ مﻰپيﭽند ،سنگينبار كند و بركت دهد« ،از پارادوكﺲ
استفاده ميكند» .دسيسهافﻜندن« بهمعناﻯ توطﺌهﭼيدن نيست ،بلﻜه نشان مﻰدهد كه پاييز،
دروازﺓ اقليم عرفانﻰ طبيعت است .در اينجا ،شاعر به تﻐيير در طبيعت اشاره دارد.

ويﻞ رايت توﺿيﺢ مﻰدهد» :فﺼوﻝ ،كهنالگو هستند ،و ﭼرخهاﻯ كه در طبيعت وجود

دارد ،جاودانگـﻰ ﭼرخﺔ فﺼوﻝ را نشان مﻰدهد« (ويﻞ رايت.)114 :1962،

در سطر بعد ــ »كه بهﮔر ِد بام زرين كاهگلﻰ مﻰپيﭽند «...ــ ايماژهاﻯ 5حسﻰ بهره
2. Tamuz
4. Atis

1. Orsis
3. Adonis
5. images
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ﺻنايعﻰ مانند تشﺨيﺺ و خطابه استفاده مﻰكند ،و خورشيد و پاييز را همﻜار قلمداد مﻰكند،
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مﻰجويد و تﺼوير درخت موﻱ پربار را تداعﻰ مﻰكند ،و خورشيدﻯ كه انگورها را رسانده

است ،و پاييزﻯ كه در اين فرايند با او همﻜارﻯ مﻰكند .درحقيقت ،شاعـر در اين خطوﻁ،
با استفاده از طبيعت ،از اشتراك عينﻰ استفاده مﻰكند ،و پاييزﻯ ﻏمانگيز و اميدوار را
تداعﻰ مﻰكند .اين حﺲ به سطرهاﻱ بعدﻯ هم كشيده ميشود» :و درختان خزهﮔرفتﺔ خانﺔ

روستايﻰ را از سيﺐ خميده مﻰسازد« .حتﻰ شاعر با استفاده از ﺻيفﻰجات ويژﺓ پاييز ،مﺜﻞ

كدو حلوايﻰ ،به خواننده ،بركتهاﻱ پاييزﻯ را بهﺻورت اشتراك عينﻰ يادآورﻯ مﻰكند (مﺜﻞ
انار سهراﺏ)؛ پﺲ مﻰﮔويد:

و كدوها را بزرگ و پوست فندﻕها را با مﻐزﻯ شيرين پر كند

سهراﺏ در شعر »تنهاﻯ منﻈره« ،دوباره پاييز را مدﺡ ميﮔويد:
كاﺝهاﻯ زيادﻯ بلند.

زاﻍهاﻯ زيادﻯ سياه.
آسمان بهاندازه آبﻰ.

سنگﭽين ،تماشا ،تجرد.
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كوﭼه باﻍ فرا رفته تا هيﭻ.

ناودان مزين به ﮔنجشﻚ.
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آفتاﺏ ﺻريﺢ.

خاك خشنود.

ﭼشم تا كار مﻰكرد

هوﺵ پاييز بود( .ﺹ )448

در اينجا او مانند كيتﺲ از طبيعت بهره مﻰجويد تا پاييز را بهتﺼوير بﻜشد .پﺲ كاﺝها كه

برگهايشان ريﺨته است» ،زيادﻯ بلند« به نﻈر مﻰرسند ،كالﻍها كه معمو ًﻻ در فﺼﻞ سرد
ديده ميشوند ،آسمان هم زياد آبﻰ نيست ،بلﻜه »به اندازه آبﻰ« است ،پﺲ مﻰتوان اﺫعان
كرد كه در همﺔ اينها اشتراك عينﻰ بهكار رفته است .از اين شعر ﭼنين برميآيد كه قب ً
ال باران
آمده است ،ولﻰ شاعر ،اين را بهطور مستقيم بيان نﻜرده ،بلﻜه ﮔفته است» :ناودان مزين به
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ﮔنجشﻚ«» ،خاك خشنود« ،و اينها نشان ميدهند كه باران آمده است ،ﭼون ﮔنجشﻚها
خود را در پﺲ ناودانها پنهان كردهاند تا خيﺲ نشوند ،و خاك نيز خشنود است .به اين

ترتيﺐ مﻰتوان ﮔفت كه شاعر در اينجا از اشتراك عينﻰ استفاده كرده است .سرانجام ،شاعر
با اعتراﻑ ،پاييز را انسانﻰ پنداشته است ،و مﻰﮔويد :همه جا »هوﺵ پاييز بود«.

دو شعر ديگرﻯ كه مﻰتوان با هم مقايسه كرد» ،ﺻداﻯ پاﻯ آﺏ« سﭙهرﻯ و »ﮔلدان

يونانﻰ« كيتﺲ است؛ زيرا در هر دو تمايﻞ به نقاشﻰ ديده مﻰشود.
سﭙهرﻯ مﻰﮔويد:
اهﻞ كاشانم

پيشهام نقاشﻰ است؛

ﮔاهﮔاهﻰ قفسﻰ مﻰسازم با رنﮓ ،مﻰفروشم به شما
تا به آواز شقايﻖ كه در آن زندانﻰ است

دﻝ تنهايﻰتان تازه شود( .ﺹ )273

شاعر به شﻐلﺶ اعتراﻑ مﻰكند ،و در بيت بعد ،نقاشﻰ بهشﻜﻞ »قفسﻰ از رنﮓ« نمود

پيدا مﻰكند كه استعاره نيز هست؛ وقتي شاعر ميﮔويد در اين قفﺲ ،آواز شقايﻖ زندانﻰ
است ،از تشﺨيﺺ هم بهره جسته است ،و اين بيتها اشتراك عينﻰ نيز دارند .به عبارت

بﺨشد ولﻰ نمﻰتواند؛ ﭼون در بيتهاﻯ بعد مﻰﮔويد:
ﭼه خيالﻰ ،ﭼه خيالﻰ ...،مﻰدانم
پردهام بﻰجان است.

خوﺏ مﻰدانم ،حوﺽ نقاشﻰ من بﻰماهﻰ است( .ﺹ )274

عليرﻏم تمامي تالﺵهاﻯ شاعر در جاندادن به حوﺽ نقاشﻰاﺵ ،آن حوﺽ همﭽنان

بﻰجان است ﭼون ماهﻰ ندارد .ازنﻈر كرمانﻰ» ،ماهﻰ« سمبﻞ زندﮔﻰ و حيات و جنبدﮔﻰ در

سفرﺓ هفتسين است و زردشتيان نيز ﭼنين باورﻯ داشتند (كرمانﻰ.)156 :1379 ،

فصلنامة علمی ـ پژوهشی

ديگر» ،قفﺲ رنﮓ« مرده است و شاعر با آواز شقايﻖ مﻰخواهد آن را زنده كند و حيات
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نتيجه

استفادﺓ افزون از تجربههاﻱ جمعي درقالﺐ اشتراك عيني ،موجﺐ مﺤوشدن يا بهﺻورتي،

مرگ شاعر در شعر شده ،و بسامد آن ،امﻜان برداشت و تعابير مﺨتلﻒ از يﻚ قطعﺔ هنرﻱ

را مهيا ساخته است .اين ويژﮔي را ميتوان در ديگر ﮔونههاﻱ ادبي و حتي سينما نيز
دربان مدرنيسم و پﺲ ازعبور از تنگﺔ
يافت .بهنﻈر ميرسد كه با رسيدن قافلﺔ ادبيات به
ِ

پسامدرنيسم ،اشتياﻕ به فن اشتراك عيني فزوني پيدا كرده است .قسمت ﮔستردهاﻱ از
ادبيات معاﺻر به اين فن اختﺼاﺹ يافته است .اشتراك عيني ،نوعي ابهام هنرﻱ است كه

با ازبينبردن هنجارهاﻱ ﮔشتارﻱ و ﮔفتارﻱ برداشت تعابير مﺨتلﻒ از يﻚ شعر را دشوار ،و
با ازبينبردن سفسطﺔ قﺼد نويسنده( ،)2تﺄثير متن( )3و بدعت نقد( )4به معنا ،ﭼالﺶ خواننده را

در فهم معني بيشتر ميكند و ﭼالﺶ براﻱ درك معنا ايجا ِد لﺬت ميكند كه اين خود بهترين

مﺤﺼوﻝ و اﺻليترين ايدﺓ هنر بوده و هست.

كيتﺲ اﮔرﭼه در عنفوان جواني درﮔﺬشت ،از شاعران بسيار بزرگ انگليسي است كه

عنايت و توجه بيشترﻱ به اين سبﻚ هنرﻱ داشت و درميان شعراﻱ بنام ايراني نيز سﭙهرﻱ

اشتراك عيني را بسيار مﺜبت و پايدار در هنر ميدانسته و در آفرينﺶ هنرﻱ خود توجه بسيار
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خاﺻي به آن داشته است .آثار كيتﺲ و سﭙهرﻱ ،نمونههاﻱ برجستهاﻱ از اشتراك عيني را
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در خود دارند.
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 :intentional fallacy .2قايﻞشدن به اينﻜه معناﻱ شعر ﭼيزﻱ جز ترجمان تجربهها  ,بيان شﺨﺺ مﺆلﻒ
نيست.
 :aﬀective fallecy .3واكنﺶ عاطفي خواننده به متن ،نه حاmز اهميت است و نه معادﻝ تفسير متن.
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