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 چکيده
مطرح  شناسی زبانو  ادبیّاتچون فلسفه،  یسؤال بنیادينی که بارها در علوم مختلف شعر کدام است؟

با استفاده از پديدارشناسی هايدگری به  است تا در اين مقاله تالش شدهاست.   هايی يافته شده و پاسخ

ها نشان  . بررسیشودشناسايی  ادبیّاتحوزه و موضوع علم  ،اين سؤال اساسی پاسخ داده و بر همین مبنا

به گوش انسان است که از هستی کند، زبانی  ياد می« خانۀ وجود»دهد آنچه هايدگر از آن با تعبیر  می

ها و گشايش هستی به گفتِ انسانی  ای انسان است. آنچه از فهمه ها و شناخت رسد و اين همان فهم می

در  ،های جديدی است که پیش از اين سازد. شعر، بیان و بروز فهم و زبان انسان را می« سخن»درآيد، 

و فهم جديدی کند  میاند. شعر، سخنی است که هستنده را متفاوت از پیش مکشوف  سخن انسان نبوده

دارد. چون شعر مکرّر شود و کاربرد عام يابد، فهم و دريافت شخصی، همگانی و برای انسان به همراه 

، شعر یّتخلّاقو نا یّتخلّاقبودن، داشتگی و جديد شود. سخن انسان همیشه در طیفی از پیش عمومی می

شوند و شعر امکان به  ها در سخن انسانی به اشتراک گذاشته می فهم قرار دارد. ه و سخن روزمرّ

و موجب افزايش و گسترش  های جديد فهم کشیدن سخن بههای جديد است. شعر،  گذاشتن فهم اشتراک

و  کند توجّهساز شعر بیشتر  نانه و سخخلّاقوجه به  ادبیّاتاست علم  عمومی است. الزم ها و سخن فهم

و جديدی که بنیادهای ادبی را ترک  انهخلّاقهای  برای سخن انسانی، نرش سخجهت پیشرفت و گست

 کنند، بیشتر ارزش قائل شود. می
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 مهمقدّ .1

سؤالی است که اين  ؛«يابد؟ شود؟ و زبان در کجا پايان می از کجا شروع می ادبیّات»

ای با  در مقاله شناسی زباندر دومین کنفرانس  1373شناس در سال  د حقمحمّ علی

شدن  وی برای کمک به علمی .مطرح کرد« نظم، نثر و شعر: سه گونۀ ادب»عنوان 

 : نويسد می ،مطالعات ادبی
کجا، در آن  ادبیّاتکنیم که پايان حوزۀ زبان کجاست و آغاز حوزۀ  مشخّصاگر نتوانیم 

  .(105: 1373) نیست مشخّصصورت يک علمی خواهیم داشت که موضوعش چندان 

ا هنوز حیطه و موضوع اين امّ ؛شود ها تدريس می در دانشگاه ادبیّاتهاست که  سال

ادبی  ی و مذهبی و عرفانی به عنوان متنبسیاری از متون تاريخنیست.  مشخّصعلم 

نويسندگان معاصر  های شاعران و کمتر به اشعار و نوشتهکه حالی در شوند، میبررسی 

که ادبیّت متون جديد چنان نیست که نیازی به بررسی و  شود؛ با اين توجیه پرداخته می

گیرد،  مورد بررسی و شناخت قرار می ادبیّاتدر واقع آنچه در تدقیق داشته باشند. 

 ادبیّاتمینۀ اند و ز که در سخن ادبی نهادينه شده است هايی داشته بنیادهای ادبی و پیش

در اين مقاله سعی شده است با استفاده از پديدارشناسی هايدگری . اند را فراهم ساخته

 منظور اين نوشته، .دشوهمانی شعر و زبانِ ادبی ارزيابی  و اين مشخّص ادبیّاتحیطۀ 

در کتب  که اين مهمّ؛ چراد شعر و زبان از ديدگاه هايدگر نیستبازشناسی و تعريف مجدّ

 ،به دست عالمان اهل ادب انجام شده است و چندی از اين متون ای و و مقاالت عديده

، اند. آنچه در اينجا مورد بحث و بررسی است  منبع و مأخذ اين نوشته قرار گرفته

 .است برپايۀ پديدارشناسی هايدگر ادبیّاتکردن حوزۀ علم پیدا

ترين فیلسوف پديدارشناس قرن بیستم،  ، معروف(Martin Heidegger)مارتین هايدگر 

آغاز کرد و در اوان  (Freiburg)مطالعات دانشگاهی خود را در دانشکدۀ الهیات فرايبورگ 

انديشۀ شد،  (Edmund Husserl)شیفتۀ ديدگاه پديدارشناسانۀ هوسرل  ،ورود به دانشگاه

 اد و از چیستی موجودهوسرل گسترش د« بازگشت به سوی اشیاء»خود را بر پايۀ شعار 

يشۀ هايدگر ، شعر و زبان از اصول بنیادين اندتفکّربه چیستی وجود معطوف گشت. 

های جديدی از درک   انسان دريچه ماهیّتفهم هايدگر از زبان و ارتباطش با » هستند،

و اين درک جديد، تعريف زبان و شعر را  (Taylor, 2005: 452)« کند شرايط بشر باز می

 دهد. نیز تغییر می
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 هایدگر آثاردر و شعر  زبان .2
و شعر گشايش وجود و  تفکّر که ستا آن بر وداند  زبان را خانۀ وجود می هايدگر

زبان، فلسفۀ زبان و  شناختبرای هايدگر  شوند. و هر دو در زبان ممکن میاند  هستی

هستی وی در فصل پنجم کتاب رود.  و به سوی خودِ زبان می نهد میرا کنار  شناسی زبان
 بیانوی دهد.  خصايص گوناگون زبان را مدّ نظر قرار می و به زبان پرداخته و زمان

(Aussage – Assertion)  معرفی « [يا مشترک]کننده به نحو ارتباطی  دادنِ تعیین نشان»را

بنیان چیزی که پیشاپیش در فهمیدن گشوده بیان بر » (؛209: 1393)هايدگر،  کند می

. بیان برای اينکه بتواند نشان )همان( «گیرد انجام می ،شده يا پیرانگرانه کشف شده است

 هايدگر با تشريح دريافت عمل کند.-ديد و پیش-داشت، پیش-بايد بر پايۀ پیش ،دهد

مند و  در زبان مفهوم)انسان( ها و ادراکات دازاين  ها، دريافت دهد که دانسته بیان نشان می

در زبان است  مندی ساخته و پرداختۀ موجود مفهومشوند و اين  ساخته و پرداخته می

واقع زبان در  بتواند جهانش را بفهمد و آن را در بیان اظهار کند. دهد انسان که اجازه می

های  ريافتاند و د دههای وی استوار ش دريافت- ه بر پیشاست ک های انسان مخزن دريافت

 .شدهای امروز استوار خواهند  نیز بر دريافت ۀآيند

 کند: گونه تبیین می چنین گفتار را اين وی هم
. کند گفتار بيان مي ۀمثاب  خود را بههستن، -جهان-مندانۀ در حال پذيریِ يافت فهم

کسوت به  پذيری فهم (Bedeutungsganze – Totality-of-signification) داللیِ کلّ

 خاصّ« مندانۀ جهان»یّت کلمات، که گفتار در آن هستی اين کلّ .[...]آید کلمات درمي

ای دردستی  جهانی همچون هستنده ای درون هستنده ۀمثاب  گونه به بدين ،خود را دارد

نحو   چیزهای فرادستی خُرد شود. گفتار به-تواند در کلمات شود. زبان می يافت می

مندانه  ای داللت گونه به گفتار را اش گشودگی که ای هستنده زيرا ؛است زبان اگزيستانسیال

شده و واسپرده به جهان  هستنِ پرتاب-جهان-دارای نوعِ هستیِ در ،کند بندی می مفصل

 .(215)همان:  است

کند و  ها معرفی می هايدگر زبان را فراتر از حیطۀ داللت ،آيد میها بر که ازين گفته چنان

 مند هستند. کلمات جهانجود دارند و وبر آن است که کلمات همچون چیزها در جهان 

سازد. زبان در  ق میت کلمات گفتار را محقّیّکارآمدنی و دمِ دستی هستند و کلّابزاری به 

آيند، فرادست و پیشِ رو قرار دارد. زبان وجودی متفاوت از  کلماتی که به گفتار می

ا زبان امّ ؛شوند کلماتی است که در دست حاضرند و به کار گرفته میگفتار دارد؛ گفتار 

های واجد  ژهمگر اب ،بودگی چیزی وجود ندارد در سطح فرادست»فرادستی است و 
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هاست و در گفتار سوژه  ها و شناخت هابژ. زبان، جهان (229: 1397)ويس، « خواصی ابژکتیو

مندانۀ انسان  های داللت فهمپذيرد.  سوژه می ابژه رنگ ،پیوندند. در گفتار و ابژه به هم می

واسطۀ  های انسان به آيند. فهم دار، در گفتار به کسوت کلمات درمی شناسندۀ زبان

شود، جز  شوند و آنچه در گفتار او ظاهر می از جهان حاصل میو بودنش  جهاندر

 های او از جهانش نیست. دريافت

ها، مثالً  ونقل زيسته هرگز چیزی همچون حملارتباط »با بیان اين نکته که  هايدگر

هستن ذاتاً -آنجا-ای ديگر نیست. باهم ای به درون سوژه عقايد و آرزوها، از درون سوژه

 نشان ،(216: 1393هايدگر، ) «فهمی آشکار است-حالی و هم يافت-پیشاپیش در هم

بر خود سوار  ها را هايی نیستند که موضوع دهد که اصوات و امکانات زبانی محمول می

بلکه زبان و امکانات زبانی در جهانی  ،و از يک سوژه به سوژۀ ديگر انتقال دهند نندک

پايۀ اين دست دارند و گفتار بر  د و همۀ زبانگران آن را درنمشترک وجود دار

طور که وجود اشیاء در  ن هما ؛پذيرد صورت می های موجود در جهان مشترک داشته  پیش

ن در جها اشیایِ زبانی ،سازد ر میها را میسّ از آنجهان مشترک اجازۀ ديد مشترک 

 سازند. زبانی مشترک، دريافت مشترک را ممکن می

هايدگر نیز  ادبیّاتدر  فهماست.  (Verstehen – Understanding) «فهم» گفتار، اظهارِ

نقشی بنیادی دارد. فهم يکی از سه وجه اگزيستانسیال دازاين و امکان گشودگی هستی 

؛ داند و فهم را توأمان می (Befindlichkeit – state of mind) حال است. هايدگر يافت

برنتانو «. با حال است متعیّنهمیشه  ،فهم»و « حال دارای فهم خويش است يافت»

تقسیم کرد و « عاطفه»و « حکم»، «تصوّر» ۀشناختی را به سه دست پديدارهای روان

ا هايدگر با توأمان امّ ؛دانست« مفاهیم»و « شهودها»را شامل دو دستۀ  هوسرل تصوّر

 (Aussage – Asserition) کند و بیان را يکی می تصوّرحال و فهم، عاطفه و  دانستن يافت

رورش فهم همان پ داند و تعبیر می (Auselegung – interpretation)را اشتقاقی از تعبیر 

دهد که با  را در طیفی قرار میهای انسانی  ها و شناخت است. به اين ترتیب، دريافت

وجود  حال و بیان و مرزی بین يافت  انجامد. جدايی می شود و به بیان حال شروع می يافت

که در شکل زير  چنان ؛سوی طیف به سوی ديگر طیف است ندارد، تنها حرکت از يک

بینیم. هیچ مرزی بین سفیدی و سیاهی وجود ندارد.  طیفی از سیاهی و سفیدی می

 .گیريم و رنگ سیاه را نمايندۀ بیان حال می رنگ سفید را نمايندۀ يافت

  

 1ۀ شمار شکل
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نسبتاً ، دنآي به بیان درمیکه ها  آن ؛بات و ناثباتی قرار دارنددر طیفی از ث ها شناخت

ما . اند متفاوتلحظه  به لحظه گريزند، ها که از بیان می حال ثابت و تغییرناپذيرند و يافت

توانیم داشته  هايی که می )مثالً انواع شادیکنیم  های بسیار متفاوتی را تجربه می و حال حسّ

تقريباً همیشه دريافت و شناخت يکسانی  ،شود آنچه در بیان ظاهر میا از امّ ؛باشیم(

ر و دومی تقريباً همیشه ثابت است، لی بسیار متغیّکه اوّ حال و بیان داريم. بین يافت

گیرند که هر يک نسبتی از تغیّر و ثبات را دارا  های ديگر جای می ها و شناخت دريافت

کنند و تقريباً همان  یچندان تغییری نمداشته هستند،  ، آماده و پیشها شده بیانهستند. 

در  و بسیار کمی دارندداشتگی بسیار ها پیش حال در حالی که يافت ؛مانند که بودند می

 ؛گیرد ها صورت می داشته و پیش ها شده بیان پايۀ گفتار بر شوند. لحظه خلق و ايجاد می

ريختن آنچه  با بیرون را نبايد خوداظهاری .خوداظهاری نیز برخوردار است ا از میزانیامّ

ون است و برپايۀ پیشاپیش در بیر . خوداظهاریاشتباه گرفت ،در درون دازاين است

در ضمن استواری بر اشتراکاتی که برپايۀ جهان  یهر گفتارپذيرد.  حال صورت می يافت

مندی در  . حالرا نیز داراست« مندی حال يافت»ی از نسبیّت ، مشترک ايجاد شده

ای که  ، مشاهدهجهاندقیقاً در مشاهدۀ نايکنواخت »هست و  رويارويی با جهان است که

اش، که در  مندی ويژه پذيرد، هستندۀ دردستی خود را در جهان به اقتضای حال تلوّن می

. حال که خود از جهان (185)همان:  «دهد هیچ روزی يکسان نیست، نشان می

در  ،شود رو می با جهان روبهها  هايی که دازاين در آن تبه علّت تغییر موقعیّ ،خیزد برمی

ها و ادراکات انسان، برپايۀ جهان  فهم .استو جديد متفاوت نسبتاً  ،هر رويارويی

ها که رويارويیِ متفاوت شخصی با جهان است،  حال داشته و از جهت يافت مشترک، پیش

نیز  حال ا يافتامّ ؛گیرد ها صورت می داشته داشته است. گفتار برپايۀ پیش  جديد و ناپیش

 دهد. گفتار را تغییر می ،در آن سهمی دارد که با لحن و تقرير و ...

 ماهیّتر خود بیشتر به شعر معطوف شد. رأی و نظر وی دربارۀ هايدگر در آثار متأخّ

از نظر وی، نیز تأثیر فراوان گذاشته است.  ادبیّاته و بر شدمتأثر  ادبیّاتزبان و شعر، از 

 .زبان استو اساس شعر آغاز 
آن موجود را به بیان و  ،اين نامیدن ؛نامد بار موجودی را می همین که زبان نخست

آيد، موجود  در آن به بیان درمی فراافکندن نوری است که ،گفتناين آورد و  ظهور می

 .(54: 1394يدگر، ا)ه به چه عنوان گشوده است

 کند، شعر سرودن است. نور که موجود را از تیرگی پوشیدگی خارج می نِندفراافک و اين

شعر به . )همان( ماند و زبان پاسدار شعر خواهد بود در زبان می ،ديچون شعر به گفت درآ
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زبان است که پاسدار اين  ،گیرد و زين پس در زبان جای می ،شدنش سبب سروده

و قرار گرفتن شعر در زبان موجب  گیرد از شعر مايه میشود. زبان  شعرسرايی می

 شود. داشت آن می نگاه

زبانِ انسانی يکی  :رسد زبان در انديشۀ هايدگر به دو معنی وجود دارد به نظر می

و  است تشريح شده هستی و زمانزبان در اين  ؛کند است که شعر را پاسداری می

 زبانِ شوند. ديگری مند و ماندگار می های شاعرانه در اين زبان مفهوم ادارکات و دريافت

کوکلمانس معتقد . گشايد انسان می و هستی را برایموجد شعر است هستی است که 

 (Sparche) و زبان (Rede) به آنچه در باب سخن سرآغاز کار هنریيدگر در اکه هاست 

نوشته است، اشاره دارد. در عین حال معلوم است که او اکنون به  و زمان هستیدر 

همچون به سخن درآوردن لوگوس  ،رسد که از تلقّی اوّلیّۀ او از زبان ای از زبان می یتلقّ

تعريفی  وگو با يک ژاپنی گفتهايدگر در  .(265: 1382)کوکلمانس،  رود بسی فراتر می

برای اشاره به زبان استفاده « Sprache»عموماً از واژۀ که دهد. وی  جديد از زبان ارائه می

 و کند اظهار میه واژاين از کاربرد  را شا ، نارضايتیبا يک ژاپنی ووگ گفتدر  ،کند می

ه بلک ،اسم از برای گفتِ انسانی نیست die Sageکلمۀ » .«die Sage» :يابد میکلمۀ بهتری 

 ،زبانی که گفتِ انسانی نیست؛ است« (das Sagenhafte) انگیز اسم از برای آن امر حیرت

امر  آن ،زبان جااين در .(89-88 :1392 )هايدگر، باشد آن پیک تواند می انسان نهات اامّ

عبارت  به ؛آيد میشود و از مستوری به در مکشوف می انگیزی است که وجود در آن حیرت

ا آنچه بر زبان انسان جاری امّ ؛هستی است گشايشِ، وجود است گفتنِ زبان، سخن ،ديگر

که برای انسان روشن است  دريافتفهم و آن وجهی از  ،آيد شود و به گفت در می می

 گويد خود می و است هستی گشودگی که زبانی :است واقع زبان دو میان شعر .است شده

و  شود میياد « زبان»ز آن با عنوان در اين مقاله ا و (شود در آثار هايدگر متأخّر ديده می)که 

)زبانی انسانی و پاسدار شعر است  و گشايش هستی قرار دارد و زبانِزبانی که بعد از شعر 

 شود. نامیده می« سخن»در اين مقاله و  (است تبیین و تشريح شده هستی و زماندر که 

 هم اتا آن را زبان اولی و بالذّامّ داند؛ میرا خارج از زبان ن سخنگو و و هايدگر گفت

 داند که ذاتی نیست.  د، بلکه تعبیر لفظی و کتبی را بخشی از زبان میشمر نمی
گو و و دادن دانست که به کار گفت آگهی ۀبر مفاد شايع، زبان را بايد نوعی وسیل بنا

آيد. ولکن زبان فقط تعبیر لفظی و يا کتبی  اً به کار تفهیم و تفاهم میمواضعه، و کلّ

  .(53: 1394يدگر، ا)ه الً و بالذات اين نیستآنچه از آن آگهی بايد داد نیست، اوّ
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زبان ذاتاً به ادراک درآمدن هستی است . گشايد زبان ذاتاً آن است که هستی را می

 ،لفظ درآيد به زبان اين که گاه آن .گريزد می کالم از گاه و گنجد می کلمه و لفظ در گاه که

 های پیشین تر باشد و از سخن شود و هرچه اين سخن به تجربۀ ادراکی نزديک سخن می

سخن عمومی کشیده  سوی به تکرار با که است شعر نخستین، نامیدن است. شعرتر دورتر،

 آيد. آيد و گاه نمی های انسان است که گاه به سخن می ها و شناخت زبان، فهم شود. می

های جديد را  شدن شناخت همگانیزمینۀ و  کند را به سخن وارد می شعر، شناخت

آيد. شعر،  با شعر به سخن می است، یش از اين در سخن نبودهبسازد. آنچه  فراهم می

داشتگی و  همچون هر سخنی با پیش و شود بنیاد سخن ايجاد می برگفتن است و 

فراافکن شعر سرودن است: گفتن عالم گفتن » فرافکنی همراه است. هايدگر با بیان اينکه

ايگاه قرب و بعد خدايان است. هاست که ج پیکار آن ۀاست و زمین، گفتن عرص

پوشیدگی هم  گفتن که دارد می اظهار ،)همان( «است موجود ناپوشیدگیِ گفتن سرودنشعر

پوشاند و هم آن را  شده را مییدگی؛ هم با فرافکنی موجود اظهاراست و هم ناپوش

آورد. هر سخنی نسبتی از پوشیدگی و ناپوشیدگی را داراست و  ناپوشیده در بیان می

شعر وجه ناپوشیدگی و اظهار موجود است. سخن هم فرافکن و پوشاننده است و هم 

 ناپوشیدگی و اظهار.

 گفتن انسان است. ت. زبان فراتر از بیان و سخنسخن انسان بخشی از زبان هستی اس
ی ری به سخن انسان بنگريم، اگر سخن انسان تنها ندایِ درون او تلقّطور انحصا  اگر به

زبان چیزی  ماهیّتشود،  تصوّرعنوان خودِ زبان   گردد و اگر سخن با چنین تعبیری به

خودبنیاد  ،انسان نوع عنوان  به ،انسان سخن ولی آيد؛ نمی حساب به انسان عمل و بیان جز

 .(99: 1389 هايدگر،) زبان گفتن سخن با آن رابطۀ بر است مبتنی آدمیان سخن نیست.

؛ شود نو می تا زمانی که سخن انسان با زبان هستی در ارتباط است، زنده است و نوبه

ا عموماً امّ ؛گشايد شود و زبان هر لحظه هستی را برای انسان می نو می که هستی نوبهچرا

تواند سخن انسانی را از زوال و مرگ  نمی ،و علم همراه است فنّاوریکه با  کوششی

ها و عبارات جديد را  دارد و واژه است که زبان را زنده نگه می ادبیّاتنجات دهد. شعر و 

از جمله  ،ترين و پوياترين کلمات، اصطالحات و عبارات افزايد. زنده به سخن می

، دائم در حال تولید به سخن راه يافته است. سخن ادبیّاتها به واسطۀ شعر و  المثل ضرب

قلب تپندۀ  ،دارد. زايش و تولید می  نگه است که آن را زنده یّتخلّاقاست و اين تولید و 

سخن زمانی کند.  به نیستی و مرگ رو می ،از زايش بازبماند سخنیاست و چون  سخن
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و نو باشد که شنوای زبان هستی باشد. شعر پاسخگويی به زبان هستی  خلّاقتواند  می

 .در لحظۀ شنیدن آوای آناست 
گاه سخن  گويد. پیش از هر چیز فقط آن طور دقیق اين زبان است که سخن می  به [...]

هايی که  دهد. در میان تمامی دعوت دادن به دعوتِ آن پاسخ می گويد که با گوش می

ها کمک کند، زبان در باالترين و  تواند به سهم خويش به اعالم آن هر انسانی می

  سوی خود و به  گیرد. زبان در آغاز و سپس در پايان، ما را به مرتبه قرار مینخستین 

هر واژه،  رگويیم که در برداشت از منظو ا هرگز نمیامّ ؛خواند چیز فرامی ماهیّتسوی 

 ماهیّتماً با دهد. مسلّ خواند در اختیار ما قرار می ها را که می زبان بنا به میل خود آن

ا سازد. امّ ا میدارد، گويی چیزی واقعی را برای استفادۀ ما مهیّزاللی که محتوا دربر

درستی گوش فرا داده شده است، همان است که در  زبان به پاسخی که در آن به دعوتِ

 .(57: همان) شود شعر بیان می

بان در اختیار وی از آنچه ز است های انسانی واگويه سخن،و  گويد انسان می زبان به

شعر بهترين واگويه است در زمانی که انسان بهترين شنونده بوده است و . قرار داده است

انی که مداشته باشد. ز اسکن هستی خوبی بشنود که در تواند به تنها زمانی انسان می

شود و زبان را که خانۀ هستی  گفتارش به شعر بدل می، شود رو می ی روبههستبا  انسان

هايدگر شعر برابر است با فهم  تفکّردر  افکند. کند و به جهان نور می بازگو می ،است

 ؛ايستايی هستی در مقابل دازاين است ای اصیل و بنیادين. شعر برابر هستی به گونه

دريافتی که  ؛است از زبان هستی . شعر دريافتیزمانی که دازاين در اصالت خود قرار دارد

ی را هايی که هست تجربه ؛اند و خودينه به دست آمدههای اصیل  به واسطۀ تجربه

بیان هستی است در حدّ وسع انسانی و شعر امکان افزايش  ،سخن ،نمايانند. در واقع می

 اين وسع است.
 

 اورایيشعر و الهام م .3

 به سکونت انسان بر جا، بر روی زمین جريان دارد و شعر همین نیست. اورايیشعر الهام م

 انجامد.  روی زمین می
شعر برفراز زمین به پرواز درنیامده تا رها شود و بر فراز آن به چرخش درآيد. شعر آن 

سازد و  آورد، او را وابسته به زمین می چیزی است که نخست انسان را بر روی زمین می

 . (60-59: 1389)هايدگر،  کند سان او را ساکن می بدين

نیازمند  ،کند. انسان برای سکونت را بر روی زمین ساکن میشعر با بنیادگذاری، انسان 

وجود  ،تأويل و تعبیرکند و  ثبات بر روی زمین است. شعر، هستی و وجود را ظاهر می

رسانند. آنچه در شعر ظاهر  آن را در سخن به ثبات می ،ی را به سخن کشاندهمتجلّ
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در  های انسانی ها و دريافت دادن به شناخت برای ثباتشود  خود، بنیادی می شود، می

ر ثبات و سکون انسان میسّ ،ها ها و حکم در سخن و با بیانها  گرفتن شناختبنیاد. سخن

چیزی است » ،آغازد پايۀ اينکه سخن را می برشعر رساند.  شود و او را به آرامش می می

 .(67)همان:  «بخشیدن به انسان برای قرار

 ماهیّتشعر، »هر چند که شعر سرايش انسان است بعد از مواجهه با زبان هستی. 

شعر زبان ا امّ ،(Geertsema, 2015: 112) «تبودن هستی اسشاعر طرحزبان به عنوان 

 کنندۀ انسان دريافت جانبِ از شعر سرايش موجب و دلیل ،هستی زبان بلکه ؛نیست هستی

های انسان در هستی است و هرگز  کنندۀ دريافت شود. شعر بیان هستی و دازاين می

يابد؛  ، در شعر نمود نمیدارد ت میتاريخ انسانی درياف طیّچیزی بیشتر از آنچه انسان 

 گويد:  که رورتی میهمانطور 
ت موجوديّ [...] بسرايدکه هستی آن را تی، شعری در مورد هستی است، نه آنشعر هس

 .(Rorty, 2005: 518) سرايد نمیانسان بیشتر از جهان هستی 

که فراتر از  ا نه چنانامّ ؛رود ها و دانش و فهم پیشین فراتر می داشته ر، از پیششع

ديربازی است  ،ابزار شعر، کلمه و حرف است و کلمه و حرف سیر کند. گشايش هستی

 اتکلم یکنند. حتّ ها را با خود حمل می داشته که در زبان جريان دارند و دنیايی از پیش

بارِ  ؛نزديک به خود را به همراه دارد شده نیز باری از معنای حروف و کلمات نوساخته

 ها در سخن، ايجاد شده است.  ای که طی قرن معنايی

شدن گفتنی است که ضمن آن، قومی  گويد، واقع هر زبانی که قومی به آن سخن می

دارد.  فروپوشندۀ خود است، نگاه میافرازد و زمین را که  تاريخی عالم خود را برمی

گفتن فراافکن، گفتنی است که در عینِ گسترشِ گفتنی، ناگفتنی را هم چون ناگفتنی 

آورد. برای يک قوم تاريخی، مفاهیمِ ذاتِ آن قوم، يعنی تعلّق آن قوم به  به عالم می

 (.54: 1394شود )هايدگر،  است که نقش زده می تاريخِ عالَم در چنین گفتنی

ها و شعرهای جديد. شعرهای جديد در بنیادها  بنیادی است برای دريافت ،قوم سخنِ

زبانان  شعری که در سخن فارسی بخشند. ها ثبات و جهت می ريشه دارند و بنیادها به آن

تواند خود را از قید  استوار است و نمی بنیادهای فارسی و ايرانی شود، بر جاری میايرانی 

های خود را دارد و شاعر، با شعر خود، به  سخن فارسی، گفتن و نگفتن سخن قوم برهاند.

ی نسبی یّتخلّاقا با امّ ،ها داشته شعر بر پايۀ پیش افزايد. های آن می ها و يا نگفتنی گفتنی

 رود.  ی که با ديدی متفاوت به سراغ کلمات و سخن مییّتخلّاق ؛شود ق میمحقّ
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دهد از هستی  به شاعر اجازه می ،انتخاب کلماتت در استفاده از دستور نگارش و دقّ

 نديشد، خصوصاً به کلمات ساده.تک کلمات بی زيرا که خواننده بايد به تک ؛پرده بردارد

(Rogers, 2006: 4-5). 

م يا در ترکیب و تقابل با هم، اند، در کنار ه هستی م صورتی ازکداکلمات که هر

 شوند. از هستی می صورت متفاوت و جديدی
 

 شعر سرایش .4

  :شعر بیان حقیقت است
يابد که  داشتنِ موجود بدين صورت وقوع می ساختن و پوشیده حقیقت به عنوان روشن

 ،شود. هر هنری از آن روی که به وقوع گذاشتن ورودِ حقیقت موجود است سروده می

 . (52: 1394يدگر، ا)ه ات شعر سرودن استبماهو موجود بالذّ

ای ناب است که شاعری  شود و آن لحظه د، شعر سروده میچون حقیقت هستی رخ بنماي

ی که ادراکات شاعر را يکسره ديگرگون رويدادبايد تا آن را دريابد و به سخن درآورد. 

نماياندن  رخسازد.  رو می شاعر را از دنیای معهود و آشنا رها و با هستی روبه ،کند می

میزان است که  استعداد شاعرو  هستیی است از جانب رويدادهستی و ناپوشیدگی آن 

 دريافت شاعر با بنیادهايی کهسازد. استعداد  در سخن را ممکن می ندهناپوشیدگی هست

ها رشد  که با شناختر است. بنیادها کند، متغیّ برايش تعیین میتاکنونی ی ها شناخت

 شوند. استعداد شاعر مانع شنیدن صدای هستی میو  هستندذهن انسان کنند، حاکم  می

ر اند، متغیّ عصرش ايجاد شدهقوم و حسب بنیادهای ذهنی او که در سخن و فرهنگ  بر

های بعدی چگونه باشند و چه  کنند که شناخت بنیادهای پیشین تعیین می خواهد بود.

سرکوب و شاعرانی  گاه بنیادهای سخن چنان استوارند کهها افزوده شود.  چیز به آن

اجازۀ  هنايران، سخنِ ادبی ک ادبِ ای از تاريخِ که در دوره چنان؛ دنشو حذف می

گفتن را که همان  يش به بنیادهای پیشین، نو و جديدداد. میلِ و گرا شاعرانگی نو نمی

 ا با افزايش نیاز، سنّت ادبی مغلوب نوگرايی شد. با اينامّ ؛کرد شعر است، سرکوب می

 ،ت ادبی چون وزن، قافیههمچنان بنیادهای سنّ ،افتاد اتّفاقآنچه در شعر نو  ،همه

های بعدی  ها و فراروی استعاره و ... را با خود دارد. شعر نو بنیادی شد برای نوگرايی

بر بنیاد شعر نو استوار شدند. هر  که شعر زبان و ...مدرن،  شعر پستشعر سپید،  همچون

سخن موزون »از قالب تنگ  را های بعدی چیزی بر شعر افزودند و شعر يک از مکتب

 خارج کردند.« انگیز ی خیالامقفّ
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 ،شود می از هستی دريافتاگر آنچه شعر، خارج از هر سنّت زبانی و انديشگان است. 

رود و در  د، به خفا میو شناختی انسان تعبیر و تأويل شوبرپايۀ بنیادها و اصول عقلی 

افتد که جهان در زبان  می اتّفاقشعر، زمانی د. گرد زير بنیادهای فهمی انسانی نهان می

 ،ت انديشۀ آدمیگرفتن در محدوديّبدون قرار ،جهانی که حقیقتاً هست ؛گشوده شود

گیرد که بتواند به   های ذهنی خود فراتر رفته باشد و در جايی قرار زمانی که فرد از عادت

 ها  گوش فرا دهد. هستنده

اند و رهايی از اين بنیادها  بر ذهن انسان چیرههای ذهنی و بنیادهای فرهنگی  عادت

در اين  فهمد و هستی خود را می ،انسان يا دازاينپذير نیست.  ها امکان و عادت

 معلّق 1هناخودينهای خودينه و  ها و شناخت فهمیدنش همیشه در نسبتی از دريافت

 . است
 سازد، اگر هستیاگر دازاين جهان را به شیوۀ خودش کشف کند و به خودش نزديک 

و گشودن « جهان»و گشودن « جهان»  گاه اين کشف اش خودش را بگشايد، آن خودينه

-آنجا-هستن و باهم-ا دازاين در همامّ ؛با خودينگی دازاين همراه خواهد بود« دازاين»

در « من»بودی است.  جهانی، هم ل در همدازاين واقعی در وهلۀ اوّ هستن قرار دارد.

 . (173)همان:  م، بلکه ديگران، به شیوۀ کسان«تمنیس»م معنای خود اصیل ل به وهلۀ اوّ

های مختلفی از هستن در برابر خود دارد.  اش امکان های وجودی سبب خصلت دازاين به

دهد. دازاين مانند  بودن قرار می 2«کسان»هستن دازاين را در -جهان-هستن و در-باهم

بودن و ديگران است. وی در نسبتی در خود هرکس و کسان، در جهان مشترک و با

 دِ خودينه شود و خودش را بازيابدتواند خو بودن معلّق است و در صورتی می کسان
باشد. « نديده»ها را  ش ديده برگیرد و يا هنوز آن «مرکز اعمال»و « ها زيسته»ه از ک

آن نیاز دارد، دهد، که به  را در آن چیزی که انجام می« خودش»دازاين قبل از هر چیز 

در هستندۀ دردستی جهان پیرامونی ، کند که منتظر آن است، که از آن جلوگیری می

 (. 159: 1393کند )هايدگر،  پیدا می ،مشغول آن است ل دلکه در وهلۀ اوّ

های دازاين در جهان و با ديگران است و او  مشغولی ها و دل حالی است که زيستهاين در

آيد، بنیادهای همگانی  ی که به گفت کسان درمیسخنکشاند.  بودن می را به وجه کسان

 در سخن و يا به ،را در خود دارد و آنچه برای همگان دريافتنی است داشته و پیش

گیرد  های مختلفی از کسان قرار می گیرد. هر فرد در دسته عبارتی زبان همگان جای می 

های  گیری انسان در دسته های مختلفی است که جای ها به گونه گفتن انسان و سخن

گفتنِ فارسی با گويش کرمانی و لهجۀ روستايی و زنانه،  دهد. سخن گوناگون را نشان می

 نشان از دازاينی دارد که يکی از کسانِ ايرانی، کرمانی، روستايی و زن است.
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ها، احساسات، رفتارها، قراردادها و  يعنی پذيرفتن انديشه ،بودن «کسان»يا « ديگران»

بودن  کسان ايم و های ديگرانی که در میان آنان در جهان قرار گرفته ها و نبايسته تهبايس

 بودن، به ديگری.کردن کسان  تحمیلبخشیدن و  استواریرا 
انديشم و  کنم، می گونه که من احساس می همه بايد همان»يک از ما معتقديم که هر

من معتقدم که اين « باشند.اعتقاد دارم، احساس کنند، بینديشند و اعتقاد داشته 

 ست. برای ما دشوار است که اجازه دهیم، بازتاب الگوی مشترک فرهنگی ماشیوه

شکالت ويژه، احساسی فرزندان، پدران و مادران يا همسرانمان در مورد مسائل و م

 . (30: 1397راجرز: ) که ما داريم، داشته باشندمتفاوت از آن

يکی از همین قراردادهای کسان است که ساير اصول کسان  (language) گفتن سخن

رفتارها،  ها، احساسات، شود، انديشه که آموخته می سخنیبخشد. با  می استواریرا 

گفتن به سخن د. گرد آموز منتقل می های ديگران به زبان و نبايسته ها قراردادها و بايسته

گفتن  سخن ،همه  اين با. هستنیز  که تقويم آن بودن است کسان تظاهرِتنها  نهعمومی، 

هر فرد باشد. هر کس  مانندی خاصّ ی برای اظهار بیو بستر تواند راه عمومی می

که حافظ در زبان  چنان ؛تواند در سخن گفتنِ خود، خودينگی خود را ظاهر سازد می

نهد. در واقع  خود را بنا می هشتم هجری و در سبک عراقی، سبک خاصّ ۀفارسی سد

  گفتن در سطوح مختلف ممکن است: سخن
کنیم،  با موجودات ارتباط برقرار می ،یبیان اظهار نظری، از طريق بازنماي هنگامی که با

مبنای آنچه اراده شده است، نیست. در اينجا گفتن، يک راه و  گفتن بر اين سخن

بان، فقط ل دربارۀ زوسیله باقی خواهد ماند؛ در مقابل، گفتاری وجود دارد که بدون تأمّ

بودن  سازد. درگیر گفتن می متعیّنی از زبان هم يک گونه حتّ درگیر گفتن است و بدين

شود که چیزی گفته شود؛ از  به اين معنی است که چیزی تنها با اين قصد گفته می

به قلمرو زبان  ،سخنی است که به اقتضای طبیعتِ آن ،شود آنچه گفته می ،رو  اين

حفاظی را به سالمت وجودِ  ناگواری بی ،کسانی که متهورتر هستند [...]. اختصاص دارد

به  ، و در گفتن رو«شود گفته می»کنند و اين همان چیزی است که  دنیايی تبديل می

ای باالتر در قالب يک  ران کسانی هستند که در مرتبهآورد. متهوّ سوی انسان می

)هايدگر،  هدفمند فاصله دارد گریِ ران از تحمیلگويند. سرودن متهوّ سراينده سخن می

1389 :247). 
مانندی خود را  ت اظهار بیئهنرمندان و شاعران هستند که جر ،رترين افرادمتهوّ

. های خودينه است ها و شناخت شعر اظهار دريافت .(29: 1390)راجرز،  اند داشته

شود.  متبلور می در هستی فردی و آزاد دازاين ،استهمان شعر که  سخن ترين خودينه

وقتی انسان خودش  شود. می هستترين نوع دازاين  که در خودينه است سخنیشعر، 
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 در اين ؛شود رنگ و شنوای صدای متفاوت هستی می شود، بنیادهای جمعی در او کم می

شود. شعر بیان و  های خود را به سخن درآورد، شعر سروده می فرد دريافت نچه چنا ،حال

 است. سازی عمومیرنگ و جالی مألوف و ه از و پاک و منزّ ،قی فردیحقی اظهار تجربۀ

 ،آنچه تاکنون پوشیده بوده استکه عادت را کنار بزند و به دارد تهوّری  شعر نیاز به

 رو کند. 
کند  ورو میآمد عادت را، و زير آورد سهمگینِ خالف مینشاندنِ حقیقت رو -کار-در

توان از  گیرند. حقیقتِ در کار گشوده را هرگز نمی میعادی را، آنچه را که به عادی 

 . (55: 1394يدگر، ا)ه آنچه بوده، بوده بیرون آورد و يا به آن آزمود

رسد  نظر می  فیضان حقیقت و عواطف است. به ست،گو شعر که نهايت تهوّر سخن

ممکن بودن  شود. خودينگی در کسان ر میشدن هستی توأمان میسّ بودن و نمايان خودينه

ای و  لحظه ،حال و يافتطور که غلیان عواطف  تواند دائمی باشد. همان شود و نمی می

وجود دارد و غلیان  فرد وپودفرد عواطفی را که در همۀ تارهنگامی که دوام است.  بی

کند، در اين  واسطه تجربه می ای آگاهانه و صمیمانه و صريح و بی کند، به شیوه می

صورت خود را با تمام غنايی که در درونش وجود دارد، تجربه کرده است. و نهايتاً، آنچه 

خودينگی چیزی . (140: 1397)راجرز،  يابد شود و به خويشتن خود دست می هست، می

 ؛پیوندد بلکه رويدادی است که خود به وقوع می ،به تالش فرد وابسته باشد نیست که

 .همراه است یبا تغییر و دگرگونماندگار نیست و  رويدادی ،اين

فروغ، متهوّرانه  است.ات معاصر در ادبیّاشعار فروغ فرخزاد، نمونۀ روشنی از شعر 

؛ عواطفی زنانه نشاند سخن میکند و آن را در  صدای عواطف و احساسات خود را بلند می

گر غازآ ،شعر فروغ که پیش از اين در شعر و ادب فارسی چنان متجلّی و هويدا نشده بود.

 دهندۀ سخن فارسی است.  و توسعهادب فارسی  سخن زنانه در

کمتر به بروز حس  ،زنانِ اعصارِ پیشیندهد،  اشعار کالسیک و کهن فارسی نشان می

واقع ايشان عواطف زنانه را بر بنیاد  اند. در زنانۀ خود و ايجاد زبان زنانه رو آورده

اندک اند.  داشته را قدری رنگ زنانه زده های پیش لغت اند و  های ادبی بیان کرده تسنّ

ها  داشته ه به پیششود که حس و عاطفۀ شخصی شاعر را بدون توجّ اشعاری ديده می

به ندارد و آنچه اش  از خود و تجربه زن بیانیاشعار پیش از مشروطه، بیان کند. در 

دهد، بر توصیفات اجتماعی و آنچه از پیش به او داده شده است، استوار است  دست می

ت مورد بازبینی ، سنّمشروطه عصر درد. نندار در آن راه ينۀ زنو افکار و احساسات خود

مفاهیم و موضوعات بسیاری به حیطۀ شعر و ادب فارسی وارد  و گرفتو بازانديشی قرار 
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است. زنان زيادی در و مفاهیم اين موضوعات  ۀجملاز  ،که زن و برابری زن و مرد دش

شعر زنان از مشروطه  د.جای گذاردن  اين دوره شعر سرودند و ديوان اشعاری از خود به

بازگويی هر آنچه از فرهنگ اروپايی و خارجی د. در آغاز به ياب ل میبه بعد، تغییر و تحوّ

ا در امّ ؛آورد برمیطلبی  برابری زن و مرد و حق کند، بسنده کرده است و دادِ دريافت می

که رفتار و جايگاهش مورد تفیهم و  ای خارج از شاعر است اکثر اين سخنان، زن، ابژه

تنها در اشعار  مربوط به حق و حقوق زنان، مضامین گیرد. تفاهم و نقد و انتقاد قرار می

گستردگی وجود دارد. اين مضامین،  به بلکه در اشعار مردان نیز ،شود زنان يافت نمی

م ی در سخنان روزمرۀ مردهمگان در عصر مشروطه است و حتّ همضامین مورد توجّ

از برابری زن و مرد  های خود، در سروده آنجا که زنان ی نیز ظاهر شده بود.ی و عامّعادّ

داشته و فارغ از تجربۀ شخصی است  چنان پیش گويند، سخن و حقوق زنان سخن می

در صورت »طوری که  ؛ به اشتباه گرفت مردان با سرودۀ زنان را های سروده توان که می

 (.512: 1396)حجازی، « شدن نام شاعر قابل انتساب به مردان شاعر هستندمفقود

شود که با احساسات شخصی و فردی خود به جانب  ده میشاعری ديزنِ کمتر 

پیشرو در اين تاج قائم مقامی(  )عالمرسد ژاله  طلبی برود. به نظر می طلبی و حق آزادی

ا در اين امّ ؛کند نقد جايگاه زنان را با تجارب و احساسات خود مطرح می کهعرصه باشد 

احساسات و شود  فروغ موفق می ، لیکنيابد ها رهايی نمی داشته مسیر چندان از پیش

. شعر ها آزاد کند و شعر زنانه بگويد داشته نحوی بارز از پیش  بهزنانۀ خود را تجارب 

وی دنیايی از کلمات زنانه به شعر زنان تقديم  .بخشد فروغ هر کلمه را وجهی زنانه می

 کرده است. 

و همۀ اشعارش بیان  کشد ت و عواطف شخصی را به سخن میاحساسا فروغ فرخزاد،

بر بنیاد اشعار  ،اشعار فروغآغازين اوست.  و زنانۀ و بروز احساسات و عواطف شخصی

زنان پیش از فروغ است. فروغ  صدای ،عصیان وديوار  ،اسیربروز يافت.  ش از ویزنان پی

رود و به خودش و  تر می پیش است، گذارد و از آنچه بوده قدمی پیش می دی ديگرتولّدر 

 گويد: حقوقی دربارۀ اشعار فروغ می رسد. به زن می ،عبارتی  به
که در حقیقت با همان کلمات و بارهای معنائی نو و  دی ديگرتولّدنیای شعر پس از 

کلماتی که  شود. هاست که دورنمای درخشان آن متجلّی می نوع همنشینی جديد آن

اند؛ و اگر جديد، اين جسارت و  ند، ديگر از قوالب قراردادی خود بیرون آمدها اگر قديم

ر پويای خود به ها را در مدار شع شهامت شاعر و نیروی جاذبۀ نگاه اوست که آن

 (.41: 1387) حرکت درآورده است



 115/ 25، شمارۀ پياپي 1399، بهار و تابستان 1، شمارۀ 10ادب فارسي، سال 

 
 

کلمات مألوف و آشنای زبان اگرچه در ظاهر همان  ،برد کلماتی که فروغ به کار می

اين تغییر معنايی  ؛اند در کالم فروغ بارمعنايی و فهمی متفاوت پیدا کرده ،فارسی هستند

کلمات مختص  ،بلکه وی در سیر و روند شاعری خود است، در يک شعر صورت نگرفته

اظهار چنین  آرش ای با مجلۀ که در مصاحبه چنان ؛به خود را ساخته و ايجاد کرده است

 :استداشته 
همان: ای روحیۀ خاص خودش را دارد ) ند. هر کلمهبرای من کلمات خیلی مهم هست

  (.دورۀ دوم 1شمارۀ  ،آرش، به نقل از مجلۀ 42

نه با قواعد و قوانین  ،برد با احساسش کلمات را به کار میحال و  فروغ، در يافت

شود، برآمده از وجه خودينۀ اوست.  شناختی و ادبی. هر آنچه در شعر فروغ ديده می زبان

که قبالً شناخته و  اند و چنان زبانی در زبان فروغ پخته شده و تغییر هويت دادهامکانات 

طلبی و طلب برابری زن و مرد ديده  فروغ دعوی حق شدند، نیستند. در شعر فهم می

ن مبیّ ،ه بروز اين تجاربدهد و البتّ بروز می اش را تجربه واو فقط خودش شود،  نمی

ها(  )سروده سخن شدن درشعر پرجنبش فروغ با تکرار اجحاف اجتماعی به زنان نیز هست.

 رسد. سخن زنانه می و به ثبات ،زنان
 

 سخن عموميگسترش شعر و  .5

گذاری  نام»به همین دلیل شاعری  ؛دهد شعر نخست به زبان امکان می به عقیدۀ هايدگر

 شعر، آغاز سخن. (744: 1381احمدی، به نقل از ) است« شده ريزی گفتن طرح»و « اصیل

سخنی است که هنوز به قرارداد زبانی تبديل نشده است؛ لحظۀ ناب آفرينش و  ؛است

خانۀ هستی و شعر آغاز سخن  ،. زباناست يک صوت زبانی و خلقت يک واژه، يک عبارت

 زند. است. شعر است که سخن را به هستی پیوند می

مورد  نچه چنا ،ای ناب و اصیل است ها در تجربه هآمدن هستندشعر که به سخن در

ای  داشته در سخن عمومی نگهداشته شده و پیشاستقبال قرار گیرد و کاربرد عام يابد، 

چون از  ؛بودن آن استها و سخنان بعدی. شعربودنِ شعر در جديد برای فهم شود می

  های ديگر. شود چون سخن بیانش گذشت و در سخن جاری شد، سخنی می
خواند، آن چیزی است که در  بیان، آدمی را فرامیطور خالص و ناب در کالم و   آنچه به

از  (melos) ای برتر هرگز به معنی گونه ،شعر بیان شده است. شعر به معنی دقیق آن

مستعمل است شده و  ه، يک شعر فراموشبلکه برعکس زبان روزمرّ ،ه نیستزبانِ روزمرّ

  .(98: 1389)هايدگر،  رسد گوش می  ی بهکه به سختی از آن نداي
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 )سخن انسانی( و سخن )زبانی که خانۀ هستی است(مرز زبان  آغاز سخن، شعر است. شعر،

شود و عرصۀ گفت  وارد سخن می است، . با شعر فهمی که در سخن وجود نداشتهاست

روند و  زبان انسان از بین می های بی يابد. اگر شعر ايجاد نشود، فهم انسانی گسترش می

ی خارج ها فهم کشیدن سخن در بهارزشِ شعر به اشتراک درآيند.  ها توانند بین انسان نمی

 ست.از سخن ا
سازد و کمک  های جديد را ظاهر می که پديدارها و دريافت معنیِ سخنیدر  شعر

نقد با آنچه در متون  متفاوت است ها به اشتراک درآيند، در اساس کند تا دريافت می

آفرينی مطرح شده  افزايی و ساير ابزارهای ادب کاهی و قاعده با قاعده شناسی زبانادبی و 

بايد شعر را از نظم و نثری که با ايجاد تغییرات زيباشناسانه در سخن عمومی  است.

رفتن از قواعد سخن وجود شود، جدا کرد. هرچند در شعر هم فرا ه و پرداخته میساخت

ه شیوۀ کسان گفتن ب آزادی از کسان و سخنبب ا اين نوع فراروی از قواعد به سدارد، امّ

آن هم با استفاده از معیارها و  ،گفتنِ عمومی کردن در سخناست، نه تغییر ايجاد

 اند.  ابزارهايی چون تشبیه و استعاره که کسان وضع و ايجاد کرده
 ،ف ديگررشود. از ط برمبنای آخرين معیارهای متداول ارزيابی می ادبیّاتاعتبار 

شود و  وسیلۀ نهادهای سازندۀ افکار عمومیِ شهروندان ساخته می  ای متداول بهمعیاره

، شود برد و هم پیش برده می که هم پیش می گردد. يکی از آن کارگزاران تنظیم می

تواند ظاهر شود  نمی ادبیّاتعنوان   ای، شعر جز به صناعات ادبی است. در چنین زمینه

ی که کامالً برمبنای واژگان علمی و آموزنده مطالعه شود، مقصود تاريخ و در جاي

 . (54: همان) است ادبیّات

داشته و تاريخی هستند و وجهی از سخن عمومی. سخن  صناعات ادبی خود پیش

ادبی نیز وجهی از سخن عمومی است با ابزار و لغاتی زيباشناسانه. سخن انسانی انواع 

ن اداری و رسمی، سخن زنانه، سخن کودکانه، سخن کوچه و چون سخ ؛گوناگونی دارد

و سخن ادبی يکی از اين انواع سخنان است و تمايزش از جهت زيبايی و  ،بازاری و ...

فهمی  دهندۀ سخن و جهان حالی که شعر، بنیادگذار و گسترشدر ؛است آن نشینی دل

نچه نهادها به او آاز  ،ودر شاعر از صناعات فراتر میانسان است و ارزشِ شناختی دارد. 

را در آن  ساختگیجايی که قواعد  ؛گزيند می اگريزد و در هستی سکن می ،تحمیل کنند

ای است که با تعبیر و  داشته تر گفته شده است، پیش  ا شعری که پیشامّ ،راهی نیست

. شعر کهن، فهمی جديد شود هر چه بیشتر عمومی و همگانی می ،های گوناگون ويلأت

واقع  در ،شود کشیده می  آنچه امروزه از خالل سخنان قديمی بیرون ؛کند نمیظاهر 
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انۀ خود را برپايۀ خلّاقسرايد و ناقد ادبی فهمِ جديد و  شعری است که ناقد ادبی می

است که تنها به کار ارتباط بین  سخنی آورد. شعر پیشین، شعری کهن به سخن درمی

اند که  نشین اشعار پیشین، سخنانی زيبا و دلآيد.  یه مرفع نیازهای روزمرّ برایها  انسان

 آيند. های زيبا می های همگانی زيبا را با خود دارند و به کار ارتباط فهم

کند  نیز مانند هر چیز ديگر رشد می همه چیز در حال رشد و گسترش است و سخن

ها  به موزه، پای سخن همگانی رشد کند ی اگر نتواند پابهادب يابد. سخن گسترش میو 

. فروغ، باشد ساز نات بايد پیشرو و سخکه ادبیّ سپرده خواهد شد. اين در حالی است

بودن را در خود  ای ساخت که زن زنانه او سخن است؛ سازی شاعری پیشرو در سخن

ای  سابقه کهگويد  سخن می ای پروين اعتصامی از مسائل اجتماعی و انسانیامّا دارد. 

ی است برای ساخت سخنانای  زمینه ،های جديد در سخن ساختشعر و د. نديرينه دار

زمینۀ ساختن سخن امروز بوده  ،سخن پیشینطور که   همان ؛تر يافته کارآمدتر و توسعه

استواری و  ،همه با اين سازی، فروغ جلودار زنان شاعر است. ن. در جايگاه سخاست

اين . وجود نداردزبان ديگری   عرِ فارسیشا هیچ زنِ در سخنن پروين استحکام سخ

داشته و  سخنی پیش ؛يافتگی سخن فارسی است ها قوام استواری و استحکام، نتیجۀ قرن

را به سخن ادبی  زدايی، سخن همگانی شناسی با ابزار آشنايی ادب جمالاز قبل موجود. 

آنچه در سخن همگانی شعر،  در حالی که؛ ادبی است تکند و در پی لذّ تبديل می

 . کشاند ، به سخن مینیست

را در پی  پی آن توسعۀ ذهنی و شناختی همگاننی و در شعر، توسعۀ سخن انسا

های ادبی، وزن و قافیه، علم معانی و بیان انجام  مطالعاتی که در حوزۀ آرايهدارد. 

بنیادها و اصولی که از قبل وجود  ه است؛داشته متوجّ شود، به اصول و بنیادهای پیش می

اين را بر بنیاد  سويۀ شاعرانۀ سخن ،و مطالعات ادبینقد دارند.  زيادیند و استواری دار

اين  کند که و آن را به سخن همگانی نزديک می کند ها تعبیر و تفسیر می داشته پیش

جديدِ غريب و گنگ سخن تفسیر و تعبیر،  د.شو می شعر در سخن موجب نگهداشت ،امر

 شدن شعر در سخن واين موجب جاگیرکشاند و  میها  داشته را به صراحت و پیش

 گسترش و توسعۀ سخن انسانی است. که خود، موجد شود شدن آن می همگانی

چند شناخت صناعات و فنون ادبی، در جهت تعبیر و تفسیر شعر، بسیار کارآمد و هر

تنها . صناعات ادبی دنباششعر  ند آفرينندۀتوان میصناعات ادبی ن امثمر ثمر است، امّ

ين جهت ا آورد و از داشته باشند که شعر در آن سر برمی ای پیش توانند بنیاد و زمینه می
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از که  شگردی رجحان زيباشناختی.هیچ رجحانی بر ساير اشکال سخن ندارد، مگر 

تواند باعث ايجاد شعر شود. آنچه از ماحصل اين  برآورده است، نمی های ادبی سر سنّت

سخنی است تکراری که به صناعات گوناگون زينت داده شده  يابد، ها بروز می شگرد

ۀ روزمرّ وگوی گفتگويد که يک  ها سخن می قدر از هستنده گونۀ کالمی همان  است. اين

شود که سعی  تنها به آزادی سخن منجر نمی ها و صنايع ادبی، نه شگردمردمی. در واقع 

در اين  ؛مقصود خود به کار گیردخواهد سخن را در  شدن بر سخن دارد و می در مسلّط

در  ؛شینی انسان استیهای پ د به شناختو مقیّ سخن تنها ابزاری در دست انسان ،حالت

 تواند از هستنده بگويد که رها باشد. صورتی زبان می
 

  نتيجه .6

گشايد.  آنچه هست، خود را در زبان میفاصل زبان هستی و سخن انسانی است.  شعر حدّ

چون به سخن انسان درآيد، شعر  های دازاين است که ها و دريافت ، فهمگشودگی هستی

شناختی عمومی و همگانی شده و  فهم ،گردد ر شود و عامّسازد. چون اين سخن مکرّ می

سخن عمومی، بیان و بروز  شود.  میبهره برده  آنخاصیّت ارجاعی و ارتباطی از  است و

های  شناختگفتن برای بیان  سخن ، ازشاعر و اديب .است های عمومی و همگانی فهم

از  اعمّ ،سخناصول و قواعد حاکم بر  در اين راه،کنند و  استفاده می خودينه و شخصی

داشته فراتر  زند و از سخنان و قواعد پیش هم می بر را اديبانه سخنمحاوره و  سخن

ساختگی ای که براساس قواعد  اديبانه سخنو  نماست و نخ قالبی ،محاوره سخن. رود می

های ادبی آن به  و آرايه دور شده آفرينندگی از ،میزانهمان نیز به  باشد شکل گرفته

در شعر چیزی به گفت  آغاز سخن. ا شعر، سخنی است آغازگر؛امّ ؛ابتذال گرايیده است

اوت از بديع و متف خن نیامده است. شعر حتماً سخنیسآيد که پیش از اين در  می

چه تفاوت و فاصلۀ سخنی با رچند که تفاوت اندک باشد. هره ،های پیشین است سخن

چه هرت بیشتری برخوردار است. ، آن سخن از درجۀ شعريّر باشدبیشت ،سخنان پیش

انگیز انسان،  حیرت سخنِ .ت بیشتر داردنشان از شعريّ ،انگیزتر باشد سخن انسان حیرت

، اين سخن ؛هستی داردش از گشاي نشان های جديد است و دربردارندۀ فهم و دريافت

و  ردّ بخشد. ت میافزايد و آن را عمومیّ های انسان می فهم و شناختی جديد به شناخت

های جديد و جلوگیری از گسترش  گرفتن فهم حذف سخنانِ بسیار نو، يعنی ناديده

بسیاری  ،ادبیّاتاين  و بنیادهای علمیِعلمی و دانشگاهی  ادبیّاتها و سخن انسانی.  فهم

داشتگی فاصله گرفته  از سخنان جديد را که بنیادهای کهن را در خود ندارد و از پیش
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منجر نبودن آن روز  بهو  نیافتن عرصۀ زبان به گسترشکند و نهايتاً  و حذف می ردّ ،است

های انسان امروز پیشرفت کند و  ها و شناخت نتواند با فهم شود. در صورتی که زبان می

که امروز با ناتوانی  چنان ؛ندبین ناپذيری می جبران آسیبگسترده شود، زبان و زبانگران 

رسد وقت آن  رو هستیم. به نظر می های عمومی روبه یان فهمی در بحتّ ،زبان فارسی

 .شودبازبینی  فارسی ادبیّاتو  زبان که اصول و بنیادهای علمیاست ه رسید
 

  نوشت پي

1. eigentlich–uneigentlich : شوند، وجوهِ اگزيستانس  که به اصیل و نااصیل نیز ترجمه می ين اصطالحاتا

ای است که خودِ من هر بار  فهمد و هستنده دازاينی که خود را در هستی خويش می ؛کنند دازاين را توصیف می

: 1397شرطِ امکان خودينگی و ناخودينگی است )ويس،  ،بودگی هستم، دازاين که از آنِ من است. اين از آنِ من

 ذيل واژه(.

؛ کند ای هستن مشترک و مشابه پیدا می انسان در جهانی مشترک با ديگران است و در با ديگران بودن، گونه  .2

باهم دهد. انسان در  گونی با ديگران سوق می فرد را به انقیاد خود درآورده و آن را به سوی هم ،که اجتماعچرا

 (.174-168: 1393هايدگر،  ←ند )ک می قويّتاست و قدرت آنها را ت« کسان»و « ديگران»اش يکی از  هستن
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