
 

آنیهنظر با  پیوند  در  و  معاصر  دوران  در  شعرشناختی  زبانهای  از  متأثر  معاصر،  شعر  شناسی  ها 

اش را در نظریاتِ فردینان  که بنیان  زبان مثابه موضوعِ علم است. رویکردی به  ساختاری یا زبان به

یی که در تصور ذهنی،  هامدلولی آوایی و  هادالی از  اچرخهدوسوسور باید جُست. او زبان را در  

ساز بوطیقای فرمالیستی و انتزاعی قرن بیستم  مانند تعریف کرد و سرآغاز فضای یکسانیممحدود  

ای انجام شده  های منابع کتابخانهپژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر دادهشد.  

تیویسم دکارتی دارد که مبتنی  ی ادبی، نسبتی ماهوی با سوبژکیهنظراین رویکردِ به زبان و  است.  

انسان و هستی شناسیِ زبان نزدِ   بودن-جهان -بر تفکیک ذهن از عین است و در مقابلِ بداهتِ در

نزدِ    گیرد.هایدگر، و همچنین تقاطع انسان و جهان در پدیدارشناسی تن بنیاد مرلوپونتی قرار می

آنجا که زبان هست، جهان هست و ما همواره خو گشاید  یم د را در فضایی که زبان  هایدگر تنها 

سو  انسان از یک   بودن-جهان -تواند در یمست که  رسد همین فضای پدیداری یمیابیم و به نظر  یبازم

انسان از سویِ دیگر را، به هم پیوند دهد؛ زیرا زبان و جهان توأمان به ما عرضه    بودن-زبان -و در 

  ی در مقابل تلق   همچون فضا  زبان  ی تلق   این فضا وی هستیِ هر دو فضامند است. بنابریوهششوند و  می

فرم  زبان نظریه  ، همچون  فضاست،  بوطیقای  و  شعر  آن  منشأ  در  که  نه  ای  را  رویکردی  شعر  با 

سو و تن یافتگی آن نسبت  یک از    جهانآن نسبت به    یِ با آشکارگ  شناختی با فرم و محتوا، بلکهزیبایی

فضامندی در نگارگری نیز مورد توجه هنرمندان قرار گرفته    .دیسنج  دیبا  گر،ید  یسو  به انسان از

 است.
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 مقدمه 

شناسیِ صوری به فرمالیسمِ انتزاعی در  دکارتی در عصر جدید آغاز شد، از طریق زبان1که با سوبژکتیویسم دومینویی

نظریه و  است.    شعر  برای سرنگونی  درنتشعری رسیده  فرم که روزگاری  و  اسطورهیجه،  ی معنا و خصلت عملکردی 

شده و تعریفی چنان حداکثری  یلتبدی چنان سخت و گسترده ااسطورهارجاعی شعر، قد علَم کرده بود اکنون خود به 

چنانکه مشهور است، تقسیم جهان به دو واحدِ    گیرد. کند و یا نادیده مییافته است که هر نظرگاهی را یا از آنِ خود می

ی انسانی، اساسِ سوبژکتیویسم دکارتی و ثنویت در  ذهن و عین، یا اندیشه و هستی و مبتنی کردنِ هستی بر اندیشه

یعنی کوگیتو فلسفیِ مدرن،    اندیشم پس هستم«.یم یافته است: »یتجل  2عصر جدید است که در سایرترین عبارت 

ی خود دانست و چند سال بعد در کتاب  فلسفهیدناپذیر  ترد اصل نخستین و    را  تویکوگ   ، فتار در روشگ کتاب    در  دکارت

حقیقتِ ذاتِ انسان، تصریح کرد: »فکر صفتی است که به من تعلق دارد. تنها این صفت    مثابهبه، با تلقیِ اندیشه  تأمالت

که  یوقت است که انفکاک آن از من محال است. من هستم، من وجود دارم، این امری است یقینی، اما تا کی؟ درست تا  

: 1391وقف شود«)ضیاء شهابی،تفکر من متوقف شود، شاید در همان وقت هستی یا وجودم مت  هرگاه کنم، زیرا  یمفکر  

101) . 

حقیقت ذاتِ جسم، یا همان ذهن و عین، تباینی    عنوانبهمثابه حقیقتِ ذاتِ خود، و امتداد  دکارت، میان اندیشه به

  از   ، همانا اندیشیدن است، و حقیقتِ ذاتِ جسم هم، همانا امتداد است.منم  آن جوهری قائل شد و گفت: »آنچه به  

چنین است مغایرت یا تباین جوهری   و چون  ام و جسم، جوهر ممتد است.یشندهاندذات یا جوهر  همین روست که من،  

شد«)همان: خواهد  عیان  هم  جسم  با  من  اندیشه100میان  ترتیب،  بدین  او  را  (.  انسانی  حقیقت    عنوانبهی  یگانه 

نشاند،    ذات بهقائم عالم  مرکز  شناگونهبهدر  هستی  لحاظ  به  موجودات  سایر  که  لحاظ  ی  به  و  آن  به  قائم  اختی، 

پس از دکارت، سوبژکتیویسم یا    یافتند.  3ی، موضوع شناخت و علمِ انسان تلقی شدند و حیثیت ابژکتیوشناس شناخت

اندیشهخودبنبه عبارتی   با فلسفهیادی  انسانی در عصر مدرن،  یافت و حدود و ثغورش    ی استعالییِ کانتی  تحکیم 

دهد، بلکه این ذهن است که قوانین خود را به  کانت، طبیعت قوانین خود را به ذهن انسانی نمی  زعم بهتعیین شد.  

ها بلکه به  چندان به ابژهمن هر شناختی را که نه: »نوشت نقد عقل محضچاپ دوم ی مقدمهاو در  بخشد.یم طبیعت 

پردازد، استعالیی  می  –شینی باید ممکن باشدتا آنجا که این حالت شناخت به نحوِ پی – ها  حالتی از شناخت ما به ابژه

  ی خودفلسفهی در  کیهمان است که کانت آن را انقالب کوپرن  خت چیزهای شنانحوه  ینا  (.94:  1395کانت،  «)نامممی

کرد، از این به بعد این جهان خارج است  بدین معنی که اگر تاکنون ذهن ما باید با جهان خارج مطابقت پیدا می  د،ینام

 اید با ساختار ذهن ما خود را تطبیق دهد. که ب

شناسِ  ، زباندوسوسوری مدرن، زبان را نیز موضوعِ خود گرفت و در همین چارچوب، فردینان  شناسشناختی  گستره

اش در    گاهیکه جا  کرد  فیتعر  ی و دالل  ویسوبژکت  یبودن زبان، آن را نظام  یقرارداد  ن ییضمن تبیل سده بیستم،  اوا
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یزی  از تما؛ نظامی از واژگانِ متمایز که معنای خود را صرفاً  ندارد  ی با جهان واقع  یقینسبت حق   چی است و هنطق    یقوه

 کنند.که با یکدیگر دارند کسب می

داند که خود، برساخته از دال و مدلول یا همان صورت صوتی و مفهوم  شناسی را نشانه میعلم زبان  سوسور، موضوع

به او  نام و شیء است.  یاد می  جای  و مفهوم  امری هستی شناسانهاز صورت صوتی  از  را  زبان  امری    کند و عمالً  به 

پاندولی بین صدا و    چوندهد. زبان، نزد سوسور ساختاری سوبژکتیو دارد که به قولِ پُل والری  یم شناسانه تقلیل  روان

ن انطباق میانِ تصورات صوتی و مفاهیم  هاست و نقش اساسی آگوید: »زبان نظامی از نشانهمعنا در نوسان است. او می

 (.22:1388ی روانی دارند«)سوسور، است. در زبان، هر دو بخش نشانه جنبه

داند که به  ، فکر و صوت را دو عنصر مؤثر در کارکرد زبان میهایی دربارۀ زبانشناسی همگانیدرسسوسور در کتاب  

توان با یک ورقِ کاغذ مقایسه کرد که  و بر این مبنا، زبان را می  اندزبانفیزیولوژیِک    ترتیب ناظر به وجه روانشناسیک و 

بنابراین  ؛  هاستبه ایجاد رابطه بین آن  محدود   بین،یندرا یک روی آن فکر و روی دیگر آن صوت است و نقش زبان  

و آواشناسی )صوت( ست. در این  زبان نزد سوسور یک نظام صرفاً صوری و ساختاری و ترکیبی از معناشناسی )تفکر(  

شود و این نمودی بارز از سوبژکتیویسم دکارتی و فرازی از انقالب  رویکرد، جهان در فرافکنیِ ذهن انسانی، معنادار می

های مختلف معرفتی نقشی  ی زبان است؛ نمودی که در فضای فکری قرن بیستم و در عرصهکپرنیکیِ کانتی در عرصه

اشاره کرد که بر اساسِ همان نگاه فرمالیستیِ    توان به آیینِ ساختارگراییمی  هاآنی  ازجمله  مرکزی به دست آورد که

ی صوری را برای شناخت پدیدارهای فرهنگی و  هاقاعدهو    قرارداد ی سوسوری، فرم را در کانون توجه خود  شناس زبان

 ی به کار گرفت. شعرشناختبوطیقای ادبی و  ازجملهاجتماعی 

از  یک -تودورورف   با بوطیقای معناگرا که    - پردازان بوطیقای ساختارگرایهنظری  تقابل  را    زعمبهدر  ادبی  او یک متن 

را مطرح می عنوان موضوع شناخت خود میبه از یک  پذیرد، بوطیقای ساختارگرا  را نمودی  کند که هر متن معینی 

معنای متن    داند که هدف اشمعادلِ تأویل میانگارد. او در توضیحات بعدی خود، نگرش نخست را  ساختار مجرد می

دهد که چون معنای یک اثر ادبی چیزی جز خودِ آن اثر نیست، بنابراین در توصیف اثر  ی است و توضیح میموردبررس

کند. در چارچوب  ی ادبی را به تحلیل ساختار و روابط درونی و انتزاعی اثر منحصر میماند و نهایتاً نظریهمتوقف می

 ی اجتماعی و تاریخی ست.ظریه، بوطیقا علمی است که موضوع اش ساختار و فرم اثر ادبی، بریده از زمینهاین ن

دانست. النگ،  می  5پارول  و  4بندی سوسور است که زبان را واجدِ دو سطحِ النگ وضوح متأثر از تقسیمبندی بهاین تقسیم

ی سخن اشاره دارد  های گفتاری و زبان در وهلهول به کنشهای زبانی ست و پارهمان نظامِ انتزاعیِ متشکل از صورت

های  ی کنشی نظام زیربنایی یعنی النگ ست که همهتواند انجام دهد مطالعهشناسی میسوسور آنچه زبان  زعم بهو  

سخن  سازد. تودوروف نیز، علم ادبیت یا بوطیقای خود را منحصر به شناخت روابط ساختاری پذیر میگفتاری را امکان

ی، و نه درزمانی و تاریخی،  زمانهمطور  داند که بهمی  –ای از اجرای آن ساختارمثابه عمل یکهبه–ادبی، و نه یک اثر ادبی  

 .کندعمل می
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های متفاوت خود، با  یتشخصهای روسی بودند که فارغ از مراحل و یان ساختارگرایی، این فرمالیستاز جرالبته پیش 

شناسی صوری تبعیت کردند و در  شناسی علمی یا همان زبانها از زبانهمچون نظامی از نشانه تلقیِ اثر ادبی و شعری

هایی  طرح فرضیات و مدل  و با نسبت به فرآیند تولید ادبی داشتند    ها دیدگاهی مکانیکی باقی ماندند. آن  آن  6پارادایم

این  می به  به روشی علمی  تا  با چه    سؤالخواستند  زبان  فرم زیبایییک تکنپاسخ دهند که  به  شناختی تبدیل  هایی 

ها معتقد بودند هر مطالعه و  های روسی است، زیرا آنشود. درواقع، سلب محتوا و ایجاب فرم، اساس کار فرمالیستمی

شود و همین تأکید بر  ست که به فرم زبان اِعمال میییهایک تکنو    هاروشپژوهشی در ادبیات محصور در قلمرو فرم و  

فرم و    ینبپنهاندهد و ارتباط  ها به علمی کردن ادبیات را نشان میجای موضوع، گرایش فرمالیستروش و تکنیک به

 . سازدرا آشکار می گریاز طرف د و معنا و ابژکتیویسم  ی،از طرف سمیویسوبژکت

ی زبان نزد هایدگر که در آن  شناسانهیهستهمِ  ساز، پس از پرداختن به ف این مقاله برای عبور از این فضای یکسان

یافتگی در  ی تنبودن نیست، به طرح مفهومِ پدیداریِ فضا و همچنین ایده  -زبان -بودن و در -جهان-انفکاکی میان در

ها و معیارهایی  پردازد و با ایضاحِ زبان و به شکلی مشدد شعر همچون فضا، شاخصپدیدارشناسی ادراکِ مرلوپونتی می 

ای و فرمالِ  بیان گزاره  توأماندر تعلیق    که   کند یمهای فرمالیستی برای خلق و نقد شعر ارائه  اساً متفاوت از نظریهاس

 شوند.زبان محقق می 

 هایدگری: در برابرِ سوبژکتیویسم بودن-جهان-در .1

دیگر همان ذهن و عین، وجه مشترک تفکر دکارت و هایدگر است، با این  عبارتیربط و نسبت اندیشه و هستی، یا به

انسان است  تفاوت بنیادی که در فلسفه ذاتِ  یاد  سوژه  انسانی که بعدتر از آن به  –ی دکارت، اندیشه مقومِ حقیقتِ 

گیرد، انسانی که از آن به  انسان است که سرآغاز کار قرار می بودن -جهان-ی هایدگر، بودن یا دردر فلسفهو   –شودمی

 شود. یاد می 7دازاین

انسان، مترادف   یابیم.یمهمواره و پیشاپیش درگیر با جهان  انسانی چنان است که ما خود را 8نزد هایدگر، اگزیستانس

و  بودن  -جهان-در با   نمییچهاست  بدون دیگری  هایدگر  یک  تفکر  باشند.  داشته  وجود  سوبژکتیویسم    رغم بهتوانند 

بازگشتی    - چیز مادی نیست یچهداند که هستیِ او محتاج به هیچ مکان و قائم به  ای مییشهاندکه انسان را  - دکارتی  

این   یادآور  و  سرآغاز  به  است  گفتهست  اندیشیدن  همان  »خود،  که:  است  پارمنیدس  هم«.ی  نیز  بودن  ضیاء  )   و 

 (.89: 1391شهابی،

داللت    ی مرکب دازاین را برایکلمهو اُبژه هیچ مطابقتی با انسان و جهان ندارند و به همین دلیل    سوژه  یدگرهازعمِ  به 

ان  تر آن به تفکرِ هایدگر و زبیک نزدینجاوآنجا« و معنای  ا–ی آن »هستیاللفظتحتگیرد که معنای  بر انسان به کار می

شناخت، بلکه   از موضوعی منفک شناسندهیل به اندیشه و تقلقابلی بودن« است. انسانی که نه سوژهمیانفارسی، »در

عالمِ   با  درگیر  و ی  هرروزموجود  از    کار  ناشی  روابط  و  در  هاستآناشیاء  او  زمان.  و  ماهیت    هستی  بر  مبتنی  و 
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ها نه چنان  ها و فهم آنسوی چیز دازاین در رویکرد خود به  گوید:اگزیستانسیال یا همان قدرت برون ایستیِ انسان می

است که بدواً در پیلۀ درون ملفوف باشد و سپس از آن پیله بیرون بزند، بلکه همواره و پیشاپیش در میان هستندگان  

که  یهنگامکه حتی  در بیرون و درون است چنان  توأمانبودنی که شناسنده است،    جهان  – است. دازاین در مقام در  

  یستنهستندگان    در جواریابد آن بیرون و  یدرم ها را اصیالً  که آنتر از وقتیاندیشد کمصرفاً به هستیِ هستندگان می

 (. 191 و 190: 1388هایدگر،)

 زبان در فهم هایدگر  .2

 زمانزبان در هستی و .2.1

پیدا کرد و زبان نیز از این قاعده مستثنا نیست. اگرچه    هستی و زمان توان در  های هایدگر را میبنیاد اغلب اندیشه

عنوان امری  زبان در طول روند کاریِ او دچار تحوالت اساسی شده است اما همچنان به  ی اندیشه ورزی هایدگر درباره

اُنتولوژیک اگزیستانسیال زبان را در گفتار،    یادهایو بن   ،هستی و زمان  هایدگر دراست.    ماندهیباق  9اگزیستانسیال و 

ن را در جهانیت زبان و پیوند ناگسستنی  اند و خصلت اُنتولوژیک آکه از مقومات هستی دازاین  بیندیو سکوت م  یدارشن

  ی اکند. او در جستجوی منطقی هستی شناختی در مقابل منطق گزارهمی  یاد   چیز–که از آن به واژه  ،ها و چیزهاواژه

  ید اُنتولوژیک تأک   یابر ضرورت تجدید بنای علم زبانشناسی بر شالوده  و  راه برده است   11لوژی به    10لوگوساست که از  

 .زندیی کشف جهان پیوند م شیوه به را  لوگوس صاحبِ   دازاینِبودن -جهان -اساساً در  کند و می

شناسی سوسوری و رایج عصر، از گفتار، یعنی وجه عملی و نه انتزاعیِ زبان، آغاز  رغمِ زبان، بههستی و زمانهایدگر در 

  جهان   که گشودگی از بدو امر از طریق در»وقتییر با جهان و جهانمند است، زیرا،  درگهمواره     ِنزباکند. برای او  می

در    (.394همان:)به نحوی خاص خود جهانمند باشد« ذاته باید  حدگفتار نیز فی  گیرد، پس نوع هستیِ می  بنیان   بودن

و اُبژه و عدم سنخیت آن با انسان و جهان، هایدگر تفکیک زبان به صدا و معنا،   سوژه یک تفکتهی بودنِ تناسب با میان

 دارد که:بیند و با تمثیل چنین بیان میینم پذیرد و این دو را جدایِ از یکدیگر یا دال و مدلول را نمی

می بدواً  ما  بهآنچه  و  هیچشنویم  همهمه  بل  پراکندگیِوجه  نیست،  مثال،اصوات  برای  وغژغ  که  واگن  غرش    یا  ژ 

  جوار   در  پیشاپیش  هماره  ،بودن-جهان -در  شاهدی است پدیدارین بر اینکه دازاین، در مقامِ، و این  موتورسیکلت است

تخته پرشی فراهم  ها تا از تألیفِ آنبدواً در جوار احساساتی باشد  که  طور نیست این و است،  جهان درون  ی هاتودستی

جوار است  بر جهانی فرونشیند. دازاین در مقام آنی که فهم بستۀ اوست، از آغاز هم  و وژه از روی آن فرو جهد  سآید که  

تواند گسسته  که نمی  داندمی  12شتالتی کلیتی گِیگر، هایدگر اساساً زبان را  دعبارتبه  (.399)همان:  با آنچه فهمیده شده 

آن است را    یی آنچه دربارهما در بگوش بودن همه  به اجزایش تقلیل یابد، زیرا  گوید باشد وآن می  ی ازآنچه درباره

م می و  اصواتی  فهمیمیشنویم  آن  پراکنده  نه صرفاً  ترکیب  از  این،  تا  که  است  روشن  ببریم.  پی  وجود چیزی  به  ها 
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از دیدگاه مکانیکی کانتی است که ادراک حسی را در تقویمی جداگانه بر فهم میمق   ،دیدگاهی متفاوت  و    دانددم ِ 

 کند.ست که زبان را در ساختاری از صدا و معنا تألیف میشناسی علمیهمچنین متفاوت از زبان 

 زبان، پس از هستی و زمان .2.2

هستی ایستاده است و توانِ آشکارگیِ    گاه روشنی، یعنی موجودی که در  کنار هستانسان در    ، و زمان  یهستدر  اگر  

ی  مسئلههستی یعنی زبان است که به    روشن گاهی اصلی هایدگر بود، پس از هستی و زمان، خودِ  مسئلههستی را دارد  

پوشیده  –شود و حقیقتِ آن را  ی که انسان در آن به مالقات هستی نائل میاخانهگردد. همان  اصلی هایدگر تبدیل می

 یابد. یدرم  –و ناپوشیده

گفتگو و تفهیم  رِ  ی دانست که به کاا، زبان را باید وسیلهاست  شایع  آنچهبر  بنا  گوید:  می سرآغاز کار هنریی  او در رساله

بابدواً  زبان    ی آید. ول و تفاهم می نهانی را در کلمهو  یا  فقط مقصود آشکار  این نیست. زبان  بیان  ها  ها و جملهلذات 

که در هستی  در تحقق نیست، چنان  زبان یک آورد. هر جا که ذات  ، بلکه موجود را چون موجود به گشودگی میکندنمی

، این  نامدیار موجودی را م بکه زبان نخستهمیندرواقع   سنگ، گیاه و جانور، آنجا گشودگی موجود هم در کار نیست.

بیان و ظهور می به  )نامیدن آن موجود را  نزد هایدگر، جهان و آنچه در آن هست،    (.54و    53:  1392هایدگر،آورد 

دهد. روشن است  که هست بر ما آشکار نیست و آشکارگیِ آن، تنها در فضای پوشش بردارِ زبان است که رخ میچنان

یی  در معناسازد اما  د بلکه تا آنجا که ممکن است آن را از ناپوشیدگیِ وجودش آزاد میکن که زبان، موجود را خلق نمی

هم وجود  که زبان وجود داشته باشد، جهان  یدرصورت توان گفت که فقط  طور هم مییناتوان  صرفاً انسانی و فلسفی می

  که ی مرجع و مبدأ بعد از اینمسئله  آورد و بنابرایندارد. درواقع »این زبان است که نخست، جهان را به ظهور می

داند که در  ی زبانی که زبان را بازنمودِ مجدد چیزی میو فلسفهشود؛  مطرح می  بینیمچیزها را در زبان به عیان می

می نادرست  یافته،  ظهور  حاضر  بهحالِ  را  است  مأخوذ  و  ثانویه  آنچه  زیرا  است  نماید  سرآغاز  و  اولیه  آنچه  جای 

رغم تصورِ رایج، این زبان  معتقد است به با انسان نیز، هایدگر  در ارتباط از سویِ دیگر، یعنی    (.63:  1987نز،گیرد«)اُوِمی

گیرد. تفوق زبان بر انسان شاید به بهترین نحو زمانی  یدر برماست که بر انسان تفوق دارد و همچون فضایی فعال او را  

گذارد؛ زمانی که کلمات و عبارات  ینم خواهیم بگوییم در اختیارمان  یم  قابلِ تجربه باشد که زبان، خود را برای آنچه که

در    چنانچه(. یا برعکس،  62کنند )همان:خطور نمی  ذهنماندهند و به  مناسب برای بیانِ مقاصدِ ما خود را نشان نمی

، فضاهای ناشناخته را  نهدیمشود، زبان پیشاپیشِ خودآگاهی، کلماتش را برایِ بیان پیش  ی شاعران پدیدار میتجربه 

 گیرد. کند و از ذهن و زبان شاعر، سبقت میکشف می

تواند در  ی میهرکس ی شخصی ست که  تجربهرسد »هایدگر به دنبالِ کشفِ نگاهی جایگزین و متمرکز بر  به نظر می

خواند که به این مسئله توجه کنیم که چگونه خودمان زبان را تجربه  یفراممواجهه با زبان داشته باشد؛ نگاهی که ما را 

همین  یم و  در    العملعکسکنیم  روبنیادین  رویکردِ  برابر  به  که  است  متعارف  او    نامتعارفیکردهای 

گوید را وارونه کرده و بر این باور است که »زبان سخن  نسان سخن میعبارتِ معمولِ ا  چنانچه  (.64انجامد«)همان:یم
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که انسان بیانگرِ  جای اینیعنی به؛  (101:1389گوید«)هایدگر،یی به زبان است که سخن میگوپاسخگوید و انسان با  می

نتولوژیک هایدگر، روی  اُ   در فهم در حقیقت و    رساند. یم به تحقق    او را   و است    انسان   یانگربزبان باشد زبان است که  

گوید؛ زیرا در این نگاه، تفکیکی  که بگوییم جهان سخن میگوید« چیزی نیست جز ایندیگر عبارتِ »زبان سخن می

دال و مدلول را    13رغم سوسور که در نگاهی اپیستمولوژیک ها و چیزها نیست و بهمیان زبان و جهان، و واژه  صنعتگرانه

 گیرند. اند که در نگاهی اُنتولوژیک دو روی یک برگ قرار میاین زبان و جهانپنداشت، یمدو روی یک کاغذ 

ی مختلفِ بودنِ در جهان  هاسبک ی مختلف در ایجاد  ها زبانی که به نقشی که  ااندازهبهین مبناست که هایدگر  هم  بر

که سخن بگوییم،  هایدگر زبان قبل از آن ازنظر نیست.   مندعالقهاست به ساختار منطقی زبان  مند عالقهکنند  بازی می

کند. برای ترسیم این معنا، تصور کنید  گیری فهم ما از خود و جهان پیرامونمان تأثیر دارد و آن را هدایت میبر شکل

یشاروی خود  پی  صحنهبینید توصیف کنید. وقتی شما به  یم از شما بخواهند از پنجره به بیرون نگاه کنید و آنچه را  

نمایانند و وقتی شروع به توصیف  یم های مهم برای توصیف، خود را  عنوان ویژگیهای خاصی بهکنید، ویژگییمنگاه  

دهید که جهان طبق  یم ای پاسخ  یوهشگیرند. شما در سخن به  ها حاضر و آماده در اختیار شما قرار میکنید، واژهیم

ی بنیادینِ هایدگر  یدهعق بنابراین، این    (.124:  1392راتال،کند )عنوان امر پیشاپیش قابل گفتار ارائه میآن خودش را به

بر آن تأکید    نیبر شعر هولدرل  هاینور تابانی  « و در مقالهتنها آنجا که زبان هست جهان هستکند »که تصریح می

بودن  -زبان- در  نِیبودن انسان، ع-جهان-وجود ندارد و در یرزبانی غ ی نقطه چی معناست که در جهان ه نیبه اورزد، یم

ی بیرون از جهان  انقطهیش است که  اندمحالیرزبانی، همچون آرزوی ارشمیدسِ  غی  ا نقطهجستجوی    درواقع،   .اوست

 ی در اختیار خود درآورد و جابجا کند. اابژهجست تا آن را چون یم

  ن یهمچن.  آن موردمطالعه قرارداد  یی هست از شیوه  یروبا طفره  ،شناسی انتوان مثل علم زبزبان را نمی  زعم هایدگر، به

پا نمی زبان  از  ز  رونیب  یتوان  زبان و جهانانسان  راینهاد،  را در  م   یها همواره خود  زبان  . تصور یابندیم   گشایدیکه 

  ستیسوی زبان نبه  یراه   چی . هکنیمیکه با آن تصور م  یزیقدر ناممکن است که تصور نداشتن چهمان  نداشتن زبان

همچون    به زبان آوردن زبان، نزدِ هایدگر،  بازگشت خودش را دگرگون نکند. هدف  نیسوی خود بازنگردد و در ا که به

  حیتواند در زبان توض شود تنها میآنچه گفته میمعتقد بود،    مشابه  یاستدالل در    هم  ن یتگنشتایو  چنانچهاست،  زبان  

  (. 144و    143:  1388کالرک،)  دیخودش سخن بگو  دی زبان با  و  داد  حیتوان توضزبان را نمیمعنا،    نیشود و در ا  هداد

مثابه یک  خواهد ما زبان را به چیز دیگری مربوط کنیم که خودِ زبان نیست و یا چیزهای دیگر را با زبان بههایدگر نمی

ی  مواجههی شخصی و تجربهبازگشت به خودِ چیزها«، » ییدارشناسانهپدبنابراین با توجه به شعار ؛ ابزار توضیح دهیم

کند وسعی دارد ما را به راهی هدایت کند که در آن، زبان خود را همچون زبان، به  واسطه با زبان را پیشنهاد مییب

 (.63: 1987ورزد )اُوِنز،یم رساند و بر این حضور اصرار یمحضور 

فضایی    آن همچونهمین عبور از نگاه فرمالیستی و سوبژکتیو که بنیاد وجه سلبی نگاه هایدگر به زبان است، و ایجابِ   

  آن   از  یتازگ به  که   زبان،  انحطاط او »زعم  یابد. بهفرازی دیگر می  ی به اومانیسم، انامهآشکارکننده در    پدیدارشناختی و 
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بس   گویند،یم   سخن  بسیار   ی سیطره  زیر   زبان  آن  طبق   که  است  روندی   ینتیجه  بلکه  دلیل،   نه  دیرهنگام،  یارو 

  دادن  نشان   از   هنوز  زبان.  شودمی  رانده  بیرون  عنصرش  یر ازبه ناگز  تقریباً   )سوبژکتیویته(،  ذهنیت   مدرنِ  ییعهمابعدالطب 

یشه را مؤسس  او اند (.286: 1384هایدگر،)« کندمی امتناع است، هستی حقیقت یخانه اینکه یعنی ما، به اش ماهیت

رابطه آید و تصریح  می  زبان  به  ست که خودِ هستی  یشه،در اند  و معتقد است که   داند ی انسان و هستی نمیو علتِ 

مأوایند    این  نگاهبانان   شاعران  و  اندیشمندان   .دارد  سکونت  انسان  آن،  مأوای  در.  است  هستی  یخانه  کند که »زبانمی

پذ   رساندنِ   سرانجام  به  شان ینگاهبان  و نظر  (.282)همان:«است  هستی   یریافشا  در  ماهیت  بنابراین  هایدگر،  گاهِ 

روشن  در  –آن استوار است برزمانهستی و  که بنیاد هستی شناسی هایدگر در –اگزیستانسیال یا برون ایستیِ دازاین 

به تعبیری   ، همان زبان است.روشن گاهکند که این رسد و در اینجا اضافه میی ظهور میمنصه هستی ست که به گاهِ

اشاره می اسمِ  که  گفت  داتوان  همان    در  14ی  گاهترکیب ِدازاین  یا    روشن  ایستی  برون  خصلت  که  ست  هستی 

های واپسین  اندیشه  در  ناپوشیدگیِ هستی  فضای   بخشد. این مکان یا یم کند و مکان  اگزیستانسیال دازاین را ممکن می

 ی فضای حقیقت یادکرد. منزلهبهتوان از زبان دارد، چنانکه می قرار  زبان  در  هایدگر،

زبان، نسبتی ماهوی با دریافت او از حقیقت دارد که در مقابل تلقی رایج از حقیقت  ی هایدگر در باب  درواقع، اندیشه 

و    هایتها و واقع گزاره  ان یحکمِ نسبتِ م  در  از زمان ارسطو  گیرد کههمچون صدق و ناحقیقت همچون کذب قرار می

  ی ا»اگر شناخت و گزارهدیشه،  شعر، زبان، ان  یدر رساله  دگری زعم هابه شناخت دانسته شده است؛ اما بهراهی منتهی  

خود را    دی با  تیباشد، واقع  تیبا واقع   یکند قرار است که قادر به سازگارمی  انیدهد و آن را بکه به شناخت شکل می

به  (.46:  1388)کالرک،نشان دهد«  ت یچونان واقع این تعبیر، حقیقت  آلتئیادر  و آشکار، شرط    امر پنهان و    15مثابه 

هاست که معنای اصیل آن ناپوشیدگی و  یتواقعبا    هاگزارهها با چیزها، و  ضروری و پیشینیِ هر فهمی از مطابقتِ واژه

ی تحلیلی  کشف حجاب و بیرون آمدن از اختفاست، حقیقتی جهانمند که در مقابل تعبیر تکنیکی حقیقت در فلسفه

زبان و حقیقت هر دو، به معنای افق ناپوشیدگی یا به تعبیری فضای ناپوشیدگی  که هایدگر از  گیرد. طُرفه آنقرار می

بنابراین زبان، نسبتی ذاتی با حقیقت دارد و مقامِ ذاتِ هر دو ناپوشیدگیِ وقوع یابنده و رویداد آشکارکننده  ؛  کندیاد می

 است.

 زبان در دو سطحِ آگاهی.3

داند  متفاوت از آگاهی، در نظر آورد، یکی در سطح لوژیک، که زبان را فرمی میتوان در دو سطح  بنابراین، زبان را می

یی  و دیگری در سطح اُنتولوژیک که زبان را فضا   شود،های علمی منجر مییشناسزبانی انسان است و به  که در احاطه

یم، و در سطح  مواجهبژکتیو  ی سوهامدلولی و  قرارداد های  اول با دال  در سطح داند که محیط بر انسان است. ما  می

 شویم. یر میدرگجای دال و مدلول در نظامی نشانه شناختی، با اسماء و اشیاء در نظامی هستی شناختی دوم به

–که وجه صوری زبان را محل تقاطعِ اصوات انسانی  شناسی نوین، علیرغم اینسطحِ لوژیِک زبان، یا همان علم زبان

داند، اما آن را در گسستِ از این دو،  می  –یمعناشناس یعنی علم  –و اتفاقات بیرون    هاو پدیده  –یعنی علم آواشناسی
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ی  مثابه فضای تقاطع انسان و جهان در نظر آورده شده است در وهله، آنچه در آغاز بهترروشنکند. به عبارت  بررسی می

ردادی که ماهیت خود را از تمایزِ با یکدیگر،  عنوان عالئمی قراارتباط از دو وجه دیگرِ خود، و صرفاً بهیببررسی علمی، 

قرار میکسب می این، همان شیوهکنند موردبررسی  از سنت فلسفی  گیرد.  بنیاد خود را  ی علمی و روشی ست که 

ی بزرگ و مبارکی برای جهان علم داشته است اما از یاد  دستاوردهاکند. روشی که  دکارتی و روش ریاضی او اخذ می

توان صرفاً به مقوالت جهان علم تحویل کرد. در چنین  را نمی  –همچون زبان–  16ضوعات زیست جهانبرده است که مو

زبانینهزم هایدگر  که  تفکر  ای ست  همان  از  مصداقی  را  مدرن  مییلتقلشناسی  متافیزیک  گرایی  محصول  که  داند 

عنوان خصوصیت  ، ذیلِ در جهان بودگی، از زبان بههستی و زمانیا علم در معنای مدرن آن است و در کتاب    گراصنعت

ی هستی«  خانهعنوان امری اُنتولوژیک و با عبارتِ »به  ی به اومانیسمانامه  اگزیستانسیال انسان، و در آثار بعدی خصوصاً

ای ست که توأمان،  یهنظری موضوع زیست جهان و امری پیشا  منزلههبکند، دیدگاهی که مبنای فلسفیِ فهمِ زبان  یاد می

او آشکار    را برآنجا جهان    و دردهد  ایستاییِ انسان جا میمقوم انسان و جهان است: همچون فضایی که به خصلت برون

ر نسبتِ انسان با  سازد.اما، ماهیت این فضا چیست و حیثیت فلسفیِ آن در نسبتِ انسان با جهان و در گامِ بعد، دمی

 است؟  شعر کدامزبان و به طرزی ممتاز 

 فضا: اُبژکتیو یا سوبژکتیو؟ .4

در    چنانچه–دهد  را در خود جای می  ادراکقابلفضا از معنایی اُبژکتیو و بیرونی، چون ظرفی که چیزهای دیدنی و  

تیمائوسِرساله است  افالطون  17ی  درونی    – آمده  و  سوبژکتیو  معنای  فلسفه  چنانچه–تا  در  اش  ییاستعالی  کانت 

کند و آن را جزئی از  عنوان مکان بیان میکنار افالطون، ارسطو نیز »فضا را به  در  بوده است.  وآمدرفتدر    –گویدمی

: 1392پرتوی،ارد«)داده است، تطابق دیجاداند که محدودۀ آن با محدودۀ حجمی که آن را در خود  تر مییکل فضای  

به بیانی دیگر، فضا نزد ارسطو، نسبی و ناشی از روابط میان اشیاء است و نیازی نیست همچون افالطون آن را    (.83

دهد که همۀ  ذات بدانیم که »مانند جسم نرمی آماده است که هر نقشی را بپذیرد و اجازه میبهامری مطلق و قائم

  (. 17:  1382آرنهایم،را به حرکت درآورند و به اشکال و صور گوناگون نمایان سازند«)  یابند اویم چیزهایی که در او راه  

ذات برای  بهکه فضا واقعیتی عینی و بیرونی است، چه ظرفی قائم  اند القولمتفق، هر دو نظریه بر این امر  ها تفاوترغم  به

کنند. نیوتون نیز در عصر رنسانس همین  یممکانی، قائم به اشیاء و اعیانی که آن را تحدید    و چهحضور اشیاء باشد  

مفهوم فضای افالطونی را تکمیل کرد. »نیوتون معتقد به فضایی متشکل از نقاط، و زمانی متشکل از لحظات بود که  

آن در  که  حوادثی  و  اجسام  از  مستقل  قرار  وجودی  او  یمها  داشتند.  زمان  گرفتند،  و  فضا  بودن  مطلق  به  حکم 

 و به–ی عینی و مطلق زمان و مکان نیوتونی  هاجنبهاما با انقالب کپرنیکیِ کانت بود که    (.83:  1392پرتوی،داد«) 

  نقد خرد ناب های ناب شناخت حسی را به خود گرفتند. کانت در  ماهیتی ذهنی یافتند و شکل صورت  –تعبیری فضا

یجه به سرشت سوبژکتیو ما مربوط  درنت شوند و  صورت نگرش ملحق میکه فقط به  اندچنانپرسد: »آیا مکان و زمان  یم

به عبارت    (.76:  1387)لودویگ،  یءها اطالق گردند؟« شتوانند به  ی مکان و زمان نمیهامحمولگردند، که بدون آن،  یم
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اند که امکان شناخت ما از چیزها را  دی حسی میو تجربههر نوع شهود    ماتقدم تر، کانت مکان و زمان را شرایط  روشن

  اند محسوساتی احساس از بیرون، و زمان و مکان از درون، شرط و مناطِ ادراک  مادهکنند.  ی حس ممکن میمرتبهدر  

ی کلیتی که از آن  یختهدرآمی  هاشاخهمثابه  به–توان گفت که فهم اساساً فضایی ست و زمان و مکان  و به تعبیری می

 .اندخارجشرایط پیشینی و سوبژکتیو متأثر شدن و فهمیدن اعیان و اشیاء جهان    –شودیبه فضا یاد م 

ی مطرح شد. فضایی که با حضور  چهاربعدنسبی و    ایی نسبیت اینشتین، فضا همچون پدیدهدر عصر جدید و با نظریه

یابد. درواقع »اینشتین با ارائۀ تئوری نسبیت خود،  ی دکارتی، بُعد چهارم اش را میبعدسهو حرکت انسان در فضای  

ی داشت که  اژلهنماید. فضای اینشتین خصوصیات  یممتحد    باهمگام را فراتر گذاشته و فضا، زمان، انرژی و جرم را  

تحولی ایجاد کرد که کلیۀ    چنان آنداد. تئوری اینشتین،  یم بیننده، خود را به اشکال مختلف نشان    سرعت بهبسته  

ارسطو،  که  را  جرم  و  زمان  فضا،  به  راجع  زیر  اقل  باورهای  به  بودند  کرده  مطرح  کانت  و  نیوتن  گالیله،    سؤال یدس، 

 (. 84: 1392پرتوی،برد«)

یداری  ی ابژکتیو و سوبژکتیوِ فضا، قائل به فضایی پداز مدخلی دیگر و با هدفی دیگر، هایدگر هم، با رد هر دو نظریه 

یابد و نه به شد که فارغ از دوپارگیِ متافیزیکیِ عین و ذهن، نه به موجودیتی فیزیکی و روابط بین اشیاء تقلیل می

که  یهنگامگوید: »می  ساختن باشیدن اندیشیدن،ی  موجودیتی ذهنی و ظرفی درونی برای ادراک حسی. او در مقاله

سو ایستاده، و فضا در سویی دیگر. ولی فضا  رسد که انسان در یک میزنیم، چنین به نظر  یمما از انسان و فضا حرف  

 (.61: 1377ای درونی« )هایدگر،امری نیست که در برابر انسان قرار گیرد. فضا نه شیئی خارجی است و نه تجربه

 فضا در ادراکِ مرلوپونتی -5

تقابل با فضای مطلق نیوتونی در جهان علم، و فضای مبتنی بر پرسپکتیو رنسانسی در    در معنای فضا نزد مرلوپونتی  

عنوان امری  گیرد. در فضای نیوتونی اشیاء مادی در هر زمان و مکان موقعیتی مطلق دارند و فضا بهمی هنر قرار جهان 

ی نقاشی  فضاهایو رنسانسی نیز،  کالسیک و پرسپکت  در هنرهندسی با فیزیک و واقعیت جهان ارتباطی ماهوی ندارد.  

ی خود را  فاصلهشوند که به باورِ مرلوپونتی  ی دید و با التفات به نقطه یا نقاطی بر روی خط افق رسم مینقطهاز یک  

ناظر حفظ می به درون خود  با  او را  او،  ینشتینی و نظریهاکه در فیزیک  پذیرند. حال آنینمکنند و  ی نسبیت عام 

و فضا نه صرفاً امری هندسی که پیوستارِ واقعیتِ مادیِ جهان است، واقعیتی که در    اندوابستهبه هم  هندسه و فیزیک  

»علم کالسیک    گوید:می  جهان ادراککند و ماهیتی نسبی و دینامیک دارد. او در  ارتباط با تغییر زمان و مکان تغییر می

ی یکپارچه است که  اواسطهاست. بر این مبنا، فضا محیط یا    بناشدهبر مبنای تمایزی روشن میان فضا و جهان مادی  

کند.  ایجاد نمی  هادر آنکنند تغییری و موضعی که اعیان درون فضا اشغال می  اندگرفتهاعیان در سه بُعد درون آنجای  

ترکیب    باهمجهان  مانند: صورت و محتوای  یمهای هندسه و فیزیک کامالً از یکدیگر مستقل باقی  سان حوزهین ا]...[ به  

یدسی  نا اقل ی  هندسهکند، در  اما در فیزیک مدرن و چنانچه مرلوپونتی اشاره می  (.48:  1394مرلوپونتی،شوند«)نمی

از   از  امجموعه»فضا متشکل است  ابعاد متفاوت که دیگر نمی  هاحوزهی  به آنو  های همسان  یهناحها همچون  توان 
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  [ در آورند. ]...های خاصی پدید مییدگرگونکنند  جسامی که از میانشان عبور میو ابعاد در ا  ها حوزهاندیشید و این  

به   و محتوا  آن  اندشدهیخته  آمهمچنین جهانی صورت  میان  مرز  فاقد چارچوب    محوشدهها  و  است. چنین جهانی 

شیائی که آن را  توانیم میان فضا و اآورد. دیگر نه میمحکمی است که روزگاری فضای یکدست اقلیدسی فراهم می

میان ایدۀ ناب فضا و منظرۀ ملموسی که برای حواسمان به نمایش    واقعبهو نه    کنند تمایز مطلقی برقرار کنیماشغال می

 (. 49گذارد«)همان: یم

گوید:  پردازد و میمفهوم انضمامی فضا و جهان ادراک می  مرلوپونتی از مدخل هنر و مشخصاً نقاشی مدرن هم به پیوستِ

ی کالسیِک نقاشی بر پرسپکتیو استوار است، نوعی بازنمایی سراسر قراردادی که در آن نقاش صرفاً حد وسط  هآموز

کوشد به مخرج مشترکی برای تمامی این ادراکات دست یابد. نقاش  دهد و میهمگون را نظم میتأثیرات بصری کامالً نا

گذارد بلکه  یم هر عین در اندازه و رنگی که هنگام تثبیتش در نگاه او از خود به نمایش    نشان دادن این کار را نه با  

ی گریز بر روی افق از  قطهندهد که عین در نگاهی معطوف به  ای قراردادی انجام می، با نمایش آن در اندازه عکسبه

پذیرند و این اساساً متفاوت  ینم کنند و او را به درون خود  دهد. این مناظر فاصلۀ خود را با ناظر حفظ میخود نشان می

که نگاهمان از روی آنچه در برابرمان قرارگرفته  یهنگامی واقعی فضا،  ست. در تجربهاز نحوۀ ظهور جهان در ادراک ما

توان  ی فوری متوالی از منظره نمیهابرداشتشویم و در این  ناگزیر از اتخاذ نظرگاه خاصی می  هرلحظهگذرد، در  یم

 (. 51و  50همان: دانست )یک ناحیه را برتر از بقیه 

گیریم  یم در نقطۀ دید متفاوتی قرار    هرلحظه ما از فضا مبتنی بر حرکت ما درون فضاست که    ادراک  به تعبیری دیگر، 

توالیِ  و پیوسته است که  و در  از دیدهای متوالی  ناشی  از فضا شکل میتجربه تصویرهای  ما  ادراکی  این  ی  و  گیرد 

بلکه  منزلهبه مکانی  نه حتی مفهومی صرفاً  و  نه مفهومی هندسی  فضا  بنابراین  نقاشی ست.  به فضای  ی ورود زمان 

مثابه بُعد چهارم نیز از  ست. مفهوم زمان بهیخته ادرآمی انسانی  تجربهمکانی ست که با حضور و    –پدیداری زمانی  

ی فضا بعُد  تجربهو    گذارد و با حرکت خودیم ی مکانی  بعد سهشود، از جایی که انسان قدم در فضای  جا ناشی میینهم

نیز معطوف به همین واقعیت    پدیدارشناسی ادراکرساند. عبارت مشهور مرلوپونتی در  یم ی ظهور  منصهچهارم را به  

 (.342 :1962فضا وجودی است و وجود هم فضایی ست«)مرلوپونتی،»  گوید:است، آنجا که می

ی  هانوشتهتا    –ی ادراک دانستی، تن را سوژهآگاهتنی  یدهاکه با طرحِ  – برآمدِ نظر مرلوپونتی در باب فضا، از آغاز  

ای فیزیکی  گونهبه  صرفاًمثابه من،  این است که بدن به  – انه سخن گفتکه از تقاطع انسان و جهان در تنی یگ–پایانی  

ها را دریافت کنم، بلکه  باشم و صرفاً آن  حضورداشتهگونه نیست که من در فضا و زمان  ین»ادر فضا حضور ندارد یعنی  

(.همین تنانگی و  162ن:گیرد«)هما یدر برمها را  شود و آنها ترکیب میمن، خودِ فضا و زمان هستم و بدن من با آن

دارد و گسست میان فضای درون و فضای بیرون  بر مییانم ی فضا و انسان است که عمالً ثنویت دکارتی را از  بافت یگانه

گوید: »بدن بودن به معنای گره خوردن با یک جهان معین است و بدن ما نیز در  کند، چنانچه مرلوپونتی میرا پُر می

ام و جهان من است و این  بنابراین نزد مرلوپونتی، من جهان (.67 :1396هیل، ق به فضاست«)اصل نه در فضا که متعل
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ایستد، حال و هوایش  یم کند و با ایستادن من  شود، فضایی که با حرکت من حرکت میدر فضا محقق می  توأمانهستنِ  

کنم:  شود که من احساساتم را وصف میوصف می  هاصفتگیرد و با همان  کند و حال و هوای مرا میرا به من منتقل می

ی کنش متقابل انسان و جهان  دهندهنشانفضا    انگیز. درواقع، یجانهیا    کنندهخستهفضای شاد، فضای دلگیر، فضای  

آب و شناگر    رساند تا عملِ شنا ممکن شود. یمشناگر و آب را به هم    استخری،  چون  و در تقویم و تحقق تجربه است  

و رفتار    اندآنیی علتِ شنا نیستند بلکه مقوّم  تنهابهکدام  یچهکنند و  در کنش و واکنش متقابل هم شنا را ممکن می

به جلو و عمل شنا را ممکن می  هاستآنتوأمان   به تعبیری دیگر،که رفتن  ب  کند.    میبدن در آن تقو  حرکتیفضا 

استقرار    ی برا  یی همواره جا  را یگردد زنمی  م یحرکت، تقو  یبرا  یی فضا  ی یابد و بدن ببُعد چهارم خود را نمی  رایشود زنمی

  جهان ،  وگرنهکنیم  ای ست که معموالً آن را فراموش میگونهخواهد، اما بداهت تن یافتگی و تجانسِ انسان و فضا بهیم

که در آن فضا    نامتن  قی شود و ما هم آن را از طربه ما عرضه می  یماکه درون آن قرارگرفته  یی فضا  قیاز طرهمواره  

 کنیم. مستقر هست تجربه می

 جهان  تن یافتگی: تقاطعِ انسان و.5.1

ذهنِ منفک از  او برای غلبه بر سوبژکتیویسم و ثنویت دکارتی ست که    حل راهتن یافتگی، دستاورد مهم مرلوپونتی و  

با ذهن    یذات  وندیپ   چیکند که همی  یتلق   انی اع  انِیم  ین یتن را ع  یداند و حت جهان می  فیرا عامل شناخت و تألعین  

کند و در  می  ینینشاطرافش عقب  اء ی معمول با اش  یِری جدا بافته از جهان، از درگ  یا همچون تافته  ی کهندارد. ذهن

گسست    ین فاصله و برهم  زیعلم مدرن ن  یفلسف  اد یماند. بنتنها می  چیزهابا    یوندیدرون خود، منفک از هرگونه هم پ 

از    ی و کمّ  ین یع   ی ف یهر فرد، توص  دی و عقا  هایدگاهاز ناکجاست تا فارغ از د  ستنیعلم هدف اش نگر  رایاستوار است، ز

خواهی علمی  یتتمام. البته مخالفت مرلوپونتی نه با علم بلکه با دگماتیسم و  جهان و هر چه در آن است ارائه دهد

یز را به تقدیر و تسلط خود درآورد. اما  چهمهرود تا  یم های متناسبِ با خود فراتر  ینهزم ست، یعنی زمانی که علم از  

در    یاست و آگاه  ادیتن بن  یداری بلکه ضرورتاً و ذاتاً پد  یذهن   یانه واقعهادراک  یت جهان و در تجارب زیسته،  در واقع

  را یز  ،کنیمخود را نه صرفاً در ذهن بلکه با حاالت بدنمان تجربه می ی رسد. ما حاالت حسظهور می ی بدن ما به منصه

پ بُعدِ  دو  واجد  و–یحس  ی یوستهادراک  تن   حرکتی  حضور  به  درواقع،  فضاست  رد  یافتهموکول  در    یالتفات  ثیح. 

دهد و  را شکل می  فضای انضمامیما از    پیشاتأملیِ درک و فهمِ    ، التفاتی که مند استبدن  یمرلوپونت  یِدارشناس یپد

 کند.  انسان و جهان را ممکن میتنِبهتنی تجربه 

دهد  ها پاسخ میبه محرک  زهایچ  ریکه مانند ساهم سوژه است و هم اُبژه، و ضمن این  توأمان  ،یمنِ انسان   در این دیدگاه،

ساده، من    یلیخ  انیهست. »به ب  زیمند نبدن  یا  تهیویشود، واجد سوبژکتمی  تیهدا  ک ی زیو ف   یم یش  نیو توسط قوان

صحبت    ی صوت  ی تارها  ق یکنم، از طرحرکت می  م ی اهاو پ  م یبازوها  ق ی، از طرشنومیم   یمهابا گوش  ، بینمیم  یم هابا چشم

توانم  [ نمینی. ]بنابراهاینو مانند ا  زنم یمناسب لبخند م   ی ق ی به صورتم، به طر  ی دادن حالت خاص  ب یکنم، با ترتمی

این  ویسوبژکت  یپاسخ  مگر  باشم  بدنداشته  برا  یکه  آنچه  برخالف  بدن من  باشم.  انگاران دکارت   یداشته  و    یدوگانه 
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  ۀ منزلاست که به  یزیکنم؛ چمی  ی است که آن را زندگ  ی زیبلکه چ  ست، ی در جهان ن  یمحض  ۀبود، اُبژ  ی انگاران سنت ماده

سوبژکت  تجارب  بگو  آن   در   ویحامل  که  است  درست  هستم؛  چنان  مییساکن  هم  است  من  من،  بدنم  بدن  من،  که 

 (.83: 1387ماتیوس،)هستم« 

ی  یدهاآورده بود، با طرحِ    رشناسی ادراک پدیدا ی پایانی خود و مبتنی بر آنچه که در  ها نوشتهدرواقع مرلوپونتی در  

یویسم دکارتی  از سوبژکت،  جنسهمیگانه و    ی گوشت تنِ انسان و جهان در بافتار یا    یا همان همتافتگی و تقاطعِ   18کیاسما

ی مشترک انسان و جهان و آن چیزی است که هر دو از  ین بافتار، ساختمایه از اگیرد. منظور او  یشتری میبی  فاصله

: او »همواره تأکید ورزیده بود که برای ایستادن در برابر جهان باید در جهان بود؛ حال از این هم فراتر  اندشدهساختهآن  

که جهانی    باید از جهان بود. به عبارتی، باید همان گوشتی را داشت   بودن-جهان -کند که برای در رود و تأکید مییم

 (. 177: 1394)کارمن،کنیم دارد«بریم و ادراک مییمکه در آن به سر 

میمرلوپونت مرئ  گوید: ی  من،  چ  ی»بدن  متحرک،  م  ی زیو  در  و    ده یتن  زها؛ یچ  گر ید  ان ی است  است  جهان  بافت  در 

  ،بیندیدهد و خود را ماما به آن سبب که خود را حرکت می  زهاست؛یچ  یوستگیپهمآن از جنس به  یوستگیپهمبه

  زهایهستند از او؛ جسم او با چ  ی اهستند به او، دنباله  اییمهضم  زهایدارد. چ خود نگاه می  رامون یپ  ی ارا در حلقه  زهایچ

 (.111:  1396هیل،«)شده است که بدنساخته  ی او هستند؛ جهان از همان جنس  فیاز تعر  یبخش  زهایاندوده است، چ

که تن، عالم دار است عالم نیز تن دار است و هر    گونههمانو    اند مشترکبه تعبیری دیگر، بدن و جهان عضالت تنی  

صورت جهان  ی مدرِک را بهی کیاسماست که سوژهاند، و این توصیفی از استعارهی یگانها تنهی  یختهدرآمی  ها شاخهدو،  

جانمایۀ این استعاره آن است که میان آنچه  »  کند. ی مدرِک بر ما آشکار میهصورت سوژمدرَک و جهان مدرَک را به

در درون ماست و آنچه در بیرون ماست مرز مشخصی وجود ندارد، زیرا خود و جهان وجوه به هم وابستۀ یک کل  

هم    زمانهمای  یحس شوند، زیرا هر تجربۀ  هم به شکل مشخصی به درونی و بیرونی تقسیم نمی  واحدند و ادراکاتمان

 (. 182: 1394)کارمن،«کندطور انعکاسی خود را حس میبه روی جهان گشوده است و هم به

 نقد شعر همچون فرم .6

از دال و مدلول یا همان    برساختهشناسی سوسوری که زبان را  متأثر از زبان  –پرداز فرانسوییهنظرشاعر و  –پل والری  

برد. آونگی که بین صدا و معنای شعر مدام در نوسان  یم ی آونگ را برای شعر به کار  دانست، استعارهصدا و معنا می

شود بیش از آنکه شکل موسیقایی را که به شما  در هر بیت معنایی که درون شما ایجاد می»است، بدین گونه که  

  خوردهتابآورد. آونگ در حال حرکت که از صدا به معنا  خواند و به یاد مییفرامیافته است تخریب کند، آن را  انتقال

و حاضر است هیچ مفرّ یا  ی  ح ذهن شما    گردد، گویی همان معنایی که در یبازم بود دوباره به سمت نقطۀ عزیمت خود  

  ؛ (18:  1386  بخشیده است«)والری،  آن جانتواند بیابد مگر همان موسیقی که به  بیان دیگری، هیچ پاسخ دیگری نمی

ی  الواقع هیچ رابطهیف   ارزش شعر در دوام و زایل نشدنی بودن صدا و معنا نهفته است، اما   هرچندکند  و اضافه می
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همچون علم، مستقر    شناسی، یا زبانزبان  بر علمی خود را  و معنای کلمه وجود ندارد و اساسِ نظریه  حقیقی میان صدا

 کند.می

نگاه تحلیلی می و  بنابراین در یک  بوطیقای معناگرا  به  ترتیب معطوف  به  برد که  نام  از شعر معنا و شعر صدا  توان 

آفرینش ادبی را به معنای فراروی    – ثر از بوطیقای ساختارگرامتأ–ین اساس، رضا براهنی برهماند.  یستیفرمال یقای بوط

  گوید: مثابه نقد و نفیِ معنا میکند و با تلقی فرم بهسوی شکل و یا ساختار در جهت نفی محتوا تعریف میاز محتوا به

  ی آن. درواقع مطلب اجتماع  ی ابیمتحول کردن آن محتوا به هنگام شکل    قیمحتوا از طر  یعبارت است از نف   یهنر واقع»

دار  یهداع(. اگر براهنی در ایران،  67:  1364،)براهنیکند«  دا یکند تا شکل پ   یاز خود فرا برود و خود را نف  د یبا  ی عیطب   ای

های  و متأثر از فرمالیست  –یعنی شعر سنتی – نگاه فرمالیستی در شعر مدرن است، شفیعی کدکنی از مدخلی دیگر  

د و  »فرم  را  شعر  میروسی  هیچ«  و یگر  است«) داند  زبان  موسیقاییِ  معماریِ  »شعر،  که  است    ی ع یشف معتقد 

ی  اگسترهکند از جنسِ صدا و موکول به فرم آن است و  یعنی آنچه زبان را تبدیل به شعر می  (،129:  1391،یکدکن

 .ماند ی آن بیرون نمییرهداچیز از یچهشود که چنان وسیع برای فرم قائل می

یافته و در آوای محض محدود مانده  را نیه فرمال خود، آوایی انسانی ست که هنوز واژگان خود  در منتهاالشعر صدا  

بخشد وزن و  یم ها قوام  است و یا همچون فضایی دادائیستی محصولِ همنشینیِ اتفاقیِ کلماتی ست که آنچه به آن

تفوق دارد و وجه   بر معنا  در آن صدا مطلقاًهای روسی برای شعری که  موسیقیِ درونی ست. اصطالح خاص فرمالیست

 ستایگونهآزاد و به  یاصوات زبان، به صورت  بیترک  ،مقصود از زائوماست.    19کند، زائومموسیقایی معنی را هدایت می

  و برای رسیدن به چنین   ترندگسترده ی از معن  شه ی ها در زائوم اصوات همآن  ۀدی باشند. به عق   ی عاطف   ی انی دار بکه عهده

ی ترکیبات جدیدِ فاقد  ها را به گونهاند یا آنیمعن شعری شاعر آزاد است که زبان را منحل کند به عناصری که فاقد  

 (.139همان: درآورد )معنا  

یف است و منحصر شدن به فرمِ خودبنیادی که  تألی  اساساً ساختارگرایی و فرمالیسمِ هنری، بریدن از مؤلف و زمینه

ین  ا  و  (؛81:  1375هدف باشد«)احمدی،یبیتی  غامفهوم و همگانی، که چون  یب»لذتی بیافریند رها از بهره و سود،  

ی هنر است که کانت آن را در تحلیل  شناسی مدرن و ماحصلِ سوبژکتیویسم دکارتی در عرصهیت زیباییبشاههمان  

پردازان و شاعرانی شده است که عاری از تفکر و بریده از زیست جهان، به  یهنظریز  آودستکرده است و  امر زیبا بیان  

شناسی صوری  درواقع، همین نگاه فلسفی ست که از طریق زبان  .اندمشغولهای زبانی  یبازهای اغواگر یا  ساخت فرم

و برجسته کردنِ فرمِ زبان   ید بر تأک یمبتن  ، یسورسوشناسی صوری یا یابد، زیرا اساس زبانبه بوطیقای شعری راه می

و زبان مثل منطق یا ریاضیات چون ظرفی    گیرد را می  ی محتو  ی در آن، کارکردِ فرم جاکه  همچون فرم است    زبان  ای

رسد زبان، منطق  آید که ابزارِ مظروف خود است و ارتباطی وجودی با انسان و جهان ندارد. اما به نظر میدر نظر می

ی  هاقالبی که در دو خط افقی )همنشینی( و عمودی )جانشینی(  اکارخانهری یا فرمول ریاضی نیست و یا همچون  صو

 خود را پر و خالی کند و ظرف و مظروف اش از یکدیگر گسسته باشند. 



 

 

 1401 خرداد، 45، شماره 19دوره  295
281 - 302 

مدخلِ کالبدِ زبان است و مواجهه با کلمات و ترکیباتی که به طرزی    شعر از ی چنین گسستی تبدیلِ زبان به  نتیجه

ی بسازند و به فضاهایی  اخانه  اندنتوانستهیا    اندنخواستهشوند، همچون درودیوارهایی که  کنارِ یکدیگر چیده می  ناآشنا

برای   تبدیل شوند. در چنین  هاتجربهگشوده  زبیوهشی زیسته  صوریِ  از شعرسرایی، وجهِ  به–ان  ای  دیگر،  عبارتییا 

گیرد و ماحصلِ آن، شعری لفظی و  ، به شکلی انتزاعی در اولویت قرار میکارکردهابریده از سایرِ    – کارکردِ شعریِ آن

 گیرد. یبرنمکنیم، در فرمالیستی ست که شأنی هستی شناختی ندارد و ما را چون دریایی که در آن شنا می

شعر تلقی    - ههای دیگر را نیشگراکه امروز خود را در مرکز بوطیقای ادبی نشانده است و    همین فرمالیسم انتزاعی ست 

شعر را نیز به    ، اندرفتهکند و در پی آن است که متأثر از روند هنرهای تجسمی که در طول قرن بیستم رو به انتزاع  می

همواره مشیرِ    ی شعر زبان است و زبانمادهیدروی کاغذی سفید رسم کند. اما  سف انتزاع ببرد و همچون مالوویچ، مربعی  

کاهد، تجربه پذیریِ  یمگرایانه است که از قدرت زبان  شعر همچون نقاشی، گرایشی تقلیلبه معناست و به انتزاع بردن  

ی شعر را با انسان و جهان از بین  به عبارتی رابطه  زداید ویم آشکارگی اش را    خصلت  کند،انضمامی شعر را ناممکن می

 برد.یم

ی  ها متنژِ ادبی و کوبیسمِ انتزاعی گرفته تا شعر و از کوال–ی فضا در شعر معاصر نیز یدهااز سوی دیگر، طرحِ کمرنِگ 

که »کوبیسم و استفاده از تکنیکِ کوالژ شکلی از آغاز  رغم اینهمواره خصلتی انتزاعی و فرمال داشته است. به  –زبانی

فضایی    عمدتاً(. اما این فضا،  6:  2007شوند«)دیویدسون،یک چرخش به سمتِ فضایی شدن در قرن بیستم تلقی می

است که فاقدِ تن یافتگی و به طریقی اولی فضامندی ست و به تعبیری    نامرتبط انتزاعی و پرداخته از اجزایی منفصل و  

یافته توسط  تنیرندگی و ادراکِ  دربرگ  – در معنایِ تجربیِ آن– ، اساساً فرم است نه فضا، زیرا شرطِ ضروریِ فضا  تردرست

ی  اگونهگیرد. متنِ زیر، ماهیت انتزاعیِ فضا و ساختِ آن را در کوالژ ادبی و  ی ست که محاطِ در آن قرار میاخواننده

ی  اهراندازهدهد:»یک روزنامه بگیر. یک قیچی بردار. بخشی از آن را به ی نشان میروشنبهاز آن یعنی شعر دادائیستی 

یکی بیرون  ی به هم بزن. سپس یکیآرامبهها داخلِ یک کیسه بریز.  یدهبرکه دوست داری انتخاب کن. آن را ببُر. با باقیِ  

(. بدیهی ست که حاصلِ چنین شعری، فضایی گیج و نامنسجم است که هرگونه منطقِ  8بیار و با دقت کُپی کن«)همان:

 کاهد. یمی محض، فرو و صور کند و آن را به یک بازیِ زبانی معنایی و نحوی را رد می

 نگارگریشعر و  .فضامندی در7

شناختی آن  مبنای فلسفی بوطیقای فضا مبتنی بر عبور از سوبژکتیویسم دکارتی و جدایی ذهن از عین، و مبنای زبان

-شناسی سوسوری و جداییِ زبان از جهان است. به لحاظ ایجابی هم، ابتنای بوطیقای فضا به در زبان  عبور از مبتنی بر  

بودنِ تن بنیادِ انسان و رویکردِ هستی شناسانه به زبان است، فهمی که زبان را نه ترکیبی سوبژکتیو از دال و  -جهان

یل  تقلقابلیک از اجزای خود  یچهداند که به  شتالتی میمدلول، و نه ساختاری انتزاعی از قواعد و کُدها، بلکه کلیّتی گ 

بنیست   از آنو  بی میانجی که همچون  یش  انسانی ست، جهانی  باشد، موضوع زیست جهان  که موضوعِ جهان علم 

  بودن -جهان-یگری از درد یرتعبپیشِ روی ما حضور دارد و گوهرِ آن، همان یگانگیِ سوژه و اُبژه و  آشکارکنندهفضایی 
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او،    بودن-جهان -همچون در   انسان  بودن -زبان- یم و زبان در ماست و درزبانمامی انسان است. در این تعبیر، ما در  انض

توان زبان را در یک دست گرفت و جهان را در دست دیگر و یکی را به  امری وجودی و ناگزیرمی نماید، چنانچه نمی

 شوند.به ما عرضه می  توأمان  –ی سخندر وهله–بان و جهان  رسد زمی  به نظرو دیگری را به عین؛ زیرا    واگذاشت ذهن  

شود و ما هم آن را از طریق  همواره از طریق فضایی که درون آن قرار داریم به ما عرضه می  ناجهواضح است که   

یِ زبان  ی هست اما آنچه نیاز به تأمل دارد این واقعیت است که شیوه  کنیمکه در آن فضا مستقر هست تجربه می  نامتن

بودن انسان از  -زبان -و در   سویک بودن انسان از  -جهان -در   ی وجود  هاییهتواند سوفضاست که میاست و    فضامند  یزن

بودنِ دازاین، از جهان به زبان، زبان نیز عالوه بر امری مشاع برای  -. درواقع با تعمیمِ دردهد وندیرا به هم پ  گرید یسو

دهد و در آنجا، هستی را بر ارتباط با دیگران، همچون فضایی که به خصلت اگزیستانسیال یا برون ایستیِ انسان جا می

زعم مرلوپونتی »فضا  چنانچه آمد، به شود.می  یهست یخانهسان، مأوای انسان و ینبدآید و کند به دید میاو برمال می

تر، فضا با حضور انسان و انسان با حضور فضاست که موجودیت خود  وجودی و وجود فضایی ست« و به عبارت روشن

  ، یرورت   چاردیرشود.  جاست که ناشی میینهم  از  یزنهستی شناختی شعرِ فرم و شعرِ فضا    و تفاوت  کنندرا پیدا می

کم گویدمی  ، ییکایمرآ  لسوف یف  بدن  »اگر  م  ترآسان  ی:  کس شدیدرک  نمی  ی ،  دارفکر  ذهن  ما  که    «م یکرد 

کرد  فکر نمی  یکس   شدیتر درک م آسان  ی کم هم  اگر فضا    توان گفت، همین خاستگاه می  و از (.  141:1395)پاالسما،

  شعری   هاییهنظری  و همه  اندبودهفرم    دربند اما زبان و به طرز ممتازی شعر، همواره    ، فرم است.زبان و مشخصاً شعرکه  

افتد تا فرمی زیبا ایجاد  اتفاقی که در زبان میمثابه  همچون فرم، شعر را به  زبان  فرضیشپ با    – خصوصاً در عصر مدرن–

یا صدایِ درونیِ سطرها  ون وزن و قافیه  اند. برخی این اتفاق را معطوف به شأن موسیقایی زبان چکردهشود تعریف  

ای  یزبانهای  یو برخی دیگر باز  اندیدهدآن را  ،  صور خیالشناختی زبان یعنی  اند، برخی بر مبنای خصلت زیباییدانسته

 اند. عنوان کارکرد شعری زبان تلقی کردهبهرا   دهندکه صرفاً در وجه صوری زبان رخ می

  ی ن یگاه تزئ  ،یست ی شعر فرمال  و  زبان است   یِ و بالغ  یزبان، ناظر به هر دو وجهِ صور  فرمذکر این نکته ضروری ست که  

و چه    ردیبگ  ی اضاف  بات ی و ترک   ال ی چه اساس خود را صور خشعر  ورزانه، اما  و زبان  ی است و گاه انتزاع  انهیراگریو تصو

  بازی ینزبان است و زم  ی وجه صور  ی کی   بازیینزم  فقط ست،    ی ستیدرهرحال فرمال   ،یزبان  های یو باز  ینحو  یشگردها

  ش یگرایا فرمالیسم حداقلی و حداکثری،    ،ینیو تزئ  یلفظ  هاییشگرا  نیمقابل ا  یدر نقطه  .آن  ک یوجه رتور  یِگرید

  یبازه  ن یمعاصر همواره خود را در هم  یِ شعر  ی قایبوط  و   رد قرار دا  یا همان شعرِ معنا  زبان  یدی و تقل  20یست ی ونالیفونکس

  . است  افته یرفت از آن نبرون  یبرا  یه است و راهدیدصدا و معنا متوقف    ، یپل والر  ر یو به تعب   محتوافرم و    یبسته

سو و  از یک   –که متنزل در وجه صوریِ زبان استخصوصاً از نوع انتزاعیِ آن–بنابراین، تفوق فرمالیسم در شعر امروز  

کند و بوطیقای  ای نو در باب شعر را ایجاب مییهنظرو معناگرایی از سوی دیگر، تأسیس    21غیر هنری ماندنِ سمانتیسم

یدئال، و معنای عملکردی و رئال، فضایی پدیداری،  اشناختی و فضا برای نیل به این هدف، با تعلیق توأمان فرم زیبایی

ی  دارشناخت یپد   ، ینی است و نه ع  ی که نه ذهن  ثیفضا از آن ح گیرد، زیرا  آغاز کار خود مییافته و اگزیستانسیال را سرتن

و از  آورد، واجد تن یافتگی ست  ی حواس درمیی همهتجربهو آشکارکننده است و از آن حیث که جسم جهان را به  
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  بداهیِ   هاییهتواند سوه میفضاست ک شود.تلقی می  ی و اگزیستانسیالدارد وجود  یکه به وجود انسان بستگ ثیآن ح

آن    ازمندی که شعر ن  یوندیدهد، پ  وندیرا به هم پ   گرید  ی بودن انسان از سو-زبان- و در  سو یک بودن انسان از  -جهان-در

، و اسماء همچون اشیاء  همچون جهان   است که مرز دال و مدلول برداشته شود و زبان  نیدر شعر، آرمان ا  رایاست. ز

حال  یندرع گیرد و  یبرمی که پرندگان را در  االنهیرند همچون  بربگنزدیک شوند و پیش بیایند که خواننده را در    چنانآن

 گذارد.یمآزاد 

اُبژگی ندارد زیرا و  آن حاضر شویم    در درون  توانیممحیط بر ماست و می  مزیّت فضا بر فرم این است که فضا شأنِ 

  دهند، همچونبه رفتار ما جهت می  سازماندهیِ فضا و اجزایِ آن،   نکه یا  ین در علمس کنیم،    اء یکلمات اش را همچون اش

به    ،گر فضاااما    که به برداشتن.مداد   و  خواندیکه ما را به نشستن فرام یدلصن کند وراهرو که ما را به رفتن هدایت می

  دایو تجربه از دور را پ  یمل أت  یتجربه شکل   آنگاه  ،انسان را متأثر نسازد  ییافتهو حضور تن  در کار نیاید   یافتهتن  یشکل

ماند. عدمِ تن یافتگیِ فضای زبان در شعر، مواجهه با  ی قرنطینه میانتزاع  یفرم  وانتزاع    ر د،  جهان  یِکند و آشکارگ می

کند و مصداقی از گسست زبان از جهان، و  یش را به زیست جهان انسانی باز نمیهاپنجرهفرمی بسته است که در و  

  ی فلسف   سمِیویکتسوبژ  محتوم  ی نتیجهی که  اورطهشود،  ی شعر مدرن نیز یاد میورطهیزهاست که از آن به  چ ها از  واژه

دهد  ی بینایی تقلیل میکه آن را به ابژه  جای تصویری کردنِ زبانبه  فضا   شعرِ  در ساحتِ امر هنری و مشخصاً شعر است.

زبان گیرد،  دهد، فضایی کردنِ زبان را سرآغاز کار خود میی شنوایی تقلیل میکه آن را به ابژه  و موسیقایی کردنِ 

ازاین  یشپطور که  کنند. البته همانخواننده، اقامتِ او در زبان را ممکن می–که محیط بر شاعریافته  تنفضایی از کلمات  

ی هستی زبان،  و شیوه ی نیست که از بیرون به زبان تحمیل شود بلکه خصوصیت وجودی فرا هنجارهم اشاره شد، فضا  

شود و به دید  ی آن از سویِ دیگر است، که در شعر به شکلی ملموس و رادیکال ساخته میتجربهی  سو و نحوهیک از  

آید. در این وضعیت، شعر دیگر نه زبان عبارت یا معنای عملکردی و نه زبان اشارت یا فرم استعاری، بلکه زبان اقامت  می

 سازد. ممکن می دهد و سکنا گزیدنمان را ی ما را به درون خود راه میاخانه و همچوناست 

 

نگارگری ایرانی دارای پیشینه طوالنی در تاریخ ایران  فضامندی یکی از ویژگی های ساختاری در نگارگری ایران است. 

رسد. به نظر میرسد هنر طراحی ایرانی در دوره  های مکتب نگاگری در ایران به عهد باستان و مانویان می است. ریشه

(. در قرون اولیه اسالمی  2:  1387نر مانویان رشد و نمو یافته است)کتاب ماه هنر،اسالمی از سنت نقاشی قدیمی از ه

منابع چندان اشاره ای به هنر نقاشی و نگارگری در ایران ندارند و آثار مهمی نیز از این دوره بر جای نمانده است.   

ای از رشد رسید. در  گری  به مرحلهجامعه ایران از دوره ایلخانی و در قرن هشتم هجری مجدداً از نظر نقاشی و نگار 

مظفر، نگاگری ایرانی به مراحل تکامل خود نزدیک شد.  اینجو و آلطول حکومت مغوالن )ایلخانان و جالیریان(، آل

های سلطنتی آنان نقاشان عمده به کار گماشته شدند و نگاگری تا رسیدن به دوران طالیی خود  که در کارگاهطوریبه

در دوره تیموری، نگارگری به رونقی زیادی رسید. این هنر در دوره تیموری نه تنها تقلیدهای هنری   ای نداشت.فاصله

های ننقشای چین را که از عصر مغول وارد ایران شده بود مورد اقتباس قرار داد بلکه در مسیر تکاملی خود  و سبک 
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بود و به همین سبب است که عصر تیموری را  کننده روح هنر ایرانی  سرانجام استقاللی را نمایان ساخت که منعکس 

( نمونه ای از فضامندی  1تصویر شماره )(.  143:  1391ایل، کارگر جهرمی،  )زرین  اند دوره طالیی هنر نقاشی ایران دانسته

 در نگارگری ایرانی است. 

 
 (.1391ه.ق. مأخذ)مظفری خواه، گودرزی،  893الدین بهزاد،  : نگاره فرار یوسف از زلیخا، بوستان سعدی، اثر کمال1تصویر

 

فضامندی یکی از ویژگی های مهم هنر نگارگری ایرانی است. هنرمند ایرانی برای خلق این فضا از تمهیدات بصری  

هر بخش فضا،مکان وقوع رویدادهای خاص و غالبا مستقل    گوناگونی بهره جسته است تا به نتیجه مورد نظر خود برسد.

سازی محض، برای ایجاد حرکت در آثار و استفاده از  . هنرمندان ایرانی با اجتناب از یک سری موارد چون قرینهاست

اند آثاری خلق کنند که عالوه بر نمایش یک فضای خیالی،  یک سری موضوعات با فضاهای روزمره عادی سعی کرده

از فضای دو بعدی و عمقموضو آثار خود  از هنرمندان در  ارائه دهد. برخی  به مخاطب  بخشی  ع واقعلی و روزمره را 

الدین بهزاد اشاره کرد.  در آثار این چنینی فضایی واحد و پیوسته و  اند که از آن جمله می توان به کمالاستفاده کرده

( نمونۀ دیگری از توانایی نگارگران  2در تصویر شماره )  (.20-19:  1391)مظفری خواه، گودرزی،    شود کلی ایجاده می

 شود. ایرانی در ایجاد فضامندی مشاهده می
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 (. 1391: نگاره مأمون در حمام، خمسه نظامی، مکتب هرات، اثر بهزاد. منبع )مظفری خواه، گودرزی،  2تصویر

 

 گیرینتیجه

آنچه    ای شعر    ی محدود ماندن در معنا  ی ست زیراست یفرمال  ان یو نه ب  ی اگزاره  ان یشعر نه ب  بنابراین، در بوطیقای فضا  

  ی منطق  یاهر دو شعر را به ابژهگیرد،  قرار میآنچه موضوع حواس    ا یآن است، و لذت بردن از فرم شعر    یشعر درباره

ی فضا نه  تجربهدانند. اما  یم، و آن را در اغوای فرم و یا اقنای معنا متوقف  کنندمی  ل یشناختی تبدزیبایی  یاابژه  ای

زیبایی خواندنِ  تأمل  نه  و  ست  افق  اگزارهشناختی  همان  یا  حقیقت  فضای  بلکه  بیانجامد  کذب  و  صدق  به  که  ی 

زمین    حال پیکارِینعدربه معنایِ پیوست و    از افق ناپوشیدگی  سرآغاز کار هنریی  رساله  در  یدگرها.  ستناپوشیدگی

کند. ماحصلِ این پیکار، ظهورِ حقیقت همچون رویدادی  یاد می  – یدگیناپوشی  منزلهبه –و عالم    – ی پوشیدگیمنزلهبه –

وقوع   واحد درآنگردد و این افشا و اختفا  ماند و نیمی دیگر، آشکار میست که همواره نیمی از رویِ آن پوشیده می

مییم عرضه  توأمان،  و  و  یابند  است  ناحقیقت  با  آمیخته  همواره  حقیقت  و  مقاله–شوند  این  تعبیرِ  ماهیتی    – به 

ی تن بنیاد همین حقیقت پارودوکسیکال و جهانمند است،  تجربهفضا نیز در کار نشاندن و    و شعردارد    22پارادوکسیکال

در شعر فضا در  زبان به جهان    ی التفات   ث یحاساساً،    رد.آومی  د ی دهد بلکه کل محکمه را به دحکم نمی  ی که قتیحق 

نیستا یاتوپ  یذات  ای متقن    ی قتی حق   یجستجو گونه  ، یی  ناممکن   یابلکه  برزخی    التفات  در  همواره  را  آن  که  است 

  23یک یالکتیددارد،  نگاه می دیالکتیکی میانِ عین و ذهن، واقعیت و خیال، پوشیدگی و ناپوشیدگی و التفات و استقالل

. درواقع، زندگیِ آونگیِ شعر  تن دردهد رونیب یِ محتوا ا ی منجر شود و به انتزاعِ فرم،  یهگل  24یخواهد به سنتزکه نمی

گفت میان صدا و معنا. در برزخِ زبان وجهان  یمکه پُل والری    طورآنو آمد است و نه    دررفت فضا میانِ زبان و جهان  

حال  یندرع گردد و شأن پدیدارشناختی و یبرمگذرد و  یم ی که مدام از مرز  اآوارهماند، همچون  است که شعر زنده می
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مستقر در    یا  یءاز جهان است و نه ش  دهیبر  یزبان نه صوتشود. در شعر فضا،  جا ناشی میینهمانتقادیِ آن نیز از  

 آید. می تجربهه باشد و نه صدا، در شعر ب ی تواند شکه نه می  یا یء شکستن ش  ی خصلت همچون صدا نیجهان، و هم 

ی ذهن  فرسودههای  یتثنوماند و در عبور از  یده از جهان باقی نمیبرزبانی  ینهقرنطدر   بنابراین شعر یا بوطیقایِ فضا، 

شناختی،   شناخت  عینِ  دالو  مدلولِ    و  همچونشناختزبانو  که  شعرشناختی  محتوای  و  فرم  و  بانویدوم   ی،    یی 

ی فضامندی، تن یافتگی  یختهدرآمی  هاشاخهو به فرمالیسمی انتزاعی در شعر انجامید،    آغاز شد  یدکارت   سمیویسوبژکت

نشاند. در چنین شعری، فضا محصولِ فهمِ اُنتولوژیک و اگزیستانسیالِ زبان و اساساً  یم و آشکارکنندگی را در مرکز خود  

فرم را به نفع    یمثابهی شعر بهنظریه  اساس،  ینبرهمو بوطیقای فضا نیز    ی سخن است زبان در وهله  ی ی هست شیوه

. در چنین  دکن  دیانسان در درون زبان شعر تأکانضمامیِ    تا بر حضور  بردیم به حاشیه  فضا    یمثابهی شعر بهنظریه

با    بلکهشناختی با فرم و محتوا،  زیباییبا رویکردی  شناختی با دال و مدلول، و نه  زبان  با رویکردیشعر را نه    ینگاه

. برهمین اساس  دیسنج  دی با  گر،ید  ی سو  سو و تن یافتگی آن نسبت به انسان ازیک از    جهان آن نسبت به    یِ آشکارگ 

آورد و با تعلیقِ توأمان معنای عملکردی  به دید می  فرمالیستی   ی یا اگزارهو نه بیانی    همچون زبان  را   زبانبوطیقای فضا،  

این رویکرد در نگارگری ایرانی    گیرد.یافته و آشکارکننده را سرآغاز کار خود میتنشناختی زبان، فضایی  و فرم زیبایی

 نیز به وفور قابل مشاهده است. 
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